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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

ددِ  َمدن   أعَمالندا، وسديااتِ  أنُفِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتفِفُره، ونسدتهدي  ونسدتعيُن  نحمدُده هلل، الحمدَ  إنَّ   ّللاَُّ  َيه 
تَدددِ  َفُهددوَ  ددِلل   َوَمددن   ال ُمه  ا، َوِليًّددا َلدد ُ  َتِجدددَ  َفَلددن   ُيض  ِشددد،  نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدد ، شددري َ  ال وحددده هللاُ  إال إلدد  ال أن   وأشددهد ُمر 

ا  الُمشدِركون، كِره ولو كلِ   الدين على لُيظهره الحق ِ  ودين بالهدى ربُّ  أرسل  وخليُل ، وصفيُّ  ورسوُل ، عبُده محمد،
لين، الُفر ِ  وأصحاِب  الطاِهرين، الطيِ ِبين بيت  آل وعلى علي  وسالُم  ربِ ي فصلواتُ   درِبهدم علدى سدار ومن الُمحجَّ
دا الددين، يدو  إلدى ِبُهداهم واهتدى ُُوا آَدمَ  َبِنا  ))َياا :القداللين أحكدم وهدو تعدالى هللا يقدول اإليمدان  إخدوة بعددُ  أمَّ  ُخا
دَ  ِزيَنَتُكم   ِجد   ُكل ِ  ِعن  َرُبوا َوُكُلوا َمس  ِرُفوا َوَل  َواش  ِرِفيَن(( ُيِحب   َل  ِإنَّهُ  ُتس   [.31]األعراف: ال ُمس 

ُِ ر ا :-عزَّ ِمدن االدل-ويقول  ا ُِ ر  َتب  اِبيِل َوَل ُتَبا اَن السَّ اِنيَن َواب  اُه َوال ِمس  َبا  َحقَّ ِريَن َكااُنوا  * ))َوآِت َذا ال ُقر   ُِ ُمَبا ِإنَّ ال 
َطاُن ِلَربِ ِه َكُفور ا ي  َياِطيِن َوَكاَن الشَّ َواَن الشَّ  [.27-26]اإلسراء:  ((ِإخ 

ااَرُبوا ))ُكُلااوا: أنَّدد  اددال -صددل ى هللا عليدد  وسددلَّم– عددن رسددول هللاوفددي البرددار ،  َبُسااوا َواش  ُقوا َوال  اارِ  ِفاا  َوَتَصاادَّ  َغي 
َراف    .َمِخيَلة (( َوَل  ِإس 

اإلسدراف والتبدذير، حدديثنا اليدو  عدن داءم ُمددمِ رم للمجتمعدات وُمهِلد م بعد  مظداِهر  حديثنا اليو  أيها السدادة عدن
ِم تنزيل ، محِذر،ا وناهي،ا عنهدا... إنَّهدا لألمم والشعوب، حديثنا اليو  عن أمراضم سلوكيَّة ذكرها هللا تعالى في ُمحكَ 

 لنعرف معنى اإلسراِف والتبذيِر والفرق بينهما: -أيها األحبَّة -اإلسراف والتبذير، تعالوا معي 

 ماا ل  نبيا لاه اإلنساان وىلا   ماا ل ُيحتاا   ه إلاوأباحا تعاال  هللا هاإلسراف فهو تجاوز الحد فيماا أحلَّا"أم ا 
زا إلددى مددا ال متجدداوِ ُمسددِرف،ا  مددن أموالدد  ُمسددرف،ا فددي الطعددا  والشددراب واللبددا  وغيددر ذلدد ،  كمددن يهدددر كثيددرا ،"لااه

 .يلزم  وما ال يحتاج 

دا بكثيدر، -أيُّها السدادة –التبذير أمَّا  التباُ ر  هللِا، معصايةِ  فا  النفقاةُ  هاو "فالتباُ ر فهدو أشددُّ وأدهدى وأعظدم إ م،
، غيرِ  ف هو إنفاق المال   ."وفيما نه  هللا عنه واإلفساد الفسادِ  ف التبُ ر هو إنفاق المال  الحقِ 

 اإلسراف تجاوز الحدُّ في المباِح إلى ما ال ينبفي، أمَّا التبذير فهو إنفاق المال في معصية هللا، والعياُذ باهلل.

 ؟!!واإلسراف فأين التبذيروفاَاة  وجوعم وفقرم  ولعلَّ سالال، يسأل: أياُ  حربم 
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دد ،كثيددرةع عديدددةتبددذير فددي مجتمعنددا المظدداهر هددا السددادة الحقيقددة أي  وفددي  تلدد   اليددو  الحدددي  عددن بعدد  ُص سنرصِ 
 ال ة مظاِهر ُمشدينةم  ومن ذل  ،الفقراُء األغنياءَ  اسابق فيه سنرصص اليو  الحدي  عن عاداتم سيِ اة ،الظاهر
لها: : )سيِ اة بالسديارات والددراجات  )التشدفي ( ا التفحدي  انيهدو  – األفدراح واألتدراح عنددإطالق النار فدي الهدواء أوَّ
 المكبِ رات باألغاني والمنكرات( رفع صوتِ  الثها: و  –

 ال ة مظاِهر من مظاِهر التبذير المدذمو ،  ال دة مظداِهر مدن مظداِهر إتدالف المدال،  ال دة مظداِهر مدن مظداِهر 
 للمسددلمين إيددذاءع ، فيهددا لآلمنددين ترويددعع و  تبددذيرع  ال ددة مظدداِهر انتشددرت فددي مجتمعنددا فيهددا معصددية هللا فيمددا رَزق، 

ومجداهرة ، في بع  المواضع -صل ى هللا علي  وسلَّم– مرالفة صريحةع ألمر النبي  فيها بل ، إضعافع لشوكتهمو 
 في غالب األحيان. دا عن المصالب والويالت التي تأتي من خلف ذل ع هذابالمعاصي، 

ُتم   َلِئن   َرب ُكم   َتَأذَّنَ  ))َوِىذ  قال تعال :  ُتم   َوَلِئن   أَلَِزيَدنَُّكم   َشَنر  اِب  ِإنَّ  َكَفار  َُ (( َعا لدان شدكرتم بجعدل  ، [7]إبدراهيم: َلَشاِد د(
ُتم   َوَلااِئن  ، الدددنيا واِِخددرة ِنعمتددي حيدد  أرضددى، ألزيدددنَّكم ِمددن ِنَعددم اِب  ِإنَّ ِنَعماا  بجعِلهااا فاا  معِصاايت ،  َكَفاار  َُ  َعاا

 .، بِحرمان النِ عم في الدنيا وبالمعاابة على إضاعتها في الدنيا واِِخرةَلَشِد د( 

أيدن مدن هدذا القدول، أيدن هدو  -المقدذوفات علدى رسو  الندا سدق  وت-الذ  ُيطِلدق الرصداف فدي الهدواء  فأين 
  عن  وما نهى عن  رسول ؟!!هو ِمن وضِع النِ عمة حي  يرضى هللا تعالى، أين هو من اجتناب ما نهى هللا

ا ل الذ  يفتح التلفاز على األغاني ذاك من هدذا  ، أين هوِهر،ا بالمعصيةالنا  ومجالماِجنة ويرفع الصوت ُمزِعج،
 ؟!!القول

دد ُ َمدد والتددي فددي كثيددرم مددن األحيددان مددا تكددون أمانددة، ِمددن مددال الِجهدداد أستمددن  –بالسدديارات والدددراجات الناريددة  ن ُيفحِ 
 ؟!من هذا القولن هو أي -عليها

اِلم   َيِحال   لَ »:  -صدل ى هللا عليد  وسدلَّم–ِمدن ادول النبديِ   أين أولا   ا ُ اَروِ  َ  َأن   ِلُمس  اِلم   أخرجد  أبدو داود[صدحيح ] «.ُمس 
صددل ى هللا –ن اددول النبدي  ِمدمدن يدد ذ  المسدلمين بددلطالق الرصداف ويدروِ عهم فددي الشدواِرع بقيادتدد  الهوجداء،  أيدن

 ول ُتَعيِ اُروهم، ول المسالمين، ُتؤُذوا ل قلبه، ِإل  اإِليمانُ  ُيف ضِ  ولم بلسانه، أسلم َمن   معشرَ  "يا:  -وسلَّمعلي  
 .]حسن أخرج  التِ رِمذ [..." عوراِتهم َتتَِّبُعوا
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ددة فرِحدد  أو تَرِحدد ، ألددم يسددم ويددزعجهم  ،ويددروِ عهم ،ألددم يسددمع هددذا الددذ  ُيريددُف المسددلمين  –ابددن ُعمددر  اددولَ ُبحجَّ
َظماا ِ  "ماا: فقااال الكعبااة، ِإلا  نظااريددوَ   -رضدي هللا عنهمدا  هللا عنااد حرمااة أعظاامُ  والماؤمن ُحرمتااِ ، وَأعظاامَ  أع 

 .]حسن أخرج  التِ رِمذ [منِ ".

، مرالفددا ألمددر يددع عددن ترويعدد ، هددذا المدد من الددذ  ُنهيددع عددن إيذالدد ، تروِ عدد  عاصددي،ا هللهددذا المدد من الددذ  ُنه
 عليد  هللا صدل ى-مما أخرج  أبو داود أنَّ رسدول هللا في الصحيح كما وِمن ذل   -هللا علي  وسلَّمصل ى –رسول  
 .«نار ول بصوت الجنازة ُتت ِبُعوا ل» :اال -وسل م

الحظدوا أيهددا السددادة كيددف أن تلدد  األفعددال فيهددا مرالفددة واضددحة، لحدددي م نبددو  م صددريحم صددحيح، فالددذين ُيطلقددون 
ا لرسول هللا وهو القالل: في الجنالز وعند تشييع الشهداء ُيراِلف األعيرة النارية  الجناازة ُتت ِبُعاوا ل»ون أمر،ا صريح،

 البناِدق...بصوت الرصاف وبنار  ها أولا عُ فُيتب .«نار ول بصوت

ال ُيريددد مندد  أن ُتطِلددق الرصدداف فددي الهددواء، بددل ُيريددد  ، والددذ  ُتطِلددق النددار فددي جنازتدد ،هددذا الشددهيُد الددذ  ُاِتددل
إلددددى يددددو  يجددددب أن وأن تثُبددددع بعددددده علددددى الدددددرب، وأن تحفددددَ  عتددددادك وذخيرتدددد   ،ِمندددد  أن تبقددددى علددددى العهددددد

 تستردمها.

وااستجابة، ألمِر هللا تعالى: ال بدَّ ِمن ِحفِظها  َتَطع ُتم   َما َلُهم   ))َوَأِعد  هللا تعدالى يأمرندا ، [60]األنفدال:ُقاوَّة ..((  ِمان   اس 
نتدرك ، لندا نقدص الدذخيرة مدن يعدوضفيد  ال نجد  يأتي يو ع  ذخيرتنا التي اد ندُع السفهاء يهدرون ونحن )وأعدوا( 

السددفهاء ُيهِلكددون سددياراتنا التددي أستمنددا عليهددا كمددالم للجهدداد، واددد يأتينددا يددو ع نعجددز فيدد  عددن تددأمين ِاطددع التبددديِل 
 إلصالحها!!

مة ااتصادي،ا، أيها األحبَّة األفاِضل، ، الكرا  السادة أيُّها  يقولدون لد  ااعدةفي أوربا مثال عندهم في الدول االمتقدِ 
لدو  -فدي ألمانيدا مدثال،  – لدذل  ...[ للمجتمع ولكنَّ الموارد مل  ،للجميعمل ( ]المال مال ، ولكنَّ الموارد : فيها

ددا واشددتريع الكثيددر مددن الطعددا  فددي  وتركددع بعضدد ، سدديأتي الطعددا  فأكلددع بعدد  ومددألت الطاولددة، دخلددع مطعم،
هدذا ُملد ع   وُرمدي، وُيقرِ ع ، يقول ل : "الماَل ماُلد ، صدحيح، ولِكدنَّ مدا هدرتَد من ُيراِلف  وُيدفِ ُع  غرامة،  المطعم

، و   بتبذيِر ُمَبذِ ر.ما جاع جالعع إال للمجتمع".  فما جاع جالعع إال بلسراِف ُمسِرفم
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ا أيها السادة ونحن في زمن حرب، ونحدن نتواَّدع هجدو  العددوِ  عليندا، ونحدن فدي زمدنم واجدب الوادِع فيد  فكيف بن
السدفهاء  ونحن نرى الدول كيف ضيَّقع علينا الذخيرة، وُمِنَع إدخالها، ومع ذل  الزلندا نتدرك اإلعداد واالستعداد،

 .من بيننا يهدرون الذخيرة التي لم تُعد ُتعوَّض

عي،ا أنَّ  اشتراه بمال ، هو ما ف  الدذخيرة حتيداطيمدن مجمدل ا في النهايدة نقص -إن صَدق  –هدره ذل  الُمبذِ ر ُمدَّ
ب التددرُّ  أولاد  الشدباب، ليدع أولاد  السدفهاء، أنفقدوا تلد  الدذخيرة فدي في مناطقنا المحررة، ويا ليع شدعر ، ليدع

 على الرماية.

فدي الحقيقدة ال  مالبندايدة، ولكدن  معدرفته ون كيدف يسدتردم ون يعرفد مأنَّهد ون يتوهمداليدو   نرى ِمن شبابناكثيرع ممن 
–وال نكايددةم فددي العدددو، وفددي صددحيح اإلمددا  مسددلم أن رسددول هللا  جدداوز تفريددم المرددازن مددن غيددر إصددابة هدددفم تت

وااولد  تعدالى: ادرأ علدى المنبدر  -صل ى هللا علي  وسدلَّم اَتَطع ُتم   َماا َلُهام   ))َوَأِعاد  روحدي  –فأتبعهدا  ُقاوَّة ..(( ِمان   اس 
ر،ا  –فداه  ا ُمفسِ  مُ ، الُقوَّةَ  إنَّ  "َألَ بقول : شاِرح، ُ ، الُقوَّةَ  إنَّ  ألَ  الرَّ م  ُ " الُقوَّةَ  إنَّ  ألَ  الرَّ م   .الرَّ

رمديهم، بدل كدم كاندع ِداَّدة  PKKولكم شهدنا ِمن أعدالنا االهتما  بالرماية والمهارة فيها، اسألوا من ااتل ُملحد  
 كددم كانددع داَّددة رمددي بندداتهم، وكثيددرع مددنُهنَّ ُكددنَّ ُيددتِقنَّ القددنص بالبندايَّددة العاديَّددة، فيددوفِ رون الددذخيرة، وينكدد ون فددي

.. ونحددن كثيددرع مددن شددبابنا ال يعرفددون سددوى إفددراي الددذخيرة مددن غيددر هدددفم وال تحقيددق إصددابة، وليددع هددذه عدددوِ هم.
 ألتراُح يتدرَّب بها الشباب على ُحسن الرماية.الذخالر التي ُتهدُر في األفراح وا

بدداألمر    ألمددر هللاكددان البدددَّ لنددا امتثدداال،  ،لددذل  أيهددا السددادة وبعددد كددلِ  مددا ذكرنددا مددن المفاِسددد والمضددارِ  والمعاصددي
لكدي ال نكدون ممدن ادال هللا  ،من أن نأخذ على يد المسيء وأن نمنع  وأن نزجره ،بالمعروف والنهي عن المنكر

َنااا ))َوِىَذالى فدديهم: تعددا ِلاا َ  َأن   َأَرد  َيااة   ُنه  َنااا َقر  َهااا َفَحااقَّ  ِفيَهااا َفَفَسااُقوا ُمت َرِفيَهااا َأَمر  لُ  َعَلي  َقااو  َناَها ال  ِمير ا(( َفااَدمَّر   َتااد 
 .يأتي ِعقاُب هللا عامًّا شاِمال، لمن أسرَف بذَّر، ولمن رآهم وسكع عنهم [.16]اإلسراء: 

يتعلَّددق بمنددع هددذه المظدداهر وتجددريم ومحاسددبة  المحدداكم فددي مناطقنددا أكثددر مددن تعمدديمم وإنددذارلددذل  فقددد أصدددرت 
دا ، فاعليها ل تنتمن دى أن ونحدن جميع، وادد  ال رأفدة وال ُمجاملدة وال تمييدز فيد ... حقيقدي، لتطبيدقم هدذه القدرارات تحدوَّ
اِمندين ع ويدرو  ئُ وُيسدي فديمن يتجداوزأيُّها األحبَّدة   ال تأخذكم رأفةع ر من أنَذر، وال ُعدواَن إال على الظالمين، أعذَ 
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دددفالرَ  ،رأفدددةع بهدددم ويهددددر ذخيدددرة المسدددلمين، ال تأخدددذكم  العاابدددة ولكنَّندددا ندددوِاُن بدددأنَّ  ،روالقددداد  أدهدددى وأَمددد ،لدددلجَ  بُ ط 
 للمتقين، وهللا غالبع على أمره ولكنَّ أكثر النا  ال يعلمون.

ا.اللهم ما اضيع لنا من أمرم فاجعل عاابت    رَشد،

 وأستففر هللا لي ولكم فاستففروه فيا فوز المستفِفرين.هذا القول أاول 
 


