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                                        فضائُل التدبرِيو ،التبذيِراإلسراِف  أضراُر

م ُهَروأَم املعيشِة هلم أحواَل َر، ويسَّتدبرٍي هم أحسَنموِرُأ لِّيف ُك ُهباَدِع َربَّالذي َد هلِل احلمُد     

 ُكْلُمريك له، له اْلال ش وحده اهلُلأن ال إله إال  ، وأشهُدوالتقترِي اإلسراِفم عن ونهاُه باالقتصاِد

 صلِّ مَّلنذير، اللُها ه البشرُيه ورسوُلعبُد أن حممدًا ، وأشهُدقديٍر شيٍء لِّوهو على ُك وله احلمُد

 .والتيسرِي االعتداِل َقُروا ُطُكَلالذين َس وعلى آله وأصحابِه ك على حممٍدم وباِروسلِّ

 وا طريَقُكُل، واْسموِراأُل لِّيف ُك احلدِّ جاوزَةوا ُمُعوَد ،عاىلاتقوا اهلل ت أيها الناس عد:أما ب     

 حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ، فقد قال تعاىل: وِرُسْعَمواْل وِرُسْيَميف اْل االقتصاِد
 . َّ  جن مم خم

 َعَوِز والفاقِة يف اجملتمعاِت اإلسالميةعدَّالُت اللقد تزايدت نسبُة الفقِر وارتفعت ُم عباد اهلل:     

ا التَّزايد إىل هذْرِجُع ، وَي(مسلم يعيشون حتت خطِّ الفقرمليون  322) 1437م اعحتى بلغت 

 نِةوالسُّ القرآِناإلسراف والتبذير يف هو مفهوُم أسباٍب عديدٍة منها: التبذيُر واإلسراف، فما 

 ؟هوعالُج همظاِهُره وآثارُه وأسباُبو ُره، وما ُصَوِفَلالسَّ وأقواِل

 ُهُلَعْفَي ٍل يف كلِّ ِفْعاألصفهاني: )السََّرُف: َتجاوُز احلدِّ قال الراغُب مون:املسلأيها        

اِل يف غرِي َم، وقال الشافعيُّ: )التبذيُر إنفاُق اْل( انتهىأشهر يف اإلنفاِق كان ذلَك ، وإْناإلنساُن

 ًائدينبغي زافيما  ِءالشي صرُف: اإلسراُفبينهما كما قال اجلورجاني: ) ، والفرُقَحقِّه( انتهى

 .( انتهىفيما ال ينبغي الشيِء ينبغي؛ خبالف التبذير؛ فإنه صرُفما  على

 محجخ جح ُّٱ، قال تعاىل: وُله صلى اهلل عليه وسلم عن اإلسراِف والتبذيِرورس هى اهلُلولقد ن     
ِه ذ هُه يفن عي َنَهى اهلُلذَرُف الالسَّ ..قال بعُضهمجرير: ) قال ابُن، َّ  مس خس حس جس مخ

 يل ىل مل ُّٱ، وقال تعاىل: ( انتهىاْلَماِل بَِّرا ُيْجِحُف ب مىلِة إَعِطيَّال يفَقْدِر الَجاَوَزُة ُم :ِةياآل

 اَلُكمومأُتْعُطوا  ال، قال السُّدِّيُّ: )  َّ مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم

 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱجرير، وقال تعاىل:  ( رواُه ابُنَتْغُدوا ُفَقَراَءف

يِر ذبالت يفْي: أ، قال ابُن كثري: )  َّ  جن مم خم حم جم ملهل خل حل  جل مك لك

 مل خل حل  جل مك لك ُّٱوقال تعاىل: ( انتهى، اِب َمْعِصَيِتِهكتار وِة اهلِلاعَتْرِك طَفِه والسَّو



 

2 

َق وِرُفوَن فصي، فاِقِهمفن إِريَن يفذِّبمبُسوا يل :ْيأ، قال ابُن كثري: )  َّ  جن مم خم حم جم هل

ُموِر  اأُلرُيخ، وًاارِخي ْل َعْداًل، ب َيْكُفوَنُهمالف ِهمقِّ حُروَن يفُيَقصِّف يِهملهى ألَء عَخال ُبالِة، واجاحل

 ( انتهى.اْوَسُطهأ

 اٌفرسُيَخاِلْطُه إ ا ملاْلَبُسوا مُقوا وَتَصدََّرُبوا واْشُكُلوا ولَََّم: سِه ويللََّى اهلُل ع صوُل اهلِلساَل رق)و     

 .نه ابن حجراجه وحسَّم ابُن ( رواُهٌةَمِخيَل وأ

 نتهى.( ااِن َنْفَسُهسنرِي اإلَتْدبَفَضاِئِل لٌع امجيُث دا احلذه :اِديُّدغبيِف الطُد اللبفََُّق عواَل املق)     

ى ، َفَيْرَضًاثالث ُكمَيْكَرُه ل، وًاثالث ُكماهلَل َيْرَضى ل نَّإلَََّم: سِه ويللََّى اهلُل عوُل اهلِل صساَل رقو)     

: ُكملَرُه َيْكوُقوا،  َتَفرَّالو ًايعِل اهلِل مجبْن َتْعَتِصُموا حبأ، وًائيِه ش ُتْشِرُكوا بالو َتْعُبُدوُه ْن: أُكمل

 :«الَماْل وإضاعَة»ه: ُلوق: )ينُّْيلَع، قال ا( رواه مسلٌمِة اْلَماِلاعضإَؤاِل، وَكْثَرَة السُّاَل، وقيَل وق

 ( انتهى.يغبَينا م غرِي يف ُهُفْرَصَو ه

، قال باملعاصي واآلثاِم اإلسراف على النفِس :والتبذيِر اإلسراِف ن أسباِبِم :اهلِل عباَد     

 حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ تعاىل:

 يف األكِل ُفاإلسراومنها:  والتباهي، هوِربُّ الظُُّحمنها: ، وُلْهَج، ومنها: اْل  َّ مح  جح مج

 .والكهرباء اِءَمويف اْل، ضوِءالُوالُغْسِل وط، واإلسراف يف فِرُماْل ِعَبوالشَّ

 َمِحن َرَم إالَّ ِرلفقا ، والِغنى بعَدبالبيئِة ِرأثُّ، والتِةالشريع بأحكاِم اجلهُل :فمنها ه:ا أسباُبوأمَّ     

 .رينبذُِّمواْل املسرفنَي صاحبِة، وُمة عن اآلخرِة، والغفلاهلُل

 خس حس جس مخ ُّٱ، قال تعاىل: هلم اهلِل ِةحبََّم فمنها: عدُم :والتبذير اإلسراِف ُراثوأما آ     
ضرار بالبدن، ومنها: اإل :ومنها ،احلراِم بالكسِب املاِل ِبَل، ومنها: أنه ُيفضي إىل َط  َّ  مس

ُث الالثو َأِتِه،رْماٌش الِفرُجِل، ولرَِّفَراٌش ل): لَََّمسِه ويلى اهلُل علََّص، قال لُه الشيطاِن مشاركُة

 مك ُّٱقال تعاىل: ، الشياطنِي ن إخواِنِم ، ومنها: أنه صاَر( رواه مسلٌماِنطيلشلُع ابالرَّوْيِف، لضَّل

لَََّم: سِه ويلع لََّى اهلُلص، قال القيامِة يوَم لحساِبل التعرُُّض، ومنها:   َّ ملهل خل حل  جل

اِلِه م نعيَم َفَعَل، وْن ِعْلِمِه فعا َأْفَناُه، ويمِه فُعُمِر ْنع :َلُيْسَأ ىتِة حاميَم القوْبٍد يعا َقَدمَتُزوُل  ال

 (.َحَسٌن َصِحيٌح) وقال: مذيُّالرت واُهر (ُهيَم َأْبالْن ِجْسِمِه فعيَم َأْنَفَقُه، وفَن اْكَتَسَبُه ويِمْن أ
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ضلل فال هادَي له، وأشهُد ، وَمن ُي فال ُمِضلَّ له احلمَد هلِل، َنحَمُده ونستعيُنه، َمن َيهِده اهلُلنَّإ     

 .عبُده ورسوُله صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم أن ال إلَه إال اهلُل وحَده ال شريَك له، وأنَّ ُمحمَّدًا

 على ترِك عينِةُماْل م إىل الوسائِلوسلَّ عليِه ى اهلُلصلَّ هورسوُل نا اهلُلَدلقد أرَش :أمَّا بعُد     

 هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ قال تعاىل: يف النفقة، تداُلها: االعفمن ،والتبذيِر اإلسراِف
 عن جمالسة املسرفني واملبذرين، ومنها: قراءة سرية النيبِّ عُدومنها: الُب، َّ  جن مم خم حم جم

 ُنالدار واآلخرة، ومنها: ُحْسر املوت وصلى اهلل عليه وسلم والسلف الصاحل، ومنها: تذكُّ

، (عاَل ُمقتصٌد ، ماضْروالِع: الدِّين ِناألكَرَمْي فقد صاَن ُهماَل ن أصلَحقال الثعاليب: )َم التدبري،

 وِءُس ، اإلفالُسِسالُبْؤ داعيُة وء التدبرِي، وُسالكسِب نصُف رِيبالتد ُنقيل: )ُحْسو: قال الراغُب

 يفْفُق الرِّوُل: »قلَََّم يسِه ويللََّى اهلُل ع صوَل اهلِلسُت رعاَل: َسمٍر قابْن جع)و انتهى، (برِيالتد

وقال اهليثميُّ: وحسَّنه اْلُمناوي، ، يف األوسِط الطربانيُّ ( رواُهِة«ارجِض التعاْلَمِعيَشِة َخْيٌر ِمْن ب

( َفُه َجَماَعٌةَضعَّو ،: ِثَقٌة َمْأُموٌنُن ُشَعْيٍبِك بُد اْلَملباَل ع؛ قاِلٍح اْلِمْصِريُُّن ص بُد اهلِلبيِه عف)

 انتهى.

ى تْت: َأْمِسْك حالقف اهن عَي اهلُلضنَي رنمؤامل َة ُأمِّشائى علَخْلُت عَل: داُعبيد ق بن عن كثرِيو)     

 ُأمَّ اي: ُقْلُتف َسْكُت،َأْمف -لْبَحاْل لشدِّ : السراويل الذي ال يكون فيه موضٌعالنقبة-َأِخيَط َنْقَبِتي 

 َيْلَبُس  َجِديَد ِلَمْن الُه النَنَك؛ إَشْأ َأْبِصْر: ْتالق !ُبْخاًل ِمْنِك وُهَلَعدُّ َأْخَبْرُتُهْمف َخَرْجُت ْول نَينمؤامل

 .لبانيُّاأل وحسَّنُه املفرِد يف األدِب ( رواه البخاريَُّخَلَقاْل

ا ذا هماَل: قا ِعْنَدُهْم َلْحٌم فذإِن ُعَمَر و بِد اهلِلبى اْبِنِه علَخَل ُعَمُر عاَل: َدَسِن قِن احَلع)و     

ْن َيْأُكَل ُكلَََّما أ ًاَسَرَفِء اْلَمْربَكَفى َأَكْلَتُه؟  ًاَأَو ُكلَََّما اْشَتَهْيَت َشْيئاَل: ق ،ُتُهاْشَتَهْياَل: قف اللََّْحُم؟

 .هِدأمحد يف الزُّ رواه اإلماُم (اْشَتَهاُه

 ًاَيْلَتِقُط َحبَّ َوهو -ُه ُغْرَفٍة َلَو يفهو-ْرَداِء ي الدَّب أىلَصِعَد إ َرُجاًل نَّي اْلَجْعِد أبِن أ بامِلس نعو)     

وقال ، وكيٌع يف الزُّهِد ( رواُهيَشِتِه َمِعِرْفَقُه يفُجِل الرَِّفْقِه ِمْن  نَّْرَداِء: إو الدَّباَل أقف ،ًاَمْنُثور

 (.ٌلَسْرُم لوال أنُه قاٌتهم ِثلُّه ُكرجاُل: )األلبانيُّ

ون؟ قال: يُِّمْح: وما اللَّقيَل ،َنِيِيِمْحَليكونوا  أن البيِت أهَل بغُضني أُلإ :بو ُأمامَةوقال أ)     

 طعاُم ُةالِقْطِنيَّ: أبي حبيٍب بُن زيُدَي وقد قاَل، اٍميف أيَّ ِمْحونه يف اللَُّلفيأُك ٍرْهَش م قوُتُهَل يكوُن
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وبياء لُّوال صمَّحالَقَطاِني، كالَعَدس واْلُة داحويِد: دشالتَكْسِر والَي به: )األثرِي ، قال ابُن(األنبياِء

ى َدْهُي أْن شرتيه إالََّي ًامْحَلبن سريين حممد  اِنَوعلى َخ : ما رأيُتعوٍن وقال ابُن)انتهى،  (اِوهحنو

 قال ابُن ،(حاٌحأخباٌر ِص هذِه: ربيُّقال الطَّ، ِجَربالَف اهلُل على هذا حتى يأذَن : سأصرُبويقوُل ..ُهَل

مامة وأبو ُأ ذ كان قلياًل عندهم،له إ رائِهِش ؛ لكثرِةمبالِه جحاَفاإل بنِهعلى ا َفاخ ُرَمفُع: )امللقن

يف  َرَصتقفا ينالدَّ ُهَمِزألنه َل اللحم راَءِش سريين فإمنا ترَك ا ابُنوأمَّمري، التْدم التبذير وعليِه خشَي

 صًا.خََّلانتهى ُم (ائِهَمَرلُغ ما عليِهي ؤدِّى ُيت؛ حع يف مطعمِهالتوسُّ وترَك عيشِه


