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مقدمة الكتاب

ــج      ــسالم يف ــه ال ــيب اهللا داود علي ــر ن ورد ذك
.البالغة ضمن موردين

وقـد جـاء     ،األول يف بيان زهـده عليـه الـسالم        
ذكره بعد ذكر زهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه               

.اهللا موسى عليه السالموسلم ونيب

وأما املورد الثـاين فقـد كـان يف سـاعة اسـتجابة          
الدعاء يف وقـت التهجـد مـن الليـل وموانـع اسـتجابة             

.الدعاء يف هذه الساعة
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٦

النبي داوود عليه السالمزهد : اِّـسألة األوُّـ

:ألمري املؤمنني عليه السالم أنه قالمن كالم 





 

الحث على التكسب باليد: أوًال

ام علي عليـه الـسالم املـسلمني علـى       حيث اإلم 
االتعاض بسرية األنبياء عليهم السالم السيما سيدهم       
وخامتهم أيب القاسم حممد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     
فيتدرج يف بيان تكسبهم بيدهم يف حتصيل معايـشهم،         

.٢٥٢، ص٢ج: ج البالغة حتقيق حممد عبده) ١(
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٧

يرعـى الغـنم ومنـهم مـن عمـل بالتجـارة           فمنهم مـن  
ثنـا علـى    حيفأراد عليـه الـسالم بـذكر هـذه الـسرية أن             

العمل والتكسب باليد والسعي يف طلب لقمـة احلـالل       
ال على مثل االنبياء والصاحلني واالعتماد على النفس 

ــسان علــى ر لكــيوالغــري  والحــسن زقحيــصل االن
ــاس   ــسأل الن ــه يفي ــسه  ســد حاجت ــد نف ــه أن جيه علي

قوتــه فاالنــسان الــذي ويتعــب لكــي يكــسببالعمــل
روى ابـن  قـد فعـني االخـرين   مـن   العمل لـه يـسقط      

كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله إذا    (: الًئعباس قا 
:قالعجبهأإىل الرجل فنظر

 
:ال، قال: فإن قالوا

 
:وكيف ذلك يا رسول اهللا؟ قال: قيل
 

: قني يف اصـول الــدين، الـشيخ حممــد الــسبزواري  معـارج الــي ) ١(
.٣٩٠، ص٧ج
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٨

:قالوسلم أنهصلّى اهللا عليه وآلهوروي عن 


 
:قالصلى اهللا عليه وآلهوعنه


 
 

ي عيـسى عليـه الـسالم كـانوا         يإن حوار وروي  

يــا روح اهللا جعنــا، فيــضرب بيــده : لواإذا جــاعوا قــا
فيخـرج لكـل   -سهال كـان أو جـبال      -على األرض   

يـا  : إنسان منهم رغيفني يأكلهما، فإذا عطـشوا قـالوا        
سهال  -روح اهللا عطشنا، فيضرب بيده على األرض        

يـا روح   : فيخرج ماء فيشربون، قالوا    -كان أو جبال    
ــ     ــا، وإذا ش ــئنا أطعمتن ــا؟ إذا ش ــضل من ــن أف ئنا اهللا م

:عليـه الـسالم    قـال ! سقيتنا، وقد آمنا بـك واتبعنـاك      

.١١، ح٣٩٠ص: معارج اليقني) ١(
.٣، ح٢٦٩٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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٩

أفـضل مــنكم مـن يعمــل بيــده، ويأكـل مــن كــسبه،    «
.»فصاروا يغسلون الثياب بالكراء

:وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهوعن 
 

»وإن شئت ثّلثت«:عليه السالمقوله: ثانيًا 

ــة ال ــال العالم ــستريق ــيال : أي: (ت جعلــت دل
ــ . ثالثا لك يف نقص الدنيا   ب

 قيـل لـه صـاحب    : ، قيلمجع املزمار
املــزامري، ألنــه كــان كــأنّ يف حلقــه مــزامري مــن حــسن 

.)٢()صوته

 م بتقديــسي «: ويف احلــديث القدســيتــرمإذا ز

.)٣(»فأكِثروا البكاء

.٩، ح٢٦٩٩، ص٣ج: ميزان احلكمة الريشهري) ١(
، ٢ج: ج الصباغة يف شرح ـج البالغـة للعالمـة التـستري        ) ٢(

.٥٨ص

، ٢ج: ي مـع املـيم    غريب احلديث يف حبـار األنـوار بـاب الـزا          ) ٣(
.٢٢٠ص
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١٠

مزامري داود عليه السالم ما   (: اديقال الفريوزآب 
إن : الزبـور، وقـال ابـن أيب احلديـد        كان يتغىن به مـن    

سالم أعطي من طيب النغم ولذة ترجيـع       الداود عليه 
جلــه تقــع عليــه وهــو يفالقــراءة مــا كانــت الطيــور أل

النـاس وال تنفـر     فتدخل بني  حمرابه، والوحش تسمعه  
.)١()منهم ملا قد استغرقها من طيب صوته

قـال   : وقال عليه الـسالم   

:تعاىل
.)٢(}وآَتَينا داوود زَبورا...{

:وقوله تعاىل
}...  ابأَو ــدِ إِنَّــه ذَا اْلأَي وداونَا دــد بع ــر ــا ) ١٧(واذْكُ إِنَّ

راقِ      الْإِشـو شِي بِاْلعـ نحبس يـ هعالَ منَا الْجِبخَّر١٨(س (

لٌّ لَـه أَواب        والطَّ شورة كـُ حـم ر١٩(ي (   لْكَـهنَا مدـدشو

.)٣(}وآَتَيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِ

. ٣١٢، ص١٤ج: حبار االنوار للعالمة السي) ١(

.١٦٣: سورة النساء، اآلية) ٢(
.٢٠-١٧: سورة ص، اآليات) ٣(
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١١

:وقال تعاىل
}          ر الطَّيـو ه عـبِـي مالُ أَوا جِبا فَضْلًا يمِن وداوا دنآَتَي لَقَدو

   دِيـــدالْح ــا لَـــه أَلَنـــْل) ١٠(و مـفِـــي   أَنِ اع رــد ــابَِغاتٍ وقَـ سـ

.)١(}السردِ

ــاء يف   ــن تفــسري وجــاء يف قــصص االنبي ــي ب عل
ــب}يــــا جِبــــالُ َأوبِــــي معــــه {: (هيمابــــرإ حي هللا أي ســ

}ِديداْلح ا لَهأَلَنو رالطَّيو{.

كان داود عليه السالم اذ مر يف الـرباري         :قالو

وش معـه  ح اجلبـال والطيـور والوحـ      تـسب ،يقرأ الزبـور  
حىت كان يتخـذ منـه      ،وأالن اهللا له احلديد مثل الشمع     

.ما أحب

:الصادق عليه السالماإلمام وقال 

نه اليـوم الـذي     إف،احلوائج يوم الثالثاء   اطلبوأ«
.)٢()أالن فيه اهللا احلديد لداود عليه السالم

.١١-١٠: سورة سبأ، اآليتان) ١(

ــسيد نعمــة اهللا    )٢( ــاء واملرســلني لل ــبني يف قــصص االنبي ــور امل الن
.٣١١ص: اجلزائري
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١٢

أنّ الـنيب صـلّى     (: قـال  حديث أيب موسـى   ويف  
:اءِته فقالآله استمع إىل ِقرواهللا عليه

 

:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال

 

أي حسنت ِقراء ته وزينتها، ويؤيد ذلك تأييـداً         
أنّ رسـول  (: أنـه قـال  ال شبهةَ فيه حديث ابن عباس   

:آله قالوعليهاهللا صلّى اهللا


 

ــًا ــسالم  : ثالث ــه ال ــال علي ــفائف   «: ق ــل س ــان يعم ــد ك فلق

»الخوص بيده ويقول لجلسائه أيم يكفيني بيعها

.نسائجال: أيالسفائف 

يف حبـار االنـوار  غريب احلـديث : ة السيحبار األنوار للعالم ) ١(
.٢٢٤، ص٢ج: باب الزاي مع الياء
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١٣

.ورق النخيل: واخلوص

، عـن  أمحد بن أيب عبـد اهللا  روي يف الكايف عن     

، عـن أيب  ابق، عـن الفـضل بـن أيب قـرة      شريف بن س  
عليـه الـسالم أن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم             عبد اهللا 

:قال












 

:قالأنهوسلمعنه صلى اهللا عليه وآلهي ورو

.٥، ح٧٤، ص٥ج: الكايف للشيخ الكليين) ١(
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١٤



 

:أيضاً قالعنه صلى اهللا عليه وآلهو

 

ملا مـر بإسـكاف   -السالم داود عليه   ن  أوروي  

يا هذا اعمل وكل، فـإن اهللا حيـب مـن يعمـل             «: قال
.)٣(»ويأكل، وال حيب من يأكل وال يعمل

:أنه قالالصادق عليه السالماإلمام عن و


 

مع مـا    -فقد كان   ) عليه السالم (وأما سليمان   

.٤، ح٢٦٩٩، ص٣ج: ميزان احلكمة) ١(
.٥، ح٢٧٠٠ص، ٣ج: ميزان احلكمة للريشهري) ٢(

.٢ح: نفس املصدر السابق) ٣(
.٣ح: نفس املصدر السابق)٤(
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١٥

يلبس الشعر، وإذا جاء الليل شـد   -هو فيه من امللك     
يديه إىل عنقه، فال يزال قائما حىت يصبح باكيا، وكان 

وص يعملها بيده، وإمنا سـأل اهللا       قوته من سفائف اخل   
امللك ألجل القوة والغلبة على ملوك الكفار ليقهرهم        

.)١(عةسأل اهللا القنا: بذلك، وقيل

روى الطـربي يف    ةوجاء يف شرح ـج الـصباغ      

أنه كان عطاء سلمان مخسة آالف، وكان على        ) ذيله(
طب يف عباءة يفترش نصفها، ثالثني ألفا من الناس خي   

فها، وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكـل        ويلبس نص 
.من سفيف يده

أنّ قومـا دخلـوا علـى       ) االستيعاب(يف  يو رو 

وهـو يعمـل اخلـوص،      هو أمري على املدائن،   و سلمان
تعمل هذا وأنـت أمـري جيـري عليـك رزق؟           : فقيل له 

.)٢()أحب أن آكل من عمل يديإني(: فقال

١طبـائي ج االـسيد الطب اهللا عليه وآلـه وسـلم       صلىسنن النيب   ) ١(

.١٠ص
.٦٣٥، ص٢ج: االستيعاب البن عبدالرب) ٢(
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١٦

» من ثمنهايأكل قرص الشعو«: قال عليه السالم: رابعًا

اإلمـام  عن  للشيخ الكليين   الكايف  كتاب  جاء يف 
:أنه قالالرضا عليه السالم علي بن موسى 





 

أنّ أصـحاب  (): ذيلـه (روى الطـربي يف     و هذا،

روا عنـد الـنيب صـلى اللّـه     اإلبل وأصحاب الغنم تفاخ  
مـا أنـتم يـا    : سلم، فقال أصـحاب اإلبـل     و آلهعليه و 

أو تصيبونه؟ مـا هـي إالّ       رعاء الشاة، هل جتبون شيئا    

ــويهات ــا  شــ ــا مثّ يروحهــ ــدكم يرعاهــ ــى أحــ حتــ
:سلّموآلهوللّه عليهأصمتموهم، فقال النيب صلى ا




.١٣، ح٣٠٤، ص٦ج: الكايف للكليين) ١(
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١٧

 

.)١()فغلبهم أصحاب الغنم

عن سعد، عن النهـدي،     (حبار األنوار   وري يف   

عن ابن حمبوب، عن ابن سنان عن أيب عبد اهللا عليـه           
:قالأنهالسالم 







 

، ٢ج: التـستري ةللعالمـ ةيف شرح ـج البالغـ     ةج الصباغ ) ١(

.٥٨ص
.٣٢٣، ص١٤ج: السيةحبار األنوار للعالم) ٢(
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١٨

عليه السالمَّـ ساعة تهجد داود : ثانيةاِّـسألة ال

رأيـت أمـري املـؤمنني      (: عن نوف البكايل، قـال    
عليه السالم ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر        اًعلي

:يف النجوم فقال يل

 

عليـه  قـال  ف،بل رامق يـا أمـري املـؤمنني     : فقلت
:السالم
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١٩








 

بعض ما روضي َّـ التهجد بالليل: أوًال

ــه   ان روي. ١ ــه وآل ــلى اهللا علي رســول اهللا ص
:قالوسلم





 

ســعد بــن عبــد اهللا عــن جــاء يف اخلــصال و. ٢

.٥٢٢، ص١٠٤حلكمة ج البالغةشرح حممد عبده، ا) ١(
.٤، ح٦٩، ص٧ج: وسائل الشيعة للحر العاملي) ٢(
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٢٠

، أمحد بن أيب عبـد اهللا الربقـي، عـن أبيـه      حدثين: قال
يب ، عن معاوية بن وهب عـن أ     عن حممد بن أيب عمري    

:عبد اهللا عليه السالم أنه قال






 

}هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي نم١(}و(.

 
}نَّكُملَأَزِيد تُمكَرش ٢(}لَئِن(.

 
.)٤()»)٣(}ي أَستَجِب لَكُمادعونِ{

.٣:الطالق) ١(
.٧:ابراهيم) ٢(

.٦٠: غافر) ٣(
.١٠٩، ص١ج: اخلصال) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١

عن النيب حممد ما روي ة العقول  آجاء يف مر  . ٣
:قالأنه صلى اهللا عليه واله 










 

ن معنـى قولـه عليـه الـسالم َّـ تهجـد داود         اَّـ بيـ  : ثانيًا

عليه السالم

عليـه    هلـ عن قو  التستري يف شرح   ةقال العالم 
:مالسال



: مرآة العقـول يف شـرح أخبـار آل الرسـول للعالمـة الـسي              ) ١(
.٣٠، ص١٢ج
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٢٢


 

ــام عـــن (يف الكـــايف ورد  الـــصادق عليـــه اإلمـ
:السالم


 

عليـه   قـال  ؟ن الليـل  وأي ساعة هـي مـ     :قلت

:السالم


 

ــن أيب  روي يف البحـــار و عـــن ســـعد، عـــن ابـ

:اخلطـاب، عــن حممــد بــن سـنان، عــن املفــضل قــال  
:مسعت موالي الصادق عليه السالم يقول



، ٢ج: ج الصباغة يف شرح ـج البالغـة للعالمـة التـستري        ) ١(
.٣١٤ص
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٢٣














 

عليه بن عنبسة، عن النيب صلى اهللا      وعن عمر 
:أنه قالوسلموآله 


 

عـن عبـادة    : ئليب مجهور يف درر الآل    أابن  عن  

.٢٢٠، ص١٣ج: نوار للعالمة السيحبار األ) ١(
.٢٦٩، ص٦ج: مستدرك الوسائل للنوري) ٢(
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٢٤

اهللا صـلى اهللا عليـه   مسعت رسـول : بن الصامت قال ا
:يقولوسلموآله










 
قـال رسـول اهللا     : عن جـابر بـن عبـد اهللا قـال         

:صلى اهللا عليه وآله



 

: أي. : قوله عليه السالم  

.٢، ح١٥٥، ص٥ج: مستدرك الوسائل) ١(
.٣٧، ص١ج: اخلصال  للشيخ الصدوق) ٢(
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٢٥

. من يأخذ من قبل الـسلطان عـشر أمـوال النـاس           
      فهم لـهم بأمر الناس بعـد الـرئيس يعـرالقي
جنديا، من: أيأي :

.أعلمها، واجلند جيعلون ألنفسهم عالمة يعرفون ا

مية بن  أملّا مات   (: قال يف األغاين عن املدائين   و

األسكر عاد ابنه كالب إىل البـصرة، فكـان يغـزو مـع      
بقي إىل أيام زياد، و يشهد فتوحات كثرية،  و املسلمني،
ــوالّه األ ــف ــن أيب    هبل ــان ب ــا عثم ــالب يوم ــسمع ك ، ف

أنّ داود نيب اللّه كـان جيمـع أهلـه يف        : العاصي حيدث 
ا ربكـم فـإنّ الـسحر سـاعة ال        ادعـو «:يقولوالسحر  

يدعو فيها عبد مؤمن إالّ غفر له، إالّ أن يكون عشارا 

ــاد   »أو عريفــا ــا مســع ذلــك كــالب كتــب إىل زي فلم ،
.)١()فاستعفاه من عمله فأعفاه

ــاب ويف  ــتيعاب كتـ ــة أيب ذر  «االسـ ــن زوجـ عـ

مـا يبكيـك؟    : ملّا حضرته الوفاة، بكيت فقـال     : قالت

.١٥، ص٢١ج: األغاين اليب الفرج االصفهاين) ١(
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٢٦

ي ثـوب يـسعك كفنـا       متوت بفالة ولـيس عنـد     : قلت
مسعت النيب صلّى اللّـه     : جلمع نزل عليه  فقال أبو ذر،  

:أنا فيهم،يقول لنفروسلم عليه وآله 




 

بت ذّذبت وال كُـ فأنا ذلك الرجل، واللّـه مـا كَـ     
دي ثـوب يـسعين كفنـا يل أو المـرأيت، مل       ولو كان عنـ   

هلا، وإني أنشدكم اللّه أن     أكفّن إالّ يف ثوب هو يل أو      
ال يكفّنين رجل منكم كان أمريا أو عريفـا أو بريـدا أو           

ولئك النفر أحد إال وقد قارف بعض     أنقيبا وليس من    
: فقـال الفـىت األنـصاري      ،فىت من األنصار  الّإما قال   

ردائـي هـذا، ويف ثـوبني يف عيـبيت     كفّنك يا عم يف  أأنا  
.)١()أنت تكفّنين: قال.ميأمن غزل 

)١ (
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٢٧

صاحب عرطبة: َّـ بيان معنى قوله عليه السالم: ثالثًا

: قــال عليــه الــسالم 
.

عليـه  الصادق  اإلمام  عن   مستند الشيعة نقل يف   

:أنه قالالسالم






 

وإيــاك (: ا عليــه الــسالميف الفقــه الرضــوجــاء 

والــضربة بالــصوجلان، فــانّ الــشيطان يــركض معــك، 
.)٢()فر عنكواملالئكة تن

:وسلم أنه قالوعن النيب صلّى اللّه عليه وآله

.١٦٣، ص١٨ج: مستند الشيعة للمحقق النراقي) ١(
.٢٨٤ص: البن بابويه القميفقه الرضا ) ٢(
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: الطبـل، والكوبـة   : وقد قيل أيضا أنّ العرطبة    
ال ، وقــ)مجهرتــه(نبــور، ذهــب إليــه ابــن دريــد يف الط

الكوبـة  : العرطبة العود، وقـال الزخمـشري     : اجلوهري
.النرد أو الشطرنج

يت أُ: ويف تاريخ الطربي عـن بـشر مـوىل هـشام          
اكـسروا  : هشام برجل عنده قيان ومخـر وبـربط فقـال    

فقلـت  : الطنبور على رأسه، وضربه فبكى، قال بـشر      
أتــراين أبكــي : فقــال. عزيــه عليــك بالــصربأنــا ألــه و

.)٢(الحتقاره للرببط إذ مساه طنبوراللضرب امنا أبكي

جاء يف البحـار مـن كتـاب البيـان البـن شـهر             و
يه السالم جزأ ساعات الليل    ن داود عل  قيل إ  :شوبآ

.٢١٩، ص١٣ج: مستدرك الوسائل للنوري) ١(

، ٦ج: ج الصباغة يف شرح ـج البالغـة للعالمـة التـستري        ) ٢(
.٣١٥ص
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٢٩

نـسان مـن   إوالإكـن سـاعة    تفلـم   ،ار على أهله  والنه
:فقال تعاىل،والده يف الصالةأ

.)١(}...اعملُوا آَلَ داوود شكْرا...{

.٣١٢، ص١٤ج: حبار األنوار للعالمة السي) ١(
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٣٠

عليه السالمزهد النبي عيسى : ثالثةاِّـسألة ال

:السالمعليهلهكالممن










 

مـام علـي عليـه الـسالم        اإليشريهذا الكالم   يف  

.٥٨، ص٢ج: ج البالغة) ١(
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٣١

يف ترك كل مـا إذ عليه السالم عيسى اهللا زهد نيب   ىل  إ
،ىل طاعـة اهللا ومرضـاته     إوتوجـه   وزينتـها هذه الـدنيا    

ن أغلب ما يوقع الرجـال      إف ،تفتنه ةفلم تكن له زوج   
ــساء و  ــهم للنـ ــي حبـ ــشهوات  أيف املعاصـ ــاعهم للـ تبـ

ال اهللا عيسى عليه السالم   هم فكان نيب    ئاوافتتام بنس 
يريد ان يفنت ذه الدنيا وال حيـزن عليهـا، بـل يكـون         
حزنــه هللا وفرحــه هللا وكــان عليــه الــسالم ينــام علــى  

يف عبـــادة البـــاري ورضـــاه وكـــرس حياتـــهاالرض

بـدون  خـر آىل  إيسافر من مكـان     كانووخدمة الناس   
نشر كلمـة  هومن هذا السفرةوالغايوسيلة نقل تنقله 
يرشد الناس كان الناس ومساعدم ف التوحيد وهداية 

.واملواعظىل طريق الصواب ويعطي احلكم إ

ويلكـم يـا  «:عليـه الـسالم قـال    همن مواعظـ  و

طـون  تفرةيـ وشهوة رد  ةمن أجل دنيا دني   :وءعبيد الس 
.)١(»يف ملك اجلنه وتنسون هول يوم القيامه

.٥٠٥ص:احلراينلشيخلالعقولحتف) ١(
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٣٢

قلــت َّـ عيــسى بــن وإن شــئت «:قــال عليــه الــسالم: أوًال

»مريم عليه الّسالم

حممد تقي التستري يف شـرح قولـه         العالمةقال  
: عليه السالم 
قال تعاىل:

ــريم ِإن اللَّـــه يبـــشرِك     { ــا مـ َلاِئكَـــةُ يـــِت الْم إِذْ قَاَلـ

     ى ابـعِيـس ــسِيحاْلم هم اسـ ـهـةٍ مِنــا  بِكَلِم جِيهو مير مـ ن

   ِبنيقَــــرالْم مِــــنِة والْــــآَخِرا ونْيــد ــم ) ٤٥(فِــــي الــ ويكَلِّــ

     الِحِنيالـص مِنًلا وكَهدِ وهفِي الْم اس٤٦(الن (  قَالَـت

ـشر قَـــالَ        نِي بـــسسمي ـم ـي ولَـــد ولـَ رب أَنَّــى يكُــون لـِ

  ــش ــا ي م ْخلُــقي ــذَلِكِ اللَّــه ـا  كَ ا فَإِنَّمـــر ــضَى أَم اء إِذَا قَ

    كُــونفَي كُــن ـولُ لَــه ـه الْكِتَــاب  ) ٤٧(يقـُ لِّمـعيو

ــةَ والتَّــوراة والْإِنْجِيــلَ    الْحِْكمنِــي   ) ٤٨(وــوًلا إِلَــى ب سرو

ــٍة مِـــن ربكُـــم أَنِّـــي      ــتُُكم ِبآَيـ ــي قَـــد جِئْـ إِســـرائِيَل أَنِّـ

ــم مِــن الطِّــ  ــرِ َفــأَْنفُخ فِيــهِ  أَخلُــق لَكُ َئــةِ الطَّيينيِ َكه

        صرالْـأَبو ه اْلأَْكمـ ـرِئأُبا بِإِذْنِ اللَّهِ ورطَي كُونفَي
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٣٣

        ا تَـأْكُُلون ِبمـ ُئكُم أُنَبـتَى بِـِإذْنِ اللَّـهِ وو ِيـي اْلمـأُحو

ومـــا َتـــدِخرون ِفـــي بيـــوِتكُم ِإن فِـــي ذَلِـــك لََآيـــةً        

 لَكُممِنِنيؤم تُمكُن ١(}إِن(.

ــريم ِإن اللَّـــه يبـــشرِك     { ــا مـ َلاِئكَـــةُ يـــِت الْم إِذْ قَاَلـ

مه اْلمــسِيح عِيـسى      اسـ ـهـةٍ مِنــا   بِكَلِم جِيهو مير مـ ن ابـ

   ِبنيقَــــرالْم مِــــنِة والْــــآَخِرا ونْيــد ــم ) ٤٥(فِــــي الــ ويكَلِّــ

     الِحِنيالـص مِنًلا وكَهدِ وهفِي الْم اس٤٦(الن (  قَالَـت

ـشر قَـــالَ        نِي بـــسسمي ـم ـي ولَـــد ولـَ رب أَنَّــى يكُــون لـِ

ــ   ــا ي م ْخلُــقي ــذَلِكِ اللَّــه ـا  كَ ا فَإِنَّمـــر ــضَى أَم شاء إِذَا قَ

    كُــونفَي كُــن ـولُ لَــه ـه الْكِتَــاب  ) ٤٧(يقـُ لِّمـعيو

ــةَ الْحِْكمالْإِنْجِيــلَ  وو اةرالتَّــونِــي   ) ٤٨(وــوًلا إِلَــى ب سرو

ــٍة مِـــن ربكُـــم أَنِّـــي      ــتُُكم ِبآَيـ ــي قَـــد جِئْـ إِســـرائِيَل أَنِّـ

ــن ا  ــم مِ ــِه   أَخلُــق لَكُ ــرِ َفــأَْنفُخ فِي َئــةِ الطَّييلطِّــنيِ َكه

        صرالْـأَبو ه اْلأَْكمـ ـرِئأُبا بِإِذْنِ اللَّهِ ورطَي كُونفَي

        ا تَـأْكُُلون ِبمـ ُئكُم أُنَبـتَى بِـِإذْنِ اللَّـهِ وو ِيـي اْلمـأُحو

.٤٩-٤٥: تسورة آل عمران، اآليا) ١(
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٣٤

ومـــا َتـــدِخرون ِفـــي بيـــوِتكُم ِإن فِـــي ذَلِـــك لََآيـــةً        

لَكُممِنِنيؤم تُمكُن إِن{.

عيسى: أي.أي :
أنّ إبليس أتى عيسى عليه : جيعله له وسادة، ويف اخلرب

نـام وجعـل وسـادته لبنـة، فقـال لـه            قد  الم وكان   الس

ء مــن مــا تريــد منــي ولــيس يل شــي «: عليــه الــسالم
ذه اللبنــة حتــت هــتمــا دامــ: فقــال»عالئــق الــدنيا؟

.)١(رمى بهوفأخذه عيسى،.أسك أرجو منك ذلكر

وقـد روي عـن أهـل البيـت علـيهم الــسالم يف      

زهد رسول اهللا وبيان زهد نيب اهللا عيسى عليه السالم 
صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلـي عليـه الـسالم مجلـة        

:من األحاديث، كان منها

من أصحابنا، عن دعدعن (روي يف الكايف . ١

لد، عن منصور بن العبـاس عـن   أمحد بن حممد بن خا  

،٢ج:التـستري ةللعالمـ ةالبالغـ ـج شرحيفةالصباغج) ١(
.٦٠-٥٩ص
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سعيد بـن جنـاح، عـن عثمـان بـن سـعيد، عـن عبـد            
احلميد بن علي الكويف، عن مهاجر االسدي، عن أيب   

:اهللا عليه السالم قالعبد
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٣٧








 

وزاد ابـن   : ليـه الـسالم   قال ع 

.»ويأكل اجلشب«: أيب احلديد

لـه  آمن وصايا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و        . ٢

:رضي اهللا عنهيب ذر وسلم أل


 

دخلـت علـى   : عقبـة بـن علقمـة    روي عن   . ٣

: بـاب حـب الـدنيا واحلـرص عليهـا         :الكلـيين للـشيخ   الكايف) ١(

.١١ح،٣١٩ص،٢ج
.٤٦١ص:الطربسيلشيخلخالقاألمكارم) ٢(
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م فإذا بني يديه لنب حامض قد     ه السال أمري املؤمنني علي  
يـا أمـري املـؤمنني   : ر يابسة، قلـت ين محوضته، وكس  تآذ

:فقال يل! أكل مثل هذا؟أت







 

عــن العبــاس بــن هــالل الــشامي، عــن أيب  . ٤

جعلت فداك ومـا     :قلت: احلسن الرضا عليه السالم   
ىل الناس مـن يأكـل اجلـشب ويلـبس اخلـشن          إعجب  أ

:-عليه السالم -ويتخشع، قال 




، ١٦ج: مــستدرك الوســائل، مــريزا حــسني نــوري الطربســي  ) ١(
.٢٩٥ص

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٩








 

: عليه السالموقد قال


 

زهد نبي اهللا عيسى عليه السالم: ثانيًا

ن أأي  : قال عليه الـسالم   

.النيب عيسى عليه السالم اعتاد على اجلوع

عـن ابـن عبـاس      ةروي يف كتاب وسائل الشيع    
إن كنـت  : أتاه رجل يسأله عن الصيام؟ فقـال  (: قال

.٤٥٤، ص٦ج: ليينالكايف للك) ١(
.٣٢: سورة االعراف) ٢(
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٤٠

أن إىل-يد صوم داود فإنه كـان مـن أعبـد النـاس           تر
:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم-قال 















 

:وروي عن أيب عبد اهللا عليه السالم

.٣ح،٤٣٩ص،١٠ج:ة للحر العامليالشيعوسائل) ١(
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٤١








 

وســراجه بالليــل القمــر،   «:قولــه عليــه الــسالم  : ثالثــًا

»مغاربهاووظالله َّـ الشتاء مشارق األرض

حيــث مل يكــن للــنيب بيــت يــسكنه وكــان كــثري   
نه كان ينتقل من    أب ةأشرنا يف بداية اخلطب   االنتقال كما 

ــد واهلــروب مــن   آىل إمكــان  ــشر كلمــة التوحي خــر لن

بـرد الـشتاء    يهمه حر الصيف وال   اغيت فكان ال  الطو
الإلـه   إ عـالء كلمـة ال    إوال اجلوع فكل هذا من اجل       

.ةهللا وتبليغ رساالته السماويا

: باب استحباب الصدقة ولو على غري املؤمن     : ةالشيعوسائل) ١(
.١ح، ٤٠٨ص،٩ج
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٤٢

: قال عليه السالم : رابعاً
ال فواكهوومل يأكل حلما.

: أن املسيح عليه السالم قـال للحـواريني        يرو
-إىل أن قـــال -مــا تنبتـــه األرض للبــهائم   أكلــي  «

.)١(»ولبسي الشعر
قال النيب صلى اهللا عليه    :عن أنس قال  روي  و

:آلهو


 
عيسى قام : روي عن علي بن حديد رفعه قال 

تأكلوا حىت   ال! سرائيلإيا بين   «: خطيبا فقال بن مرمي   
ذا إذا جعـتم فكلـوا، وال تـشبعوا، فـإنكم           إجتوعوا، و 

ــا  ــسيتم  شــبعتم غلظــت رق ــوبكم ون بكم، ومسنــت جن
.)٣(»ربكم

.٢٥٥ص،٣ج: النوريمريزاللالوسائلمستدرك) ١(

.٣٧٩ص،١٦ج:الوسائلمستدرك) ٢(
.١٠ح، ٢٤٦ص،٢٤ج:ةالشيعوسائل) ٣(
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٤٣

»ولم تكن له زوجة تفتنه«: قال عليه السالم: خامسًا

ــاد افتتــام  كمــا اتفــق  ــاد والزهلكــثري مــن العب
عليه اشتد عيسى عليه السالم    روي أن   ، فقد   بنسائهم

ومـا، فجعـل يطلـب شـيئا يلجـأ      والرعد والربق ياملطر  
فـإذا فيهـا   (فرفعت إليـه خيمـة مـن بعيـد، فأتاهـا           إليه  

فإذا هو بكهـف يف جبـل فأتـاه فـإذا         ) امرأة فحاد عنها  
يءإهلـي لكـل شـ   «: فيه أسد فوضـع يـده عليـه فقـال       

مأواك يف  : ومل جتعل يل مأوى، فأوحى اهللا إليه      مأوى
قيامـة مبائـة حـوراء      الك يـوم  زوجنـ ، وأل مستقر رمحيت 

يف عرسك أربعة آالف عام، خلقتها بيدي، والطعمن
أين : مناديا ينادي  مرنّيوم منها كعمر الدنيا، وآل    كل

د عيـسى بـن     عرس الزاهـ  هلموا إىل  ؟هاد يف الدنيا  الز
.)١(»مرمي عليه السالم

مبرضه أو :وقوله عليه السالم  

ن يراعـي   أنـسان   اإل فمن طبيعـة  .خوف فقره أو موته   

.٤١ص،١٢ج:للنوريالوسائلمستدرك) ١(
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٤٤

أراد الـنيب   لـذا   صام شيء حيزن علـيهم      أذا  إوالده و أ
ي شـي يف   أحيزنـه ولـد وال      ن ال أعيسى عليه السالم    

.يف خدمة اهللا عز وجلةهذه الدنيا فجعل حياته كامل
:ل تعاىلاق

}    كُمبــر ــالَّتِي تُقَـ ــادكُم بِـ ــوالُكُم ولَـــا أَولَـ ومـــا أَمـ

م     عِندَنا زُْلفَى    لَهـ ا فَأُولَئِكالِحمِلَ صعو نآَم نإِلَّا م

ــاتِ    ــم فِــــــي اْلغُرفَــــ ــا عمِلُــــــوا وهــــ جــــــزاء الــــــضِّعِف ِبمــــ

ون١(}آَمِن(.

يصرفه : أي: قال عليه السالم  

:عن اللّه تعاىل ذكره، قال تعاىل

}  ـــوأَم ـــوا لَـــا تُلِْهكُـــمنآَم ـــا الَّـــِذينهــا َأيلَـــا يو الُكُم

  ــــلْ ذَلِــــكْفعي ــــنمِذكْــــرِ اللَّــــِه و ــــنع ُكملَــــادأَو

ونالْخَاسِر مه ٢(}فَأُولَئِك(.

:وقوله تعاىل

.٣٧: سورة سبأ) ١(
.٩: سورة املنافقون) ٢(
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٤٥

}     اللَّـه أَنةٌ و فِتْنـ كُملَادأَوو الُكُموا أَموا أَنَّملَماعو

ظِيمع رأَج هد١(}عِن(.

يف هذه الدنيا مانبياءه كل أن اهللا قد زوى عن إ
نسان فينشغل ا وهي زينـة    موال تلهي اإل  من هلو فاأل  

نبياءه راد اهللا ألأوالد فموال على األاحلياة واهللا قدم األ
بعد زينة هذه الـدنيا عـن       أتنشغل قلوم بغريه ف   ن ال أ

.عيوم
: للحـواريني عليه الـسالم  ]عيسى[قال املسيح   

.)٢(»مروهافاعربوها وال تعإمنا الدنيا قنطرة«
:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قالو





 

.٢٨:سورة االنفال) ١(

.٦٥ص:للشيخ الصدوقاخلصال) ٢(
.٣٢٥ص،٣ج:الوسائلمستدرك) ٣(
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٤٦

»وال طمع يذّله«: قال عليه السالم: سادسًا

.عز من قنع وذلّ من طمع: قيل

يـا معـشر    «: ألصحابه عليه السالم  عيسىقال  

وكيـف يـا    : ، قـالوا  »احلواريني ألنتم أغىن مـن امللـوك      
أنتم ليس عندكم «: روح اهللا؟ وليس منلك شيئا، قال

ــ ــياء وال   يءشــ ــدهم أشــ ــم عنــ ــه وهــ وال تريدونــ
من رضـي بقـسمة     «: عيسى عليه السالم  وقال  .)١(»يكفيهم

.)٢(»اهللا فكأنما عمل باإلجنيل

ــن  ــمأيبع ــالق   القاس ــاب األخ ــويف يف كت الك

يــا معــشر (بــن مــرمي للحــواريني  ىقــال عيــس(: قــال
بالصرب على تدركون ما تأملون إالاحلواريني، إنكم ال
ــدون إالتبلغــونمــا تكرهــون، وال ــا مــا تري ــرك م بت

.)٣()تشتهون

،١ج: املازنــدراينصــاحلحممــدمــوىلللالكــايفصــولأشــرح) ١(
.١٧٢ص

.٥٠٨ص:ين للشيخ السبزواريمعارج اليقني يف اصول الد) ٢(
.٦، ح٢٦١ص،١١ج:الوسائلمستدرك) ٣(
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٤٧

»داّبته رجاله، وخادمه يداه«: قال عليه السالم: سابعًا

روح اهللا عـن عيـسى بـن مـرمي      رشادجاء يف اإل  
ــه  ــول  أوكلمت ــان يق ــه ك ــيت   «: ن ــداي، وداب ــادمي ي خ

رجالي، وفراشي األرض، ووسادي احلجر، ودفـائي       
يف الـشتاء مــشارق األرض، وســراجي بالليــل القمــر،  

دامي اجلوع، وشعاري اخلـوف، ولباسـي الـصوف،         أو
ــوش     ــت األرض للوحـ ــا أنبتـ ــانيت مـ ــاكهيت ورحيـ وفـ

يس يل  واألنعام، أبيـت ولـيس يل شـيء، وأصـبح ولـ           
.)١(»ليس على وجه األرض أحد أغىن منيشيء، و

عن حممد بن خالد، عن الكايف اصول وجاء يف 

عليه عيسى بن مرمي    قال  (: قالحممد بن سنان، رفعه     
، »يل إلـيكم حاجـة اقـضوها يل       «: للحـواريني السالم
قــضيت حاجتــك يــا روح اهللا، فقــام فغــسل  : فقــالوا

ن إ«: فقـال ،  كنـا أحـق ـذا منـك       : أقدامهم، فقالوا 

تواضـعت هكـذا لكيمـا      أحق الناس باخلدمة العامل إمنا      

.١٥٧ص،١ج:الديلميللحسنالقلوبرشادإ) ١(
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٤٨

، مث قـال  »تتواضعوا بعدي يف النـاس كتواضـعي لكـم        
ــه الــسالم  بالتواضــع تعمــر احلكمــة ال  «: عيــسى علي

ــسهل ينبـــت الـــزرع ال يف      ــالتكرب، وكـــذلك يف الـ بـ
.)١(»اجلبل

.٣٧ص،١ج:باب صفة العلماء: لكليينلالكايف)١(
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٤٩

املصادر

.القرآن الكرمي. ١

/ يخ حممـد عبـده      شرح الـش  / ج البالغة   . ٢
مؤسـسة  / خرج مـصادره فـاتن حممـد خليـل اللبـوت           

.التاريخ العريب للطباعة والنشر والتوزيع

ــاليف / معــارج الــيقني يف اصــول الــدين  . ٣ ت
الشيخ حممد بـن حممـد الـسبزواري مـن اعـالم القـرن            

.السابع اهلجري حتقيق عالء آل جعفر

ــايف للكلـــيين الوفـــاة   . ٤ حتقيـــق / ٣٢٩الكـ
سـنة  / الطبعـة الثالثـة     / علي اكرب الغفـاري     : حوتصلي

ــع  ــشر/ ١٣٦٧الطبـ ــالمية : النـ –دار الكتـــاب االسـ

.طهران

/ العالمة حممد باقر الـسي    / حبار االنوار   . ٥
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٥٠

وبتعليـق العالمـة الـشيخ علـي النمـازي        طبعة منقحـة    
.منشورات مؤسسة االعلمي بريوت/ الشاهرودي 

/ ء واملرسـلني    النور املبني يف قصص االنبيـا     . ٦
قدم له وعلـق عليـه عـالء        / السيد نعمة اهللا اجلزائري     

ــي   ــدين االعلمـ ــي  / الـ ــسة االعلمـ ــشورات مؤسـ منـ

.للمطبوعات بريوت

سنن النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم مـع           . ٧
حتقيـق  / ١٤٠٤املؤلف السيد الطباطبـائي     / ملحقات  

ــع رمــضان  / الــشيخ حممــد هــادي الفقهــي   ســنة الطب
.سة النشر االسالميمؤس/ ١٤١٩

/ احلر العاملي ) / آل البيت(وسائل الشيعة . ٨

حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم الحياء التراث       
.قم املشرفة/ ١٤١٤الطبعة الثانية سنة الطبع / 

احلـاكم النيـسابوري تـويف سـنة       / املستدرك  . ٩

.حتقيق يوسف عبد الرمحن املرعاشي/ ٤٠٥

ــستند الــشيعة  . ١٠ احملقــق النراقــي تــويف   / م
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٥١

ــسالم    / ١٢٤٤ ــيهم ال ــت عل ــسة آل البي ــق مؤس حتقي
.هـ١٤١٩/ مشهد املقدسة / الحياء التراث 

علي ابن بابويه القمـي تـويف      : فقه الرضا . ١١
حتقيق مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسالم         / ٣٢٩سنة  

.الحياء التراث

مستدرك الوسـائل مـريزا حـسني النـوري         . ١٢
حتقيـق مؤسـسة آل البيـت      / ١٣٢٠الربسي تويف سـنة   

–١٤٠٨سـنة الطبـع    / عليهم السالم الحياء التراث     

.م١٩٨٨

صـلى اهللا   حتف العقول عن آل الرسـول       . ١٣
حتقيـق علـي اكـرب    / ابن شعبة احلراين   عليه وآله وسلم  

مؤسسة / ١٣٦٣–١٤٠٤/ الطبعة الثانية / الغفاري 
.قم املشرفةالنشر االسالمي التابعة جلامعة املدرسني ب

مكــارم االخــالق الــشيخ اجلليــل رضــي  . ١٤

الـدين الطربسـي مـن اعـالم القـرن الـسادس اهلجـري        
حققه فضيلة الشيخ حسني االعلمي مؤسسة االعلمي   
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٥٢

.لبنان–بريوت / للمطبوعات 

٣٨١الشيخ الصدوق تويف سـنة      اخلصال  . ١٥

حتقيق علي اكرب الغفاري مؤسـسة النـشر االسـالمية          / 
.ماعة املدرسني بقم املشرفةالتابعة جل

/ ارشاد القلوب احلسن بن حممد الديلمي . ١٦

.الطبعة الثانية
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٥٣

اِّـحتويات

٥......................................................................................مقدمة الكتاب

٦.....................زهد النبي داوود عليه السالم:اِّـسألة األوُّـ

٦...............................................................الحث على التكسب باليد: أوًال

٩..............................................» وإن شئت ثّلثت«: قوله عليه السالم: ثانيًا

ــسالم : ثالثــًا ــول   «: قــال عليــه ال ــفائف الخــوص بيــده ويق فلقــد كــان يعمــل س

١٢................................................................»لجلسائه أيم يكفيني بيعها

١٦........................»ويأكل قرص الشع من ثمنها«: قال عليه السالم: رابعًا

١٨............عليه السالمَّـ ساعة تهجد داود : اِّـسألة الثانية

١٩....................................................بعض ما روضي َّـ التهجد بالليل : أوًال

٢١...........َّـ ب معنى قوله عليه السالم َّـ تهجد داود عليه السالم: ثانيًا

٣٠.................عليه السالمزهد النبي عيسى : اِّـسألة الثالثة

٣٢» وإن شئت قلت َّـ عيسى بن مريم عليه الّسالم  «: قال عليه السالم: أوًال

٣٩.................................................زهد نبي اهللا عيسى عليه السالم : ثانيًا

وسراجه بالليل القمر، وظالله َّـ الشتاء مشارق «: له عليه السالمقو: ثالثًا

٤١.................................................................................» األرض ومغاربها 

٤٣...........................» ولم تكن له زوجة تفتنه «: قال عليه السالم: خامسًا

٤٦...........................................» وال طمع يذّله «: قال عليه السالم: سادسًا

٤٧...........................»داّبته رجاله، وخادمه يداه«: قال عليه السالم: سابعًا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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