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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

أمـا  .. احلمد هللا وكفى، وصالةً وسالما على عبده املصطفى 
  :بعد

فإن اإلنسان إذا أكثر الطعام مل يستطع له هضما، حيث يصاب 
بالتخمة وعسر اهلضم، وقد حيدث أن تصاب املعدة فيفقـد املـرء   
شهيته لألكل، وإن تناول طعاما مل يستطع له هضما، فقد يصـاب  

تيجة لذلك باإلسهال أو اإلمساك، كما أن اإلسراف يف الطعـام  ن
يؤدي إىل البدانة ومن مث يتعرض اإلنسان ألمراض القلب وارتفـاع  

  . الضغط وأمراض الكلى والسكر
إن العادات السيئة واملفاهيم االجتماعية اخلاطئة قد تسيطر على 

و حبثنـا  بعض األفراد، حبيث تصبح هذه العادات قيما اجتماعية، ول
عن أصل هذه العادات، لوجدناها تتمثل يف هوى النفس وحـب  

  . الظهور والتقليد األعمى
ومن هذه العادات املنافية لآلداب اإلسالمية عادة املبالغـة يف  

طنة حبيث يتناول الفرد الطعـام  األكل إىل حد التخمة والشره والبِ
  . عدة مرات يف اليوم إىل حد االمتالء والشبع

شك يعد مرضا وضررا وإسرافًا منهيا عنه، إذ جيدر  وذلك وال
وصحبه  باملسلم أن يعرف حدوده، ويلتزم هدى الرسول الكرمي 

الكرام والسلف الصاحل من التخفف يف الطعام واالبتعاد عن الشره 
  . والنهم واجلشع
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: قوله أليب جحيفة رضي اهللا عنـه  فقد ورد عن رسول اهللا 

، مث أردف شأ يف جملس الرسول اهللا وقد جت »كف عنا جشاءك«
فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة، أكثـرهم  «: رسول اهللا قائالً
   .»شبعا يف الدنيا

كما أنه عليه الصالة والسالم رأى رجالً عظيم البطن، فأومـأ  
  ؟ »لو كان هذا يف غري هذا لكان خريا لك« :إليه، مث قال له

  : ة الذهبية التاليةإن اهلدي النبوي ينص على القاعد
ما مأل آدمي وعاء قط شرا من بطنه، حبسـب ابـن آدم   «

لقيمات يقمن صلبه، فإن كان البد فاعالً، فثلث لطعامه، وثلث 
  . »لشرابه، وثلث لنفسه

: معلقًا على هذا احلديث -رمحه اهللا-وقد قال ابن قيم اجلوزية 
  : ثالثة – كما يتضح من حديثه عليه السالم –إن مراتب الغذاء 

مرتبة  :والثالثةمرتبة الكفاية،  :والثانيةمرتبة احلاجة، : إحداها
  . الفضلة

إياكم والبِطْنة يف «: كما ورد عن الفاروق رضي اهللا عنه قوله
الطعام والشراب، فإا مفسدة للجسد، مورثة للسقم، ومكسلة 

  . »عن الصالة
رمحه -فعي كما ورد عن الشا. البِطنة تذهب الفطنة: ولذا قيل

ما أفلح مسني قط إال أن يكون حممدا بن احلسن الشيباين : قوله -اهللا
ألنه ال يعدو : قال. مل؟: رمحه اهللا، فقيل له –صاحب أيب حنيفة  –
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إما أن يهتم آلخرتـه ومعـاده، أو لـدنياه    : العاقل إحدى حالتني
ومعاشه، والشحم مع اهلم ال ينعقد، فإذا خال من املعنيني صـار يف  

  . د البهائم، فينعقد الشحمح
أما اليوم فيالحظ أن الدنيا أصحبت عند كثري من الناس أكرب 
مههم ومبلغ علمهم، فأصبح الطعام هلم هدفًا ال وسـيلة، فتـراهم   
يبحثون يف األسواق عن أنواع الطعام، ويسرفون يف قضاء أوقـام  
يف احملالت التجارية واألسواق، يشترون ما اسـتجدت صـناعته   

تلف نوعه ولونه، وساعد على ذلك التطور الكبري يف صناعات واخ
األغذية، فترى أصناف األجبان، وكـذلك اللحـوم واحللويـات    
واملعلبات، وما فتح اهللا به على الناس يف هذا الزمان مما مل يشـهده  

  . عصر سابق
وكان األوىل واألجدر م أن يراعوا هذه الـنعم، وحيـافظوا   

، ويستهلكوها على الوجه املفيد النـافع  عليها ويؤدوا حق شكرها
دون مبالغة أو إسراف أو شراهة تؤدي م إىل التخمـة ومـن مث   

  . السمنة والبدانة
إن هناك سلوكيات اقتصادية بدأت يف الظهور واالنتشـار يف  

  اتمع اإلسالمي
متثل عبئًا اقتصاديا، وهلا آثار ضارة على االقتصـاد الـوطين،    

وتعـد  . ا رجل الفكر واالقتصاد والسياسـية ينبغي أن يتصدى هل
أمثلة منوذجية ، سلوكيات التخمة وإدمان الشراء واالستهالك الشره

  . لتلك السلوكيات االقتصادية
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ومازلنا جند من أغلب األسر، حـىت ذات الـدخل احملـدود،    
تصرفات ال مربر هلا سوى العادات واهلوى والتقليد واملباهاة، خدما 

ائقني مستوردين من اخلارج، واحتفـاالت مكلفـة،   ومربيات وس
ومالبس للنساء واألطفال بأسعار مرتفعة جدا، وبنودا اسـتهالكية  
تثقل كاهل ميزانية األسرة، وما ذلك إال لتلبية دواعي االسـتعراض  

  . االجتماعي وحب الظهور
إن ظاهرة ختمة االستهالك وعادة الصرف واإلنفاق غري املوجه، 

ات والظواهر اليت أدت إليها ظروف احلياة اجلديدة، نتيجة من العاد
النقلة االقتصادية اليت مرت ا جمتمعاتنا، وقد ساعد على انتشـار  

إغراق السـوق بصـنوف   : الثقافة االستهالكية عوامل عديدة منها
الكماليات واإلعالن عنها بطريقة مثرية، وكذا اخنفـاض الـوعي   

، وعدم توجيه أفراد اتمـع منـذ   االستهالكي لدى أفراد اتمع
نعومة أظفارهم وتعويدهم على السـلوك االسـتهالكي الرشـيد    

  . املنضبط املهتدي بآداب اإلسالم املنظمة لالستهالك
ومن خالل دراسات وحتقيقات عديدة، تـبني أن اإلعالنـات   
التجارية متارس دورا كبريا يف خداع املستهلك، ويف دفعه إىل املزيد 

اء ألشياء كثرية ال حاجة به إليها فعالً، وهذا هو اإلسراف من الشر
بعينه، بل ومتارس اإلعالنات دورا يف تغليب البواعـث الوجدانيـة   

  . كالتقليد وحب التميز والزهو
ويعد اإلعالن مسئوالً إىل حد كبري عن تكوين عادات شرائية 

أو خاطئة، إذ قد يعمد املعلنون إىل تشكيك الناس يف سلع قدميـة  
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سلع جديدة يف حوزم مل تستنفد، لينصرفوا عنها إىل شراء سـلع  
  . جديدة أخرى

إن الكم اهلائل من اإلعالنات الدعائية اليت تزخر ـا أجهـزة   
اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة يف مجيع دول العامل هو أحـد  

إذ  .املقاييس األمينة لنزعة االستهالك اليت أملت بالبشر يف هذا الزمن
يلجأ املنتجون إىل كل وسيلة متاحة حلث النـاس علـى زيـادة    

  . استهالكهم
وال يقتصر األمر على اإلعالنات والدعاية اجلذابة وإمنا جتاوزمها 
إىل أساليب أخرى، مثل التسهيالت يف عمليات الشـراء، ومحـل   
السلع إىل املستهلك يف مقر سكنه أو عمله، ويف أسـاليب الـدفع   

قساط، ومكافأة املشتري كلما كثف من سـلوكه  بالبطاقات واأل
  . االستهالكي والشرائي

وقد سهل احلاسب اآليل مهمة املنتجني واملسوقني، إذ يـدرس  
املنتجون من خالل نفسية املستهلك، أنسـب أسـاليب الدعايـة    

  . ووسائل اإلعالن لسلعهم ومنتجام
وحقيقة األمر، فكلما ازداد االستهالك كلمـا منـت جبـال    

فايات على وجه األرض مبا حتويه من مواد مستعصية على التحلل الن
  . واهلضم، ومن مواد متباينة السمية

ومثة أمناط من االستهالك ينجم عنها تلوث البيئة مبواد ضـارة  
االستهالك التريف لألثاث املنزيل يف زمننـا املعاصـر،   : ومسوم، مثل

  . يتهاومثل األدوية والعقاقري اليت تنتهي فترات صالح

 



  
)إسراف. ضرر . مرض.. (التخمــة 

  
١٠  

 
  . االستهالك هو طوفان التلوث القادم: ولذا قيل

، وقد ترتب على فشو االستهالك الشره وانتشاره يف اتمـع 
انشغال العقلية االسـتهالكية  : عدد من اآلثار والنتائج الضارة مثل

بالتبذير وعدم االكتراث بالنعم، وكذا اإلتالف والنبذ واالسـتبعاد  
ضافة إىل التفكك االجتماعي، نتيجـة  لكثري من الطيبات والسلع، إ

  : ولذا قيل. بروز القيم املادية وسيادا
  . االستهالك يعد عائقًا أمام التوجيه االجتماعي اإلجيايب

ينبغي ، ومن املعلوم، أن أوجه السرف الباذخ أو غري الضروري
على األفراد واألسر من املواطنيني إعادة النظر فيها للـتخلص مـن   

خية واالستهالكية املفرطة ومظاهر املباهـاة والتعـايل   األمناط البذ
  . املتمثلة يف مناسبات األعراس والوالئم واملآمت

ومن املعروف اقتصاديا يف كل دول العامل أن أنسب وسـيلة  
لتقريب القرارات االستهالكية لألفراد هي الرشد االقتصادي املتمثل 

 الـتخلص مـن   يف األسعار، حبيث تكون هلذه األسعار فعاليـة يف 
  . االستهالك التبذيري أو ألغراض التفاخر واملباهاة

لقد ولد األمريكـي لكـي   «: لقد شاع يف دول غرب أوروبا
وهذه عبارة تدلنا على عقلية الغرب االستهالكية، الـيت   »يشتري

تنادي باحلرية والنفعية وامللكية اخلاصة غري املنضبطة، وإن كانـت  
ب، فليس هلا مصداقية مماثلـة عنـد   هذه العبارة صحيحة عند الغر

املسلمني، ألن املسلم ولد لكي يعبد ربه، ومن مث يقوم مبتطلبـات  
اخلالفة والعمارة، وسعيه يف طلب املعاش وأكله وشـربه ولبسـه   
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وسائر أعماله كلها، إذا صدقت النية وخلصت وابتغى املسلم وجه 
ة مـن  ربه، واتبع هدي نبيه عليه الصالة والسـالم، فإـا عبـاد   

العبادات، وقربة من القربات، يثاب عليها وجيزى اجلـزاء األوىف،  
فاملسلم يأكل ليعيش، ويعيش ليعبد ربه، يف حني أن الكافر يأكـل  

إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ : ليعيش، ويعيش ليأكل مصداقًا لقوله تعاىل
رهم يأْكُلُوا ذَ: ، وقوله سبحانه]٤٤: الفرقان[ هم أَضلُّ سبِيلًا

: ، وقولـه ]٣: احلجر[ ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ
ُّلأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن كأُولَئ ]١٧٩: األعراف .[  

ل الضوابط والتوجيهات الـيت  إن الشريعة اإلسالمية ومن خال
املسلم متارس تأثريا  ضتها على منط االستهالك وسلوك املستهلكافتر

مباشرا يف حتديد نوعية الطلب وحجم واجتاهات منوه؛ وذلك يؤثر 
بالتايل يف حجم املوارد املطلوبة وختصيصها إلنتاج الطيبـات الـيت   

  . تشبع احتياجات اتمع
إن ضوابط السلوك االستهالكي من حيث كراهيـة املباهـاة   

ال يف املعيشة، تؤدي والتظاهر، وتفضيل التقشف والبساطة واالعتد
بصورة غري مباشرة للحد من إنتاج السلع الكمالية أو السـلع ذات  
احملتوى التريف، حىت يتحقق للمجتمع مزيدا من النمـو والرفاهيـة   

  .واالستقرار االقتصادي
* * *  
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  أضرار التخمة

إن موضوع الطعام والشراب يف تاريخ األمة املسـلمة قـدمي   
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، كما وعريق، فأصوله تستمد من 

أن كتب الفقه، والرقائق، واملواعظ، والزهديات، واألخالق تفـرد  
أبوابا للطعام والشراب، تنهى عن احملرمات، وتأمر باتبـاع اآلداب  

  . الشرعية
أما اليوم فقد أصبح الطعام والشراب يف حياة أغلب الناس ما 

وغاية، در يف صناعة األطعمـة  ، ولذةوشرها، وإسرافًا وتبذيرا، 
واألشربة األموال، وتنصب املوائد املفتوحة يف البيوت واملطـاعم،  

  . وجيرى السباق يف إقامة احلفالت الباذخة
وانزلق عامة الناس إىل مساوئ التقليد األعمى لألمـم املاديـة   
املترفة، واتسمت حياة الكثريين بالتكلف واإلسراف يف والئمهـم  

  . دهم وحياموأعيا
حىت أصبحت أعيادنا مظاهرة باهظة الثمن ورمضاناتنا يف كل 

  . عام مومسا للسرف والترف، بدالً من أن تكون عبادة وجدا
فتحول الغذاء إىل خطر رهيب، وارتفعت صيحات التحذير من 
مستقبل ينذر باألخطار، وباتت احلاجة ماسة لألمـن االجتمـاعي   

  . رشيد اإلنفاق واالستهالكواالقتصادي والغذائي وت
عبـادة اهللا مث  : إن اإلنسان كائن حي، يقوم بوظائف مهمـة 

وهذا جيعله حباجـة إىل  . إعمار األرض وإقامة مبادئ العدل واخلري
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الطعام، كي ينمو ويعيش ويتحرك ويعمل، وحيتاج إىل املـاء، إذ ال  
  . يستطيع اإلنسان البقاء حيا ملدة طويلة بال ماء

. الكائن البشري لغزيرة الطعام والشراب أمر فطريفاستجابة 
كما أن احملافظة على القوام الغذائي املتنوع واملتوازن مع التوسـط  
واالعتدال مينح اإلنسان يف مراحل عمره جسما قويا وصحة دائمة 

  . وعمرا مباركًا ومديدا
إذ ال يكفي اإلنسان يف طعامه وشرابه أن يتناول نوعا واحدا، 

املـاء، والسـكريات،   : بد من توافر االحتياجات األساسية مثلفال
والربوتينات والشحوم، والدهون، والفيتامينات، وبعض العناصـر  

  . املعدنية
إن اإلنسان إذا أكل ما يسد به جوعه، وشرب ما يسكن بـه  
ظمأه، فإن هذا مطلوب عقالً، ومندوب إليه شرعا، ملا فيـه مـن   

   .حفظ النفس وصيانة احلواس
الطعـام والشـراب بـني    «: يقول حميي الدين مستو يف كتابه

إذا كانت التخمة مترض ومتيت، فإن احلرمان : »االعتدال واإلسراف
ميرض النفس ويفتر عن العبادة، أما الوسيطة فإا تنشـط الـنفس   

فاالعتدال توسط بني التفريط واإلسراف، وبني . وتظهر روحانيتها
  . حلالل يف املأكل واملشربالبخل واإلنفاق الزائد عن ا
على االعتدال وحض على التقلل من  وقد حث رسول اهللا 

الكافر يأكـل يف  «: الطعام والشراب، فقال عليه الصالة والسالم
  ]. رواه مسلم[ »سبعة أمعاء، واملؤمن يأكل يف معي واحد
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  : قال حامت الطائي ذاما كثرة األكل

  فإنك إن أعطيت بطنـك سـؤله  
ك ناال منتهى الـذم أمجعـا  وفرج  

هو التوسط بـني اجلـوع والتخمـة،     –إذن  –إن االعتدال 
بالتقليل من كمية الطعام والشراب، دون أن ينقص عن حاجة البدن 

صحة اجلسم، وجودة الفهـم،  : والعمل، ويف ذلك فوائد مجة منها
أكـرب  : قال بعض احلكماء. وقوة احلفظ، وقلة النوم، وخفة النفس

  . قدير الغذاءالدواء ت
ويف املقابل، فإن اإلقبال على الطعام بشره زائد، جيعل األغذية 
عند النهميني املسرفني هدفًا وغاية، يبذلون من أجلـها األمـوال   

. الباهظة، وميضون أوقاتا طويلة يف األسواق، يشترون ألوان األطعمة
 وهؤالء الذين جعلوا مهَّهم بطوم وأهدافهم ملذام وشـهوام، 
يضنون بأمواهلم عن مساعدة بائس أو إعانة فقري، فنتج عن ذلـك  

  . بطون جائعة وأموال ضائعة
إن اإلسراف والتبذير والترف واملباهاة سلوكيات اسـتهالكية  

دخلت مع األسف حياة الناس ومشلت معظم جوانب احلياة ، خطرة
املختلفة، فهناك التنويع يف األطعمة واألشربة يف الدعوات العامـة  
واملناسبات ووالئم األعراس اليت تكلف أمواالً طائلة، وهناك املوائد 
املفتوحة املشتملة على أصناف عديدة، لقاء مبالغ حمددة عن كـل  

  . شخص وهناك الوالئم املخصصة يف حاالت الوفاة واملآمت
واتمعات املسلمة ، فيا عجبا من جمتمع يقيم األفراح والوالئم
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آمت، وقدميا قال على بن أيب طالب رضـي اهللا  تعاين من األحزان وامل
  . ما جاع فقري إال مبا متتع غين: عنه كلمته املشهورة

إن كثـرة األكـل   : وورد عن القاضي عياض رمحه اهللا قوله
والشرب دليل على النهم واحلرص والشره وغلبة الشهوة، وهـي  
مسبب ملضاد الدنيا واآلخرة وجالب ألدواء اجلسد وخثار الـنفس  

  . ي فتورهاأ
إن اإلسراف يف تناول الطعام والشراب يؤدي إىل اختزاـا يف  
اجلسم، وحتوهلا إىل حلم وشحم وبدانة وبطنة، تقعد باإلنسان عـن  

  . البطنة تذهب الفطنة: وقدميا قيل. كثري من أعماله ونشاطاته
وقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قولته املشـهورة  

ياكم والبطنة فإا مكسلة عن الصالة، مؤذيـة  إ: وحكمته املأثورة
للجسم، وعليكم بالقصد يف قوتكم، فإنه أبعد عن األشر، وأصـح  
للبدن، وأقوى على العبادة، وإن امرأً لن يهلك حىت يؤثر شـهوته  

  . على دينه
ومن طريف القول ما أجاب به مسلمة بن عبد امللـك ملـك   

الذي ميـأل  : قال مسلمةما تعدن األمحق فيكم؟ : الروم، حني سئل
  . بطنه من كل ما وجد

إذا أكلـتم  : يقول ألصحابه ناصحا -رمحه اهللا-وكان فرقد 
فشدوا األزر على أوساطكم، وصغروا اللقم، وشـددوا املضـغ،   
ومصوا املاء مصا، وال حيل أحدكم إزاره فيتسع معاه، وليأكل كل 

  . واحد من بني يديه
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داء إدخال الطعـام علـى   وقد أمجعت األطباء على أن رأس ال

  . أكثر العلل إمنا يتولد من فضول وزوائد الطعام: الطعام، وقالوا
كما قسم ذلك ابن قـيم  ) الغذاء(إن مراتب الطعام والشراب 

مرتبـة  : مراتب ثالثـة  »الطب النبوي«اجلوزية رمحه اهللا يف كتابه 
  . احلاجة، مث مرتبة الكفاية، وأخريا مرتبة الفضلة

رمضان تزداد مصروفات األسر اة الشـراهة  ولألسف ففي 
االستهالكية وم التسوق واإلنفاق املرتفع، إذ يتحول النـوم إىل  
النهار، واألكل والزيارات والتجوال يف الشوارع وارتياد املتنزهات 
إىل الليل، ويستهلك الفرد يف وجبيت اإلفطار والسحور أضعاف ما 

لول رمضان املبارك، حـىت  كان يستهلكه يف ثالث وجبات قبل ح
أصبح مألوفًا يف أمسيات شهر رمضان كثرة حـاالت اإلسـعاف   

  . بسبب التخمة على موائد اإلفطار
وكم يلحق األفراد واألسر يف عصرنا احلاضر من مشـكالت  
وأخطار، وهم يلهثون وراء تقليد بعضـهم يف إقامـة احلفـالت،    

ائد املفتوحـة،  وتكلف املناسبات، واخلروج إىل املطاعم حيث املو
واملبالغة يف تناول األطعمة واِألشربة بال قيود وال حـدود يف كـل   

  . شهور السنة ويف رمضان خاصة
إن االعتدال يؤدي إىل وفر اقتصادي يف حيـاة  : وختاما أقول

. الفرد واألسرة، وإىل قوة مالية وجتارية يف حياة الدولـة واألمـة  
أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَـم يقْتـروا   والَّذين إِذَا : وصدق اهللا القائل

  ]. ٦٧: الفرقان[ وكَانَ بين ذَلك قَواما
* * *  

 



  

  ١٧  )إسراف. ضرر . مرض.. (التخمــة 
 

  التخمة يف رمضان

رمضان ذلك الشهر املبارك، شهر السالم والصيام، أحاله بعض 
املسلمني إىل شهر طعام، فكان حظهم يف االحتفال به والترحيـب  

ألوان وأصناف األطعمة اليت يدسوا بقدومه هو جمرد تغيري مواعيد و
يف بطوم غري عابثني وغري مدركني للمرامي األصيلة النبيلـة مـن   

  . الصوم
إن لشهر الصيام مع الطعام نوادرا وحكايات وأشعارا وأخبارا، 
وبدالً من أن يشعر بعض املسلمني بآالم الفقراء واملعـدمني ومبـن   

ملعمورة، فيتوجهون إىل العلـي  تصيبهم ااعات يف كثري من أحناء ا
القدير بالشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، ويقتصدون يف الطعـام  

  . ويسارعون إىل اخلريات، فإم يفرطون يف التغذية
وأول مظاهر اإلفراط يف التغذية يف شهر رمضان زيادة أوزام 
بصورة مفرطة، ونسوا أو تناسوا أن بعض املصحات العاملية متارس 

ة جتويع املرضي وجتربهم على الصوم واالمتناع عـن الغـذاء،   عملي
  . وذلك بغية الوصول م إىل الوزن الطبيعي والصحي

: »بستان رمضـان «يقول األستاذ حممد مبارك يف كتابه الرائع 
فـال  . ن أهم الضرورات احلياتيةليس من شك يف أن الغذاء يعد م

  . عن الغذاء بألوانه لكل كائن حي غىن
فكما جعل اهللا سبحانه وتعاىل من املاء كل  شيء حي، فـإن  

  . كل شيء حي يف حاجة إىل الغذاء

 



  
)إسراف. ضرر . مرض.. (التخمــة 

  
١٨  

 
املوائـد، واملناخـل،   : أربعة حدثت بعد رسول اهللا : قالوا
األشـنان  «: يقول الغزايل رمحـه اهللا . والشبع) الصابون(واألشنان 

ابتداع مستحسن من أجل النظافة، ووضع الطعام على املائـدة ال  
. أس به، وخنل الدقيق تطييب للطعام ما مل يؤد إىل التنعم املفـرط ب

وأما الشبع فهو أشد األربعة، فإنه يدعو إىل حتريك الشهوة وحتريك 
  . يف البدن) األمراض(األدواء 

حيدثنا كتاب املوشى عن عيوب اآلكلني، ويبني لنا ما ينبغي أن 
إن تصغري اللقمـة  : يعمد إليه الطاعم من آداب إذا جلس إىل املائدة

خري، والترفع عن الشره والنهم خري، ومن آداب الطاعمني أـم ال  
اخلبز امللطخ (يأكلون الكرش وال الطحال والرئة، وال يأكلون الثريد 

وال يتبعون الدسم، وال ميلئون باللقم أفـواههم، وال  ) مبرق اللحم
يعجلون يف مضغهم، وال يأكلون جبانب الشدقني، وال يزاوجـون  

  . بني اللقمتني
إذا أكلت فضم : أن رجالً أوصى ابنه فقال: ويف عيون األخبار

شفتيك، وال تتلفنت ميينا ومشاالً، وال تلقمن بسكني أبدا، وال جتلس 
  . قبل من هم أسن منك وأرفع منزلة، وال متسح بثياب بدنك

إىل ابن عمر رضي اهللا عنـهما  ) مهضم(وجاء رجل جبوارش 
ما أصنع به؟ إنه ليأيت : قال. شيء يهضم الطعام: لما هذا؟ قا: فقال

  . علي الشهر ما أشبع فيه من طعام
  . البطنة تذهب الفطنة: وورد عن علي رضي اهللا عنه قوله

كانت ملوك األعاجم إذا رأت الرجل مـا  : وقال ابن املقفع
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شرِها أخرجوه من طبقة اجلد إىل طبقة اهلزل، ومن باب التعظيم إىل 
  . االحتقارباب 

يف إحـدى  : دخل أحد احلمقى على اخلليفة هارون الرشـيد 
هل لك يف العشـاء؟  : الليايل الرمضانية وهو يأكل، فقال له الرشيد

أمواصل أنـت؟  : إين صائم يا أمري املؤمنني، فسأله الرشيد: فأجابه
ال، ولكين وجدت صيام الليل أسهل من صـيام النـهار،   : فأجابه

  . نهار أفضل من حالوته يف الليلوحالوة الطعام يف ال
إذا شبع الصائم عند فطره فقد قصر : وورد عن القسطالين قوله

فيما يقتضي املزيد من أجره، فالشبع يورث القسوة، ويوفر اجلفوة، 
  . ويثري النوم، وجيلب الكسل عن الطاعة

: وكان حممد بن اجلهم وهو من رؤساء أهل البخـل، يقـول  
هاء وعشرة من الشـعراء وعشـرة مـن    وددت أن عشرة من الفق

اخلطباء وعشرة من األدباء، تواطؤوا على ذمي واستحلوا شـتمي،  
حىت ينشر عنهم ذلك يف اآلفاق، فال ميتد إيلَّ أمل آمل، وال ينبسط 

  .حنوي رجاء راج
إننا خنشى أن نقعد عنـدك فـوق   : قال له أصحابه ذات يوم 

وقت استحسانك  مقدار شهوتك، فلو جعلت لنا عالمة نعرف ا
  !!!هات الغداء... يا غالم : عالمة ذلك أن أقول: لقيامنا؟ فقال

* * *  
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  التخمة واإلسراف

الَّذين يفِْسدونَ في * ولَا تطيعوا أَمر الْمسرِفني : قال تعاىل
  ]. ١٥٢، ١٥١: الشعراء[ الْأَرضِ ولَا يصلحونَ

لشيخ أمحد حميي الدين وال عجب، فاإلسراف على حد قول ا
هو علة زائفـة   »معامل القرآن يف عوامل األكوان«العجوز يف كتابه 

وخطيئة جارفة، يأيت بالضرر البالغ، واألذى الزائد، فتختـل بـه   
املوازين، وتضطرب به املقادير، فينقلب اخلري شرا، والنفع ضرا، فهو 

األفعال،  شر األمور على اإلطالق، سواء أكان ذلك يف األقوال أو
  . فالسعيد من هجره وحما عنه أثره

اإلسراف هو جتاوز حد االعتدال يف أي شيء مـن شـؤون   
احلياة، وقد جعل اهللا هناءة احلياة يف التنقل بني أضداد احلياة الـيت  
هي ليل وار، ونوم ويقظة، وحركة وسكون، وتعـب وراحـة،   

  ... وجوع وشبع، وأكل وشرب، وبطء وسرعة، وأمل وحذر
ذا أخذ اإلنسان من هذا هلذا بقدر الضرورة من غري مبالغـة  فإ

كان االعتدال احملمود والتوسط املطلوب، وإذا بالغ يف اإلقـالل أو  
  . اإلكثار ودخل يف حدود الضرر كان اإلسراف

وقد حتدث عن اإلسراف أساطني العلم وأربـاب احلكمـة،   
لسـلف  اهتداًء بآيات القرآن العزيز وأحاديث املصطفى وآثـار ا 

  . وأقوال احلكماء والبلغاء وأمثال العرب، فبينوا أضرار اإلسراف
فاألطباء نصحوا بعدم اإلسراف يف األكل والشرب حفاظًا على 
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الصحة، وأهل الرأي نصحوا بعدم اإلسراف يف األمل أو احلـذر،  
كي ال تفوت الفرصة، وأهل االقتصاد نصحوا بعدم اإلسـراف يف  

ع املال وينفد، وأرباب التربية نصـحوا  البذل واإلنفاق كي ال يضي
بعدم اإلسراف يف الشدة أو اللني حىت ال تفوت الفضـيلة، وأهـل   
االجتماع نصحوا بعدم اإلسراف يف املدح أو الثناء حىت ال تكـون  

  . الغطرسة
لقد قبح القرآن الكرمي اإلسراف ومحل عليه، وهدد املسرفني، 

إِنَّ اللَّه لَا يهدي : ليقول عز وج. وأنذرهم بشر مآل وسوء حال
كَذَّاب رِفسم وه نم ]ويقول سـبحانه ]. ٢٨: غافر :  لَـاو
نيرِفسالْم روا أَميعطت ]ويقول تعاىل]. ١٥١: الشعراء : ككَذَل

ابترم رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي ]ويقول عز وجل ]. ٣٤: غافر
الَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَـم يقْتـروا   و: يف البذل واإلنفاق

  ]. ٦٧: الفرقان[ وكَانَ بين ذَلك قَواما
ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَـى عنقـك ولَـا    : وقال سبحانه

  ]. ٢٩: اإلسراء[ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا
وكُلُوا واشـربوا ولَـا   : يف األكل والشرب، يقول تعاىلو

نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنست ]٣١: األعراف .[  
  . وهذه اآلية كما قال علماؤنا مجعت قوام الطب كله

إن اإلسراف يف األكل يعطل اهلضم، ويفسد املعدة، ويطفـئ  
ت يف الـبطن، ويضـيق   حرارا، ويوهن األعصاب، وحيبس الغازا

املعدة بيـت  : النفس، ويولد األمراض، وحيدث اإلمساك، وهلذا قيل
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  . الداء، واحلمية رأس الدواء

ما مأل ابن « :قوله روى النسائي والترمذي عن رسول اهللا 
آدم وعاًء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صـلبه،  

  . »، وثلث لنفسهفإن كان ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه
واإلسراف يف الشرب خيل حبركة اهلضم، ويولد اإلمسـاك يف  

  . املعدة، ويورث وجع الرأس، وحيدث التخمة
فمن اإلسراف جتاوز املزكي بالعطاء الكثري يوم احلصاد، وكذا 

  . الغلو يف الدين إسراف
وهكذا يكون اإلسراف خروجا عن حدود التوسط واالعتدال، 

فادحة، ويسبب الشقاء والتعاسة، وهو من السيئات ويأيت باملضرة ال
الفادحة واألوصاف الفاضحة، اليت يطلب االستغفار منها واإلقالع 

  .. عنها
* * *  
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  التخمة واهلدر الغذائي

إن اإلسراف مشكلة متعددة اجلوانب واألشكال، يف جمـاالت  
  . الغذاء واللباس واألثاث والسلع الكمالية

يقتصر على االستهالك، بل ميتد ليشمل  واإلسراف يف الغذاء ال
  . بعض السلوكيات املرتبطة به

ويف هذا الصدد تشري بعض الدراسات اليت أجريت يف بعـض  
الدول اخلليجية أن ما يلقى ويتلف من مواد غذائيـة ويوضـع يف   
صناديق القمامة كبري إىل احلد الذي تبلغ نسبته يف بعض احلـاالت  

  . من حجم القمامة% ٤٥
مدينة الرياض أظهرت دراسة أعدا أمانة الريـاض عـن   ويف 

نفايات املدينة أن كمية النفايات اليومية لكل فرد من نفايات املواد 
  .جراما ١٠٦٠الغذائية تبلغ أكثر من 

أما االنعكاسات املترتبة على اإلسراف الغذائي مـن الناحيـة   
  : االقتصادية، فتربز يف األبعاد التالية

وكيات اقتصادية كثرية يف اتمع متثـل عبثًـا   هناك سل: أوالً
اقتصاديا ميكن ختفيفه، وتعد سلوكيات التخمة وإدمـان الشـراء   

  . واالستهالك الشره واإلسراف الغذائي أمثلة لتلك السلوكيات
أن أوجه الصرف الباذخ وغري الضروري ينبغـي علـى   : ثانيا

خلص من األمنـاط  األفراد واألسر واتمعات إعادة النظر فيها، لتت
البذخية واالستهالكية املفرطة املتمثلة يف مناسبات أفراح أو مآمت أو 
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  . أعياد أو يف ليل رمضان املشبع بكل أصناف الطعام وألوان الغذاء

من املعروف اقتصاديا أن أنسب وسيلة لتقريب القرارات : ثالثًا
  . االستهالكية لألفراد هي الرشد االقتصادي يف الشراء

أن ظاهرة اإلسراف الغذائي وختمة االستهالك وعـادة  : عاراب
الصرف غري املوجه، من العادات اخلاطئة، ساعد علـى انتشـارها   
بروز العقلية االستهالكية يف اتمع، وشيوع الثقافة االسـتهالكية  
بني األفراد، إىل جانب إغراق السوق بصنوف الكماليات واإلعالن 

  . غياب الوعي االستهالكيعنها بطرق مثرية، إىل جانب 
ولألسف، فإن أكثر ما يشغل تفكري العقلية املستهلكة هو توفري 

  . االحتياجات املادية، واقتناء كل ما يستجد عرضه يف األسواق
إن عامل اليوم بكافة دوله، متقدمة كانت أو ناميـة، يسـوده   
ظواهر اإلسراف الغذائي ومحى االستهالك والنهم االسـتهالكي،  

ر اإلنسان املعاصر جمرد أداة استهالكية ال هم لـه إال أن  حيث صا
يقتل نفسه جهدا ليزيد دخله، وحيصل على ما يشتري مـن أدوات  
استهالك مادية وغري ضرورية تفرضها على تفكريه وسائل اإلعالم 
وفنون اإلعالن، بزعم أا مقاييس للمكانة االجتماعيـة ومصـادر   

  . للهناء الفردي
 تداعي القيم اخللقية وانتشار القلق وشيوع وقد أدى ذلك إىل

أسلوب البذخ وأمراض التخمة والسمنة، وكل ذلك يعد تبديـدا  
  . للثروة وضياعا للفائض

أما كيف ميكن حتقيق التوازن الغذائي أثناء الشراء سدا لبـاب  
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تبديد الثروة ومنعا لضياع الفائض، فإنه من املعلوم بداهة أن مـن  
اع يف املوارد االستهالكية هو اخلسارة االقتصادية أهم مظاهر الضي

النامجة عن اجلهل واخلرافة يف شـراء الضـروريات واحلاجيـات    
  . والكماليات

. فالعادات الشرائية متيل ألن تكون ثابتة مهما كانت خاطئـة 
فغالبا ما يقوم استهالك الفرد على أساس عشوائي مرجتل ال علـى  

  . أساس رشيد
ا تعليم املستهلك األصناف اليت تعطـي قيمـة   إننا إذا استطعن

  . غذائية أفضل وبأقل نفقة، فإننا نوفر الكثري من العلم اإلنتاجي
مث إن عملية الشراء ليست سهلة، كما يظن بعض الناس، بـل  

  . حتتاج إىل تفكري ودراية
كم من النقود مع األسرة معدة للشراء؟ ومـا  : إن قرارات مثل

رى؟ ومن أي األماكن تشترى االحتياجات؟ نوعية األطعمة اليت تشت
  !!. وكيف ختزن هذه األطعمة؟

إن هذه القرارات تؤثر على أفراد األسرة، لذا البد من التفكري 
العميق واخلربة واملقارنة بني األمثان واألنواع؛ ليكون قرار الشـراء  

  . صائبا حكيما
دم شراء ومن مث فأول ما ينبغي مراعاته أثناء عملية الشراء هو ع

أكثر من احلاجة، أي شراء كميات الغذاء الالزمة فقط، لتجنـب  
التلف ملا يزيد عن احلاجة، كما ينبغي الشراء من احملالت النظيفـة  

  . اليت تتبع التعليمات الصحية يف العرض والتغليف والبيع
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فقد أدى التقدم التقين واالجتماعي واالقتصـادي إىل ظهـور   

هلت للمشتري اختيار وشراء ما يطلبه من األسواق املركزية اليت س
  . األطعمة بالنوعيات اليت حيتاجها وتناسب اقتصادياته

* * *  
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  التخمة واجلوع

إن فضول الطعام داع إىل أنواع كثرية من الشـر، إذ حيـرك   
  . اجلوارح إىل املعاصي، ويثقلها عن الطاعات ويكفي ذين شرا

من معصية جلبها الشـبع   كم: يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دوا، فمن وقي شر بطنه فقد 
وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم من اإلنسان إذا مـأل  

  . بطنه من الطعام
ولو ذل اإلنسان نفسه باجلوع، وضيق به جمـاري الشـيطان   

  . غيانألذعنت لطاعة اهللا عز وجل، ومل تسلك سبيل البطر والط
إذ إن أعظم املهلكات البن آدم شهوة البطن، فيها أخرج آدم 
عليه السالم وحواء من دار القرار إىل دار الذل واالفتقار، والـبطن  

  . على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت األدواء واآلفات
إن على املرء أن يتجنب الشبع والتخمة اتباعا لقولـه عليـه   

مي وعاء شرا من بطنه، حبسب ابـن  ما مأل آد«: الصالة والسالم
آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن مل يفعل فثلث لطعامـه، وثلـث   

  ]. رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم[ »لشرابه، وثلث لنفسه
إن النفس البشرية إذا شبعت حتركت، وجالت وطافت علـى  
أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت، يقول أبو 

إن النفس إذا جاعت وعطشت : اهللا يف ذلك سليمان الداراين رمحه
  . صفا القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب
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وحنن يف زمن مال فيه كثري من الناس إىل اإلسـراف والبـذخ   
والتبذير والتفاخر باملآكل واملشارب واملراكب واملسـاكن، ومـا   

لْمبـذِّرِين  إِنَّ ا* ولَا تبذِّر تبـذيرا  علموا أن املبذر أخ للشيطان 
: اإلسـراء [ كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا

٢٧، ٢٦ .[  
وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا : وأن اهللا ال حيب املسرفني

نيرِفسالْم بحي ]٣١: األعراف .[  
 لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ ثُموأن اهللا سائلهم عن كل نعيم 

  ]. ٨: التكاثر[
أَذْهبتم طَيبـاتكُم فـي   وأنه عز وجل سائلهم عن الطيبات 

كُماتيح ]٢٠: األحقاف .[  
وما علموا أن أكثر الناس شبعا يف الدنيا أطـوهلم جوعـا يف   

يم يف احللية الذي رواه أبو نع اآلخرة، كما يف حديث رسول اهللا 
الـذين غـذوا بـالنعيم،     وحسنه األلباين، وأن شرار أمة حممد 

يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون يف الكالم، 
وأن السرف أن نأكل كل ما شئنا واشتهينا، وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

الضحك بغري عجب، واألكل من غري جوع، والنـوم  : ميقت ثالثة
  . ن غري سهربالنهار م

الرجل يأكل يف اليـوم أكلـة،   : سئل سهل التستري رمحه اهللا
: أكل املؤمنني، قيل له: فأكلتان، قال: أكل الصديقني، قيل له: قال

  . قل ألهله يبنوا له معلفًا: فثالث أكالت، فقال
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  : جاء يف حلية األولياء األبيات الشعرية التالية
ــف   ــرده رغي ــوع يط ــدت اجل   وج

ــف   ــلء الك ــرات  وم ــاء الف ــن م م
  وقــل الطعــم عــون للمصــلي    

وكثـــر الطعـــم عـــون للســـبات  
ما شبعت منذ ست عشرة «: وورد عن الشافعي رمحه اهللا قوله

سنة، ألن الشبع يثقل البدن، ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، وجيلب 
  . ضعف صاحبه عن العبادةيالنوم، و

فوائد مجة من وورد عن مجع من العلماء والفقهاء أن يف اجلوع 
  : ذلك

صفاء القلب وإيقاد القرحية وإنفاذ البصرية، فإن الشـبع  : أوالً
  . يورث البالدة ويعمي القلب

رقة القلب وصفاؤه، الذي يتهيأ إلدراك لـذة املثـابرة   : ثانيا
  . والتأثر بالذكر

االنكسار والذل وزوال البطر والفرح واألشر الذي هـو  : ثالثًا
  . عن اهللا تعاىل مبدأ الطغيان والغفلة

تذكر بالء اهللا وعذابه وأهل البالء، فإن الشبعان ينسـى  : رابعا
  . اجلوع

كسر شهوات املعاصي، واالستيالء على النفس األمارة : خامسا
بالسوء، فإن منشأ املعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القـوى  
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  . والشهوات ال حمالة األطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة

دفع النوم ودوام السهر، فإن من شبع شرب كـثريا،  : ادساس
ومن كثر شربه كثر نومه، ويف كثرة النوم ضياع العمـر وفـوت   

  . التهجد، وبالدة الطبع وقساوة القلب
تيسري املواظبة على العبادة، فإن األكل مينع من كثـرة  : سابعا

  . العبادات، ألنه حيتاج إىل زمان يشتغل فيه باألكل
صحة البدن ودفع األمراض، فإن سببها كثـرة األكـل   : اثامن

وحصول فضلة األخالط يف املعدة والعروق، ويف اجلوع مـا مينـع   
  . ذلك

خفة املؤونة، فإن من تعود قلة األكل كفاه من املـال  : تاسعا
  . قدر يسري، والذي تعود الشبع صار بطنه غرميا مالزما له

ن األطعمة علـى اليتـامى   اإليثار والتصدق مبا فضل م: عاشرا
واملساكني، فيكون يوم القيامة يف ظل صدقته كل متصدق يرجـو  

  . وجه ربه
فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كـل فائـدة فوائـد ال    
ينحصر عددها، وال تتناهى فوائدها، فاجلوع خزانة عظيمة لفوائد 

  . اآلخرة
 وقد أشار أبو سليمان الداراين رمحه اهللا إىل ست آفات مـن 

فقد حالوة املناجـاة،  : من شبع دخل عليه ست آفات: الشبع فقال
وتعذر حفظ احلكمة، وحرمان الشفقة على اخللق، ألنه إذا شـبع  
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ظن أن اخللق كلهم شباع، وثقل العبـادة، وزيـادة الشـهوات،    
  . والدوران حول املزابل

  : مث إن األكول مذموم يف ثالثة أحوال
إن كان مكتسبا فال يسـلم  إن كان من أهل العبادة فيكسل، و

من اآلفات، وإن كان ممن يدخل عليه شيء فال ينصف اهللا تعـاىل  
  . من نفسه

ما كان سـبب  : والتخمة أصل كل داء فلو قيل ألهل القبور
  . التخم: آجالكم؟ لقالوا

ومن مث فال ينبغي للمرء أن يشبع اليوم يف احلالل، ألنه إذا شبع 
  . اممن احلالل، دعته نفسه إىل احلر

اجلوع مفتاح اآلخرة وباب الزهد، والشـبع  : وصدق من قال
  .. مفتاح الدنيا وباب الرغبة

  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
* * *  
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