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 حب الدنيا: املرض اخلامس
هو من أكرب األمراض اليت يتعرض هلا أي سالك، وتظهر أعراضها عليه جلية حب الدنيا 

ه هللا، ومبا  وتعرضه للمهالك، ولكن ال نه لنا سيدان وموالان بيا بد لنا من جتلية هذا األمر مبا جَّلا
 .صلى هللا عليه وسلامرسول هللا 

والدنيا الدنية ( الدنيا الدنية): ولذلك كان الصاحلون يقولون دوما   ،فكلمة الدنيا من الدانءة
كما فهمها العارفون تنقسم وعدوة كذلك ألعداء هللا، ولكن الدنيا  وعدوة ألولياء هللا، عدوة هلل، 
وال حيبون السلوك فيها ويتهموهنا دوما  إببعادهم عن  الدنيا اليت ينعون عليها ني، هناكإىل قسم

وهي اليت يعيش فيها  مة، وهناك الدنيا احملمودةالقرب من حضرة هللا، وهذه تسمى الدنيا املذمو 
 .ن والصاحلون والسالكون الصادقونالعارفو 

 الدنيا املذمومة
 عنها لآلخرة، ويُعربا  للنفس، وليس فيها حظالدنيا املذمومة هي اليت فيها حظ عاجل ف

ف إِّنا ( 04)أ ماا م ْن خ اف  م ق ام  ر ب ِّهِّ و ن  ه ى الن اْفس  ع نِّ اهْل و ى و  "  :ابهلوى وإليه اإلشارة بقوله تعاىل
ْأو ى  ي  اْلم 

 (.النازعات04-04) "اْلْ ناة  هِّ
نراها حولنا أو بني أيدينا أو فينا، فاهلوى  وي وليس أمٌر حمسوس يظهر يف أموروالدنيا أمٌر معن

اْعل ُموا أ َّنا ا " : دنياعلمنا حقيقة الوهو يُ  تبارك وتعاىليف مخسة يف قوله  سبحانه وتعاىلمجعه هللا 
اثُ ٌر يفِّ االْمو الِّ و االْوالدِّ  ن ُكْم و ت ك  ٌْو و زِّين ٌة و ت  ف اُخٌر ب  ي ْ نْ ي ا ل عٌِّب و هل  واعلموا أي ( احلديد04" ) احلْ ي اُة الدُّ

 .تعلموا
سيكون يف هذه اآلانت غافَّل  عن مواله وعن ذكر هللا  فإذا كان اإلنسان مشغول ابللعب

فيكون يف الدنيا ويف الدنو، ويكون كذلك يف سهو ونسيان ملا حيبه هللا  وعن التقرب إىل هللا،
 .ويرضاه

سَّلت وما شاهبها، يكون أيضا  من األغاين واملسل نشغل اإلنسان ابللهو وامللهياتاوإذا 
 .ران منها رسول هللاوحذا  الدنيا املذمومة اليت ذمها هللا غافَّل  عن ذكر مواله، ويكون يف
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الثياب أو غريها، أو الزينة زينة يف نفسه يف ال سواءٌ  كلية ابلزينةابل وإذا كان اإلنسان مشغول
يركبه  ويتباهي به، أو الزينة يف سيارة أو مركب يتعاىل ايشه يف بيته، أو الزينة يف منصبه ور يف أاثث

 .تبارك وتعاىليتفاخر به، فهي دنيا مذمومة ألهنا تباعد بينه وبني رضوان هللا 
وإذا كان اإلنسان مشغول كذلك ابلتكاثر يف األموال ليظهر يف األرض بني الناس بغناه، 

دنيوية حمضة، كل ذلك  لق هللا ألموريتباهى هبم بني خ ويتفاخر عليهم مبا ربه أعطاه، أو أبوالده
 .هو الدنيا اليت تشغل املؤمن عن هللا

زُي ِّن  لِّلنااسِّ ُحبُّ الشاه و اتِّ مِّن  " : تبارك وتعاىليف قوله  جمامع اهلوى سبعةوجعل هللا عز وجل 
آل 40" )اْلْ ْيلِّ اْلُمس وام ةِّ و االنْ ع امِّ و احلْ ْرثِّ الن ِّس اءِّ و اْلب نِّني  و اْلق ن اطِّريِّ اْلُمق ْنط ر ةِّ مِّن  الذاه بِّ و اْلفِّضاةِّ و  

 .ن للناس وليس للمؤمننيي ِّ زُ ( عمران
تبارك فيها عن الشهوات وقسمها  زادعما ذكره يف اآلية األوىل، ألنه  زائدةفجعل الدنيا هنا 

 .كما رأينا  وتعاىل
تبارك الدنيا كلها يف القرآن يف آية واحدة يف أمرين، يقول فيهما  تبارك وتعاىلومجع هللا 

ٌْو "  :وتعاىل نْ ي ا إِّال ل عٌِّب و هل   .اختصرها يف اللعب واللهو( األنعام20)" و م ا احلْ ي اُة الدُّ
 الدنيا احملمودة

فيها كان يف ، وذكر أن اإلنسان إذا كان تبارك وتعاىلفإذا نظران إىل األمور اليت ذكرها هللا 
َّلة وال الصيام وال جمالس وال الص وال التنافس يف الطاعات  دجد بينها التفكر وال ذكر هللاالدنيا، ال

 .وال جمالس الصلح وغريها من أعمال الرب والتقوى القرآن وال جمالس الذكر
نيا، وإن كان يف الد فهو يف اآلخرة فكأن اإلنسان إذا كان يف عمل من هذه األعمال القومية

 .من األعمال اليت توصله إىل مراضي هللا يف اآلخرة ألنه يف عمل
 صلى هللا عليه وسلامولذلك قال هللا تعاىل للمؤمنني عندما يكونوا جمتمعني حول رسول هللا 

أي ( آل عمران452" ) و الراُسوُل ي ْدُعوُكْم يفِّ ُأْخر اُكمْ  :"يتعلمون من حضرته ويتفقهون يف الدين
 .تكونون يف اآلخرة وليس يف الدنيا يف هذه احلالة عليمه لكمالرسول لكم وت حال دعوة
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وكذلك اإلنسان لو وقف بني يدي مواله يف الصَّلة يكون يف اآلخرة، وإن كان يظن من 
وهذه هي الدنيا احملمودة يف دنيا الناس، ألنه منشغٌل بعمل من أعمال اآلخرة، حوله أنه ما زال 
ليت يعمل اإلنسان فيها عمَّل  حيبه هللا ويرضاه، ويقصد هبذا العمل وجه هللا، أو اليت حيمدها هللا، وا

 .بنا فيها هللا، وهكذا دجد األمر كما قيليقصد هبذا العمل الدار اآلخرة اليت رغا 
يا، وإن كان قصد فإذا كان قصد اإلنسان يف أي عمل حظ النفس وشهواهتا فهو من الدن

وإن كانت صورته أنه يؤديه يف الدنيا،  به على التقوى فهو هلل مبعناهنة ستعااال اإلنسان أبي عمل
 :صلى هللا عليه وسلامقال 
نْ ي ا ط ل ب   م نْ }  ال   الدُّ ْسأ ل ةِّ  ع نْ  اْستِّْعف اف ا ح َّل  ْعي ا اْلم  ي   ج ارِّهِّ  ع ل ى و ت  ع طُّف ا أ ْهلِّهِّ  ع ل ى و س 

 اّللا   ل قِّ
اْلق م رِّ  و و ْجُههُ  ل ة   ك  نْ ي ا ط ل ب   و م نْ ، اْلب ْدرِّ  ل ي ْ اثِّر ا الدُّ ال   هبِّ ا ُمك  ي   ُمر ائِّي ا ح َّل 

 4{ غ ْضب انُ  ع ل ْيهِّ  و ُهو   اّللا   ل قِّ
 القول اجلامع

هلل ليس من  عملفنستطيع أن خنتصر الدنيا احملمودة واملذمومة يف هذه احلكمة اْللية، فكل 
ال  ملبسو  له منه، أو من مسكنبد  ال قوتالدنيا، وكذلك ما يكون اإلنسان فيه يف ضروراته من 

فليس من الدنيا، وإن قصد به االستكثار منه والفخر  هو وأوالده، إن قصد به وجه هللا غىن له عنه
 :يه وسلامصلى هللا علدنيا دنية، قال يف ذلك  اهاة والتنعم على خلق هللا فهوواملب

ُقوا و اْشر بُوا ُكُلوا }  0{س ر ف   و ال   َم ِّيل ة   غ رْيِّ  يفِّ  و اْلب ُسوا و ت ص دا
من العارفني املتمكنني ميدح الدنيا وال  كثريدجد  يلة أي خيَّلء يعين زهو أو فخر، ولذلك وَم

 :يقول هنع هللا يضربو العزئم ع من الزاهدين، فهذا اإلمام أيذمها كما نسم
 دار الفنا فيك البقا آه اي

 
 فوٌز ابللقايك رضا هللا ف
 فيك منهاج احلبيب املصطفى 

 
 ٌم للوصل سهل املرتقىلا سُ 

تبارك وكيف يقرب هللا مال اليت يعملوهنا هلل يف الدنيا، كيف يرتقي األولياء والصاحلني؟ ابألع 
من الشهوات يف الدنيا، وإقباهلم على  تبارك وتعاىلره هللا بزهدهم فيما حذ  املقربني؟  وتعاىل

                                                           

 شيبة عن أيب هريرة هنع هللا يضر مصنف ابن أيب 4
 مسند أمحد والنسائي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما 0



 ديز و بأ سيدم ىز و ف خيشلا ةليضف                         احب الدني: املرض اخلامس

 1 م41/1/0200هـ 4111 حمرممن  02اخلميس  الغربية-السنطة  –اجلميزة 

 :الطاعات والنوافل والقرابت طلبا  ملرضاة هللا، وعمَّل  بقول هللا يف حديثه القدسي
لن او افِّ  إِّل ا  ي  ت  ق رابُ  ع ْبدِّي ي  ز الُ  و م ا ع ل ْيهِّ، افْ ت  ر ْضتُ  ِمِّاا إِّل ا  أ ح با  بِّش ْيء   ع ْبدِّي إِّل ا  ت  ق راب   و م ا}   لِّ ابِّ
باُه، ح ّتا  ُتهُ  ف إِّذ ا ُأحِّ رُ  الاذِّي و ب ص ر هُ  بِّهِّ، ي ْسم عُ  الاذِّي َس ْع هُ  ُكْنتُ  أ ْحب  ب ْ هُ  بِّهِّ، يُ ْبصِّ  هبِّ ا، ي  ْبطِّشُ  الايتِّ  و ي د 
ي الايتِّ  و رِّْجل هُ  ُْعطِّي  ناُه، س أ ل ينِّ  و إِّنْ  هبِّ ا، مي ْشِّ ناُه  اْست  ع اذ ينِّ  و ل ئِّنْ  أل  ُعِّيذ   2{أل 

 الزهد يف الدنيا
تذم الدنيا اليت فهؤالء َسعوا األحاديث واآلايت  ادبا اد والعُ ها من الزُ ستمعنا إىل ذم الدنيا فإذا ا

وأتثروا هبا وعملوا هبا حّت يستكثروا من الطاعات والقرابت ويكونوا من أهل  من سيدان رسول هللا
 .تبارك وتعاىلأو من أهل املقبلني على وجه هللا  خرةاآل

وملا كان اإلنسان يتأثر دوما  مبا تراه عينه، وما تشمه أنفه، وما تسمعه أذنه، وما متسه حواسه، 
حذاران  صلى هللا عليه وسلامأي يتأثر حبواسه الظاهرة وما تلمسه وتراه وتسمعه وتشاهده، فإن النيب 

األشياء، ونُقبل  حّت ال نتعرض للمهالك، وأمران أن حنفظ أنفسنا من هذه من الركون إىل ذلك
 .صلى هللا عليه وسلامسني بسيدان وموالان رسول هللا إىل هللا متأ على طاعة هللا والتقرب
 هم الدنيا عياان ، ومروا على شاةمع أصحابه ليبغض إلي صلى هللا عليه وسلامفمشى رسول هللا 

 :صلى هللا عليه وسلامميتة، فقال 
ان تْ  ه ذِّهِّ  أ ت  ر ْون   } ا ع ل ى ه  ني   أ ْهلِّه  ا ه و اهنِّ ا مِّنْ  :ق اُلوا ؟أ ْلق ْوه ا حِّ نْ ي ا :ق ال   ،اّللاِّ  ر ُسول   اي   أ ْلق ْوه   ف الدُّ

ا ع ل ى ه ذِّهِّ  مِّنْ  اّللاِّ  ع ل ى أ ْهو نُ   0{ أ ْهلِّه 
 :وقال ملسو هيلع هللا ىلص
ان تِّ  ل وْ }  نْ ي ا ك  ن اح   اّللاِّ  عِّْند   ت  ْعدِّلُ  الدُّ افِّر ا س ق ى م ا ب  ُعوض ة   ج  ا ك  ن ْه  ْرب ة   مِّ  5{م اء   ش 
 تبارك وتعاىلملن ينظر إىل من حوله من الكافرين، وكيف أن هللا  صلى هللا عليه وسلاموقال 

 :يف القرآن شهوات الدنيا وحظوظها ن هلم كما قاليا ز  

                                                           
 البخاري وابن حبان والبيهقي عن أيب هريرة هنع هللا يضرصحيح  3
 سنن الرتمذي ومسند أمحد 1
 ا ي عن سه  بن سدد هنع هللا يضرسنن الرتمذي والطب   
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نْ ي ا}  ْجنُ  الدُّ ناةُ  اْلُمْؤمِّنِّ  سِّ افِّرِّ  و ج    {اْلك 
ضها إلينا رسول مها هللا وبغا مينع جوارحه عن اْلوض يف الشهوات اليت حرا سجن املؤمن ألنه 

إال احلياة  ر  عليها، ويظن أنه ليس له حياةهللا، وجنة الكافر ألنه ال ينظر إىل اآلخرة وال حي
ُوُت و حن ْي ا " : ويقولون كما قال هللا يف شأهنم الدنيا، نْ ي ا َّن  ي اتُ ن ا الدُّ ي  إِّال ح 

 و م ا يُ ْهلُِّكن ا إِّال الداْهرُ م ا هِّ
 (.اْلاثية00" )

 :صلى هللا عليه وسلاموقال 
نْ ي ا إِّنا  أ ال  }  ا م ا م ْلُعونٌ  م ْلُعون ةٌ  الدُّ هُ  و م ا اّللاِّ  ذِّْكرُ  إِّالا  فِّيه    { ُمت  ع ل ِّمٌ  أ وْ  و ع الٌِّ  و اال 
أن هناك قوٌم يظنون أهنم يستطيعون أن جيمعوا بني حب الدنيا  صلى هللا عليه وسلاموملا علم 

 صلى هللا عليه وسلاموحب اآلخرة، والع بُّ من شهوات الدنيا وأن ال حُيرموا من اآلخرة، قال هلم 
 :حُمذرا  
ر تِّهِّ  أ ض را  ُدنْ ي اهُ  أ ح با  م نْ }  خِّ ر ت هُ  أ ح با  و م نْ  ِبِّ   { ي  ْفىن   م ا ع ل ى ي  ب ْق ى م ا ف آثُِّروا بُِّدنْ ي اهُ  أ ض را  آخِّ

 حب الدنيا ومشاك  اإلنسان
نظر أصحابه والصادقني من املؤمنني من بعده إىل يوم الدين إىل  صلى هللا عليه وسلامووجاه 

 هلا أسباب متعددة، لكن هناك سببسبب املشاكل اليت حتدث بني الناس أمجعني، واملشاكل 
 :صلى هللا عليه وسلامجيمع كل هذه األسباب فقال 

نْ ي ا ُحبُّ }    {خ طِّيئ ة   ُكل ِّ  ر ْأسُ  الدُّ
سببه طمعه وحبه  اإلنسانأو ذنب يرتكبه اإلنسان حنو نفسه أو حنو غريه من بين  فأي خطيئة

وما كان عليه النيب  ران به الرمحن وما جاء يف القرآنللشهوات وللدنيا، وميله عن العمل مبا أم
 .صلى هللا عليه وسلامالعدانن 

الناس الذين حيبون الدنيا  م  ه   وملا كان ما يهم الناس يف الدنيا وما يسهلها هو املال، وكان ُجلا 
                                                           

 صحيح مسلم والرتمذي عن أيب هريرة هنع هللا يضر  
 الرتمذي والبيهقي عن أيب هريرة هنع هللا يضر سنن  
 عن أيب موسى األشدري هنع هللا يضر مسند أمحد واحلاكم يف املستدرك 1
 الزهد البن أيب الدنيا  
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 :صلى هللا عليه وسلامأو من حَّلل، قال  من حرام هو مجع املال
اثُ رُ  أ هْل اُكمْ ) }  أ وْ  ،ف أ ْمض ْيت   ت ص داْقت   م ا إِّالا  م الِّك   مِّنْ  ل ك   و ه لْ  ،م الِّ  م الِّ  :آد م   اْبنُ  ي  ُقولُ  (التاك 

 44{ ف أ بْ ل ْيت   ل بِّْست   أ وْ  ،ف أ فْ ن  ْيت   أ ك ْلت  
كان مهُّه لبسه   نمهُّه بطنه فقيمته ما خيرج منه، ومكان من  : ما أكلته فإنه يفىن، ولذلك قيل

 .اإلنسان ويرتكه لغريهى، أو يبلى بد يتعرض للبل فإنه ال
شاة، وأمر  صلى هللا عليه وسلامأما الذي يبقى له عند هللا هو ما يتصدق به، ولذا ذبح نبينا 

 ا،على فَّلن وفَّلن وفَّلن، وعدا هلم نفرا  من فقراء املسلمني، مث خرج وتركه أن توزعها اهنع هللا يضرعائشة 
 :اسأهلواملعلم  نعم املريبهو و  صلى هللا عليه وسلامفلما رجع 
ي   م ا }

ا؟ ب قِّ ن ْه  ي   م ا: ق ال تْ  مِّ
ا ب قِّ ن ْه  ا، إِّالا  مِّ تُِّفه  ي  : ق ال   ك 

ا ب قِّ ا غ ي ْر   ُكلُّه  تِّفِّه   44{ ك 
ق  "  :أي أن ما تتصدق به يكون كما قال هللا ف ُد و م ا عِّْند  هللاِّ اب   (.النحل  " ) م ا عِّْند ُكْم ي  ن ْ

 :الدنيا وصفا  جامعا ، قال فيه وسلام صلى هللا عليهووصف رسول هللا 
نيا دارُ }  ال  م ن وعليها يُعادي، ل هُ  ال عقل   م ن وهل ا جيمعُ ، ل هُ  ال مال   م ن ومالُ ، ل هُ  ال دار   م ن الدُّ
 40{ ل هُ  ال يقني   م ن وهلا يسع ى، ل هُ  ال فِّقه   م ن ُسدُ وعليها حي  ، ل هُ  عِّلم

صلى هللا فنسأل هللا أن جيعلنا من املستبصرين يف هذا احلديث اْلامع لسيد األولني واآلخرين 
 .عليه وسلام

 سلفنا الصاحل والدنيا
مشى سلفنا الصاحل من الصحابة والتابعني والصاحلني على هذا النهج املبارك من الزهد يف 

 :صلى هللا عليه وسلامالدنيا، وعملوا بقول رسول هللا 
نْ ي ا يفِّ  اْزه دْ  } ا و اْزه دْ  ،عز وجل اّللاُ  حيِّبُّك   الدُّ  42{ النااسُ  حيِّبُّك   النااسِّ  أ ْيدِّي يفِّ  فِّيم 
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روها وجعلوها كلها لألعمال الصاحلة والنوافل فزهدوا يف شهوات الدنيا وأهوائها وسخا 
 .تبارك وتعاىلوالقرابت اليت يطلبوهنا وجيدوهنا عند هللا 

من مُجع فيه ست ) :حيث يقولوهو من أئمة أهل الورع والزهد  هنع هللا يضروانظر إىل اإلمام علي 
، من عرف هللا فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وال عن النار مهراب   خصال ل يدع للجنة مطلبا  

ما  م  عْ نِّ ف (قاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف اآلخرة فطلبهابعه، وعرف الباطل فاتا فاتا  وعرف احلق
 .م هللا وجههوكرا  هنع هللا يضرقال مدينة العلم 

ووصف ما يتمتع املرء به يف دنياه، ورداه إىل أصله الذي جاء منه ليزهدان يف هذه الشهوات، 
، فأشرف نكوح ومشموموم مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب :إَّنا الدنيا ستة أشياء: )فقال

، وأشرف املشروابت املاء ويستوي فيه الرب والفاجر، وأشرف وهو مذقة ذابب املطعومات العسل
وهو نسج دودة، وأشرف املركوابت الفرس وعليه يُقتل  -يقصد احلرير الطبيعي  -امللبوسات احلرير 

يقصد  -منها  بال، وإن املرأة لتزين أحسن شيءم  يف  بالوأشرف املنكوحات املرأة وهي م  الرجال، 
 (.منها، وأشرف املشمومات املسك وهو دم راد أقبح شيءويُ -وجهها 

أشكو إليك حب : سأله وقال له يف نصيحة لرجل هنع هللا يضرقاله أبو حازم ما واملنجى من ذلك 
إال  ه، وال تضعهل ِّ فَّل أتخذه إال من حِّ  انظر ما أاتكه هللا منها: )هنع هللا يضرالدنيا وليست ل بدار، فقال 
 .(يف حقه، وال يضرك حب الدنيا

لنجا من الدنيا وأهوائها  قف عند هذه النصيحة فقطا و نإنسان مل فلو كالنصيحة،  تعم  ونِّ 
إال  ملكته يداه وال يدع أي شيء ه شرع هللا،منها إال من حَّلل أحلا  شيءَّل أيخذ أي وفتنها، ف
 .تبارك وتعاىلألنه يعمل كل أموره هلل  كله هللعليه هللا، وهنا يكون عمله   جبهأو  يف حق

سكتوا عن ا: )اهنع هللا يضروزار رابعة العدوية بعض أصحاهبا فأخذوا يذكرون الدنيا ويذموهنا، فقالت 
 (.من أحب شيئا  أكثر من ذكره ألن ذكرها فلوال موقعها من قلوبكم ما أكثرمت من ذكرها

اد والوعاظ، أما العارفون با ولذلك دجد دائما  وأبدا  من يكثر من ذكر الدنيا وذمها الزهاد والعُ 
فعلموا أن الدنيا هي الباب الذي يتقربون فيه إىل هللا، والذي ينالون فيه منح هللا وعطاءات هللا، 
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فانشغلوا بذلك ونسوا ما القرب من حبيب هللا ومصطفاه، الدرجات الُعلى يف والذي ينالون فيه 
 :فيها صلى هللا عليه وسلامفالدنيا كما قال خَّلف ذلك، 

نْ ي ا لِّ  م ا}  نْ ي ا و م ث لُ  م ث لِّي م ا ،و لِّلدُّ  س اع ة   ش ج ر ة   حت ْت   ف اْست ظ لا  ص ائِّف   ي  ْوم   يفِّ  س ار   ك ر اكِّب   إِّالا  الدُّ
ار   مِّنْ  ا ر اح   مُثا  ن  ه   40{ و ت  ر ك ه 

 حكمة املؤمن يف حياته الدنيا
أن تعتزل الدنيا ومسراهتا، وأن أنه ليس من املهم  :وخنرج من هذا احلديث حبكمة عظيمة

جتعل للدنيا سلطاان  على قلبك، فيميل معها كلما  فراحها، ولكن املهم أن الهتجر نعيمها وأ
ويكافح فيها ويناضل فيها، بل ويغرس  ،مالت، فاملؤمن احلق هو الذي يعيش وأقدامه يف الدنيا

إىل هنج األنبياء و ق السلف الصاحل، ستطاع، ولكن عيونه تتطلع إىل طرياراايته يف حدقة الكون إن 
 .واملصلحة الشخصية صرها يف وجه شريعة احلياة والغابإىل قيم الشرع اإلهلي ينو واملخلصني، 

عن الزهد يف الدنيا وما مكانته يف معرفة هللا  هنع هللا يضرولذلك ُسئل اإلمام أبو احلسن الشاذل 
اي أاب : )هنع هللا يضرمن معرفة هللا؟ فقال أليب العباس املرسي  وهل التنعم بنعيم الدنيا مينع ؟والقرب من هللا

 .(عرف هللا وكن كيف شئتاالعباس 
ولذلك منهجه ومنهج السادة الشاذلية أمجعني ال يدعون إىل التقلل من الدنيا والزهد فيها، 

 .عليها، فينالون هبا منه النعم الفاخرةبل حيولوهنا إىل أعمال اآلخرة وإىل شكر هللا 
شرب أشهى الشراب، والبس أمجل وا ل أفخر الطعام،كُ : )هنع هللا يضريقول اإلمام أبو العزائم و 

املَّلبس، وتزوج أمجل النساء، وافرش أمجل الفراش، على أن يكون ذلك من حَّلل، وعلى أن 
تبارك عليه، وعلى أن ال يشغلك عن الواجبات والفرائض اليت فرضها هللا  تبارك وتعاىلتشكر هللا 

 (.عليك وتعاىل
 .ختدمه ول ميكنها من قلبه لتستخدمهيف يديه ن استطاع أن جيعل الدنيا ملفهنيئا  

ران أمجعني حلضرته، وأن ال يشغلنا ر لنا الدنيا، وأن ُيسخ ِّ أن ُيسخ ِّ  تبارك وتعاىلنسأل هللا 
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 .وال أقل عن شكره وطاعته وعبادته طرفة عنيبنعمها ومتعها 

 وابرك على سيدان سيدم وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا وسلم 


