خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُبُاللُغُةُُالُعُرُبُيُةُ

ُ

اُلتُارُيخُُ23ُ:أُيُلُولُُ2٠22مُ27ُ–ُ.صفرُُ1444ه.

الُالُتفيدُلناُفُيُ
للغايةُ.علىُسبيلُالمثالُ :إهدارُحياتناُبأعم ٍ

اُلُمُوُضُوعُُ:اُْلسرافُهوُإفَلسُ

الدُنُيُاُ وُاْلُخُرُةُُُ،هُ ُوُُمضُيعةُ لُلُوُقُتُ ُ.وتعريضُ البدنُ والعقلُ

بســــــــــــــــــــــمُاّللُالرحمنُالر ۪حيمُ

للعاداتُ الضارةُُُ،هوُ إسرافُ الصحة ُ.أماُ عدمُ استخدامُ العلمُ

قُالُ ُاّللُ ُتُعُالىُ ُفُيُالقُرُآنُ ُالكُرُيمُ » :وال ۪ذينُاذَٓاُانفقواُلمُيسرفواُ
ولمُ يقترواُ وكانُ بينُ ذلكُ قوا ًماُُ«ُُ1.وُقالُُرسولُ اّللُ صلىُ اّللُ

افُ
عليهُ وسل ُمُُ»ُُ:كلواُ واشربواُ والبُسواُ وتصدقوا ُ،فيُ غيرُ إسر ٍ
والُمخيل ٍُةُ«ُُ 2.
أُماُبعدُ،أُيُهُاُاْلُخُوُةُُالُكُرُامُُ،وُالُخُوُاتُُالُكُرُيمُاتُ!ُ ُ
ذاتُ يو ٍُمُُ،زارُ النبيُُُصلىُ اّللُ عليهُ وسلمُُمعُ أبيُ بك ٍرُ وعمرُُ،
ارُ،عندماُكانُهناكُ
رضيُاّللُعنهماُ،أحدًاُمنُأصحابهُفيُيو ٍمُح ٍُ
اصاُ قيمينُ.
جفافُ فيُ المدينةُُُالمنورةُُُ.وُكانُ الضيوفُ أشخ ً

وجلسواُ فيُ ظلُ شجر ٍة ُ.وقدمُ الصحابيُ لضيوفهُ تمُو ًراُ طازج ًةُ

وما ًءاُ بار ًدا ُ،وكانتُ أجملُ النعمُُالتيُ كانتُ لديه ُ.وبعدُ أكلُ

التمرُوشربُالماءُ،حمدُنبيُالرحمةُربهُ،ثمُقالُُ»ُ:هذاُُ،والذيُ
نفسيُبيدهُُ ،منُالنعيمُالذيُتسألونُعنهُيومُالقيامةُ.ظلُباردُ،
ورطبُطيبُ،وماءُباردُُ«ُ 3.

والتجربةُلمنفعةُالبشريةُ،فهوُإسرافُالعلمُ.وكذلكُ،عدمُتركُ
بيئ ٍةُصالح ٍةُللعيشُلْلجيالُالقادمةُ،هوُإسرافُالكون.
أُيُهُاُالُمُؤُمُنُونُُوُالُمُؤُمُنُاتُ!ُ
اطُ
لْلسفُ ،لقدُتحولتُحياتناُإلىُعال ٍمُمنُالنفاياتُ،ولقدُأح ُ

اْلسرافُُبكلُلحظ ٍةُمنُحياتناُ.لُسوءُالحظُ،يتمُتحفيزُالبشريةُ
لكسبُالمزيدُواستهَلكُالمزيدُ .وف ًقاُلدراس ٍُةُ،يتمُالتخلصُمنُ

صُُيُوُمُيُاُفُيُ هُولُنُدُاُُ.وُلُسُوءُُ
الطعُامُُُلُكُلُُُشُخُ ٍ ُ
رامُ مُنُُُ ُ
ُُ1،5كُيلُوجُ ٍ

الُحُظُ ُ،يُتُمُُُإُهُدُارُُُمُاُ معدلهُُُُُ4٠٠أُلُفُُُخُبُ ٍزُ فُيُ الُيُوُمُُُ4ُ.باْلضافةُ
نُُالُجوعُُ
صُُمُ ُ
إلىُ ذلك ُ،يموتُ ماُ يقربُ منُ عشرةُ مَليينُ شخ ٍ ُ
امُ،نتيجةًُلسوءُالتغذيةُ.فلماُرأىُالنبيُصلىُ
حولُالعالمُكلُع ٍ

اّللُ عليهُ وسلمُ سعُد ًُاُُيتوضأُ بكثرُةُ الماء ُ،أشارُ إليهُ النبيُُُأنهُ
يسرفُ،فقالُلسعُ ٍدُماُيليُ »ُ :نعمُ] ،هذاُالسرفُ[ ُوإنُكنتُعلىُ
نه ٍرُ جا ٍُرُُ«ُُ5ُ.فُينبغيُ علُيُناُ أنُنتحملُ مسؤوليتناُ ونتجنبُُمُنُُ

أُيُهُاُالُمُسُلُمُونُُ،وُالُمُسُلُمُاتُ! ُ

إسرافُُُالمياه ُ،والغاز ُ،والكهرباء ُ.فلننضمُ إلىُ حملةُ الحكومةُ

لقدُ فهمُ نبيناُ الحبيبُ قيمةُ النعمُ التيُ أنعمُُاّللُ علينا ُ،وُكانُ

بشأنُتوفيرُالطاقةُ ُ.

يذكرُ أصحابهُ بذلكُُُفيُ كلُ مناسب ٍُة ُ.لقدُ علُمُناُ أنُ نستخدمُ

أيهاُالفضَلء!ُ

ال ُ،سواءُ فيُ السراءُ أوُ فيُ الضراء ُ.إنُ
النعمُ التيُ لديناُ باعتد ٍ
النبيُ صلىُ اّللُعليهُ وسلمُُجنبُ الناسُ منُُُاْلسرافُُُبتطبيقُ

هياُبناُ،نتبعُالرسالةُالمهمةُالتاليةُمنُالقرآنُالكريمُ » :وكلواُ
ين ُ«ُ 6.هياُبناُ،الُننسىُ
واشربواُوالُتسرف ۚ
واُانهُالُيحبُالمسر ۪ف َ۟

اْليةُالتيُقرأتهاُفيُالبدايةُُ ُ.

انُ وأمان ٍة ُ.هياُ بناُُ،نكونُ
أبدًاُ أنُ كلُ نعم ٍةُ هيُ وسيلةُ امتح ٍ

أُيُهاُالُحضورُالُكرامُ!ُ

اطُُفيُ الكلُ،
متوازنينُ فيُ كلُ ماُ نقومُ به ُ.فلنتجنبُُُمُنُُُاْلفُر ُ

طُُلُلُنُعُمُ والفرصُ المتوفرةُ
إنماُ اْلسرافُ هُوُُُاالُسُتُخُدُامُ المفر ُ

والشربُ،والشراءُ.

يُُفُكأنهاُ لُنُُ
التُيُُنملكها ُ،واْلُسُرُافُُُهُوُُُإنفاقُ النعمُ دونُ وع ٍُ

دا ُ.واْلسرافُ عَلمةُ جحو ٍدُُعُلُىُُنُعمُُُاّلل ُ.الُ يقتصرُ
تُنُفُدُُُأب ًُ
اْلسرافُ عُلىُ الطعامُ والشرابُ فقط ُ:فاْلسرافُ مفهومُُُواسعُُ
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