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 والصالة والسالم عىل أرشف ، رب العاملنيهللاحلمد   
 . وعىل آله وأصحابه أمجعني، نبينا حممد،املرسلني

 : أما بعد  
 استرشى يف ذا إ، ومرض مهلك،ُالرتف داء عضالفإن   

ًأمة ذهب بعزمها وأورثها تباطؤا ومخوال   وعلقها،ًوكسال ودعة ً
 والرتف إن التصق بشخص حتى ،باحلياة الدنيا وحببها إليها

 ،ً وإعالما بوهنه،بضعفه يوصف به كان ذلك إيذانا صار
آثر لذائذ  وأنه ،أمره ًودليال عىل تراخي شأنه وعدم ضبطه

 . احلياة عىل اجلد واالجتهاد
َّومع خطورة هذا املرض وكثرة أرضاره كان ال بد لنا أن    ُ

 .نضع أيدينا عىل هذا اجلرح، ونحاول معاجلته
 .فام حقيقة الرتف؟  
 . وما مساوئه؟  
 .وكيف نعالج جمتمعاتنا التي استرشى فيها هذا الداء؟  
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 .ه التساؤالتويف هذا الكتاب أحببنا أن نجيب عىل هذ  
 هذه املادة وإخراجها دادعإل من ساهم يف وأشكر ك  

  .ةبالصورة املرضي
اللهم سدد خطانا، وأصلح نياتنا وأعاملنا، ووفقنا للخري   

  .واهلدى
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. أترف فالن فهو مرتف: التوسع يف النعمة، يقال: الرتفه  
e  d  c  b] ٣٣:املؤمنون[ ، É  È    

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ]وقال]١١٦ :هود ،: 
  U  T   و،]١٣:ألنبياءا [6 7 8 9  

c    : ، وهم املوصوفون بقوله سبحانه]٦٤:املؤمنون[
j  i  h    g  f  e  d ] ١( ]١٥:الفجر(.  

، التنعم: ويطلق عىل معنى الرتف ألفاظ أخرى منها  
 .الرفاهية، الرتفه
 

 اجلالبة واإلكثار من النعم،  بنعمةهو جماوزة حد االعتدال  
  .للرفاهية

                                                      
 ).١/١٤٥( مفردات ألفاظ القرآن  )١(
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أبطرهتم النعمة وسعة العيش، إذن هم الذين فاملرتفون   
 إىل بلوغ سعوا، ومن امللذات وامللهياتعىل الزيادة حرصوا و

 .من املآكل واملشارب واملساكن واملراكبأنواع الرتف الغاية يف 
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 ضع،الكريم يف عدة موا الرتف يف القران ذم اهللا تعاىل  
 :منها
 

Ê    É  È   :  يف وصف الكفارU اهللاقال 
Ï  Î  Í  Ì  Ë  ]١١٦ :هود[.  

 تعاىل أخرب أن الذين اهللاإن (: اهللا رمحه قال ابن جرير
 اتبعوا ما ؛ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا باهللا

 وجتربوا ،اهللاربوا عن أمر  فاستك،نظروا فيه من لذات الدنياأ
 وذلك أن املرتف يف كالم العرب هو ،وصدوا عن سبيله

 .)١()ذاتلي بالِّم الذي قد غذّاملنع
 

                                                      
 ).١٥/٥٢٩ (تفسري الطربي   ) ١(
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U :  }  |  { z   y  x  wقال   
 .]٥٩:مريم[ ~�  ¡  ¢  £ 

 كتاب إين ألجد صفة املنافقني يف واهللا(: قال كعب األحبار  
ّ لعابني ،ّ، تراكني للصلوات)١(ّ رشابني للقهوات:U اهللا

 ،مفرطني يف الغدوات، )٣(ّرقادين عن العتامت  ،)٢(بالكعبات
ُتراكني للج  :ثم تال هذه اآلية. )عاتُمّ

   ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w
  £  ¢)٤(. 

 

 ' & % $ # " ! :U قال  

                                                      
 .مريرشبون اخل: أي  ) ١(
 . املحرم)الزهر(يلعبون بحجر النرد : أي  ) ٢(
 .صالة العشاء والفجر: أي  ) ٣(
 ).٥/٥٢٦(أخرجه ابن أيب حاتم كام يف الدر املنثور   ) ٤(
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 +  *   )(2  1  0  /  .  -  ,   
   <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3

 . ]١٣-١١:األنبياء[ =
   4  5  6  7  8  9 : اهللا رمحه قال ابن كثري  
ال تركضوا هاربني من :  كأنه قيل هلم،هذا هتكم هبم  :

 وارجعوا إىل ما كنتم فيه من النعمة والرسور ،نزول العذاب
 .)١()عيشة واملساكن الطيبةوامل
 

إن أذى املرتفني قد يتعدى إىل غريهم، فيهلكوا أقوامهم   
  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç:  تعاىلقالبسبب ترفهم، 
È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   ]١٦ :اإلرساء[. 

 ولعلك تالحظ يف حياة الناس، أن فساد املرتفني ال يقترص  
 ، وجيعلون الناس يتطلعونعليهم، بل يتعداهم إىل غريهم دائام
 .إىل ما يف أيدهيم، وحياولون تقليدهم

                                                      
 ).٥/٣٣٥ (تفسري ابن كثري   ) ١(
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 يف املرتفني الذين مل يطيقوا اجلهاد لشدة احلر، U اهللاقال   
= <   : واعتادوا الظالل واألماكن الباردة

  G   F  E  D  C  B  A  @  ?
 PO  N  M   L  K  J  I  H   W  VU      T   S  R  Q 

  Y        X] ٨١: التوبة[. 
ُفثقل النفري     فقدموا راحة،احلرواملشقة  عىل املرتفني بسبب َ

 وحذروا من احلر ،قصرية منقضية عىل الراحة األبدية التامة
 عىل احلر ، وتذهبه البكور واآلصال،الذي تقي منه الظالل

 .  احلامية وهي النار،الشديد الذي ال يقدر قدره
 

U:   j  i  h    g  f  e  d   cقال   
  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k

     x  w ]١٦-١٥:الفجر[ . 
 عليه بالرزق والنعم اهللاه هي حال املرتف، إذا أنعم هذف  
  بأنواع املكارهاهللاإن ريب أكرمني ألنه حيبني، وإذا ابتاله : يقول
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تراه يعرتض وجيزع، وال يصرب عىل ما أصابه، كل هذا بسبب 
ًالرتف، ولو أنه عاش زاهدا بسيطا لتقبل تلك املصائب  ً

  . عليهااهللاوريض هبا، بل ومحد 
ولو تأملنا لوجدنا أن الصرب عىل الفقر أهون من الصرب   

 . عىل الغنى
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، عدد من األحاديث النبويةالرتف يف النهي عن رد و  
 حتذيرا منه لئال يتعلق القلب بالدنيا وينغمس يف ملذاته ومتعها

 . ئلةاالز
 جلس ذات يوم r أن النبي سعن أيب سعيد اخلدري   

ْإن مما أخاف عليكم من «: عىل املنرب وجلسنا حوله فقال َِ ِْ ُْ َ ُ َ َ َّ ِّ ِ
ْبعدي ما يفتح عليكم من زه ْ َ ُ ْ ََ َِ ِْ ْ ُ َُ َ َرة الدنيا وزينتهاْ ِ َِ ُِّ َ َ َْ«)١( . 

َدنيا الَِّنإ« :قال r عن النبي سوعن أيب سعيد اخلدري    ْ ُّ 
 ،َونُلَمْعَ تَفْيَ كَرُْظنَيَا فَيهِ فْمُكُِفلْخَتْسُ ماهللا َِّنإَ و،ٌةَِرضَ خٌةَوْلُح
 .)٢(»َاءَسِّوا النُقَّاتَا وَيْنُّوا الدُقَّاتَف

 النبي أصحاب من رجال نأ:  tبريدة بن اهللا عبد عنو  
r عليه فقدم ، بمرصوهو س عبيد بن فضالة إىل رحل 

                                                      
 ).١٠٥٢ (ومسلم ) ١٤٦٥ (رواه البخاري   ) ١(
 ).٢٧٤٢ (رواه مسلم   ) ٢(
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 حديثا وأنت أنا سمعت ولكني ،زائرا آتك  مل ينإ أما :فقال
 ما :قال .علم منه عندك يكون أن رجوت r اهللا رسول من
 األرض؟ أمري وأنت شعثا أراك يل فام :قال .وكذا كذا :قال هو؟
. )١(رفاهاإل من كثري عن نهاناي كان r اهللا رسول إن :قال
 يأمرنا r النبي كان :قال حذاء؟ عليك أرى ال يل فام :قال
 .)٢(أحيانا نحتفي أن

 فكان يأمرهم باالحتفاء أحيانا لتخشوشن أرجلهم، وتتعود  
 .عىل امليش يف األماكن املختلفة

 ْلَعْ اجَّمُهَّالل«: r اهللاقال رسول :  قالسوعن أيب هريرة   
َ حمِ آلَقْزِر  حيوجهم ال بام القوت من اكفهم :أي )٣(»ًتاْوُ قٍدَّمُ
 .الدنيا يف  الرتفه عىل تبعث زيادة فيه يكون وال ،املسألة ذل إىل

 

  

                                                      
 .ةاالستكثار من الزين: االرفاه  ) ١(
 . ، وصححه األلباين)٤١٦٠ (رواه أبو داود   )٢(
 ).١٠٥٥ (رواه مسلم   ) ٣(
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 أن التوسعة يف النعم عىل العباد يف الدنيا إنام U اهللابني   
 عىل املنعم اهللاًت دليال عىل رىض يس ول، امتحان وابتالءيه

 فإهنم يظنونٌكثري من املرتفني؛ ا يعتقده مل ًا خالفحمبته، عليه وال
  . عنهماهللا أن النعم التي تأتيهم عالمة عىل رىض

  عىل املرتف الذي عصاه واستعمل نعمتهاهللاوكيف يرىض   
 !.يف البطر والتكرب

ا رأوا كثرة وقد ظن الكفار من قبلهم هذا الظن، فعندم  
 l  k  j  i  h  g   : األموال واألوالد قالوا

  m] ٣٥:سبأ[. 
  { : U فأخربهم سبحانه بعدم صواب اعتقادهم، فقال  

  ©  ¨  §  ¦  ¥     ¤   £  ¢  ¡  �  ~
µ  ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «  ª 

   .]٣٧ :سبأ[
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   Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë :وقال تعاىل  
Ì  ÍÏ  Î    Ñ  Ð  Ò   Ó  Ô  Õ  Ö    ×  
Ø  Ù ÛÚ   Ü Ý Þ  ß ]أي]١٦-١١:املدثر ، :

 .أحيسب أن نزيده يف اآلخرة من املال والبنني، كال
وقد بني سبحانه هلؤالء املرتفني املساكني أن إنعامه عليهم   

   ¼  «:Uإنام هو من باب االستدراج، فقال 
½  ¾    ¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  ÇÆ  È    É   Ê    

µ  ¶  ¸  :، وقال تعاىل]٥٦-٥٥:املؤمنون[
¹º  »  ¼  ½  ¾  ¿   À  Á  Â   Ã  Ä  
Å  Æ  ] وقال تعاىل]٨٥:التوبة ،:  "  ! 

  -  ,  +      *  )  (  '  &%  $  #
  وقال،]٥٥:التوبة[ .  /  0  1  2

 nm  l  k  j  i   h  g  f  e   :سبحانه
v  u   ts  r  q  p    o  w   ]آل عمران: 

.  /  0  1   32  : جل شأنه وقال،]١٧٨
 . ]٤٥-٤٤:القلم[ 4  5  6   7   8 
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 ، طيباهتم يف الدنياهلمل َّجَعُتا  أن هناك أناسUأخرب   
  Å  Æ  Ç      È   É   Ê  Ë   Ì   Í: سبحانهفقال

  Ñ  Ð  Ï  ÎÒ  Ó  Ô  Õ   Ö  ×   
Ø  ÙÛ  Ú     ÜÝ  Þ   ß ]األحقاف: 

٢٠[.  
ليفقدن أقوام حسنات كانت هلم يف الدنيا، (: قال أبو جملز  

أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم : فيقال هلم
  .)١()هبا

ٍإنه سيأيت أقوام يوم احلساب فيسألون عن حسنات : أي   ٌ
 ربون أهنم أفنوا تلك احلسناتَكانت هلم ال يرون جزاءها، فيخ
 .بتنعمهم بأنواع النعم يف الدنيا

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم يف هذه   
 .احلياة الدنيا؛ ليستبقوا نعمهم للحياة األخرى

                                                      
 ).٧/٢٨٥ (تفسري ابن كثري   ) ١(
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 متعلق وأنا س عمر رآين: قال ب اهللا عبد بن جابر عن  
 لنسوة رهمبد اشرتيته حلم: قلت هذا؟ ما ،جابر يا :فقال ،ًحلام

 إال ًشيئا أحدكم يشتهي أما :فقال. )١(إليه نْمِرَق عندي
 أين !عمه؟  وابن جلاره بطنه يطوي أن أحدكم جيد أما ،صنعه
 :قال ! ؟  Ë   Ì   Í Ï  Î :اآلية هذه تذهب

 .)٢(أنفلت ال أن كدت حتى منه انفلت فام
 ،ًلو شئت كنت أطيبكم طعاما(: يقول سوكان عمر   

  .آلخرةليعني . )٣()ستبقي طيبايتأ ولكني ،ًساوألينكم لبا
 يكثر غشيان عمر اهللا رمحه وكان حفص بن أيب العاص  
لك  ما: t فقال له عمر. ّ، وكان إذا قرب طعامه اتقاهس

ً إن أهيل يصنعون يل طعاما ، يا أمري املؤمنني:ولطعامنا؟ قال
: قال. هو ألني من طعامك، فأختار طعامهم عىل طعامك

ٍفتية  أما تراين لو شئت أمرت بشاة ،مكثكلتك أ َِّ سمينة فألقي َ
ًعنها شعرها، ثم أمرت بدقيق فنخل يف خرقة فجعل خبزا 

                                                      
 .اشتهني اللحم: يعني  ) ١(
 ).٧/٤٤٧(أخرجه عبد بن محيد كام يف الدر املنثور   ) ٢(
 ).٢٢/١٢٠(تفسري الطربي    )٣(
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ًمرققا، وأمرت بصاع من زبيب فجعل يف سمن حتى يكون 
 قالف .إين أراك تعرف لني الطعام: قال حفص. كدم الغزال

 والذي نفيس بيده لوال كراهية أن ينقص ،ثكلتك أمك: عمر
 .)١( طعامكمنين حسنايت يوم القيامة ألرشكتكم يف لم

 يا أمري :ألبيها أهنا قالت بعمر بنت حفصة وعن   
وأكلت ! ما عليك لو لبست ألني من ثوبك هذا؟ ،املؤمنني

  عليك األرض، وأوسعاهللا؛ قد فتح !أطيب من طعامك هذا؟
 كان ما تعلمني أما ،نفسك إىل سأخاصمك :قال. عليك الرزق

 مما ًشيئا يذكرها وجعل ،العيش شدة من r اهللا ولرس يلقى
 إنه لك قلت قد :قال ،أبكاها حتى r اهللا رسول يلقى كان
 طريقهام غري سلكت إن ينإف ،ًطريقا سلكا صاحبان يل كان

 عيشهام مثل يف ألشاركنهام واهللا ينإف ،طريقهام غري يب سلك
 بصاحبيه يعني .الرخي عيشهام معهام أدرك لعيل ؛الشديد
 .)٢( س بكر وأبا r النبي

                                                      
 ).٧/٤٤٧(ر أخرجه ابن سعد وعبد بن محيد كام يف الدر املنثو  ) ١(
 .)٣٤٤٣٤ (رواه ابن أيب شيبة   )٢(
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ُإىل الشام صنع له طعام مل ير قبله مثله،  سعمر وملا قدم   
هذا لنا فام لفقراء املسلمني الذين ماتوا وهم ال يشبعون : قال

. اجلنةهلم : س قال خالد بن الوليد. من خبز الشعري؟
لئن كان حظنا يف احلطام وذهبوا :  وقال عمراغرورقت عيناف

ًينونا بونا بعيداباجلنة لقد با ً)١(. 
 ،حسناهتم )٢(ونطً أن أقواما يسرتواهللاتعلمون (: ل قتادةوقوي  
 . )٣() وال قوة إال باهللاع، طيباته إن استطاٌ رجلِستبقلي

 

 فيهأن هذا النعيم الذي يعيش الكريم أخرب تعاىل يف كتابه   
 ؟ هل أدى شكره أم ال،يا سيسأل عنه يوم القيامة الدنيفالعبد 
 .]٨:التكاثر[  z  y  }  |  {: تعاىلقال
  .)٤()عن كل لذة من لذات الدنيا: ( يف اآليةقال جماهد  

                                                      
 ).٢٢/١٢٠ (تفسري الطربي   ) ١(
 .تنقص حسناهتم: يبتلعون، من رسط اليشء إذا ابتلعه، واملعنى: أي  ) ٢(
 ).٢٢/١٢٠ (تفسري الطربي   ) ٣(
 ).٨/٤٧٧(تفسري ابن كثري   ) ٤(
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 . )١()حتى عن رشبة عسل: (وقال سعيد بن جبري  
  .)٢() والعشاء، الغداء:نعيممن ال: (وقال احلسن البرصي  
بز اخل أكل العسل والسمن ب: النعيممن: (وقال أبو قالبة  
  .)٣()نقيال

 ثالث ال يسأل عنهم ابن آدم( :يقوالن وكان احلسن وقتادة  
: اهللا وما خالهن فيه  املسألة واحلساب إال ماشاء ،يوم القيامة

 .)٤() وكرسة يشد هبا صلبه، وبيت يظله،كسوة يواري هبا سوءته
لدولة يف ارجال أعظم ثالثة وإليك هذه القصة عن   

 عن ،ب بكر وعمر  وأبوrالرسول : اإلسالمية األوىل
 هو فإذا يوم ذات r اهللا رسول خرج: قال س هريرة أيب
 »؟َةَاعَّالس ِهِذَه َامُِكوتُيُب ْنِم َامُكَجَرْخَأ اَم«: فقال وعمر بكر بأيب
َأل ِهِدَِيب ِيسْفَن يِذَّالَو اَنَأَو« :قال .اهللا رسول يا اجلوع :قاال  ِينَجَرْخَ

                                                      
 ).٨/٤٧٧(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ). ٨/٤٧٧(تفسري ابن كثري   ) ٢(
 ).٨/٤٧٧(تفسري ابن كثري   ) ٣(
 ).٢٤/٥٨٦(تفسري الطربي   ) ٤(
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 ...األنصار من رجال فأتى ،معه فقاموا. »واُومُق ،َامُكَجَرْخَأ يِذَّال
 من كلوا :فقال ،ورطب ومتر برس فيه بعذق فجاءهم فانطلق

 ذلك ومن الشاة من فأكلوا ،هلم فذبح ... املدية وأخذ .هذه
 أليب r اهللا رسول قال ورووا شبعوا أن فلام ،ورشبوا العذق
 اَذَه ْنَع َّنُلَأْسُتَل ِهِدَِيب ِيسْفَن يِذَّالَو« :ب وعمر بكر
ْمل َّمُث ،ُوعُاجل ُمُِكوتُيُب ْنِم ْمُكَجَرْخَأ ،ِةَامَيِالق َمْوَي ِيمِعَّالن  واُعِجْرَت َ
 . )١(»ُيمِعَّالن اَذَه ْمُكَابَصَأ ىَّتَح

فإن كان أعظم ثالثة رجال يف هذه األمة سيسألون عن   
ع شديد؛ فكيف بنا نحن ٍنعيم حصلوه ملرة واحدة بعد جو
 !.أصحاب الوجبات اليومية الثالثة؟

                                                      
 ).٢٠٣٨ (رواه مسلم   )١(
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 لكنه ،قائم عىل الغنى ومبني عليهيف أغلب أحواله الرتف   
عاش حياة البخالء وأصاب ِ فكم من غني ِ له،ٍليس بالزم 
  !.َوالعوزأهله البؤس 

وكم من فقري حرص عىل توفري النعم وحتصيل امللذات   
 .! ألجل ذلك الديونحتى ركبته ،والشهوات من كل طريق

ًكام أن الزهد ليس مالزما للفقر، فكم من غني عاش   
 !. من النعمة واجلاه واملالاهللاعيشة الزهاد مع ما حباه 

 فليس املقصود أن يتخىل اإلنسان عن أمواله وجتاراته وممتلكاته  
 ًظا عىل هذاحتى يبتعد عن الرتف، بل من املمكن أن يبقى حماف

 ًوال يكون مرتفا، فيتاجر، ويرصف عىل نفسه وأهله باملعروف،
ويتصدق عىل الفقراء واملسكني، ويبقي من املال ما يقيم به 

 .جتارته وحياته
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 يعتدي أن يريد أصحابه بعض أن بلغه ذاإr النبي  وكان  
 وبلغه ،لذلك يغضب املرشوع عىل العبادة أو الزهد يف فيزيد
 :آخر وقال .أبدا الليل أصيل فإين أنا أما :قال بهأصحا بعض أن
 فال النساء أعتزل أنا :آخر وقال .أفطر وال الدهر أصوم أنا

َأما «:  فقالr اهللارسول  جاءف. أبدا أتزوج ِّ إين واهللاَ ِ
ْألخشاكم  ُ َ ْ َ ُ وأتقاكم له، هللاَ ََ ْ ُ َ ْ ُأصيل وأرقد، َو ،ُِرطْفُأَو ُومُصَأ يِِّنكَلَ ُ ْ َ َُ َِّ

َوأت َ   .)١(»يِّنِم َسْيَلَف ِيتَّنُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َاءَسِّالن ُجَّوَزَ
 اهللا حيبه مما فليس واألوالد األهل عن عراضاإل فأما  

 .)٢()األنبياء دين من هو وال ،ورسوله
أن ال يتعلق القلب بيشء من أمور احلياة، الزهد حقيقة إن   

ة، وال فال يتعلق بامل، وال بجاه، وال بمنصب، وال بصور
 . رئاسة

 

                                                      
 ). ١٤٠١ ( ومسلم ،)٥٠٦٢ (رواه البخاري   )١(
 ).٧٤-٧٣ (الزهد والورع والعبادة   ) ٢(
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يف حياتنا املعارصة توجد صور خمتلفة للرتف منها عىل   
 : سبيل املثال

 

رتجيله، ومتشيطه، وترسحيه، ورشاء أنواع ذلك بو
 . الكريامت إلبرازه يف أحسن صورة

ر، فأمر ًوقد جاء اإلسالم وسطا يف قضية االهتامم بالشع  
بإكرام الشعر ملن كان له شعر، وهنى عن الرتجل والتمشط 

ًيوميا، ولكن يوما بعد يوم ً. 
ُمن كان له «:  قالr اهللا أن رسول سفعن أيب هريرة    َْ َ َ َ

ُشعر فليكرمه ْْ ُ ٌِ ْ ْ َ َ«)١(. 
عن  r اهللارسول ي هن:  قالس بن مغفل اهللاوعن عبد   

ِالرتجل  ُّ َ ًغباإال َّ ّ ِ )٢( . 
                                                      

 .، وصححه األلباين )٤١٦٣ (رواه أبو داود   ) ١(
 .  وصححه األلباين،)٤١٥٩ (رواه أبو داود   )٢(
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 . ًيوما بعد يوم: ًغبا، أيوالرتجل   
الصواب : ( عن هذين احلديثنياهللا رمحه  ابن القيميقول  

 ، فإن العبد مأمور بإكرام شعره؛أنه ال تعارض بينهام بحال
 ،ومنهي عن املبالغة والزيادة يف الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره

 . )١()ً بل يرتجل غبا،وال يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه
 

يمكث الرجل الساعات الطوال يف املغتسل لالستحامم،   
ًوبعضهم جيعل فيه أنواعا من املعطرات، والرغوة الصابونية، 
 .وغري ذلك من أنواع الرتف احلديثة التي مل تكن معروفة من قبل

 نعم، لقد دعا اإلسالم إىل التزين والتنظف، بل وأمر به، قال  
 .]٣١:األعراف[ #  $  %  &  ')"   : تعاىل
  ابن عبديقول. ولكن هذا مرتبط بعدم اإلرساف والرتف  
ً ما مل يكن إرسافا وتنعام وتشبها التزين والتنظف مباح( :الرب ًً

 . )٢()باجلبارين
                                                      

 ).١١/١٤٧(ة ابن القيم عىل سنن أيب داود حاشي  ) ١(
 ).٥/٥١(التمهيد   ) ٢(
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أن  و،ويتنظفالرجل ن يغتسل فليس من الرتف يف يشء أ  
 غريهال يؤذي و ،ً ليبقى نظيفاونحوهايستعمل مزيالت العرق 

 . وال يف غريهيف املسجد برائحته، ال 
ولكن الرتف أن يبالغ يف ذلك، وأن يرصف عليه األموال   

 .الطائلة، ويضيع له األوقات الكثرية
 

 ًحدا،ً  كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة ال يملك إال ثوبا وا  
 فإذا أراد أن يغسله وينظفه اضطر أن يبقى يف منزله حتى ينتهي

أهله من تنظيفه وتنشيفه، وهو ال يستطيع اخلروج إىل الناس 
 .ًما دام الثوب مبلال

 عىل الناس فأصبح الشخص يملك الثوبني، اهللاوأنعم   
والثالثة، بل والعرشة، وال بأس يف ذلك كله ما دام يف حدود 

 .ادةاملعروف والع
 بعض الناس ال يلبس إال من رشكة معينة بناء عىل طلبية  

 .ًخاصة به، يطلبها منهم شخصيا؛ ليستطيع أن يتميز هبا عن غريه
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 !.فإن مل يكن هذا هو الرتف بعينه، فام هو الرتف؟  
 علينا، اهللاًنحن مأمورونا أن نلبس ثيابا حسنة تدل عىل نعمة 

 .لكن يف حدود االعتدال واالقتصاد
 ُلُخْدَي َال«: قال r النبي عن س مسعود بن اهللا عبد نع  
 الرجل إن :رجل قال »ٍِْربك ْنِم ٍةَّرَذ ُالَقْثِم ِِهبْلَق ِيف َانَك ْنَم َةَّنَاجل

ِمج اهللا َِّنإ«: قال .حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن حيب  ٌيلَ
ِحي  .)١(»ِاسَّالن ُطْمَغَو ِّقَاحل ُرْطَب :ُِْربالك ،َلَامَاجل ُّبُ

 الثياب يلبسون السلف كان: (ابن اجلوزي الفرج أبو الق  
 للجمعة أجودها ويتخريون ،الدون وال ،املرتفعة ال ،املتوسطة
 ،ًقبيحا عندهم األجود ختري يكن ومل ،اإلخوان وللقاء والعيد
 الزهد إظهار يتضمن فإنه بصاحبه يزري الذي اللباس وأما

 ويوجب ،تعاىل اهللا من شكوى لسان وكأنه ،الفقر وإظهار
 .)٢()عنه منهي مكروه ذلك وكل ،الالبس احتقار

 .فخري األمور أوسطها  

                                                      
 ).٩١ (رواه مسلم   )١(
 ).٧/١٩٧(تفسري القرطبي   ) ٢(
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يغالون يف األكل والرشب، فال يأكلون أهل الرتف جتدهم   
 وال ،ً من الرشاب إال أغاله ثمنامن الطعام وال يرشبون

 .  وأفخرها إال بأنفس األشياءونيرض
من بنوع واحد أو نوعني يف الوجبة الواحدة وال يكتفون   

 أن حتتوي السفرة الواحدة عىل أنواع وأشكال َّدُبل البالطعام، 
 واتأففمن الطعام لنوع واحد أمامهم ولو وضع من األطعمة، 

  .واوتربم
حتريم األكل الزائد عىل قدر الكفاية، : (وقد ذكر القرطبي  

 .)١()والذي يبتغي به الرتفه
       أن كثريا من ً

ً ال يأكلون الطعام إال إذا كان طازجا، أما إذا كان قد الناس
حفظ يف الثالجة فال يمكن أن يضعه يف فمه، بل يلقيه يف القاممة، 

حتى  ًويعترب نفسه أكرب من أن يأكل طعاما قد بات يف الثالجة،
 . باهللا، ولكنه الرتف والعياذولو مل يتغري طعمه أو يتبدل شكله

                                                      
 ).١١/٦٧(تفسري القرطبي   ) ١(
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 ٍال بأس أن جيود اإلنسان عىل نفسه بطعام جيد من آن آلخر،  
ٍأو أن يشرتي أكلة نفيسة سعرها مرتفع بعد كل مدة وأخرى، 
ٌولكن أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو أمر غري مقبول، وطريقة 

 .ٌغري مستساغة، ال يقبلها رشع وال عقل
   استعامل 

الفاخرة الغالية الثمن، فرتى من األرس املرتفة من ال  األواين
تأكل إال يف الصحون ذات املاركات الفخمة، والقدور من 

 ، وال يقبلون باألنواع املعتدلة من الصحونات الكربىالرشك
  .والقدور والكاسات وغريها

        ارتياد 
 املطاعم الفاخرة ذات األسامء العاملية، والتي ال يفرقها عن غريها

 .من املطاعم إال اسمها وشهرهتا، وديكوراهتا اجلميلة
         كثرة استعامل

َّ، واعتبارها أمرا رضوريا ال بد منه، فيرشباملرشوبات الغازية ُ ً ً 
 .  بعدها مرشوبا غازياالشخص مع كل وجبة أو

والناس بحاجة إىل هضم ما أكلوه، بعد أن أختموا ! كيف ال  
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 ٍأنفسهم، وملؤوا بطوهنم بأنواع وأشكال من األطعمة واحللويات،
 .حتى احتاجوا إىل ما يساعدهم عىل هضم ذلك املأكول

 عمر البن قال ًرجال أن -اهللارمحه - سريين ابن عن  
 ؟اجلوارش يشء وأي :قال ؟شِارَوَج لك أجعل: ب

 :قال .)١(عليك سهل منه فأصبت الطعام كظك إذا يشء :قال
 وما ،أشهر أربعة منذ الطعام من شبعت ما :عمر ابن فقال
 مرة يشبعون ًقوما عهدت ولكني ؛ًواجدا له أكون ال أن ذاك

 .)٢(مرة وجيوعون
 

عىل وجه -اإلسالمية لقد أصبحت ليلة الزفاف يف البالد   
ٌّ مرضبا للمثل يف اإلرساف والتبذير والرتف، كل -العموم ً

 .يتنافس يف تقديم اجلديد، ومسابقة اآلخرين يف هذا املجال

                                                      
، أي أنه يؤدي دور املرشوبات الغازية هيضم الطعام إذا ثقل بطنك: أي  )١(

 .اليوم
 .) ١٨٩ (الزهد لإلمام أمحد   ) ٢(
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أصبحت قصور األفراح وقاعاهتا ذات أسعار خيالية، و  
وثوب الزفاف وحده حكاية مستقلة، فأسعار ثياب الزفاف 

َّخيالية، وال بد للعريس أن يص ىل بنرياهنا، فال تقبل الفتاة وال ُ
أهلها إال بأجود األنواع، وأفخر األقمشة، وأشهر املاركات 

  .العاملية
 إن الرتف يف حفالت الزواج ال يقترص رضره عىل إضاعة  

األموال، وانتشار احلسد والبغضاء بني الناس؛ بل إن رضره 
ف ٍمتعد إىل عزوف الشباب عن الزواج، ملا يرونه من املصاري

َوالتكاليف التي ال قبل هلم هبا، فيعيش الشاب بني نارين، إما  ِ
َّنار العزوبية، أو نار الزواج يف حياة الدين الذي سببه له هذا 

  .الزواج
 

من صور الرتف التي استولت عىل قلوب كثري من الناس   
 .كسسواراتاإلاقتناء أحدث اجلواالت، وتزينها بأفضل 

 وتقام مزادات علنية ألرقام اجلواالت املتميزة، وتباع   
 .بأسعار خيالية
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من صور الرتف املنترشة يف جمتمعاتنا اقتناء كثري من   
املرتفني ألحدث أنواع السيارات، وجتديدها سنويا، ودفع 

ميزة، فقد أقيم مبالغ باهظة للحصول عىل أرقام لوحات مت
ًيف أحد املدن اخلليجية مزادا للوحات السيارات املتميزة، وتم 

 .إنفاق املاليني يف هذا املزاد فقط
 

كثري من األرس  تقوم بتغيري أثاث منزهلا بشكل دوري   
ومستمر،  فبعض األرس تغريه كل ستة أشهر، وبعضها كل 

عضها كل ثالث سنني أو مخس، حسب القدرة املالية سنة، وب
 .لكل أرسة

وأما التفنن يف زخرفة البيوت وملؤها بأنواع الرتف   
 !.فحدث وال حرج

فتجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل واخلارج،   
وأناس متخصصون يف هذا الشأن تدفع هلم أموال لصناعة 

 .الديكورات
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امتها كأهنا جمالس، لقد أصبحت دورات املياه يف فخ  
 .تزين بالفسيفساء والرخام والزجاج املعشق وغري املعشق

 

ًمل يعد األمر مقترصا عىل وجود خادمة تعني ربة املنزل   
 فخادمة عىل أمورها، بل أصبحت هناك خادمات متخصصات،
 .للتنظيف، وأخرى للطبخ، وثالثة لالعتناء باألطفال

اك البستاين املسؤول عن العناية بأشجار احلديقة، وهن  
 .واحلارس، والسائق، وقد يكون لكل فرد من أفراد العائلة سائق

ويف بعض املنازل يكون عدد اخلادمات والعاملني أكثر   
 .من عدد أفراد األرسة

 

ففنادق ومدن ترفيهية يكلف بناؤها الباليني، ثم يقدم   
الناس لإلقامة فيها واالستفادة من براجمها الرتفيهية، وآخر 
صيحات األطعمة واأللعاب، ولك أن تتخيل املبالغ الباهظة 

 .التي يدفعها من يرتاد هذه األماكن
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 .دوالر منديل أم كلثوم بخمسة ماليني بيع  
 وبيع قلم نجيب حمفوظ الذي كتب به اإلحلاد  بستة آالف  

 .دوالر 
 كثرية أما األمرية ديانا قرروا أن يقطعوا ثوهبا إىل قطع  
 دوالر، ٢٥، وتباع كل قطعة بسعر )ملم٢(، كل قطعة ًجدا

وهذه التجارة .  مليون دوالر١٠٠حتى يصل سعر الثوب إىل 
 .ًمربحة جدا عىل هؤالء املرتفني

 يف جمتمعاتنا املعارصة،قع التي ت الرتف من وصورفهذه نامذج   
ًوهي قضية خطرية جدا، جيب علينا مراعاهتا، ومراجعة 

 . أنفسنا فيها قبل فوات األوان
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   طول األمل ونسيان املوت . 
      يعيش فيه والتأثر باملجتمع الذياألعمى،  التقليد 

 ًاتقليدغريهم قلدون يّفهناك كثري من الناس إمعات  اإلنسان،
أم من النظر والعقل حظ ، وال يتأملون يف أفعاهلم هل هلا أعمى
  !.ال؟
يرغب اإلنسان أن يكون ابن بيئته، وهذه البيئة : وكام يقال  

مليئة بالبذخ والرتف، فال بد أن يواكب هذه البيئة، فيرسف 
 .به ولباسه وسكنهيف طعامه ورشا

وقد خيرج األمر من حد التقليد إىل جانب املباهاة واملفاخرة،   
 .ٌفكل يريد أن يفوز عىل صاحبه يف هذا اجلانب

      لألبناء، خاصة وضعف التوجيه املناسب ،سوء الرتبية 
 .مع ما يرونه حوهلم من أنواع الرتف والبذخ
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     ويصمي يعمفاملال؛  كثرة املال ووفرة النعم ، 
 ويدفع صاحبه إىل البذخ ،ويدعو إىل الركون واملتعة والراحة

g  f    e  d    :واإلنفاق يف غري حاجة، وقد قال تعاىل
 k    j  i  h ]ومن أجىل صور الطغيان . ]٧-٦:العلق

ً واإلنفاق يف غري حاجة ترفا ومباهاة،البطر بالنعمة: وأوضحها ً 
 .ًوحبا للظهور

       كام ،ب غريزيُ وهذا ح،النفس للشهوات حب 
v  u  t  s  r  q  p  : قال تعاىل

  }  |    {  z  y   x  w
  ¨  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~

ª  © ]وهذه املحبة الغريزية ، ]١٤:آل عمران
لكن املحظور أن تقدم هذه األشياء ، بحد ذاهتا ال لوم فيها

O  N  M L  K  :  ورسولهاهللاعىل حب 
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عليه الدنيا كلها بمنزلة اخلمر إذا أدمن اإلنسان عليها صعب 
ُالدنيا مخر الشيطان من سكر منها مل يفق إال يف و فراقها،

 .ًعسكر املوتى نادما مع اخلارسين
       فإن أعداءنا عندما عرفوا أن الرتف . األعداء كيد

هو سبب هالك األمم سارعوا لوضع املخططات التي تغرق 
األمة اإلسالمية يف أنواع الرتف وامللذات وامللهيات، حتى 
نبقى حريصني عىل مواالهتم وحمبتهم، خاصة وأن أكثر أنواع 

: وقد قال اليهود يف بروتوكالهتمالرتف وامللذات بأيدهيم، 
سنلهي الناس (: ً وقالوا أيضا).سنشجع حب الرتف املطلق(

ُواجلامهري بأنواع شتى من املالهي واأللعاب ومزجيات 
 .)...الفراغ واملجامع العامة
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 الفرح بالدنيا والتنعم هبا والرتف بملذاهتا سم قاتل يرسي  
 :ثار تلك اآلمنو ،شنيعةيف العروق، ويصيب القلب بآثار 

 

 سلم من الرشك والشك وحمبة  هو الذيالقلب السليم  
،  الناجني يوم القيامةلذلك كان من، الدنيا والتعلق هبا

بعكس هؤالء املرتفني الذين أصبحت قلوهبم تعبد اهلوى 
 ُدْبَ عَسِعَت«:  قالr عن النبي سفعن أيب هريرة وامللذات، 

 ِْنإَ و،َِيضَ رَِيطْعُ أِْنإ؛ ِةَيصِمَ اخلُدْبَعَو ،ِمَهْرِّ الدُدْبَعَو، ِارَينِّالد
ْمل   . )١(»َشَقَتْ انَالَ فَيكِا شَِذإَ و،َسَكَتْانَ وَسِعَ ت،َطِخَ سَطْعُ يَ

الدنانري  قد وصف املرتفني بأهنم عبيد rالرسول و  
 ألجلها، والدرهم واخلامئص؛ ألهنم حيبون ألجلها، ويغضبون

 .  كل يشء يف سبيلهاويفعلون
                                                      

 ).٢٨٨٧ (خاري رواه الب  )١(
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 عليها ًا حريص،ًصاحب الرتف يكون قلبه متعلقا بامللذات  
 !  "  #  $  %  :  كام قال تعاىل،غاية احلرص

  .]١٧-١٦ :األعىل [ &  '  )  
إذا زهدت القلوب يف موائد (: اهللا رمحه قال ابن القيم  

 وإذا ،ائد اآلخرة بني أهل تلك الدعوة موىلالدنيا قعدت ع
 .)١() اآلخرةرضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد

 

إن هدف الناس من احلرص عىل امللذات وأنواع الرتف   
 هو حتقيق السعادة، والقلب إذا مل يستطع أن يوجد تلك السعادة

ًبقي قلقا مضطربا حتى حيصل عىل ما ير يد، والسعادة هبذه ً
األشياء وهم ورساب ال يتحقق، فال يزال اإلنسان يركض 

 .وراءها وال يستطيع أن حيقق السعادة
 ِتَانَ كْنَم«:  يقولr عن النبي سعن زيد بن ثابت   

                                                      
 ).٩٨ (الفوائد   ) ١(
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َّا مهَيْنُّالد ْملَ، وِهْيَنْيَ عَْنيَ بُهَرْقَ فَلَعَجَ، وُهَرْمَ أِهـْيَلَ عاهللا َقَّرَ فُهـَ َ 
َ مجُهَتَِّي نُةَرِ اآلخِتَانَ كْنَمَو، ُهَ لَِبتُا كَ مَِّالا إَيْنُّ الدَنِ مِهـِتْأَي  َعَ

  . )١(»ٌةَمِاغَ رَيِهَا وَيْنُّ الدُهْتَتَأَ و،ِِهبْلَ قِ يفُاهَنِ غَلَعَجَ و،ُهَرْمَ أُهَ لاهللا
 ًكان مضطهداالذي ابن تيمية وابن القيم حيدث عن شيخه   

ًمعذبا مسجونا ذت منه أوراقه وأقالمه وحمربته، ومنع ُ، قد أخً
ًمن االتصال بالعامل اخلارجي، عندما كان مسجونا يف دمشق، 

َ ما رأيت أحدا أطيب عيشا ً منه قطاهللاوعلم : (يقول عنه   مع ما،ً
 ، بل ضدها،كان فيه من ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم
ذلك مع هو  و،ومع ما كان فيه من احلبس والتهديد واإلرهاق

 همِّ وأرسً، وأقواهم قلباً، وأرشحهم صدراً،من أطيب الناس عيشا
ة النعيم عىل وجهه، وكنا إذا اشتد بنا اخلوف رض تلوح ن،ًنفسا

هو إال نراه  فام ،وساءت منا الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه
ً ويقينا ً وقوةًا وينقلب انرشاح،ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله

 وفتح  هلم ،أشهد عباده جنته قبل لقائه فسبحان من ،وطمأنينة
ْ فأتاهم من روحها ونسيمها ،أبواهبا يف دار العمل وطيبها ما َ

                                                      
 .، وصححه األلباين )٤١٠٥ (رواه ابن ماجة   )١(
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لو  (:يقولكان بعضهم و. ة إليهابقطلبها واملسالاستفرغ قواهم 
 . )١()نحن فيه جلالدونا عليه بالسيوفامللوك ما أبناء علم امللوك و

 

 كالكرب، والتباهي، والتفاخر، والعجب، وينفي عنه التواضع،  
 .ولني اجلانب

                   

 أما أهل ،ألهنم هم الذين يزدمحون عىل مواضع الشهوات  
الدين واملرتفعني عن الدنيا فإهنم ال يتعلقون هبا وال يزدمحون 

 . عليها
 ،قلة وفائها: ّزهدك يف الدنيا؟ قالما الذي : قيل لبعضهم  

 .)٢(ّ وخسة رشكائها،وكثرة جفائها
         

 تصاب باألمراضو ،أجساد أهل الرتف ال تتحمل املشاق  
                                                      

 ).٦٧ (الوابل الصيب   ) ١(
 ).٢/١٦(مدارج السالكني   )٢(
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 فإذا ،  فطر اجلسم عىل حتمل املشاقاهللا ألن ؛ألدنى األسباب
  .خالف اإلنسان الفطرة ركبته هذه األدواء

 الربد يوليس املأمور به أن يتق: (اهللا رمحه جبيقول ابن ر  
وقد  ً فإن ذلك يرض أيضا،؛بالكليةء حتى ال يصيبه منه يش

كان بعض األمراء يصون نفسه من احلر والربد بالكلية حتى 
 . )١() فتلف باطنه وتعجل موته،ال حيس هبام بدنه

 ألمراض ضعيفة،ا وجيعل مقاومة ،ف يؤثر عىل الصحةفالرت  
  .إلنسان غري قادر عىل مواجهة شدائد العيشجيعل او
 

والشهوات، ً بحثا عن امللذات يستهلك األوقاتالرتف   
 . ولو علم أمهية الوقت ما أضاعه يف ملذاته الفانية

 ٌونُبْغَ مِانَتَمِْعن«: rقال النبي :  قالبعن ابن عباس   
 .)٢(»ُاغَرَالفَ وُةَّحِّالص: ِاسَّ النَنِ مٌِريثَ كَامِيهِف

                                                      
 ).٣٥٦ (لطائف املعارف   ) ١(
 ).٦٤١٢ (رواه البخاري   ) ٢(
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 لقراءة ًا فال جيد وقت؛ يريد التنعم يف ملذات الدنيا املرتفألن  
 .، وسائر العبادات، وال لقيام الليلصيام النهارالقرآن، وال ل

 

نتاج وتقل فيه أنواع اإل، ً يصبح املجتمع كسوالبالرتف  
املتنوعة، فيقل فيه اإلنتاج الزراعي، والصناعي، والتجاري، 
وغري ذلك؛ ألن اجلميع يسعى إىل أنواع الرتف وامللذات التي 

 . ةح والصوقاتاألتستهلك 
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 :منها،  متعددةأمورعالج الرتف يف يكمن 
 

 َّمُهَّالل«:  يقولrالنبي كان : قال سعن أنس بن مالك   
ِواجلبن، واهلرم ،ِلَسَالكَ و،ِزْجَ العَنِ مَِك بُوذُعَ أِِّينإ َ َ َ ْ َِ  فالعجز )١(»ُ

 .هو عدم القدرة، والكسل ترك اليشء مع القدرة عليه
ْملَو    ًاـبْيَ عِاسـَّ النِوبُيِ عِ يفَرَ أَ
 )٢(ِامـَمَّ التَىلَ عَينِرِادَ القِصَْقنَك    
 سواء كان العمل الوظيفي، ، اإلنسان نفسه عىل العملُدِوَعُيف  

 . أو العمل داخل البيت كخدمة أهله ونحو ذلك
 rما كان النبي : لسألت عائشة : عن األسود قال  

                                                      
 ).٢٧٠٦ (ومسلم ) ٢٨٢٣ (رواه البخاري   )١(
 ).١/٢٠٥(خزانة األدب   ) ٢(
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 خدمة: تعني. )١(كان يكون يف مهنة أهله: يصنع يف بيته؟ قالت
 . أهله
فمن املناسب جدا أن تتعود البنت عىل غسل الصحون   
 تنظيف البيت، ويتعود الولد عىل قص الزرع وهتذيب احلديقة،و

 . وغسل السيارة، ورشاء حاجيات البيت من السوق، وغري ذلك
 

وهو أهم العالجات، فيدعو اإلنسان لنفسه وألهله بأن   
:  قالr اهللا عن رسول سيزهدوا يف الدنيا، عن أيب هريرة 

ًهم اجعل رزق آل حممد كفافاَّالل« ََ َ ٍ َّ ََّ ُ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ«)٢(. 
ولو تأمل أحدنا يف حقيقة الدنيا لوجدها حقرية ال تستحق   

 :ب اهللا عبد بن جابر عنف. كل هذا التعب واجلري خلفها
 فأخذ ،فتناوله ،ميت )٣(أسك بجدي مر r اهللا رسول أن

ِحي ْمُكُّيَأ«: قال ثم بأذنه  ما :فقالوا. »؟ٍمَهْرِِدب ُهَل اَذَه َّنَأ ُّبُ
                                                      

 ).٦٧٦ (واه البخاري ر  ) ١(
 ).١٠٥٥  (مسلمرواه   )٢(
 .صغري األذنني: أي  ) ٣(
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. »؟ْمُكَل ُهَّنَأ َونُّبُِحتَأ« :قال به؟ نصنع وما ء،بيش لنا أنه نحب
 وهو فكيف ،أسك ألنه فيه عيبا كان حيا كان لو واهللا :قالوا

 . )١(»ْمُكْيَلَع اَذَه ْنِم اهللا َىلَع ُنَوْهَأ اَيْنُّلدَل اهللاَوَف« :فقال ميت؟
 ِتَانَك ْوَل«: r اهللا ولرس قال: قال س سعد بن سهل عن  
 .)٢(»ٍاءَم ِةَبَْرش هاْنِم ًراِافَك ىَقَس اَم ٍةَوضُعَب َاحَنَج اهللا َدْنِع ُلِدْعَت اَيْنُّالد

ُوهذه احلياة ال تستحق أن يفرح بنعيمها، وال أن حيزن    ُ
 أال دينار ألف معه عمن :أمحداإلمام  سئل ملابفوات ملذاهتا، 

 وال ،زادت إذا يفرح ال أن برشط ،نعم(: قال ؟ًزاهدا يكون
 .)٣()نقصت إذا حيزن

 ْنَم«: r اهللا رسول قال: قال س األنصاري صنحمعن   
 ؛ِهِمْوَي ُتْوُق ُهَدْنَع ،ِِهبِْرس ِيف ًناِآم ،ِهِدَسَج ِيف ًاىفَعُم ْمُكْنِم َحَبْصَأ
 . )٤(»اَيْنُّالد ُهَل ْتَيزِح َامَّنَأَكَف

                                                      
 ).٢٩٥٧ (رواه مسلم   )١(
 .وصححه األلباين ،)٢٣٢٠ (رواه الرتمذي   ) ٢(
 ).٤/٧٢(، وفيض القدير )١/٤٦٥(مدارج السالكني   ) ٣(
 . األلباينحسنه و،)٢٣٤٦ (رواه الرتمذي   ) ٤(
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يعطي ، الدنيا بسخاوة نفسينبغي عىل اإلنسان أن يأخذ ف  
 كأنه ه فاملال الذي عند، ويتصدق عىل هذا، ويصل هذا،هذا

 .للناس


 

، وال يتطلع إىل الزينة التي فيها  عليهاهللاحتى يعرف نعمة 
 .أصحاب الرتف

  
 r اهللا رسول أخذ: قال ب عمر بن اهللا عبد عن
. »ٍيلِبَس ُِرابَع ْوَأ ٌيبِرَغ َكَّنَأَك اَيْنُّالد ِيف ْنُك« :فقال بمنكبي

إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، :  يقولبوكان ابن عمر 
، ، وخذ من صحتك لسقمكوإذا أصبحت فال تنتظر املساء

 .)١(ومن حياتك ملوتك

                                                      
 ).٦٤١٦ (رواه البخاري   ) ١(
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 أيب عىل رجل دخل:  قالاهللارمحه  سليامن بن حفص عنو  
 ؟متاعكم أين ذر أبا يا: فقال ،بيته يف برصه يقلب فجعل س ذر
ًأملك بيتا آخر : أي- .متاعنا صالح إليه نوجه ًبيتا لنا إن: قال

 البد نهإ: قال -أمجع فيه األثاث واملتاع اجليد، يقصد اآلخرة
 يدعنا ال املنزل صاحب إن: قال .هاهنا دمت ما متاع من لك
 .)١(فيه

 :فقالوا ،بيته يف برصهم فقلبوا ،الصاحلني بعض عىل دخلواو  
 أطرد ولكن ،أرحتل ال :فقال !مرحتل رجل بيت بيتك ىنر إنا

 .)٢(ًطردا
فاملرء منا ال يطلب منه أن يرحل من هذه احلياة، بل يطرد   

ًمنها طردا، فيؤخذ يف ثانية، وخترج روحه بدون استئذان وال 
 .للمغادرةإمهال، وال إعطاء فرتة مهلة 

 

                                                      
 ).٧/٣٧٨ (شعب اإليامن   ) ١(
 ).٣٨٠(جامع العلوم واحلكم   ) ٢(
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 ً وجد زهدا ليس له نظري، يدعوهrمن نظر يف سرية النبي   
 . إىل االمتثال واالتباع

 عىل خوان rمل يأكل النبي :  قالسعن أنس بن مالك   
 .)١(حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات

 هل: فقلت س سعد بن سهل سألت :قال حازم أيب عنو  
 اهللا رسول رأى ما :سهل فقال ؟)٢(النقي r اهللا رسول أكل
r هل :فقلت :قال. اهللا قبضه حتى اهللا  ابتعثه حني من النقي 

 رسول رأى ما :قال مناخل؟ r اهللا رسول عهد يف لكم كانت
 كيف :قلت :قال. قبضه حتى اهللا ابتعثه حني من منخال r اهللا

 وننفخه نطحنه كنا :قال منخول؟ غري الشعري تأكلون كنتم
 .)٤(فأكلناه )٣(ثريناه بقي وما ،طار ما فيطري

                                                      
 ).٦٤٥٠ (رواه البخاري   ) ١(
 ).٥٤٨ /٩(فتح الباري . هو خبز الدقيق األبيض النظيف من الغش والنخالة  ) ٢(
 .بللناه باملاء وعجناه، ثم خبزناه وأكلناه: أي  ) ٣(
 ).٥٤١٣ (رواه البخاري   ) ٤(
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 كساء ل عائشة إلينا أخرجت: قال بردة أيب عنو  
 .)١(هذين يف r النبي روح قبض :فقالت ،غليظا وإزارا

 ٌوقد رضب كثري من الصحابة والتابعني أمثلة رائعة للزهد  
 .والتقلل من حياة الرتف وامللهيات وامللذات

 الذي كان يرضب به املثل يف سمصعب بن عمري فهذا   
الرتف يف قريش، فلم يكن من يدانيه يف لباسه وطيبه، ثم ترك 

 وملا مات ما وجدوا حياة املرتفني والتحق بركب الزاهدين،
رأسه بدت هبا إذا غطوا كفنا يكفيه، وما وجدوا إال بردة له 

 . )٢(رأسها  وإذا غطوا رجليه بد،رجاله
َ العزيز مثال رائع آخر ملن زهد بعد حياة وعمر بن عبد   ِ َ

 .الرتف
 وهو العزيز عبد بن عمر أمرين :قال الصواف حجاج عن  
 فكان ،ًثيابا له فاشرتيت ،ًثيابا له أشرتي أن املدينة عىل ٍوال
 أخشنه ما :فقال ،بيده ملسه ثم ًقميصا فقطعه ،ربعامئةأب ثوب فيها

 بأربعة فاشرتوه ،فةخلي وهو له ثوب برشاء أمر ثم .وأغلظه
                                                      

 ).٥٨١٨ (رواه البخاري   ) ١(
 ).١/٢٣٤(الثقات البن حبان   ) ٢(
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 .)١(وأدقه ألينه ما ،اهللا سبحان :فقال ،بيده فلمسه ًدرمها عرش
 ،خليفة وهو أبيه إىل أتى العزيز عبد بن عمر بن اهللا عبدو  

 اخليار إىل اذهب :فقال .اكسني تأب يا :فقال ،أباه يستكيس
 .ذلك بدا ما منها فخذ ،ًثيابا عندهيل  فإن ،البرصي رياح بن
 ،أيب استكسيت إين :فقال رياح بن اخليار إىل فذهب :قال

 .ًثيابا رياح بن اخليار عند يل إن :يل وقال ،إليك فأرسلني
 أو )٢(سنبالنية ًثيابا إليه فأخرج ،املؤمنني أمري صدق :فقال
 ألمري ما هذا :فقال. -وهي ثياب متواضعة- )٣(قطرية

 بيهأ إىل عمر بن اهللا عبد فرجع .منها فخذ ،عندي املؤمنني
 استكسيتك ،أبتاه يا :فقال  ،اهللا رمحه العزيز عبد بن عمر

 من ليست ًثيابا يل فأخرج ،رياح بن اخليار إىل فأرسلتني
 .الرجل عند لنا ما فذاك :قال .قومي ثياب من وال ،ثيايب

 :فقال ناداه خيرج أن كاد إذا حتى ،عمر بنا اهللا عبد فانرصف
 يا نعم :قال ؟همدر مائة )٤(عطائك من أسلفك أن لك هل

                                                      
 ).٥/٣٣٤(الطبقات الكربى البن سعد   ) ١(
 .هي الثياب السابغة الطويلة  )٢(
 .ثياب محراء خمططة فيها بعض اخلشونة  ) ٣(
 .عطاؤه من بيت املال: أي  ) ٤(
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 هبا حوسب عطاؤه خرج فلام ،درهم مائة فأسلفه .أبتاه
 .)١(منه فأخذت

  قال مالك، يف غاية الزهداهللا رمحه وكان عمر بن عبد العزيز  
إنام   مالك بن دينار زاهد، يقولونالناس(: اهللا رمحه بن دينار

 .)٢()العزيز أتته الدنيا فرتكها الزاهد عمر بن عبد


 

 َاسَبِّالل َكَرَت ْنَم«: قال r النبي عن أبيه عن اجلهني أنس عن  
 َىلَع ِةَامَيِالق َمْوَي U اهللا ُاهَعَد U هللا ًعاُاضَوَت ِهْيَلَع ُرِدْقَي َوـُهَو
 . )٣(»َاءَش اَُّهيَأ ُِسبْلَي ِنَامْيِاإل ِلَلُح ْنِم ُهَِّريَُخي ىَّتَح ،ِِقئَالَاخل ِوسُؤُر

 والتنعم إياكم :س عمر إلينا كتب: قال عثامن أيب عنو  
 عن هنى r اهللا رسول فإن ؛احلرير ولبوس الرشك أهل وزي
 .)٤(احلرير لبوس

                                                      
 ).٦٧-١٧/٦٦(تاريخ دمشق   ) ١(
 ).١/١١٩ ( بن أمحد اهللالسنة لعبد   ) ٢(
 .، وصححه احلاكم)٢٤٨١(الرتمذيرواه   )٣(
 ).٢٠٦٩ (رواه مسلم   ) ٤(
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ذروا التنعم وزي : ( قالسوعن عمر بن اخلطاب   
 .)١()العجم

 ،َمَآد َنْاب اَي«: r اهللا رسول قال: قال س أمامة أيبوعن   
ْمت ْنَأَو ،َكَل ٌْريَخ َلْضَالف َلُذْبَت ْنَأ َكَِّنإ ٌّرش ُهَكِسُ  ُمَالُت َالَو ،َكَل َ
 . )٢(»َىلْفُّالس َِدالي َنِم ٌْريَخ اَيْلُالع َُداليَو ،ُولُعَت ْنَِمب ْأَدْابَو ،ٍافَفَك َىلَع
 

 

 إىل جاء r اهللا رسول أن ب عباس ابن عن  
 أمك إىل اذهب ،فضل يا :العباس فقال ،قىتسفاس السقاية
. »ِينِقْاس« :r فقال. عندها من برشاب r اهللا رسول فأت
. »ِينِقْاس«: قال. !فيه أيدهيم جيعلون إهنم ،اهللا رسول يا :قال

 .)٣(منه فرشب

                                                      
 . وصححه شعيب األرنؤوط،)١/٣٩٤ (رواه أمحد يف املسند   ) ١(
 ).١٠٣٦ (رواه مسلم   ) ٢(
 ).١٦٣٦ (رواه البخاري   )٣(
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ٌيضع أحد يده فيه، ٍ بامء مل rفالعباس أراد أن يأيت النبي   
 . أبى إال مشاركة الناس يف رشاهبمrولكنه 

 ٍاعَرِذ َِىلإ ُيتِعُد ْوَل«: قال r النبي عن: س هريرة أيب عنو  
َأل ٍاعَرُك ْوَأ َِّيلإ َيِدْهُأ ْوَلَو ،ُتْبَجَ  . )١(»ُتِْلبَقَل ٌاعَرُك ْوَأ ٌاعَرِذ َ

ليه ًلو أهدي إليه يشء عليه حلم قليل جدا، أو ما ع: أي  
 . ًحلم أصال لقبله

يف سبل ملحاربة الرتف املوجود اآلن بكثرة بعض الفهذه   
َّحياتنا، والبد من مراعاة ذلك  فهم أطفالنا،  مع -َّخاصة-ُ

جيل املستقبل، ولو بقوا عىل حالتهم هذه من الرتف والدعة 
 . اهللافإن أمامنا مستقبال مظلام؛ إال أن يرمحنا 

 

                                                      
 ).٢٥٦٨ (رواه البخاري   ) ١(
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التي يعيشها هؤالء املرتفون ليست إال زهرة إن هذه احلياة   
 أن خيترب اهللاحلياة الدنيا، وهو نعيم زائل، ونعمة حائلة، أراد 
  :ٌهبا عباده، وقليل من عباده الشكور، قال نفطويه

 ٍةَّحَصَم َبْوَث ُرْهَّالد َاكَسَك اَم اَِذإ  
 ُبِذْعَيَو َىلَْحي ٍوتــُق ْنِم ُلــَْخي ْمـَلَو    
 ُهـــَِّنإَف َنــِيفَْرتُامل َّنـــَِطبْغَت َالَف  
 )١(ُبِلْسَي  ُرْهَّالد ُمِيهِطْعُي اَم ِبْسَح َىلَع    
 فإهنام ؛الرتف عاقبة وسوء ،الرسف متالف واحذروا  
 .أهلهام حانضويف الرقاب ويذالن ،الفقر يعقبان

ًوالرتف وإن كان مذموما من مجيع الناس؛ إال أنه يف حق   
ًأكثر ذما، وهذا املرض قد انترش بني عاة الدطلبة العلم و

 .َّالناس عامتهم وخاصتهم، وقل أن يسلم منه أحد

                                                      
 ).٦/٦٨(فيض القدير   ) ١(
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 ؛الطيبات مالزمة يف اإلفراط وعدم ،التوسطوخري األمور هو   
 ،الشبهات يف الوقوع من يأمن وال ،والبطر ّالرتفه إىل يؤدي فإنه
 هعن الصرب يستطيع فال ًأحيانا جيده ال قد ذلك اعتاد من فإن
  .املحظور يف فيقع
 إىل به يفيض قدنفسه من مجيع الطيبات  منع من أن كام  

 .عنه املنهي السنة عن اخلروج إىل املؤدي التكلف وهو ،التنطع
 وأن جيعل عيشنا ، أن يصلح نياتنا وذرياتناU اهللانسأل   

 . رب العاملنيهللاًا، وآخر دعوانا أن احلمد ًكفافا وأمرنا سداد
ِوصىل    سلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه  واهللاّ

 .وسلم
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أسئلة مبارشة وأخرى   من األسئلة ،مستوينيبني يديك    
 . حتتاج منك إىل تأمل وإمعان نظر

 

 .عرف الرتف لغة واصطالحا  -١
 .ذكر ثالثة من صور الرتف املعارصةا  -٢
 .وع ظاهرة الرتف؟ما هي أسباب شي  -٣
 .اذكر ثالثة من آثار الرتف عىل الفرد واملجتمع  -٤
 .لكل داء دواء فام دواء الرتف؟  -٥

 

َّملاذا ذم الرتف يف القرآن الكريم؟  -١ ُ. 
 .هل الرتف والغنى متالزمان؟وضح ذلك  -٢
 .؟ًكيف يكون الرتف سبيال لتعبيد القلب لغري اهللا  -٣
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ًرأيت أحدا أطيب عيشا منه وعلم اهللا ما(  -٤  من القائل؟) ً
 .ومن املقصود؟ وما مناسبته؟

 .الرتف مفسد للمجتمع، وضح ذلك  -٥
 .هل جيتمع الزهد يف الدنيا وحب مجع املال؟  -٦
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