ِيُاْلنفاق ُ
خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.07.15ا ِْلقتِصادُف
ِ

خُوُالتَُّرُفُُ.
بُالُبذُ ُِ
اضُحياةُُِأُص حا ُِ
ِإنَّناُنشاهِدُُاليومُظاهِرةُُاستِعرُ ِ ُ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

لُُأُكثرُُ
اسُُبِذلِكُ علىُ أُنُُُيُكُ ُِرسُواُ حي اتُهُمُُُلِلعم ُِ
ويُتِمُُُتش ِجيعُُُالُنَّ ِ ُ

ِرُ
لقدُأُصبحُاْلُِستِهَلكُُوُالُبُذُخُُفِيُعص ِرناُهذاُمُظهُ ًراُمِنُمظاه ُِ

وأكثرُ،ومِنُث َّمُأُنُُيُسُتُهُُِلكُواُأُكثرُُوُيُنُعُمُواُبِحياةُُأُرُفهُ.وليسُذلِك ُ

ِْلنسانُ ُ.وساعدتُُ ُوصائِلُُ ُالتَّواص ِلُُ
المكان ُِةُ ُاْلُِجُتُِمُا ُِ
عيَّ ُِةُ ُل ِ

ان ُ
ْلُغفلةُُوضَللُع ُِ
ُِإ َُّ
نُالُغايُ ُِةُمِنُه ِذهُِال حياُِةُ،وعنُُم ِه َّم ُِةُ ِ
اْلنس ِ

بُمِنُُال حياةُُِ.حتَّىُأُصبح ُ
ريرُهُذُاُالنَُّمطُُِالع ِجي ُِ
اْلُِجتِما ِعيَّةُُعلىُتب ُِ

فِيُالدُنياُ.رُ ُِويُُأُنَّ ُرسول َّ ِ
َُّللاُعنهُوهوُ
ضي َّ
َُّللاُﷺُم َّرُبِسعدُر ِ

سيُوأُنُِفقُ ُكماُأُشُاء"ُيجرُ ُالنَُّاسُ ُ ِإُلى ُ
سبُ ُُِبنفُ ُِ
مُنُطُِقُهُمُ ُالقائِل"ُ :أُكُ ُِ

س َرف؟» ُفقالُُ:أفُِي ُالوضوءِ ُ ِإسراف؟ ُ
يتو َّ
ضُأُ ،فق الَُ «ُ :ما هَذَا ال َّ

ير ُ،ويجعلُهمُُ ُعُ ُِديمُِي ُ
اْلسرافِ ُ فِيُ اْلُِستِهَلكِ ُ وإِلىُ ُالُتَّبُ ُِذ ُِ
ِ

علَى نَه ٍَر
قالُ«ُ:نَعَ إمَ ،وإِ إن ُك إنتَ َ

حصُائُِيَّاتُُُُِإلىُ أنَُُُّمُِقُدُارُُُالثُلثُِ مِنُ
اْل ُ
تُُ ُِ
المسؤو ِليَّة ُ.وقدُ أشار ُِ

ْلُنفقِدُُ
اري؛ ُأُ َُّ
ج ُِ
اْلسرافُِ ُفِيُالماءِ ُُالُ ُ
أُتُباعُ ُنبِيُ كانُينهىُع ُِ
نُ ِ

تُُالُغِذا ِئيَّ ُِةُُفِيُ الع ال ُِمُُ،يتِمُُُُِإسُرُافُهُاُ سن ِويًّاُُ.وُذُُِلكُُ
مِيعُ المنتجا ُِ
ج ِ

اْلُِعتِدالُُفِيُُِإنُفُاقُِناُوُاسُتُِهَُلُ ُِكنُاُ ُ.

جَار»3 .

فعلين اُمعاشِرُُالمؤمِ نِينُُ،

صلُةُ،ثَُلُثُة)ُمُِلُيُارُُطُِنُُ،مِنُُ
يسا ِويُماُيقربُمِنُ(ُ1،3وُاحُِدُُ،فُا ُِ
انُالعال ِم ُ
الُ ُِغذُاءُ.فُُِإسُرُافُُأُوربَّاُوأم ِريكاُفقطُُ،كافُُلِس ُِدُحاج ُِةُس َُّك ِ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

كُِلهمُ،بُلُُوُُِلثَُلُثُ ُِةُأُضُعُافُِ ُِهمُُأيضًاُُ.

صدُقُُُالواحِ ُِدُُمِ نَّاُ فِيُ إُِيمانِ ِه ُ
اطِنُ ُالَّتِيُ تُبُرُزُُُفِيهاُ ُِ
إِنَُُُّمُِنُُُالمو ِ

ُُ

ص ُِهُلِربِ ُِه؛ُأُمُا ُِكنُُالسِياح ُِةُ ُالَّتِيُنزُورُهُاُفِيُإُِجازاتِناُ.وُنحن ُ
وإِخَل ِ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َو ِت َ

اْلسُرُافُُفِيُأُحوالِناُكُِلهاُ.عليناُ
ينبغِيُعلين اُأُنُنتُجُنَُّبُُالتَّبذِيرُُوُ ُِ

اُ ِْلفراطُ ُفِيُاْلُِستِهَلكِ ُيعنِي؛ُاُ ِْلفراطُ ُفِيُاستِعما ِلُأُيَّ ُِة ُنِعمةُأُوُ

ص اُ فِي ُ
أُنُنُرُ ُِ
شدُ ُاسُتُِهَُلُكُناُ،وُأُنُ ُنحفظُ ُمِنُ ُيُوُمُِناُُِلغ ُِدناُ،خصو ً

اع ُالنِع ِم ُ،مِنُُ
ِإمكانِيَّةُ ُ ِبَلُُتُوُازُن ُ.وذلِكُيشملُُاِستِهَلكُ ك ِلُأنو ُِ

هذ َّ
جوع ُ.وُلُنعُ ُِرفُُ
انُ ُالَّذِيُازدادتُ ُفِي ُِه ُالغَلءُ ُوالفقرُ ُوُالُ ُ
اُالزم ِ

ل ُوالوقتُُِ
ل ُالتَّواص ُِ
ام ُوسائِ ُِ
خدُ ُِ
سُ،إُِلُىُُاسُتُِ ُ
اللب ِ ُ
بُ و ُِ
الُك ِلُ والشُر ِ

اَُّللاُتعالىُ ِبه اُ،وْلُنُبُ ُِذرُهُاُوْلُنُسُ ُِرفُُفِيهاُ .
قِيمةُُالنِع ِمُالَّتِيُأُكرمُن َُّ

ُالَّتِيُتهدرُُفِي ُ
صاُ،مُِنُُأُعظ ِمُالنِع ِم ُ
الصحَّةُ.ونِعمةُُالوق ُِ
تُخصو ً
و ِ

صحَُّتُناُ.فإِنَُّهُسيأتِيُاليومُُ ُالَّذِيُنُسُُألُُفِي ُِهُعُنُهُمُاُ .
وُلُنغُتُنُِمُُأُوُقُاتُنُاُوُ ُِ

ضي ُِهُُالفردُُُعلى ُ
يومِناُ هذا ُ.فق ُِدُُارتفعُ مُعُ َُّدلُُُالوقتُِ الَّذِيُُيُمُ ُِ

الط ِريقةُُُالنَُّب ِويَّةُُُفِيُ اْلُِستِهَلكِ  ُ،مِنُ غي ِرُ ُِإسرافُ وْلُ
وُلُنسُلُكُُُِ َُّ

سفُُِ
ت ُيومِ يًّاُإُِلى ُ(ُ 6سِتِ) ُساعاتُ.وإِنَُّ ُاْلُِنشِغالُ ُبُِسُفُا ُِ
اْلنُتُرُن ُِ
ُِ

ت ُالبركةُُ،
ن ُاْلُِعتِدالُ ،ذهب ُِ
تُبُ ُِذيرُ.فإِنَُّ ُاْلُِستِهَلكُ ُمتىُخرجُع ُِ

َّللاُ
امُُوُالُمُسُ ُؤوُِليَّا ُِ
نُُالمه ُِ
ورُُع ُِ
الُم ُِ
تُُيعتبرُ كذلِكُ ُِإسرافًا ُ.ف ِإنَّ ُ َّ

ل ُالقادِمةُ.وُلُنعُلُمُُ
جيُا ُِ
وفقُدُ ُالنَُّاسُ ُسَلمُهُمُُ،وكانُ فِيهُُِِإضرارُبُِالُ ُ

لُ ،
تُعُالُىُس َّخرُلن اُجمِيعُُالنِع ُِمُُِ،لنسُتُعُمُِلُهُاُفِيُني ِلُمُرُضُاتُِ ُِهُع َّزُوج َُّ
قالُتعالىَ ﴿ :والَّذٖ ينَ اِ َٓذَا اَ إنفَقُوا لَ إم يُس ِإرفُوا َولَ إم يَ إقت ُُروا َوكَانَ بَ إينَ

شهواتُ ُ،فَلُ تعدُُُوْلُ
الرغباتُُُوال َُّ
أُنَّ ُُالنِعمُُمُ ُ
حصُورُةُ ُ،وأُ َّماُ َّ
تحصىُُ.

ٰذ ِلكَ قَ َواما﴾ُ 1.

أسألُُالمولىُع َّزُوجلَُّأُنُي جعلن اُمِ َّمنُشكرواُنِعُمُهُفزادهمُُ،وُأُنُُ

صُيَّتُنُا ُ.يقولُُ
وْلُ ننُسُىُ أُنَّ ُ ط ِريقةُ إُِنُفُاقُِنُاُ وُاسُتُِهَُلُ ُِكناُ تُح ُِددُُُشُ ُ
خ ِ

حفُظُنُاُمِنُُكُفُرُانُِهُاُ.إُِنَّهُولِيُذلِكُوالق ادِرُعليهُ.آمِين!ُُ
يُ ُ

خلُُُ،
جبُُالُبُذُلُُبُ ُ
حيُثُُيُ ُِ
ْلمُسُاكُُ ُ
َُّللاُتع الى"ُ:اُ ُِ
ُِ
اْلمُامُُالغزالِيُرحِ مه َّ
خاءُُ
سُ
اْلمُسُاكُ ُتُبُ ُِذيرُُ ُ،وُبُيُنهُمُاُ وُسُطُ ُوُهُوُ ُال َُّ
جبُ ُ ُِ
وُالُبُذُلُ ُحُيُثُ ُيُ ُِ
نُُالغايةُِ الَّتِيُ مِن ُ
ْلسُرُافُُُفِيُ الحقِيقةِ؛ُ اِبتِع ادُُعُ ُِ
جودُُ2ُ".وُاُ ُِ
وُالُ ُ
بُالنُِعُمُ ُُ.
أُجلِه ُ
بُمعُر ِ
اُخُِلقن اُ.اُ ِْلسرافُ؛ُُِإساءةُُلِْلد ِ

ُ

ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
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