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 حب الدنيا رأس كل خطيئة
 عناصر الخطبة:

 المقدمة
 األدلة في التحذير من فتنة الدنيا والتعمق بيا

  ملسو هيلع هللا ىلصنماذج من حياة النبي 
 أضرار حب الدنيا وتعمق القمب بيا 

 حب الدنيا وقطع القمب عن التعمق بيابعض وسائل التغمب عمى 
 التفصيل

 المقدمة
اعمم أن اإلسالم دين االعتدال واالتزان والوسطية، فميس العمل في مجالو مقصورا عمى الدنيا، وال 
مقصورا عمى الزىد واآلخرة، وليس ىو دين رىبنة وتقشف وا ىمال لمدنيا، وال دين أخالق وعبادة 

نما ىو دين شا مل لمصالح الدنيا واآلخرة، ويقترن فيو العمل واالعتقاد، والعبادة وعقيدة فحسب، وا 
ِ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعباِدِه َوالطَّيِّباِت ِمنَ  َم ِزيَنَة َّللاَّ  واالحتراف، والمادة والروح، قال هللا تعالى: "ُقْل َمْن َحرَّ

ْنيا خالِ  ْزِق ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحياِة الدُّ ُل اآْلياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن". الرِّ َصًة َيْوَم اْلِقياَمِة َكذِلَك ُنَفصِّ
 [.ٕٖ]األعراف: 

فميس ممنوعا عمى المسمم حب الدنيا ومظاىرىا، ولكن الممنوع المبالغة واإلسراف فييا، 
 (ٔ)واالقتصار عمييا، حتى تطغى عمى الناحية الدينية، وتيمل أمور اآلخرة. 

ولذا وّبخ هللا سبحانو وتعالى الذين يؤثرون الحياة الدنيا عمى اآلخرة، ويقصرون ىمميم عمييا،  
َيواِت ِمَن النِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّىِب وَ  ِة فقال عز وجل:"ُزيَِّن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشَّ اْلِفضَّ

َمِة َوا ْنيا َوَّللاَُّ ِعْنَدُه َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ  [.ٗٔ]آل عمران آية ُحْسُن اْلَمآِب"أْلَْنعاِم َواْلَحْرِث ذِلَك َمتاُع اْلَحياِة الدُّ
إّن إيثار الحياة الّدنيا واالغترار بيا والخمود إلييا يعد من أىم العوامل األساسّية اّلتي تدعو إلى 

ا مالزما لإلنسان حّتى مع كبر سّنو واقتراب نذر الّتكاثر في المال والجاه، ولذلك يظّل حّب الّدني
، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: " اَل َيَزاُل َقْمُب  -رضي هللا عنو-الموت منو، فعن أبي ُىَرْيَرَة 

ْنَيا َوُطوِل اأَلَمِل ".   (ٕ)الَكِبيِر َشابِّا ِفي اْثَنَتْيِن: ِفي ُحبِّ الدُّ
 

                                            

 (. ٛٚٔ/ ٔالتفسير الوسيط لمزحيمي ) (ٔ)
 . ٕٓٗٙ( رقم ٜٛ/ ٛ( صحيح البخاري )ٕ)
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الّنيي عن الّتكاثر الّناشيء عن حّب الّدنيا ال ينبغي بحال أن يفيم منو الّنيي عن اكتساب  إنّ 
ْنيا َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن َّللاَُّ  المعايش أو الّسعي في طمب الّرزق، قال تعالى: "َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

(، يقول ابن الجوزّي: وقد ٚٚ ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن". )القصصِإَلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ َّللاََّ 
بالغ قوم في ىجر الّدنيا من غير بحث عن حقيقتيا، وذلك أّنو من لم يعرف حقيقة الّشيء فال يجوز 
أن يمدح أو يذّم، فإذا بحثنا عن الّدنيا رأينا ىذه األرض البسيطة اّلتي جعمت قرارا لمخمق، تخرج منيا 

واتيم، ويدفن فييا أمواتيم، ومثل ىذا ال يذّم لموضع المصمحة فيو، وكّل ما في ىذه الّدنيا من ماء أق
وزرع وحيوان، كّمو لمصالح اآلدمّي وفيو حفظ لسبب بقائو، اّلذي ىو سبب لمعرفتو برّبو وطاعتو 

لّذّم إّنما ىو ألفعال الجاىل إّياه، وما كان سببا لبقاء العارف العابد فإّنو يمدح وال يذّم، فبان لنا أّن ا
 (ٖ)المتكاثر، أو العاصي المفسد، أّما إذا اقتنى المرء المال المتاح، وأّدى زكاتو، فال لوم عميو. 

 األدلة التي وردت فييا التحذير من فتنة الدنيا والتعمق بيا
د ذمو في القرآن وأما المبالغة في حب الدنيا والتفاني في جمعيا والحرص عمى تحصيميا فيذا الذي ور 

 َيا أَيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما ََل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوََل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعنْ والسنَّة، قال تعالى: "
ْنَيا َوََل  نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ نَُّكْم ِباَّلَِّ اْلَغُرورُ َواِلِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد َّللاَِّ َحقّّ َفََل َتُغرَّ  [.ٖٖ". ]لقمان:  َيُغرَّ

نيا ِبُزْخُرِفيا، َوِزيَنِتَيا، َوَمَتاِعَيا، َعِن الَعَملِ   النَّاِفِع ِلَيوِم يأمُر هللُا َتَعالى الِعَباَد ِبَأالَّ ُتْمِيَيُيُم الَحَياُة الدُّ
ْيَطاُن  الِقَياَمِة، َويوُم الِقَيامِة ىَو وعٌد َحقّّ ِمَن هللِا، نُيُم الشَّ وهللُا ال ُيْخِمُف َوْعَدُه َأَبدًا، َكَما َيْأُمُرُىْم بَأاّل َيُغرَّ

 َفَيْحِمَمُيْم عمى الَمَعاصي ِبَتْزِييِنيا َلُيْم.
ْنَيا َوََل َيغُ وقال تعالى: " نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ نَُّكْم ِباَّلَِّ اْلَغُروُر * َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّ َوْعَد َّللاَِّ َحقّّ َفََل َتُغرَّ رَّ

ِعيرِ  ْيَطاَن َلُكْم َعُدوّّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوِّا ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُو ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ  [.ٙ- ٘". ]فاطر: ِإنَّ الشَّ
َية، َفاَل َيا َأيُّيا النَّاُس ِإنَّ َوْعَد هللِا ِبالَبْعِث َوالنُُّشوِر َوالِحَساِب َوالَجَزاء َوْعٌد َحقّّ اَل َشكَّ ِفيِو َواَل ِمرْ 

نيا، َواَل ُتْمِيَينَُّكْم ِبُزْخُرِفيا َوزينِتيا، َعْن َطَمِب َما َيْنَفُعُكْم َيْوَم حُ  نَُّكُم الَحَياُة الدُّ ُموِل َمْوِعِد الَحْشر َوَبْعِث َتُغرَّ
نُكْم، َوَيْفِتْنُكْم، َوَيصِرْفُكْم َعن اتَِّباِع ُرُسِل هللِا، َوَتْصِديِق كَ  يَطاَن َيُغرَّ ِمَماِتِو، َفِإنُو الَخالِئِق، َواَل َتَدُعوا الشَّ

 َغرَّاٌر َكذَّاٌب.
َماِء ِإنََّما َمثَ وبين مثل الحياة الدنيا بسرعة زواليا، فقال تعالى " ْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَن السَّ ُل اْلَحَياِة الدُّ

يََّنْت َوَظنَّ َأْىُمَيا َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأْلَْرِض ِممَّا َيْأُكُل النَّاُس َواأْلَْنَعاُم َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَيا َوازَّ 
ُل َأنَُّيْم َقاِدُروَن َعَمْيَيا َأَتاَىا أَ  ْمُرَنا َلْيًَل َأْو َنَياًرا َفَجَعْمَناَىا َحِصيًدا َكَأْن َلْم َتْغَن ِباأْلَْمِس َكَذِلَك ُنَفصِّ

ُرونَ   [.ٕٗ". ]يونس: اْْلَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ْنَيا ِفي َجَماِلَيا َوَبْيَجِتَيا، ُثمَّ ِفي ُسْرَعِة فَ  َناِئَيا، ِبالنََّباِت الِذي َأْخَرَجُو هللُا َضَرَب هللُا َتَعاَلى َمَثاًل ِلْمَحَياِة الدُّ

ِف َأْنَواِعَيا َتَعاَلى ِمَن اأَلْرِض ِبَما َأْنَزَلُو َعَمْيَيا ِمَن الَمَطِر، ِممَّا َيْأُكُل النَّاُس ِمْن ُزُروٍع َوِثَماٍر َعَمى اْخِتالَ 
                                            

 ( بتصرف يسير. ٛٔ( صيد الخاطر َلبن الجوزي )صٖ)
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ِت اأَلْرُض ِزيَنَتَيا الَفاِنَيَة َوازَّيََّنْت ِبَما َخَرَج ِفي ُرَباَىا ِمْن َوَأْصَناِفَيا، َوِممَّا َتْأُكُل الَحَيَواَناُت َحتَّى ِإذا َأَخذَ 
الِذيَن َزَرُعوَىا ُزُىوٍر َنِضَرٍة ُمْخَتِمَفِة اأَلْشَكاِل َواألَْلَواِن، َكَما َتَتَزيَُّن الَعُروُس َلْيَمَة َزَفاِفَيا، َوَظنَّ أَْىُمَيا، 

وَن َعَمى َجَزاِزَىا َوَحَصاِدَىا، َوَجْنِي ِثَماِرَىا، َوالتََّمتُِّع ِبَيا، َفَبْيَنَما ُىْم َيْأُمُموَن َذِلَك ِإْذ َوَغَرُسوَىا، َأنَُّيْم َقاِدرُ 
ِحينًا َقْبَل  ا َلْم َتُكنْ َجاَءْتَيا َصاِعَقٌة، َأْو ِريٌح َشِديَدٌة َباِرَدٌة َفَأْيَبَسْت َأْوَراَقيا، َوَأْتَمَفْت ِثَماَرىا، َفَأْصَبَحْت َكَأنَّيَ 

ْنَيا َعْن أَْىِمَيا َذِلَك، َوَىَكذا ُيَبيَُّن هللُا الُحَجَج َواآلَياِت، ِلَقوٍم َيَتَفكَُّروَن، َفَيْعَتِبُروَن ِبَيَذا الَمَثِل، ِفي َزَواِل ا لدُّ
 َسِريعًا، َمَع اْغِتَراِرِىْم ِبَيا.

َيَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن ُزيِّ وبيَّن رب العالمين أدوات الخداع فييا فقال تعالى: " َن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ْنَيا َوَّللاَُّ ِعْنَدُه َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّىِب َواْلِفضَّ اُع اْلَحَياِة الدُّ

ِلِديَن ِفيَيا َأُؤَنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِمَِّذيَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّيْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاُحْسُن اْلَمآِب * ُقْل 
 [.٘ٔ، ٗٔ". ]آل عمرانَوَأْزَواٌج ُمَطيََّرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَِّ َوَّللاَُّ َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ 

ْنَيا، ِمْن أْنواٍع الَمَمذَّاِت ِمَن ُيْخِبُر هللُا تَ  َيواِت ِفي َىِذِه الَحَياِة الدُّ َعاَلى أنَُّو َفَطَر النَّاَس َعَمى ُحبِّ الشَّ
نيا الَفاِنَيِة، َوزِ  ِساِء َوالَبِنيَن، َواأَلْمَواِل َوالَخْيِل َواألْنَعاِم َوالَحْرث، َوِىَي َزْىَرُة الَحَياِة الدُّ اِئَمُة، َوِىَي يَنُتَيا الزَّ النِّ

اِلِحيَن ِفي اآلِخَرِة، َوِعْنَد هللِا ُحْسُن الَمْرِجِع، وَ  َخَرُه هللُا ِلِعَباِدِه الُمْؤِمنيَن الصَّ ِعْنَدُه ُحْسُن اَل ُتَقاُس ِبَما ادَّ
 (ٗ)الثَّواب. 

ي ثم وجو الخطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن يبين لمنَّاِس ويقول ليم أُتِريُدوَن أْن ُأْخِبَرُكْم ِبَخْيٍر ِمّما ُزيَِّن لكم فِ 
ُه هللُا َتَعاَلى ِلْمُمتَِّقيَن ِمْن ِعَباِدِه، الِذيَن أْخَبتُ  نيا ِمْن َنِعيِميا الزَّاِئِل؟ ُىَو َما أَعدَّ لى َربِِّيْم َوأَناُبوا وا إالَحَياِة الدُّ

ُر ِفي أْرِضيا األْنَياُر، ُمَخمَِّديَن ِفييا ال َتُزوُل َعْنُيْم أبدًا، َواَل َيْبُغوَن َعْنيَ  ا َتَحوُّاًل، إليِو، ِمْن َجنَّاٍت َتَتَفجَّ
َنِس َوالُخْبِث َوالَكْيِد َوُسوِء الُخُمِق، وَ  َرٌة ِمَن الدَّ َساَء. َوَلُيْم ِفييا أْزَواٌج ُمَطيَّ َغْيِر َذِلَك ِمّما َيْعَتِري النِّ

َحَسِب َما َوَيْغُمُرُىْم ِرْضَواُن هللِا َفاَل َيْسَخُط َعَميِيْم َربُُّيْم أبدًا، َوهللُا َبِصيٌر ِبالِعَباِد، ُيْعِطي ُكلَّ َواِحٍد بِ 
 (٘)َيْسَتِحقُّ ِمَن الَعَطاِء. 

الدنيا مصادفة عمياء وأن الوجود بيا ليس  إن من أسباب الضالل شعور اإلنسان إن ىذه الحياة
لو ىدف، قال سبحانو وتعالى ردًا عمى من كان ذلك معتقدىم: " َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَمْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم 

 (.ِ٘ٔٔإَلْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن" )المؤمنون آية: 
 (.ٕٔـ  َٕٓتَذُروَن اآْلِخَرَة" )القيامة آية: وقال تعالى: " َكالَّ َبْل ُتِحبُّوَن اْلَعاِجَمَة * وَ 

، َوُىَو َحِميٌف ِلَبِني  -رضي هللا عنو-وحذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من فتنتيا وخداعيا، فَعْن َعْمَرو ْبَن َعْوٍف 
، َوَكاَن َشِيَد َبْدًرا َمَع النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسولَ  َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن الَجرَّاِح ِإَلى الَبْحَرْيِن  َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

، َفَقِدَم َيْأِتي ِبِجْزَيِتَيا، َوَكاَن َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُىَو َصاَلَح أَْىَل الَبْحَرْيِن َوَأمََّر َعَمْيِيُم الَعالَ  َء ْبَن الَحْضَرِميِّ
                                            

 (. ٜٖٛٔ، ص: ٖٛٓأيسر التفاسير ألسعد حومد )ص:  (ٗ)
 (. ٖٕٛاإليمان بالجن بين الحقيقة والتيويل )ص:  (٘)
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يِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ْيَدَة ِبَماٍل ِمَن الَبْحَرْيِن، َفَسِمَعِت اأَلْنَصاُر ِبُقُدوِم َأِبي ُعَبْيَدَة، َفَواَفْوا َصاَلَة الَفْجِر َمَع النَّبِ َأُبو ُعبَ 
َم َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َرآُىْم، ُثمَّ قَ  اَل: "َأُظنُُّكْم َسِمْعُتْم َأنَّ َأَبا ُعَبْيَدَة َقِدَم َفَممَّا اْنَصرَف َتَعرَُّضوا َلُو، َفَتَبسَّ

ِ، َقاَل: " ُكْم، َفَوَّللاَِّ َما الَفْقَر َأْخَشى َعَمْيُكْم، ِبَشْيٍء" َقاُلوا: َأَجْل َيا َرُسوَل َّللاَّ ُموا َما َيُسرُّ َفَأْبِشُروا َوَأمِّ
ْنَيا  ي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَمْيُكُم الدُّ َكَما ُبِسَطْت َعَمى َمْن َكاَن َقْبَمُكْم، َفَتَناَفُسوَىا َكَما َتَناَفُسوَىا، َوَلِكنِّ

 (ٙ)". َوُتْيِمَكُكْم َكَما َأْىَمَكْتُيمْ 
َوهللِا َما َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: "  -رضي هللا عنو-وعن اْلُمْسَتْوِرَد، َأَخو َبِني ِفْيٍر 

 (ٚ)".  ْنَيا ِفي اْْلِخَرِة ِإَلَّ ِمْثُل َما َيْجَعُل َأَحُدُكْم ِإْصَبَعُو ِفي اْلَيمِّ، َفْمَيْنُظْر ِبَم َتْرِجُع ِإَلْيوِ الدُّ 
ِتَيا َوَفَناِء َلذَّاِتَيا ودوام  ْسَبِة ِإَلى اآْلِخَرِة ِفي ِقَصِر ُمدَّ ْنَيا ِبالنِّ قال النووي: "ومعنى الحديث َما الدُّ

 (ٛ)ودوام لذاتيا ونعيميا إال كنسبة اْلَماِء الَِّذي َيْعَمُق ِباأْلُْصُبِع ِإَلى َباِقي اْلَبْحِر".  اآلخرة
ِلُكلِّ ُأمٍَّة ِفْتَنٌة، َوِفْتَنُة ، َعْن َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّو َقاَل: "  -رضي هللا عنو-وَعْن َكْعِب ْبِن ِعَياٍض 

 (ٓٔ)، (ٜ)". ُأمَِّتي اْلَمالُ 
نَّ ، َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: )) -رضي هللا عنو-وَعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  ْنَيا ُحْمَوٌة َخِضَرٌة، َواِ  ِإنَّ الدُّ

َساَء،  ْنَيا َواتَُّقوا النِّ َل ِفْتَنِة َبِني ِإْسَراِئيَل هللَا ُمْسَتْخِمُفُكْم ِفيَيا، َفَيْنُظُر َكْيَف َتْعَمُموَن، َفاتَُّقوا الدُّ َفِإنَّ َأوَّ
َساءِ  اٍر: ))ِلَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُموَن((. َكاَنْت ِفي النِّ  (ٔٔ)(( َوِفي َحِديِث اْبِن َبشَّ

 -رضي هللا عنو-، َعْن َأِبيِو -رحمو هللا-بل تعوذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص من فتنة الدنيا، فَعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد 
، (( : ُذ ِبِينَّ ُذوا ِبَكِمَماٍت َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَعوَّ ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُجْبِن، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن َقاَل: َتَعوَّ المَُّيمَّ ِإنِّ

ْنَيا، َوَعَذاِب الَقْبرِ الُبْخِل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأَردَّ ِإَلى َأْرَذِل الُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة ال  (ٕٔ)((. دُّ

                                            

 (. ٜٕٔٙ) ٙ( ٖٕٕٚ/ ٗ( وصحيح مسمم )٘ٔٓٗ( )٘ٛ/ ٘( صحيح البخاري )ٙ)
 وغيرىما. ٕٔٓٛٔ( رقم ٔٗ٘/ ٜٕ(وأحمد في مسنده )ٕٛ٘ٛ) ٘٘( رقم ٖٜٕٔ/ ٗ( أخرجو مسمم في صحيحو )ٚ)
 . (ٕٜٔ/ ٚٔح النووي عمى مسمم )( شر ٛ)
، وابن أبي ٕٕٕ/ٚ(، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٖٖٕٙ، و الترمذي )ٔٚٗٚٔ( رقم ٘ٔ/ ٜٕ( صحيح أخرجو أحمد في مسنده )ٜ)

 . ٕٜ٘( رقمٜٖٔ/ ٕ( وغيرىم وانظر السمسمة الصحيحة )ٕٙٔ٘عاصم في "اْلحاد والمثاني" )
ِتِو اْلَماُل، َفَكْيَف َيُجوُز َأْن َتُكوَن ِفْتَنُة ٕٖ٘ٗ( )ٔٓٔ/ ٔٔ( يقول الطحاوي في شرح مشكل اْلثار )ٓٔ) (: َفِفي َىَذا اْلَحِديِث َأنَّ ِفْتَنَة ُأمَّ

َساِء َأْعَظَم ِمْن َذِلَك؟ َفَكاَن َجَواَبَنا َلُو ِفي َذِلَك: َأنَّ َقْوَلُو  َساِء " ُىَو َعَمى اْلِفْتَنِة : " مَ ملسو هيلع هللا ىلصالنِّ ا َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضرَّ َعَمى الرَِّجاِل ِمْن ِفْتَنِة النِّ
َساِء، َوِفي َذِلَك َما َقْد َدلَّ َأنَُّو َتَرَك  َساِء، َوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصالَِّتي َتْمَحُق الرَِّجاَل ُدوَن النِّ ِتِو ِفَتًنا ِسَوى النِّ ِتي اْلَماُل " َعَمى ِفْتَنٍة ملسو هيلع هللا ىلصاَن َقْوُلُو ِفي ُأمَّ : " ِفْتَنُة ُأمَّ

ِتِو، َفَكاَنْت ِتْمَك اْلِفْتَنُة َأْوَسَع َوَأْكَثَر َأْىًَل ِمَن اْلِفْتَنِة اأْلُ  َساَء ِمْن ُأمَّ ْىُل الَِّذيَن َقْد َدلَّ ُكلُّ َواِحٍد ْخَرى، َوُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُيَما َفَأْىُمَيا اأْلَ َتُعمُّ الرَِّجاَل َوالنِّ
َساِء.  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َىَذْيِن اْلَحِديَثْيِن َعَمْيِيْم َمْن ُىْم، َوَقْد ُرِوَي َعْنُو  ْنَيا َوِمْن ِفْتَنِة النِّ  ِمْن َتْحِذيرِِه ِمْن ِفْتَنِة الدُّ

 (. ٕٕٗٚ) ٜٜ( رقم ٜٕٛٓ/ ٗ( صحيح مسمم )ٔٔ)
 . ٖٗٚٙ( رقم ٓٛ/ ٛخاري )( صحيح البٕٔ)
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ثم اعمم أن من أخطر أسباب اليزيمة حب الدنيا وكراىية الموت، ولم تتكالب أمم األرض عمى 
ْخَواُنُكْم  المسممين إال بسبب حب الدنيا وكراىية الموت، قال تعالى: }ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َواِ 

َن هللاِ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيرَ   ُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
سورة  َن{َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي هللُا ِبَأْمِرِه َوهللُا اَل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقي

 (.ٕٗالتوبة)
ففي ىذه اآلية يضع المسممين في مواجية التجربة واالختبار إليمانيم، واختيار ما يحبون وما 
يؤثرون، فاإليمان في جانب واآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج والعشيرة واألموال والديار في جانب 

 في سبيمو، وبين أىمو، ومالو ودياره. آخر، وعمى المؤمن أن يختار بين اإليمان باهلل ورسولو والجياد
َمْوَلى َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: " ُيوِشُك َأْن َتَداَعى َعَمْيُكُم  -رضي هللا عنو-وَعْن َثْوَباَن 

ْوَمِئٍذ؟ َقاَل: " ِبَنا يَ  اأْلَُمُم ِمْن ُكلِّ ُأُفٍق َكَما َتَداَعى اأْلََكَمُة َعَمى َقْصَعِتَيا ". َقاَل: ُقْمَنا: َيا َرُسوَل هللِا، َأِمْن ِقمَّةٍ 
ُكمْ  ْيِل، ُتْنَتَزُع اْلَمَياَبُة ِمْن ُقُموِب َعُدوِّ ، َوَيْجَعُل ِفي ُقُموِبُكُم َأْنُتْم َيْوَمِئٍذ َكِثيٌر، َوَلِكْن َتُكوُنوَن ُغَثاًء َكُغَثاِء السَّ

 (ٖٔ)".  ُة اْلَمْوتِ ُحبُّ اْلَحَياِة َوَكَراِىيَ اْلَوْىَن". َقاَل: ُقْمَنا: َوَما اْلَوْىُن؟ َقاَل: " 
 اآلثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في التحذير من فتنة الدنيا

ْنَيا ُمْدِبَرًة، َواْرَتَحَمِت اآلِخَرُة ُمْقِبَمًة، َوِلُكلِّ  -رضي هللا عنو-عن َعِميُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب  : ))اْرَتَحَمِت الدُّ
ْنَيا، َفِإنَّ الَيْوَم َعَمٌل َواَل ِحَساَب، َواِحَدٍة ِمْنُيَما َبُنوَن، َفُكوُنوا مِ  ْن َأْبَناِء اآلِخَرِة، َواَل َتُكوُنوا ِمْن َأْبَناِء الدُّ

 (ٗٔ)َوَغًدا ِحَساٌب َواَل َعَمٌل((. 
َخَرَج َفَنَظَر  -رضي هللا عنو-، َقاَل: َرَأْيُت َعِميَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب -رحمو هللا-وَعْن َنْوٍف اْلِبَكاِليِّ 

َل: َيا َنْوُف ِإَلى النُُّجوِم، َفَقاَل: " َيا َنْوُف َأَراِقٌد َأْنَت َأْم َراِمٌق؟ ُقْمُت: َبْل َراِمٌق َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َفَقا
ْنَيا، الرَّاِغِبيَن ِفي اآْلِخَرِة، ُأوَلِئَك َقْوٌم اتََّخُذوا اأْلَ  ْرَض ِبَساًطا، َوُتَراَبَيا ِفَراًشا، ُطوَبى ِلمزَّاِىِديَن ِفي الدُّ

ْنَيا َعَمى ِمْنَياِج اْلَمِسيِح َعَمْيِو السَّ  َعاَء ِدَثاًرا َوِشَعاًرا، َقَرُضوا الدُّ  (٘ٔ)اَلُم. َوَماَءَىا ِطيًبا، َواْلُقْرآَن َوالدُّ
ْنَيا َرْأُس ُكلِّ -رحمو هللا-وَعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر  ْيَطاِن،  ، َقاَل: ))ُحبُّ الدُّ َساُء ِحَباَلُة الشَّ َخِطيَئٍة، َوالنِّ
 .))  (ٙٔ)َواْلَخْمُر َداِعَيُة ُكلِّ َشرٍّ

رُّ ُكمُُّو ِفي َبْيٍت، َوُجِعَل ُمْفَتاُحُو ُحبَّ -رحمو هللا-وعن اْلُفَضْيَل ْبَن ِعَياٍض  ، َيُقوُل: ))ُجِعَل الشَّ
ْنَيا، َوُجِعَل اْلَخْيُر ُكمُُّو ِفي َبْيٍت، ْنَيا((.  الدُّ  (ٚٔ)َوُجِعَل ُمْفَتاُحُو الزُّْىَد ِفي الدُّ

                                            

 (. ٜٛ٘(، وغيرىم وانظر الصحيحة )٘وابن أبي الدنيا في " العقوبات " ) ٜٖٕٕٚ( رقمٕٛ/ ٖٚأخرجو أحمد ) (ٖٔ)
 ( معمقًا. ٜٛ/ ٛ( صحيح البخاري )ٗٔ)
 . ٗٔٓٔ( رقم ٜٚٔ/ ٖٔ(، شعب اإليمان لمبييقي )ٜٚ/ ٔ( حمية األولياء ألبي نعيم األصبياني )٘ٔ)
 (. ٜٚٗ( )ٕٕٔ( الزىد َلبن أبي الدنيا )ص: ٙٔ)
 . ٜٕٚ( رقم ٖٙٔ( الزىد َلبن أبي الدنيا )ص: ٚٔ)
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 في البعد عن الدنيا وشيواتيا نماذج من حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ِ بن مسعود  ، َقاَل: اْضَطَجَع النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَمى َحِصيٍر، َفَأثََّر ِفي ِجْمِدِه،  -رضي هللا عنو-َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ، َلْو ُكْنَت آَذْنَتَنا َفَفَرْشَنا َلَك َشْيًئا َيِقيَك ِمْنُو. َفَقاَل َرسُ  َما َأَنا وُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َفُقْمُت: ِبَأِبي َوُأمِّي َيا َرُسوَل َّللاَّ
ْنَيا َكَراِكٍب اْسَتَظلَّ َتْحَت َشَجَرٍة، ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَيا ْنَيا، ِإنََّما َأَنا َوالدُّ  (ٛٔ)". َوالدُّ

 (ٜٔ)((. َمْيِو أََدًما َحْشُوُه ِليفٌ ِإنََّما َكاَن ِفَراُش َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذي َيَناُم عَ ، َقاَلْت: ))’وَعْن َعاِئَشَة 
َما َتَرَك َرُسوُل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِديَناًرا، َوََل ِدْرَىًما، َوََل ، َقاَل: )) -رضي هللا عنو-وعن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث 

ِبيِل َصَدَقةً َعْبًدا، َوََل َأَمًة، ِإَلَّ َبْغَمَتُو الَبْيَضاَء الَِّتي َكاَن َيْرَكُبَيا،   (ٕٓ)((. َوِسََلَحُو، َوَأْرًضا َجَعَمَيا َِلْبِن السَّ
، َأنََّيا َكاَنْت َتُقوُل: َوهللِا َيا اْبَن ُأْخِتي ِإْن ُكنَّا َلَنْنُظُر ِإَلى ’، َعْن َعاِئَشَة -رحمو هللا-وَعْن ُعْرَوَة 

َل: ملسو هيلع هللا ىلص َناٌر، َقا اْلِياَلِل، ُثمَّ اْلِياَلِل، ُثمَّ اْلِياَلِل، َثاَلَثَة أَِىمٍَّة ِفي َشْيَرْيِن، َوَما ُأوِقَد ِفي َأْبَياِت َرُسوِل هللاِ 
ُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِجيَراٌن ُقْمُت: َيا َخاَلُة َفَما َكاَن ُيَعيُِّشُكْم؟ َقاَلْت: ))اأْلَْسَوَداِن التَّْمُر َواْلَماُء، ِإالَّ َأنَُّو َقْد َكاَن ِلرَ 

 (ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْلَباِنَيا، َفَيْسِقيَناُه((.  ِمَن اأْلَْنَصاِر، َوَكاَنْت َلُيْم َمَناِئُح، َفَكاُنوا ُيْرِسُموَن ِإَلى َرُسوِل هللاِ 
 أضرار حب الدنيا وتعمق القمب بيا وكيف أنيا تفسد الدين

اعمم أييا السائر إلى هللا أن حب الدنيا ىو الذى عّمر النار بأىميا، والزىد في الدنيا ىو الذى 
بالخمر، فصاحب الدنيا الذي تعمق قمبو بيا  عّمر الجنة بأىميا، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر

 ال يفيق إال في ظممة المحد.
لم يفق إال في مسكن  : "الدنيا خمر الشيطان، فمن سكر منيا-رحمو هللا-قال يحيى بن معاذ 

 (ٕٕ)الّنادمين".
ذا ُشغل القمب  وأقل ما فييا أنيا تميى عن حب هللا وذكره، ومن ألياه مالو فيو من الخاسرين، وا 

 ومن فقيو في الشر أن يرضيو ببعض عن ذكر هللا سكنو الشيطان، وصرفو حيث أراد
 أعمال الخير ليريو أنو يفعل الخير.

 وحب الدنيا والتعمق بيا يفسد الدين من عدة وجوه: -رحمو هللا-يقول ابن القيم 
 .أن حبيا يقتضى تعظيميا وىى حقيرة عند هللا، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حّقر هللا -ٔ

                                            

 (. ٓٗٗو  ٜٖٗوغيره وانظر الصحيحة لأللباني ) ٜٓٔٗ( رقم ٜٕٕ/ ٘( صحيح رواه ابن ماجو في سننو )ٛٔ)
 (. ٕٕٛٓ) ٖٛ( رقم ٓ٘ٙٔ/ ٖ( صحيح مسمم )ٜٔ)
 . ٔٙٗٗ( رقم ٘ٔ/ ٙ( صحيح البخاري )ٕٓ)
 . ٕٚٙ٘( رقم ٖ٘ٔ/ ٖ(، والمفظ لو، وصحيح البخاري )ٕٜٕٚ) ٕٛ( رقم ٖٕٕٛ/ ٗ( صحيح مسمم )ٕٔ)
 (. ٕٙٗىـ( )ص: ٓٓٗ( اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، عمي بن دمحم بن العباس )المتوفى: نحو ٕٕ)
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أن هللا لعنيا، ومقتيا، وأبغضيا، إال ما كان لو فييا، ومن أحب ما لعنو هللا ومقتو وأبغضو  -ٕ
 فقد تعرض لمفتنة، ولمقتو وغضبو.

لى الدار  -ٖ أنو إذا أحبيا صّيرىا غايتو، وتوسل إلييا باألعمال التي جعميا هللا وسائل إليو وا 
مران: أحدىما: جعل الوسيمة غاية، والثاني: التوسل اآلخرة، فعكس األمر وقمب الحكمة، فيا ىنا أ

بأعمال اآلخرة إلى الدنيا، وىذا شر معكوس من كل وجو، وقمب منكوس غاية االنتكاس، وىذا ىو 
ْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيمْ الذى انطبق عميو: حْذَو الُقذة بالُقّذة، قولو تعالى: }  َمن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّ

َما َصَنُعوْا ِفيَيا َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ََل ُيْبَخُسوَن ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اْلِخَرِة ِإَلَّ النَّاُر َوَحِبَط 
 (.ٙٔ - ٘ٔ{ )ىود: اآلية: َوَباِطٌل مَّا َكاُنوْا َيْعَمُمونَ 

األول يبذل كل شيء لتحصيميا حتى ولو كان  أن محبتيا تجعميا أكبر ىّم العبد، ومقصوده -ٗ
َق َّللاَُّ َعَمْيِو َأْمَرُه، َوَجَعَل َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِو، َوَلْم َيْأِتِو حرامًا كما في الحديث" ْنَيا َىمَُّو َفرَّ َمْن َكاَنْت الدُّ

ْنَيا ِإَلَّ َما ُكِتَب َلُو، َوَمْن َكاَنْت اْْلِخَرُة ِنيََّتوُ  َجَمَع َّللاَُّ َلُو َأْمَرُه، َوَجَعَل ِغَناُه ِفي َقْمِبِو، َوَأَتْتُو  ِمْن الدُّ
ْنَيا َوِىَي َراِغَمةٌ   (ٖٕ)". الدُّ

أن محبيا أشد الناس عذابًا بيا، فيو يعذب في الدنيا بتحصيميا والسعي فييا ومنازعة أىميا،  -٘
يا عمى وجو ال يرجو اجتماعو بيا وفى دار البرزخ بفواتيا والحسرة عمييا، وكونو قد حيل بينو وبين

أبدًا، ولم يحصل لو ىناك منيا ما يعوضو عنيا، فيذا أشد الناس عذابًا في قبره، ويعذب يوم لقاء ربو 
ْنيَ قال تعالى: } َبُيم ِبَيا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ا َوَتْزَىَق َفََل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُيْم َوََل َأْوََلُدُىْم ِإنََّما ُيِريُد هللُا ِلُيَعذِّ

قال بعض السمف "يعذبيم بجمعيا وتزىق أنفسيم بحبيا  (٘٘{ )التوبة: اآلية: َأنُفُسُيْم َوُىْم َكاِفُرونَ 
 (ٕٗ)وىم كافرون بمنع حق هللا فييا". 

 بعض وسائل التغمب عمى حب الدنيا وقطع القمب عن التعمق بيا
ْنَيا َوَسيل  ْنَيا من قمبو َفِإذا فعل َذِلك ىان َعَمْيِو ترك الدُّ وأنفع َما عالج ِبِو اْلُمؤمن أْمر دينو قطع حب الدُّ
ْيء َوَكْثَرة الّصيام  َعَمْيِو طمب اآْلِخَرة َواَل يقدر عمى قطعو اال بأداتو أما أني اَل أقول أداتو اْلفقر َوقمة الشَّ

اَلة َواْلحج وَ  خراج اْلِعّز من َوالصَّ اْلجَياد َوَلِكن أصل أداتو اْلِفكر َوقصر األمل ومراجعة التَّْوَبة َوالطََّياَرة وا 
دامة اْلحزن َوَكْثَرة اْليم ِبَما ُىَو َواِرد َعَمْيِو، َوَما أكثر من  اْلقمب َوُلُزوم التََّواُضع َوعماَرة اْلقمب بالتقوى وا 

ْنَيا ِفي قمبو َزاِئد. يْعمل َىِذه األعمال الَِّتي َوصفنَ   (ٕ٘)ا َوحب الدُّ

: إن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاىرة فيي أصل معاصي -رحمو هللا– يقول ابن القيم
 القمب من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيالء والتكاثر.

                                            

 . ٗٓٗ( رقم ٔٙٚ/ ٔ(، وانظر الصحيحة )ٜٕٕ(، والدارمي )ٜٕٓ٘ٔ( أحمد )٘ٓٔٗ( أخرجو ابن ماجو ) ٖٕ)
 (. ٕٕ٘ىـ( )ص: ٔ٘ٚ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين َلبن قيم الجوزية )المتوفى: ٕٗ)
 (. ٖٙٔ( آداب النفوس لممحاسبي )ص: ٕ٘)
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ن الرغبة في الدنيا تطيل ال يم والحزن، ويقول أيضًا: إن الزىد في الدنيا يريح القمب والبدن، وا 
نما تحصل اليموم والغموم واألحزان من جيتين إحداىما الرغبة في الدنيا والحرص عمييا والثاني  وا 

 التقصير في أعمال البر والطاعة.
قال بعض السمف: من أحب الدنيا فميوطن نفسو عمى تحمل المصائب ومحب الدنيا ال ينفك من 

 (ٕٙ)ثالث: ىم الزم وتعب دائم وحسرة ال تنقضي. 
وذلك أن محبيا ال ينال منيا شيئا إال طمحت نفسو إلى ما فوقو فعن اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ 

َلْو َكاَن َِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل ََلْبَتَغى َثاِلًثا، َوََل َيْمأَلُ َعْنُيَما، َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))
 (ٕٚ)((. ِن آَدَم ِإَلَّ التَُّراُب، َوَيُتوُب َّللاَُّ َعَمى َمْن َتابَ َجْوَف ابْ 

 يقول أحد العمماء:
َذا أِنسوا  ْنَيا، فأفرح َأْنَت ِباهلِل، َواِ  َذا فرحوا بالدُّ ْنَيا، فاستغن َأْنَت ِباهلِل، َواِ  ِإَذا استغنى النَّاس بالدُّ

َذا تعرفوا إلى كبرائيم لينالوا ِبُيْم العزة والكرامة فتعرف َأْنَت ِإَلى هللِا،  بأحبابيم فأجعل أنسك ِباهلِل، َواِ 
 (ٕٛ)وتودد إليو تنل بَذِلَك غاية العز والرفعة والكرامة. 

وال عالج لحب الدنيا إال اإليمان باهلل واليوم اآلخر وبما فيو من عظيم العقاب وجزيل الثواب 
فرأى حقارتيا ونفاسة اآلخرة ورأى أن الدنيا  وميما حصل لو اليقين بذلك ارتحل عن قمبو حب الدنيا

 ليست بأىل أن يمتفت إلييا أو ترمق بعين المحبة خالًفا لمسواد األعظم المنيمكين فييا.
نما ىي عقوبة ذنب.   (ٜٕ)قال بعضيم العجب ممن يغتر بالدنيا وا 

 ناـــــطمقوا الدنيا وخافوا الفت  ادا فطنا ـــــــــــــــــــــإن هلل عب
 ناـــــــــــــأنيا ليست لحي وط  نظروا فييا فمما عمموا

 (ٖٓ)صالح األعمال فييا سفنا.   ا لجة واتخذوا ـــــــــــجعموى
 

 والحمد هلل رب العالمين

                                            

 (. ٕٙٙ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص: ٕٙ)
  ( من حديث أنس بن مالكٛٗٓٔ( والمفظ لو. ، وأخرجو مسمم )ٖٙٗٙالبخاري )( صحيح ٕٚ)
 (.  ٙٚٔ/ ٕ( موارد الظمآن لدروس الزمان )ٕٛ)
 (.  ٚٓٔ/ ٖ( موارد الظمآن لدروس الزمان )ٜٕ)
 (. ٘ٗ٘( الصمة في تاريخ أئمة األندلس َلبن بشكوال )ص: ٖٓ)
 


