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َوالَِّذيَن إَِذا أَْنَفقُوا  ”  :عال قال جل و  

َلْم ُيْسِرفُوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذلَِك 

  “َقَواما  

  (.67:الفرقان)



َيا َبِني آَدَم ُخُذوا  “:وجل يقول هللا عز 

ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا 

ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ   “َوال ُتْسِرفُوا إِنَّ

  (.31:األعراف)



ْر َتْبِذيرا  إِنَّ ” : تعالى قال هللا  َوال ُتَبذِّ

َياِطيِن َوَكاَن  ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ اْلُمَبذِّ

ِه  ْيَطاُن لَِربِّ   ”َكفُورا  الشَّ

[.27-26: اإلسراء]  

 









:المفرطاإلسراف في األكل، والشبع   

وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإلسراف في تناول الطعام 

ا من بطن، حسب اآلدمي لقيمات ): )فقال ما مأل آدمي وعاء شر  

يقمن صلبه، فإن غلبت اآلدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، 

  ((.وثلث للنفس

(.من اإلسراف األكل بعد الشبع، وكلُّ ذلك محظور): القرطبيقال   

ا فوق شبع، فإنك أن تنبذه ): البنهوقال لقمان  يا بني ال تأكل شبع 

( .للكلب خير من أن تأكله  



 :العامةاإلسراف في المرافق -

 

ا كاإلسراف في الماء - واإلسراف في المرافق العامة مذموم أيض 

إنَّ ))وسلم والكهرباء، ويعتبر من إضاعة المال قال صلى هللا عليه   

ا  ((.قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال: هللا كره لكم ثالث 

 

هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، : إضاعة المال): المناويقال -

ه إفساد وهللا ال يحب المفسدين،  وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنَّ

ض لما في أيدي الناس  (.وألنه إذا أضاع ماله؛ تعرَّ



 : ومنها ، اإلسراف وعدم الطعام في االعتدال فوائد العلماء ذكر

 ، القلب وُيعمي البالدةَ  يورثُ  الشبعَ  فإن   ، البصيرة وإنفاذ القريحة وإيقادُ  القلبِ  صفاءُ  -1

 . ( قلُبه وَفُطن فكرُته عُظمت بطَنه أجاعَ  َمن ) الحكمة في جاءَ  ولهذا
 

  هللا عن والغفلةِ  الطغيانِ  مبدأُ  هو الذي ، واألشرِ  والفرحِ  الَبَطرِ  وزوالُ  والذلُ  االنكسارُ  -2

 . تعالى
 

 الجائعَ  ينسى الشبعانَ  فإن ، البالء أهلَ  ينسى وال ، وعذابه هللا بالءَ  ينسى ال أن -3

 . اآلخرة بالءَ  ويتذكرُ  إال غيِره بالءَ  يجدُ  ال الفطنُ  والعبدُ  ، الجوع وينسى
 

ارةِ  النفسِ  على واالستيالءُ  ، كل ها المعاصي شهواتِ  كسرُ  : الفوائد أكبر من -4   األم 

  محالة ال والشهواتِ  القوى ومادةُ  ، والقوى الشهواتُ  كلِّها المعاصي منشأَ  فإنَّ  ، بالسوء

 . بمعصية هممتُ  أو عصيتُ  إال قطُّ  شبعتُ  ما : النون ذو قال . األطعمة
 

هر ودوامُ  النومِ  دفعُ  -5 ا َشبِع َمن فإنَّ  ، السَّ ا شرب كثير   نومه كثرَ  شرُبه كثر ومن ، كثير 

  أنفسُ  والعمرُ  ، القلب وقسوةُ  الطبعِ  وبالدةُ  التهجدِ  وفوتُ  العمر ضياعُ  النومِ  كثرةِ  وفي ،

 . العمر ُينقِصُ  فتكثيره ، موت والنومُ  ، يتجر فيه ، العبدِ  مالِ  رأسُ  وهو ، الجواهرِ 
 

 وقد ، المعدة في األخالط وحصولُ  األكل كثرةُ  سبَبها فإن ، األمراض ودفعُ  البدن صحةُ  -6

 . الدواء أصلُ  والِحميةُ  ، الداء أصلُ  البِْطنةُ  : األطباء قالَ 



 الصيام دعوة لإلحساس بالفقير و ليس لإلسراف و التبذير



 الخبز نعمة و ليس أكال لسلة القمامة



 ال لرمي الخضر و الفواكه في القمامات
 غيرك من الجوع معرض للممات



 كفى، لحوم الدجاج ترمى في األزقة و األحياء
 و عظام البشر مبعثرة في العراء 



 ال لتبذير الماء و اإلسراف غيرك يعيش الجفاف



(:صلى هللا عليه وسلم)و اتبع قول الرسول مسؤولكن مستهلك   

«مخيلةكلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف وال »  

 اإلسراف في اللباس





بزاف هذا كله إسراف الطيابمن  نسايا  حذاري  



 أين تذهب أموالك؟



حين ؟ستجدها في المحالت كل  –التخزين لما كل هذا   



Messages proposés pour le billet 

 ال تشتروا إال المواد التي أنتم بحاجة إليها اليوم

N’achetez que les produits nécessaires pour 
aujourd’hui  



 كل لتعيش و ال تعش لتأكل

Manger pour vivre et ne pas vivre pour manger 

 القليل مع التدبير أبقى من كثير مع التبذير


