اإلسراف أسبابه وآثاره وطرق عالجه
معنى اإلسراف وأنواعه:
اإلرساف بمعنى جتاوز احلد والزيادة عليه ،وذلك إما من
جهة الكمية كام لو رصف املال يف رشاء عدد أكثر مما حيتاجه من
املالبس مثالً ،بأن كان حيتاج إىل مخسة قطع من املالبس فاشرتى
عرشة ،وكام يف رصف املال يف موضع غري مناسب رشعا أو عقال
حتى لو كان املال بمقدار درهم واحد ،أو من جهة الكيفية،كام يف
رصف املال لرشاء يشء بصفة أزيد مما حيتاجه بأن اشرتى سيارة
مث ً
ال بمواصفات أزيد مما حيتاجه ،أو أن يشرتي لباسا بقيمة مخسامئة
دينار ويلبسه واحلال أن اللباس الذي يناسبه ويليق بحاله يساوي
مائة دينار ..فهو إرساف وإن كان رصف املال يف موضع مناسب
لكن بأكثر مما يستحق ،وقد أشار أمري املؤمنني  إىل هذا املعنى
بقوله( :للمرسف ثالث عالمات :يأكل ما ليس له ،ويلبس ما ليس
له ،ويشرتي ما ليس له) (البحار:ج ،72ص ،)304وقال بعض:
إن رصف املال يف غري موضعه املناسب يسمى تبذيراً ،ورصف
املال بأكثر مما يستحق املورد يسمى إرساف ًا ،ولكن قد يعرب عن كل
منها باآلخر أيض ًا فيستعمل اإلرساف للمعنيني والتبذير كذلك.
اإلسراف يف القرآن:
يقول تعاىل :وكُلوا وارشبوا وال ت ِ
ب ا ُملسـرفني
ُسـرفوا إنه ال ُي ُ
عمن يزيد يف اآلكل والرشب
عب اهلل تعاىل ّ
(األعراف ،)31:فقد ّ
بأنه مرسف.
مره ِإذا أثمر ،وآتوا ح َقه يوم حصادهِ
ويقول تعاىل :كُلوا من َث ِ
ُ َ َ
ََ
وال ت ِ
ب ا ُمل ْسفِني( األنعام ،)141:وهنا يصف اهلل
ُرسفوا إنه ال ُي ُ
تعاىل من ال يؤدي احلقوق الرشعية بأنه مرسف.
ِ
هو ُم ِ
ف ُمرتاب
رس ٌ
من َ
ويقول تعاىل :كذلك ُيض ُّل اهللُ ْ
(غافر ،)34:يف هذه اآلية يبني اهلل تعاىل أن االعتقادات الباطلة
أيض ًا يوصف صاحبها بأنه مسـرف فيها ،وذلك ألن اإلرساف
إفراط ،وصاحب االعتقاد الباطل قد أفرط يف تفكريه حتى ابتعد

عن الرصاط السوي.
أصحاب
وقال تعاىل يف نفس السورة :وإن ا ُملرسفني ُهم
ُ
النار( غافر ،)43:وهنا يعطي اهلل تعاىل معنى أعمق لإلرساف
جيعله صفة ألهل النار.
إخوان
وقال تعاىل :وال تُبذر تبذيرا ،إن ا ُملبذرين كانوا
َ
ِ
وكان َ
َ
يطان َلر ِبه كَفورا( اإلرساء ،)27 -26:وهنا
ياطني
الش
الش ُ
َ
يبني تعاىل أن املبذر من صنف الشياطني بمعنى أنه يف فعله مطيع
هلم ،ونتيجته الكفران سواء يف ذلك كفران النعم وهو اجلحود أو
إنكار وجود اهلل تعاىل وذلك بسبب التعدي عىل أحكام اهلل.
اإلسراف يف الروايات:
روي عن أمري املؤمنني  أنه قال( :إن اهلل إذا أراد بعبد خري ًا
أهلمه االقتصاد وحسن التدبري وجنبه سوء التدبري واإلرساف)
(املستدرك :ج ،15ص ،)266فام يقابل اإلرساف هو االقتصاد
وهو من نعم اهلل تعاىل عىل عباده الذين يريد هبم اخلري ملا فيه من
حسن العاقبة ،بعكس مقابله فإنه يورث سوء العاقبة والعذاب
األليم.
وعن اإلمام الصادق( :إن مع اإلرساف قلة الربكة)
(الكايف :ج ،4ص ،)55واإلمام يشري إىل قانون طبيعي يف
احلياة فاملرسف ال تبقى يف أمواله الربكة ألنه ينفق ماله بغري حكمة
ويف غري احتياج.
وعنه( :أربعة ال يستجاب هلم ،أحدهم كان له مال
فأفسده فيقول :يا رب ارزقني ،فيقول اهلل عز وجل :أمل آمرك
باالقتصاد) (الكايف :ج ،4ص.)56
(ح ّلوا أنفسكم بالعفاف ،وجتنبوا التبذير واإلرساف)
وعنهَ :
(املستدرك :ج ،15ص.)266
وعنه( :سبب الفقر اإلرساف) (املستدرك :ج،15
ص ، )266وهذا من أوضح األمور التي ال حتتاج إىل بيان.
(من أرش ِ
وعنهِ :
ف َ
والسف)
الش َـرف ،الكف عن التبذير َ َ
َ
(املستدرك :ج ،15ص ،)266وهذا الكالم عىل روعته البيانية
يراد منه أن يغري أفكار الناس التي تنظر إىل اإلنفاق غري املدروس

عىل أنه حمل افتخار وأن االقتصاد بخل ،فاإلمام يريد أن يصحح
املفاهيم ويبني أن االقتصاد رشف.
أسباب اإلسراف:
وملا كان اإلرساف من الذنوب الكبرية التي يستحق عليها
العذاب ،فالبد من اإلقالع عنها وهو ال حيصل إال بعد معرفة
األسباب التي تؤدي إليه حتى يتالفاها اإلنسان ومن مجلة
األسباب التي تؤدي إىل اإلرساف:
 -1جهل املرسف بتعاليم الدين :الذي ينهى عن اإلرساف
والَ
بشتى صوره ،فعاقبة املرسف يف الدنيا احلرسة والندامةَ :
ك والَ َتبس ْطها ك َُّل ا ْلبس ِ
ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا
َ ْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َل ُعنُق َ َ ْ ُ َ
َْ
َّم ُْسور ًا( اإلرساء ،)29:ويف اآلخرة العقاب األليم والعذاب
اب ِّ
اب ِّ
الش َم ِل* ِف َس ُمو ٍم
الش َم ِل َما َأ ْص َح ُ
و َأ ْص َح ُ
الشديدَ :
ِ
ٍ
ِ
ِ
ي ُمومٍ* َّل َب ِ
ارد َو َل ك َِريمٍ* إِ َّنُ ْم كَانُوا َق ْب َل َذل َ
ك
َو َحيمٍ* َوظ ٍّل ِّمن َ ْ
مْ ِ
ني( الواقعة ،)45 -41:والرتف صورة من صور الرسف.
تف َ
ُ َ

 -2الرتبية اخلاطئة :فقد ينشأ اإلنسان يف أرسة اعتادت عىل
اإلرساف والبذخ ،فام يكون منه سوى االقتداء والتأيس هبم ،وهذه
من املآيس التي متارسها األُ َس يف حق أبنائها.
 -3السعة بعد الضيق :ذلك أن كثري ًا من الناس قد يعيشون يف
ضيق ،أو حرمان ،أو شدة ،أو عرس ،فتجدهم صابرين حمتسبني،
وقد حيدث أن تتبدل األحوال ،فتكون السعة بعد الضيق ،أو اليرس
بعد العرس ،وحينئذ يصعب عىل هذا الصنف من الناس التوسط أو
االعتدال؛ فينقلب عىل النقيض متام ًا ،فيكون مرسف ًا مبذر ًا.
 -4صحبة املرسفني :فاإلنسان غالب ًا ما يتخلق بأخالق
صاحبه ،السيام إذا طالت هذه الصحبة ،وكان هذا الصاحب قوي
الشخصية ،شديد التأثري ،وبذلك ندرك الرس يف تأكيد اإلسالم،
وتشديده عىل رضورة انتقاء الصاحب أو اخلليل ،املتخلق
باألخالق الفاضلة والدين الصحيح.
 -5حب الظهور والتباهي :وقد يكون اإلرساف سببه حب
الشهرة والتباهي أمام الناس رياء وسمعة والتعايل عليهم ،فيظهر
هلم أنه سخي وجواد ،فينال ثناءهم ومدحهم.

 -6املحاكاة والتقليد :وقد يكون سبب اإلرساف حماكاة الغري
وتقليدهم حتى ال يوصف بالبخل.
 -7الزوج والولد :فقد ُيبتىل اإلنسان بزوج أو ولد ،دأهبم
وديدهنم اإلرساف ،وقد ال يكون حازم ًا معهم ،فيؤ ّثرون عليه،
وبمرور األيام ،وطول املعارشة ،ينقلب مرسف ًا مع املرسفني.
 -8التهاون مع النفس :فالنفس البرشية تنقاد وختضع،
ويسلس قيادها بالشدة واحلزم ،وتتمرد وتتطلع إىل الشهوات،
وتلح يف االنغامس فيها بالتهاون واللني ،وعليه :فإن اإلنسان إذا
هتاون مع نفسه ،ولبى كل مطالبها ،أوقعته ال حمالة يف املهالك ومن
ضمنها اإلرساف.
آثار اإلسراف:
وبعد أن اطلعنا عىل أسباب اإلرساف البد أن نطلع عىل آثاره
الفاسدة يف هذه احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،ليكون هذا من مجلة
املقدمات التي ينبغي معرفتها قبل الوصول إىل مرحلة العالج،
وهنا نعرض مجلة من آثار اإلرساف:
 -1علة البدن :فالبدن حمكوم بطائفة من السنن والقوانني
اإلهلية ،بحيث إذا جتاوزها اإلنسان بالزيادة أو بالنقص ،تطرقت
فإنا تقعد باإلنسان عن القيام
إليه العلة ،وحني تتطرق إليه العلةّ ،
بالواجبات ،واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه ،أو املنوطة به.
 -2قسوة القلب :فقسوة القلب هلا أسباب خمتلفة ومن ضمنها
االنغامس يف الشهوات وامللذات ،فإن القلب يرق ويلني باجلوع،
أو بقلة الغـذاء ،ويقسو وجيمد بالشبع ،أو بكثرة الغذاء ،وحني
يقسو القلب ،أو جيمدّ ،
فإن صاحبه ينقطع عن الرب والطاعات،
وحتى لو جاهد اإلنسان نفسه ،وقام بالرب والطاعات؛ فإنه ال جيد
هلا لذة وال حالوة ،بل ال جيني من ورائها سوى الن ََصب والتعب.
 -3مخول الفكر :فخمول الفكر مرتبط بعدة عوامل ،والبِطنة
أحدها ،فإذا خلت البطن ،نشط الفكر ،وإذا امتألت؛ اعرتاه
اخلمول ،حتى قالوا قدي ًام( :إذا امتألت البطنة نامت الفطنة).
 -4االهنيار يف ساعات املحن والشدائد :فاملرسف قىض حياته
يف االسرتخاء والرتف ،فلم يألف املحن والشدائد ،ومثل هذا إذا

وقع يف شدة أو حمنة؛ ال يلقى من اهلل أدنى عون أو تأييد ،فيضعف
وينهار ،ألن اهلل عز وجل ال يعني وال يؤيد إال من جاهد نفسه،
يعود نفسه
وكان صادق ًا خملص ًا يف هذه املجاهدة ،باإلضافة إىل أنه مل ّ
أو يروضها عىل اخلشونة والشدة.
 -5املساءلة غد ًا بني يدي اهلل :كام قال سبحانهُ  :ث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن
َي ْو َمئِ ٍذ َع ِن الن َِّعيمِ( التكاثر ،)8:فيوم القيامة ُيسأل العبد عن

كل ما يرد إليه من أموال وكل ما يكسبه يف حياته من أعامل ،قال
اإلمام احلسن املجتبى ...( :واعلم أن يف حالهلا حساب ويف
حرامها عقاب ويف الشبهات عتابِ ،
فأنزل الدنيا منزلة امليتة وخذ
منها ما يكفيك ،فإن كان ذلك حالال كنت قد زهدت فيها ،وإن
كان حرام ًا مل يكن فيه وزر فأخذت كام أخذت من امليتة ،وإن كان
العقاب فإن العقاب يسري( )...البحار :ج ،44ص.)139
 -6الوقوع حتت وطأة الكسب احلرام :ذلك أن املرسف قد
تضيق به الدنيا ،أو تنتهي موارده فيضطر تلبي ًة لشهوته وحفاظ ًا
عىل حياة الرتف والنعيم التي ألفها إىل الوقوع يف الكسب احلرام،
إذ يستنكف من أن يراه الناس بحال أخرى غري حالته فيتوسل إىل
ذلك بكل وسيلة.
ِ
ين كَانُوا
أخوة الشياطني :كام قال سبحانه وتعاىل :إِ َّن ا ُْل َب ِّذر َ
ّ -7
ِ
ِ
ِ
الش َياط ِ
َان َّ
ان َّ
ورا( اإلرساء،)27:
الش ْي َط ُ
ني َوك َ
إِ ْخ َو َ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
وأخوة الشياطني تعني :الصريورة منهم واالنضامم إىل حزهبم،
وإن ذلك هلو اخلرسان املبني.
ِ
ب
 -8احلرمان من حمبة اهلل :كام قال سبحانه :إِ َّن ُه َل ُي ُّ
ا ُْل ِ ِ
ني( األعراف ،)31:وماذا يصنع من حرم حمبة اهلل؟! إنه
سف َ
ْ
يعيش يف قلق واضطراب ،وأمل نفيس ،وإن أحاطت به الدنيا من
كل جانب ،قال اإلمام احلسني( :ماذا َو َجدَ َم ْن َف َقدَ َك َوما
ا َّل ِذي َف َقدَ َم ْن َو َجدَ َك) (إقبال األعامل :ج ،3ص.)345
الطريق لعالج اإلسراف:
 -1التفكر يف اآلثار والعواقب املرتتبة عىل اإلرساف :فإن ذلك
من شأنه أن حيمل عىل تدارك األمر ،والتخلص من اإلرساف ،قبل
فوات األوان ،وقد تقدمت مجلة من هذه اآلثار.

 -2احلزم مع النفس :وذلك بفطمها عن شهواهتا ومطالبها،
وعدم التهاون بذلك أو التسويف يف العالج فإن املبادرة يف فعل
اخلري مندوبة.
 -3دوام النظر يف روايات النبي وأهل بيته صلوات اهلل عليهم
أمجعني وسريهتم :فإهنا مليئة بالتحذير من اإلرساف.
 -4االنقطاع عن صحبة املرسفني :مع االرمتاء يف أحضان
ذوي اهلمم العالية والنفوس الكبرية الذين طرحوا الدنيا وراء
ظهورهم ،الذين اقتدوا بالنبي وآله (صلوات اهلل عليهم)؛ فكان
ِ
هم هلم من الدنيا إال أهنا معرب أو قنطرة توصل
َعيشهم كفاف ًا ،وال ّ
لآلخرة ،فإن ذلك من شأنه أن يقيض عىل مظاهر السـرف والدّ عة
والراحة ،بل وجينبنا الوقوع فيها مرة أخرى.
 -5دوام التفكر يف الواقع الذي تعيشه البشـرية عموم ًا،
واملسلمون عىل وجه اخلصوصّ :
فإن ذلك يساعد يف التخلص من
كل مظاهر اإلرساف ،بل وحيول دون التلذذ أو التنعم بشـيء من
هذه احلياة.
 -6دوام التفكر يف املوت ،وما بعده من شدائد وأهوال :فإن
ذلك أيض ًا يعني عىل نبذ كل مظاهر اإلرساف والرتف ،وحيول دون
الوقوع فيها مرة أخرى ،استعداد ًا لساعة الرحيل ويوم اللقاء.
وأخري ًا نختم كالمنا بام كتبه أمري املؤمنني لزياد ِيف ذم
اإلرساف وعالجه جاء فيه( :فدع اإلرساف مقتصد ًا ،واذكر يف
اليوم غدا ،وامسك عن املال بقدر رضورتك ،وقدِّ م الفضل ليوم
حاجتك ،أترجو أن يعطيك اهلل أجر املتواضعني وأنت عنده
من املتكربين ،وتطمع ،وأنت متمرغ يف النعيم متنعه الضعيف
جمزي بام
واألرملة ،أن يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإنام املرء
ٌّ
أسلف وقادم عىل ما قدّ م) (هنج البالغة :ص ،)377وهنا يبني
أمري املؤمنني جمموعة أمور مهمة تساعد عىل اإلقالع عن
اإلرساف بشكل عميل أو علمي ،فاجلانب العميل الذي يمنع
اإلرساف هو أن يمتنع عن إنفاق املال يف غري حمله أو زائد ًا عن
حاجته عن طريق االحتياط يف اإلنفاق والتحسب ملا سيأيت من
األيام إذ قد متر عليه ظروف حتتاج إىل املال فيام يأيت من عمره فالبد

له من االحتياط يف اإلنفاق ،هذا درس عميل يمنع من اإلرساف
وقد يكون املراد بـ (غد ًا) إشارة إىل دار اآلخرة.
وقد أعطى األمري درس ًا يف عالج هذا املرض من أحسن
حول
حول هذه الصفة الذميمة إىل صفة حسنة بأن ّ
الدروس ،إذ ّ
اهتامم الشخص املبذر من التامدي يف لذاته وشهواته املالية إىل
التفكري يف آخرته ،فلو مل يستطع عدم اإلنفاق فلينفق املال فيام ينفع
به يوم القيامة وذلك بأن يتصدق به عىل املستحقني فيكون هذا
اإلنفاق مذخور ًا له وال يعد إتالف ًا للامل وتضييع ًا له يف الدنيا.
وكم من حكمة ومعنى عميق يف هذا الدرس األخالقي الكبري
من أمري املؤمنني كيف ال وهو معلم اإلسالم الثاين بعد النبي
األكرم.
و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
هذه تذكرة منا عم ً
الذك َْرى
ال بقوله تعاىل عز وجلَ :
ِِ
ني( الذاريات ،)55:أسال اهلل أن نكون من الذاكرين
تَن َف ُع ا ُْل ْؤمن َ
واملذكرين وأن تنفعنا هذه التذكرة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من
أتى اهلل بقلب سليم واحلمد هلل رب العاملني.

