«اسراف منجر به زوال فیض می شود »
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره اعراف ،آیه  31میفرمایند« :بخورید و بیاشامید ولی اسراف
نکنید» .مفهوم این آیه این است كه اسراف موجب زوال فیض می شود .فیض ناپدید و شما
نمیتوانید آن را داشته باشید.
در حال حاضردنیا به این شکل است كه در همه جا خبر از كمبود غذا داریم و تنها دلیل این امر،
ناشکر بودن در قبال نعمات و الطاف خداوند است .بسیار اسراف كردیم .اكثریت مردم هیچ غذایی
را كامل نمیخورند و بیشتر آن را دور میاندازند ،آنگاه میپرسند« :كه چرا در چنین وضعیتی قرار
گرفته اند؟» .این خواست خداست و اگر خدا بخواهد در هر كاری بركت میدهد و اگر نخواهد،
بركت ِنعمت را از بین میبرد و چون این اتفاق حاصل شود ،دیگر هیچ فایدهای ندارد.
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در این دنیا كافرانی هستند كه خدا را نمیشناسند و میگویند :خدا چگونه روزی ما را میدهد؟
این رزق و روزی صرفاً به خاطر صالحان فراهم شده است .گروهی از اولیای الهی هستند كه پیامبر
اكرم(ص) درباره آنها میفرمایند« :به خاطر حضورآنها روزی و باران دریافت خواهید كرد و با آنها
یاری میشوید» .إن شاءاهلل خداوندِ متعال به دلیل وجود چنین اولیاء صالح و بزرگوار ،از بركات و
رحمتِ خود به ما عنایت فرماید .آنها میگویند كه در حال حاضر با كمبود موادغذایی و قحطی
مواجه هستیم ،بنابراین اسراف نکنید تا برای شما و دیگران كافی باشد ،در نتیجه مردم به خاطر
خودشان پیروز خواهند شد.
حکایتی در زمان حضرت نوح علیه السالم وجود دارد .جثه افراد در گذشته بسیار بزرگ بود و تنها
یکی از آنها در زمان نوح علیه السالم باقی مانده بود ،میتوان گفت جثه او به اندازه یک كوه بود و
به هر طرف رفت برای دریافت غذا راهی میشد ،اما هیچگاه سیر نمیشد ،زیرا بدنش بزرگ بود.
حضرت نوح علیه السالم آمد و آن مرد گفت« :به من غذا بدهید» .نوح علیه السالم در پاسخ گفتند:
« ما در حال ساخت كشتی هستیم و برای تکمیل كشتی به چوب نیاز داریم» .آن مرد گفت« :اگر
برایتان چوب بیاورم ،به من غذا میدهید؟» ،حضرت نوح علیه السالم فرمودند «:بله غذا میدهیم».
پس آن مرد انبوهی از چوب آورد تا حضرت نوح بتواند دو كشتی همانند كشتی كه در حال ساخت
بود را بسازد .نوح علیه السالم سه نان پخت و به او داد .البته برای او این مقدار كافی نبود .بنابراین
حضرت نوح(ع) فرمودند« :آن را بگیر و بگو بسم اهلل الرحمن الرحیم ،بركت با گفتن آن خواهد
آمد» .مرد گفت« :من آن را نمی گویم» .حضرت نوح علیه السالم فرمودند« :تنها یکبار آن را بر
زبان بیاور و مشاهده كن كه به چه میزان راضی میشوی» .آن مرد كافر بود و او را باور نمیكرد.
حضرت نوح (ع)در حال بحث بر گفتن و نگفتن از او پرسید «:چرا نمیگویی؟ گفت بسم اهلل الرحمن
الرحیم نمیگویم» .حضرت فرمودند «:همین االن نان را بخور» .مرد نان را خورد و نتوانست نان
سوم را بخورد ،چرا كه سیر شده بود .او گفت« :شما مرا مجذوب كردید .من این را نمی پذیرم».
چوبی را كه آورده بود برداشت و پراكنده كرد و رفت .با چوبی كه باقی مانده بود ،نوح علیه السالم
كشتی را ساخت.
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در حال حاضر وضعیت ما این گونه است كه اگر اسراف نکنیم ،إن شاءاهلل كمبودی وجود نخواهد
داشت .نادانان برای كسب درآمد بیشتر ،معیشت فقرا را متوقف میكنند و فکر میكنند كه از
طریق توطئه ،میتوانند پول بیشتری به دست بیاورند ،در حالی كه پولی كه به دست میآورند
بیفایده است .آنها نمی توانند آن را بخورند .باشد كه إن شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ
كند.
اگر كسى گمان كند كه پولى به دست مىآورد و به وسیله آن غذا مىخورد ،خداوند كارى مىكند
كه طعام خود را فرو نبرد ،زیرا به خاطر طعام خود مانع رزق و روزى دیگران شده است .او نمیتواند
آن غذا را بخورد .باشد كه إنشاءاهلل خداوند قادر و توانا ،مردم را حفظ كند و به آنها عقل و شعور
دهد تا در تالش برای كسب رزق و روزی به دیگران ضرری نرسانند .إن شاءاهلل خداوند ما را حفظ
و به ما بركت دهد.
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