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 يتهدد�  اإلسراف والتبذير .. نذيرا شؤم
 حممود رمضان البوطيد. 

من أسباب امنحاق  ا قبل قرن أو نصف قرن من الزمن، ولعلهالشام عرفها تمل سلبية ومظاهر اهر و ظ
الغنية   الربكة يف حياتنا، وكثرة املصائب يف بلد�، هذه الظواهر تشهدها اجملتمعات اإلسالمية عموماً 

مظاهر اإلسراف إ�ا  ، وكرب�ءٍ تعالٍ بهللا عِم نإ�ا مظاهر اإلقبال على  ،والفقرية. الكل واقع يف براثنها
 الرفيع والتبذير وعدم تقدير النعم اليت يكرمنا هلل سبحانه وتعاىل هبا. مظاهر ختالف الذوق اإلنساين

ف اليت ال تتبدل بتبدل األزمان  وتتعارض مع مظاهر احلضارة اإلسالمية، وتناقض ثوابت ديننا احلني 
 واألوطان، كما ال ختتلف ابختالف أحوال الناس ما بني شدة ورخاء. 

ظهر   يف التعامل مع النعم واملوارد اليت يكرمنا هللا سبحانه وتعاىل هبافلماذا قلبنا للمنهج اإلسالمي 
كد املصطفى صلى هللا عليه منهج نص هللا سبحانه وتعاىل على خطوطه العريضة يف قرآنه، وأهو  ، و اجملن

   . وسلم جوانبه التفصيلية يف سنته
ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن   (26) َوآِت َذا اْلُقْرَىبٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوَال تـَُبذِّْر تـَْبِذيرًا( يقول هللا تعاىل:

ال   إنه كلوا واشربوا وال تسرفوا(ويقول سبحانه: . ) وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفورًا ۖ◌ َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِني 
واحلرام  ا كان النهي يف النص �ياً جازماً فالنهي يفيد التحرمي، . قال علماء األصول: إذ) حيب املسرفني

  .يعاقب فاعلهو  يثاب اتركه امتثاالً ما 
جتاوز   ي، أو هوصرف الشيء فيما ال ينبغي زائًدا على ما ينبغكما قال علماء اللغة اإلسراف: و

. واألبواب اليت يتصور فيها إنفاق املال يف غري حقِّهفهو  وأما التبذير:. احلد يف كلِّ فعل يفعله اإلنسان
اإلسراف يف الطعام والشراب، يف تكديس اللباس، عند استخدام املاء   أبرزها:اإلسراف والتبذير كثرية. 

  فع بهأن ينت  ا ميكنممله قيمة  والكهرابء، واإلفراط يف اقتناء أي سلعة ز�دة عن احلاجة، رمي وإتالف ما  
اآلخرون، كل ذلك من اإلسراف والتبذير احملرم واملمقوت عند هللا عز وجل، سواء صدرت هذه التصرفات  

 من غين أو فقري. 
 : ودعوين أضع النقاط على احلروف أكثر، وأبني بعض صور ومظاهر هذه الظاهرة يف جمتمعنا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya26.html
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يف شوارعنا وليس هناك من يستفيد ، كم من أنوار قد أضيئت يف بيوتنا يف مساجد�  ابلنسبة للكهرابء
من هذا النور الضائع، إما لسطوع الشمس يف وضح النهار ترفاً، أو لعدم وجود من يستفيد من النور  

، هذا من اإلسراف والتبذير احملرم ألنه تبديد للموارد بال طائل وصرف للشيء الذي أضيء يف املكان ليالً 
 ا احلرام وال نبايل. فيما ال ينبغي. وحنن كثرياً ما نقع يف هذ

ميأل أحد� كأس ماء فيشرب نصفها ويريق البقية، وكم من صنبور يف بيوت ومرافق  ابلنسبة للماء،و 
املسلمني مل يغلق إبحكام تتابع نقاط املاء منه هدراً، ولو مجعنا هذا املاء املهدور لتشكل منه سيالً ضائعاً  

الوقت ذاته نرى أ�سًا يغسلون مركباهتم، أو يريقون  كم من أ�س هنا وهناك أبمس احلاجة إليه، ويف 
الكثري من املاء أمام بيوهتم هكذا من دون ضرورة وال مباالة. أليس هذا من مظاهر عدم تقدير النعم 

هناك أ�س  وتبديد املوارد اليت حيق لك االنتفاع مبا حتتاج إليه فقط، وما زاد فليس من حقك أن تبدده، 
لقلتها، ولئن كنت ترى أن املاء موفور لك بشكل أو آبخر فإنه عما    املاءُ ل إليهم  ال تص  ك على مقربة من

 ، ولست مبأمن عن ذلك. قريب ميكن أن يذهب
ن تعبد� هللا عز وجل هبما، كم وكم حيمل الناس الوزر من حيث  يحىت عند الوضوء والغسل اللذ

ي النبوي يف استخدام املاء عند الوضوء  يسعون إىل األجر، ولو أين حدثتكم عن املنهج اإلسالمي واهلد
روى  املاء يف املباحات. فقد هالك لعلمتم كم حنن واقعون يف اآلاثم عند است ،والغسل ومها من العبادات 

هِ َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي هللا عنهما    ه اإلمام أمحد وابن ماج يْ ى اهللَُّ َعلَ َّ َصلَّ يبِ َم (َأنَّ النَّ  َوَسلَّ
َرُف َ� َسْعُد ؟ َقاَل  َقاَل: َما َهَذا السَّ ُأ فـَ َوضَّ تـَ َسْعٍد َوُهَو يـَ َعْم  .َمرَّ بِ ُوُضوِء َسَرٌف؟ َقاَل: نـَ َت  ،َأيفِ الْ ْن ُكنْ َوإِ

ٍر َجاٍر  ى َ�ْ ُّ صلى هللا عليه َعْن أََنٍس رضي هللا عنه قَاَل:  . وقد ثبت يف الصحيح )َعلَ يبِ وسلم َكاَن النَّ
اِع  ِسُل ابلصَّ ْغتَ ُأ ابْلُمدِّ َويـَ َوضَّ تـَ وملسلم عن عائشة رضي هللا عنها أ�ا كانت تغتسل هي والنيب صلى هللا   .يـَ

َك عليه وسلم   ْن ذلِ َ�ٍء َواِحٍد، َيَسُع َثَالَثَة َأْمَداٍد، َأْو َقِريبًا مِ ْن إِ واملد نصف لرت من املاء، والصاع أربعة   .)(مِ
 يقارب لرتين.   أمداد يعين ما

ورحم هللا رجاالً من أهل هذه البلدة كان أحدهم يفتح الصنبور أبقل ما يسمى فتح، حىت لكأن املاء  
ينزل كاخليط، وإذا أراد أن ينتقل بني عضو وعضو خالل الوضوء يغلق الصنبور. ويقول: هناك أ�س  

ترفع بذلك  لن مة املاء الذي هتدره أنك عندما تدفع قيلم أخي القارئ واعحباجة هلذا املاء الذي يهدر. 
 .الوزر عن كاهلك 
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بعَد  ا  يلقو�ني،  ويف بيوِت املسلمواملطاعم  كم هَي بقا�َ الطّعاِم اليت تُلقى بَني األقذاِر يف الفنادِق  أيضاً  
َبعِ واَ أن شعر  ومن الناس من ميسح يديه وفمه بشمم وأنف مث يضع املنديل   ، كما يلقون املهمالت    ابلشِّ

هذا  وبطون فقراء املسلمني وأوالدهم جائعة هنا وهناك، على بقية الطعام لريمى مجيعه يف املهمالت، 
يف كل يوم نرى   التصرف القميء ال يوزن مبيزان ذوق وال بفهم وال أبخالق وال بدين من كفران النعمة.

بل أرغفة خرب يف بعض األحيان    -ا� طعام مرمية أمام حاو�ت القمامة، بقا� اخلبز  على قارعة الطرق بق
أكرموا جواَر نعمِ ِهللا فإّ�ا إن ذهبت (والّربُّ يرى، واملنعُم املتفّضُل يراقب، ورسوُل ِهللا يقول: منثورًة،  -

ملشينة، إن نتف اخلبز هذه  من هذه األعمال ا  نصوحة  توبةً نتب  . وهَي موشكٌة أن تذهب إن مل  )لن تعود
ألشبه ما تكون إبنسان عزيزة عليه نفسه، إن أهنته قلب لك ظهر اجملن وأدبر عنك وهيهات أن يعود.  

   قدر احلاجة، وما زاد بعد ذلك من طعام يكرم وحيفظ ليؤكل الحقاً.� ائدو على م ناما ضر لو وضع
الشوارع وخاصة �اية العام الدراسي، هل ومن مظاهر التبذير أيضًا األوراق والكتب اليت ترمى يف 

تدرون كم من أسرة تعيش على قيمة هذه األوراق إذ يبيعو�ا ملصانع إعادة التدوير لتصّنع من جديد،  
�هيك عما يف صورة رمي هذه األوراق والكتب من ازدراء للغة القرآن، وملا فيه من امتهان ألمساء  

 تب دين. وكلمات معظمة قد تضمنتها وإن مل تكن ك
ها يف هذه العجالة، من تكديس للثياب  فيوهناك مظاهر أخرى لإلسراف والتبذير ال جمال للتفصيل 

سعي الوأ�س يف بلدتكم حباجة إىل أن يتقو هبا برد الشتاء وحر الصيف، من استبدال للهواتف احملمولة و 
دفع آجار بيت �وي   هاجة أخ لك قد أرهقهبذا املال حسد يللحديث املتطور يف وقت كان األوىل أن 

 إليه مع صغاره .. ومن ومن ومن ... ومظاهر اإلسراف والتبذير ال تنقضي لو أرد� حصرها. 
لكم  فإن  ،رقد عافاكم هللا من بالء اإلسراف والتبذيممن أخيت القارئة � أخي القارئ و � كنت   إنف
وواجب  ، اإلسراف والتبذير .. نذيرا شؤم يتهدد� غريكم، وتنبيه على تذكري  كمهذه التذكرة ما حيثيف 

  . يف عنق كل مسلموط النصح من
 


