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 اإلرساُف والتَّْبذير -83

ؾِؾح  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َؾالَ َهاِدَي  إِنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح    َفُف، َوَأصح

 اخلطبة األوػ

 أما بعد. 

َـّ إال وأكتؿ مسؾؿقن، واظؾؿقا أن تؼقى الِلِ تعاػ  ظباَد الِلِ، اتؼقا الِلَ تعاػ، وال متقُت

يعِة وؾضائؾِفا ظؾًًم، وامتثاِِلا يف اْلقاِة واؿعًا ال َتتِؿُّ  فؾعبِد إال باألخِذ بؿؽاِرِم هذه افؼَّ

 وَظَؿاًل.

 أَيا ادممـقن.

إن مـ ؾضِؾ الِلِ تعاػ ظؾقـا أن ََشَع فـا ديـًا ؿقًًم، وجعؾـاا باَغ األُماِؿ أماًة وشاطًا، 

اْلؿاُد لِلِ ظاذ كفاؽ وشطًا يف األحؽام وافؼائع، ووشطًا يف اآلداب وافػضاائؾ، ؾ

 ـثرًا ـثرًا، وصؽرا ًفف بؽرًة وأصقاًل. 

 أَيا ادممـقن.

إنَّ مـ معاملِ ِ تؾؽ افقشطقِة ادبارـِة ما كـره الِلُ تعااػ يف ـتابِاف، ظـاد كـاِر صاػاِت 

اُؾقا ِ ح ُيفح ـَ إَِكا َأكحَػُؼاقا مَل اِذي ح  أحبابِف، واخلُؾَِّص مـ ظباِده، ؿال تبارك وتعااػ    َوافَّ َومَل

َ َكفَِؽ َؿَقاماًا   اَن َبغح ـَ وا َو ُسُ أي  ـااكقا يف كػؼااِمؿ افقاجباِة وادساتحبِة ظاذ  ؛ َيؼح
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َس وال صَطَط. ـح  افعدِل وافقَشِط، ال و

ـِ ُهُؿ اْلؽًمُء افعدوُل يف  ه الِلُ وَشَظف، وال ؾِعباُد افرمح كػؼاِمؿ، ال يتجاوزون ما حدَّ

 يؼرصون ظًم أَمَر بف وؾرَضف. 

 أَيا ادممـقن.

إن افـاطَر يف أحقاِل ـثٍر مـ افـاِس افققَم يارى ويهافُد ؽقااَب هاذه اخل اؾِة ظاـ 

ضقا يف اإلرساِف وافتبذيِر يف مجقع  جقاكِب ظديدٍة مـ حقاِة افـاِس، ؾؽؿح هُؿ افذيـ تقرَّ

هااموِن واألمااقِر، إرساٌف يف اد ـااِؾ وادهااارِب، إرساٌف يف ادالبااِس وادراـااِب، اف

اِت.   إرساٌف يف افهفقاِت وادؾذَّ

 أَيا ادممـقن.

ؿد هنك ظـ اإلرساِف وافتباذيِر يف ييااٍت ـثارٍة، ؾؼاال تعااػ   -جؾَّ وظال-إنَّ الِلَ 

ؾَِغ  ِ ُؾقا إِكَُّف ال ُُيِبُّ ادحُفح ِ رح َتبحاِذيرًا ن إِنَّ  َوال ُتفح ، وؿال جاؾ كـاره   َوال ُتَباذ 

ُػقرًا  ـَ ِف  قحَطاُن فَِرب  اَن افهَّ ـَ َقاضِِغ َو َقاَن افهَّ اُكقا إِخح ـَ ـَ  ِري ، وؿال شبحاكف   َوال ادحَُبذ 

ُعَد َمؾُ  ِط َؾَتؼح َبسح ؾَّ افح ـُ َفا  ُؾقَفًة إَِػ ُظـُِؼَؽ َوال َتبحُسطح َعؾح َيَدَك َمغح ، وؿاال قمًا َُمحُسقرًا ََتح

َحاُب افـَّاِر   ؾَِغ ُهؿح َأصح ِ َكا إَِػ الِلَِّ َوَأنَّ ادحُفح  . تعاػ   َوَأنَّ َمَردَّ
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وؿد هنك افـبلُّ  صاذ الِل ظؾقاف  وشاؾؿ  ظاـ اإلرساِف يف األماِر ـؾ اف، ؾـفاك ظاـ 

َدؿاِت، ؾؼاال  اإلرساِف يف اد ـِؾ وادهارِب واألفبسِة، بؾ  وهنك ظـ اإلرساِف يف اف َّ

ُُواا »صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يف حديث ظؿرو بـ صعقٍب ظـ أبقف ظـ جده   ُكلواا واب

يلةٍ  ٍف وال ََمِ قاا والبُساا مْن غرِي رَسَ ، وؿد هنك  صذ الِل ظؾقف  وشاؾؿ  ظاـ «وَتصدَّ

ال اإلرساف يف افقضقء، ؾػل افـسائل وابـ ماجف أن افـبل صذ ا لِل ظؾقف  وشؾؿ  تقضَّ

َلو َ »ثالثًا ثالثًا، ثؿ ؿال   ََ ى و ، «هكذا الاضاُء، فمن زاَد عن هذا َفَقْد أساَء وتعودَّ

أي  يف افقضاقء ؛ -ؾقفـره أهؾ افعؾؿ اإلرساف "ؿال اإلمام افبخاري رمحف الِل  

 . ()"وأن جياوزوا ؾعؾ افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ 

أكعَؿ ظؾقؽؿ كَِعًًم ظظقؿًة ـثارًة ،ؾؽاان ماـ كفاؽ أن  -جؾَّ وظال-ظباَد الِل؛ إن الِل 

ؿ بعد ضالفٍة، وؾتَح فؽاؿ ماـ أباقاِب  ـُ أؽـاـؿ بعد ؾؼٍر، وأضحَعَؿؽؿ بعد جقٍع، وهدا

زِق، مامل يؽـ فؽؿ ظذ باٍل، ؾاصُؽروا الِلَ تعاػ ظذ كفؽ حؼَّ صؽِره،  اخلِر، وُشُبِؾ افر 

 غـِقؽؿ ظـ ؾضؾِف وَمـ ف. واظؾؿقا أن كفؽ ـؾَّف ال يُ 

 أَيا ادممـقن.

إن ما ت اُب بف افـػقُس ظـد افِغـك وـثرِة افَعَرِض، ووؾرِة اداِل افتجاوز وافطغقان، 
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ـَك  َتغح كحَساَن َفَقطحَغك ن َأنح َريُه اشح الَّ إِنَّ اإلح ـَ افعظاقُؿ، ، وصَدَق الِلُ ؿال الِل تعاػ   

كقا ما ُؾتِح، وتقاػ ظذ ـثٍر ِمـَّا افـ َعُؿ اؽَس ؾِئاٌم مـ افـاِس هبذا  ؾنكف دا ُؾتِح ظؾقـا مـ افدُّ

روا  ا وَتاوُزوا حدوَد الِلِ تعاػ، ؾالرسؾقا وباذَّ افط قِػ افعارِض، وافظ ؾ  افزائِؾ، ؾطَغقح

، ؾظفر يف حقاِة ا ضقا يف ماِل الِلِ بغِر حؼٍّ  فـاِس مظاهُر اإلرساِف وافتبذيِر.وختقَّ

ط ؾقفا ـثٌر مـ افـاِس افققَم  اإلرساُف  ؾؿـ هذه ادظاهِر، ومـ تؾؽ ادعاملِ افتل تقرَّ

افطعااِم،  يف اد ـؾ وادهارِب، ؾسى مـ افـااِس ماـ جيتؿاُع ظاذ مائدتِاف ماـ أفاقانِ 

إال افؼؾقَؾ مـ هاذا  افؼاِب ما يؽػل اجلًمظَة مـ افـَّاِس، ومع كفؽ ال يلـُؾ  وُصـقِف 

 وكاك، ثؿ يؾؼل باِؿَقف يف افػضالِت وافـػاياِت.

ا أنَّ مـ افـاِس ُأممًا يؿقتاقن جقظاًا،  ؾؾقت صعري!! أكِِسَ همالء ادفؾقن أم تـاَشقح

ون بف حرارَة جقِظفؿ، وفظك َظَطِهفؿ؟!  ال جيدون ما يسدُّ

َـّ   َلُف ـِ افـَِّعقِؿ أم كِِسَ همالء ؿقل الِل تعاػ   ُثؿَّ َفُتسح َمِئٍذ َظ  ؟!َيقح

ـُ افؼق ِؿ رمحف الِل   َف "ؿال اب ِ ُِ وافـعقُؿ ادسموُل ظـف كقظان  كقٌع ُأِخذ ماـ ِحؾ اف و

اف ؾُقسالُل ظاـ  َف يف ؽاِر حؼ  ِ ُِ ف، ؾقسلل ظـ صؽِره، وكقٌع ُأخَذ بغر ِحؾ ف، و يف حؼ 

 . ()"مستخَرِجف ومرَصؾِف

 أَيا ادممـقن.
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، إنَّ مـ معا ـِ ملِ افتبذيِر يف حقاِة افـاِس افققَم  اإلرساَف يف ادراـِب وادالبِس وادساـ

ؾقا افديقَن افعظقؿَة، وأرهؼقا ِكممَفؿ وَصَغؾقها؛ فقح َؾ أحُدُهؿ ظذ  ؾتِجُد أؿقامًا حتؿَّ

ـِ افػاخِر وافبقِت افػاِرِه، تؽاثٌر وتػاخرٌ  ، افسقارِة افػالكقِة، أو افثقب افػالين، أو ادسؽ

، ؾنكا لِل وإكا إفقف راجعقن.  ـِ ي  َشَػٌف يف افعؼِؾ، وضالٌل يف افد 

 أَيا ادممـقن..

 األحالِم، مـ 
ِ
 األشـاِن، أو ُشَػفاء

ِ
إن مـ اإلرساِف ادذمقِم  ما يػعؾف ـثٌر مـ ُحَدثاء

 
ِ
اِت وافهفقاِت، ؾتجُد افقاحَد مـ همالء إضاظِة األوؿاِت وتبديِدها يف ادالهل وادؾذَّ

رصُف ُظُؿَره، وخاصة كهاَضف وؾؽَره ووؿَتف يف ِلٍق وَفِعٍب وشَفٍر وتسؾقٍة، ال يف ظؿِؾ ي

 دكقا َيـتػُع بف، وال ظؿِؾ يخرٍة يـجق بف!

ؽػؾٌة وضقٌش، ضالٌل وزيٌغ، ضقاٌع د افِح ادعاِش، وكهااٌب د اافِح ادعااِد، ؾاال  

 حقل وال ؿقة إال بالِل افعع افعظقؿ. 

اإلرساِف وافتبذيِر  اإلرساَف يف اشاتخداِم ادراؾاِؼ اْلققياِة افتال  ظباد الِل؛ إن مـ

 وكحِق كفؽ؛ ؾاداُء افذي هاق أرخاُص 
ٍ
 وـفرباء

ٍ
تؼقُم ظؾقفا حقاُة افـاِس افققَم، مـ ماء

مقجقٍد وأظزُّ مػؼقٍد َُيدُر بافؽؿقاِت افؽبرِة اِلائؾِة، بال ظتااٍب وال حسااٍب، وـَلكَّـاا 

 ٍر، ال تتقؿُػ، ويباٍر ال تـِضُب!كعقُش ظذ ضػاِف أهنا

ؽػؾٌة وإمهاٌل، تبذيٌر وإشاءُة اشتعًمٍل، وال صؽَّ أن افقاؿَع ادريَر افذي كعقُهف خياافُػ 

ما جاءت بف َشيعُة أحؽِؿ اْلاـؿغ، ؾاننَّ افـبالَّ  صاذ الِل ظؾقاف  وشاؾؿ  هناك ظاـ 

، وفق ـان اشتعًمُفف يف ظبادٍة ؾضاًل ظـ ؽرِ 
ِ
هاا، ؾااتؼقا الِلَ ظبااد الِلِ، اإلرساِف يف اداء
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فا أحاُد  وتعاوكقا مجقعًا رظاًة ورظقًة ظاذ ترصاقِد هاذا األماِر، ؾانن ِؿؾَّاَة ادقااه وُصاحَّ

افتحدياِت افؽزى، فؽثر مـ دوِل افعاملِ افققَم، ؾاننح مل كؽاـ ظاذ وظاٍل هباذا األمار 

 يقصؽ أن كؼَع ؾقًم ال حُتؿُد ظؼباه. 

 أَيا اإلخقة افؽرام..

، ؾذاك أمٌر ؿؾَّ مـ يـجق مـف، ؾؽؿح ُهاُؿ افاذيـ يضاعقن يف أمَّ 
ِ
ا اإلرساُف يف افؽفرباء

 بققِمؿ أو متاجِرهؿ أو جمافِسفؿ مـ اإلضاءِة أو افتؽققِػ ما يزيد ظذ حاجِة ادؽاِن.

وـؿ ُهُؿ افذيـ ال ُيطَػُل ِلؿ كقٌر يف فقٍؾ أو هنااٍر، ؾااتؼقا الِلَ أَياا ادممـاقن، ؾاننَّ الِلَ 

 رشقَفف يـفقاكُِؽؿ ظـ كفؽ. و

اؾ الِلُ باف ظؾقاؽ يف  ظباد الِل.. إن مـ أظظِؿ افتباذيِر أن تساتعؿَؾ ادااَل افاذي تػضَّ

ه!! ؿال الِل  ُؾ، وأكت ختافُػف وحتادٌّ مع قِة الِلِ تعاػ، ؾالِلُ جؾ وظال ُيـِعُؿ ظؾقؽ ويتػضَّ

رح َتبحِذيرًا ) رِ 62تعاػ   َوال ُتَبذ  ِف ( إِنَّ ادحَُبذ  قحَطاُن فَِرب  اَن افهَّ ـَ َقاضِِغ َو َقاَن افهَّ اُكقا إِخح ـَ ـَ  ي

ُػقرًا  ، ويف "، ؿال ؿتادة رمحف الِل  ـَ افتبذيُر هق افـػؼُة يف مع قِة الِلِ، ويف ؽِر اْلؼ 

 .()"افػسادِ 
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 اخلطبة افثاكقة.

 أما بعد. 

د ا ، اإلرساَف وافتبااذيَر داٌء ؾتَّاااٌك، َيااد  ُد األمااقاَل ؾااننَّ ألَمااَؿ وادجتؿعاااِت، ويبااد 

قَّاِت، افعاجؾة واآلجؾة. 
 وافثرواِت، وهق شبٌب فؾعؼقباِت وافبؾِ

اف الِلُ تعااػ وظاَباف،  ِف، افاذي كمَّ َ ؾؿـ كفؽ يا ظبااَد الِل  أن اإلرساَف شابٌب فؾاسَّ

َحا ًَمِل َما َأصح َحاُب افه  د أهَؾف يف ـتابِف، إك ؿال تعاػ   َوَأصح ًَمِل )وتقظَّ ( يِف 14ُب افه 

ـح َُيحُؿقٍم )16َشُؿقٍم َومَحِقٍؿ ) ِريٍؿ )14( َوطِؾٍّ ِم ـَ ااُكقا َؿبحاَؾ 11(  ال َباِرٍد َوال  ـَ ُاؿح  ( إهِنَّ

ؾَِغ  َ ِؿغ مؼبؾاغ ظاذ "، ؿال ابـ ـثر رمحف الِل  َكفَِؽ ُمسح ـاكقا يف افداِر افدكقا مـعَّ

اِت  ؾِغ، ؾُربَّ ـاشقٍة يف افادكقا ظارياٌة  ،()"أكػِسفؿفذَّ َ ؾنياـؿ يا ظباَد الِل أن تؽقكقا مـ اُدسح

 يقَم افؼقامَة. 

 أَيا ادممـقن.

ِ وَضَؾاِب افُعُؾاِق يف األرِض، ؿاال   ازح
افتبذيُر واإلرساُف شبٌب يمد ي ب احبِف إػ افؽِ

ٍف وال َميلوةٍ كلواا وابُواا »صذ الِل ظؾقاف  وشاؾؿ    قاا مون غورِي رَسَ ، «وتصودَّ

َ يـهاُل ظاـ  ، ؾنن افؽِزح ُ ؾاْلديُث يدلُّ ظذ أن اإلرساَف ؿد يستؾزُم ادِخقؾَة، وهل افؽِزح
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ـَك   َتغح كحَساَن َفَقطحَغك ن َأنح َريُه اشح ِ الَّ إِنَّ اإلح ـَ  . ؾضقؾٍة، يساءاها اإلكساُن مـ كػِسف   

َف وافتبذيَر يمد ي إػ إضاظِة اداِل، وتبدياِد افثَّاروِة، ؾَؽاؿح ماـ ظباَد الِلِ، إن اإلرسا

َدها افتبذيُر، وأهؾؽفا اإلرساُف، وأؾـاها شقُء افتدبِر.  ثروٍة ظظقؿٍة، وأمقاٍل ضائؾٍة، بدَّ

ؿ ظـ إضاظِة اداِل، ؾػال حاديث ادغارِة  رهلل الِل  ـُ ؾاتؼقا الِلَ ظباد الِل، ؾنن الِلَ هنا

إنَّ اهللَ َكِره لك  ثالثوا:  قِيوَ  »ـا رشقَل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يؼقُل ظـف ؿال  شؿع

 . «وَقاَل، وإضاعَة املاِل، وكْثرَة السؤالِ 

، ؿال  صاذ الِل ظؾقاف  وشاؾؿ    ٌض ؾقف بغر حؼٍّ إنَّ »واإلرساُف إضاظٌة فؾًمِل، وختقُّ

، ؾؾُفؿُ  ُضقن يف ماِل الِلِ بغِر حؼٍّ ، وهذا ـًم ؿاال الِل  «افـَّاُر يقَم افؼقامةِ  رجاالً يتخقَّ

َحاُب افـَّاِر  ؾَِغ ُهؿح َأصح ِ  .  تعاػ   َوَأنَّ ادحُفح

ـِ وافادكقا، وَظاَدِم اِِلداياِة  ي الِل يف افد  ظباَد الِل، إن اإلرساَف شبٌب مـ أشباِب افضَّ

اٌب  د افِح ادعاِش وادعاِد، ؿال الِل تعاػ   إِنَّ الِلََّ ال اذَّ ـَ ٌف  ِ ـح ُهَق ُمفح ، ََيحِدي َم

اؾَِغ  ِ ماًا ُمفح ـحاُتؿح َؿقح ـُ حًا َأنح  َر َصػح ـح ُب َظـحُؽُؿ افذ  ِ ، وؿاال وؿال شبحاكف   َأَؾـَْضح
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َؿُؾقَن  اُكقا َيعح ـَ ؾَِغ َما  ِ ـَ فِؾحُؿفح َذفَِؽ ُزي  ـَ  .شبحاكف   

 أَيا ادممـقن..

ؿفاؾغ أنح َجَعَؾفاؿ إخقاكاًا فؾهاقاضِغ، ؾؼاال شابحاكف  إنَّ مـ ظؼقبِة الِلِ تعاػ فؾ

ااقحَطاُن فَِرب ااِف  اااَن افهَّ ـَ ااَقاضِِغ َو ااَقاَن افهَّ اااُكقا إِخح ـَ ـَ  ِري رح َتبحااِذيرًا ن إِنَّ ادحَُبااذ   َوال ُتَبااذ 

ُػقرًا   .  ـَ

هاَؿُؾ مجقاَع ؾاتؼقا الِلَ ظباَد الِلِ، وكروا طاهَر اإلثِؿ وباضـَف، واظؾؿقا أن اإلرساَف ي

اِت، افتل يتجاوُز هبا افعبُد أمَر الِلِ وَشَظف، شقاٌء ـاان كفاؽ يف اإلكػااِق أو يف  يَّ افتََّعد 

ؽِره، ؾتقبقا ظباَد الِلِ مـ اإلرساِف ـؾ ف، ؾنن الِلَ دظااـؿ إػ كفاؽ، ؾؼاال   ُؿاؾح َياا 

ـَُطقا مِ  ُؾقا َظَذ َأكحُػِسِفؿح ال َتؼح َ ـَ َأرسح ِذي ُكقَب مَجِقعاًا ِظَباِدَي افَّ ِػُر افاذُّ َِة الِلَِّ إِنَّ الِلََّ َيغح ـح َرمحح

َعَذاُب ُثا ـح َؿبحِؾ َأنح َيلحتَِقُؽُؿ افح ؾُِؿقا َفُف ِم ِحقُؿ ن َوَأكِقُبقا إَِػ َرب ُؽؿح َوَأشح َغُػقُر افرَّ ُف ُهَق افح ؿَّ إِكَّ

وَن   .  ال ُتـحرَصُ

ِؼ الِلَ يا ظباَد الِلِ،    اماِل ؾاتَّ وُتابح إػ الِلِ ماـ افتَّػاريِط وافتَّؼ اِر، وَأِظادَّ فؾسُّ

 جقابًا، ؾنن الِلَ شاِئُؾؽ ظـ هذا اداِل  مـ أيـ اـتسبَتف؟ و ؾقَؿ أكػؼَتف؟

 

 

                                 


