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أ

ملخص

البخل وآثاره في النفس في ضوء القرآن الكريم دراسة هذا البحث موضوعه : " 
طالب ،10932008852، ورقمه اجلامعي نلدي سيف الرمحنالذي كتبه الطالب: ، "موضوعية

شريف قاسم الجامعة السلطان يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، 
للحصول على درجة بكالوريوسفي يكون هذا البحث مكمال للشروط الالزمة و اإلسالمية احلكومية.

قسم التفسري واحلديث.

ني خلفية هذا البحث استنادا بأن القرآن الكرمي عظيم الفضل رفيع املنزلة يف حياة املسلم
،لنيل السعادة يف الدنيا واآلخرةو إىل أن تقوم الساعةهداية هلم 

منح اهللا عز وجل للناس العقل والشهوة، وجعل الشريعة صراطا مستقيما، فإذا ضعفت 
سوف ، وميلكه هواه و صار الناس كالبهائمفالشهوة فال يتقدم الناس يف حياته، وإذا ضعف العقل 

نشأ يف قلبه األمراض منها البخل.  ي

هذه ، وذم اهللا تعاىل ياةوأضرها يف احلالبخلصفة وقد بني اهللا عّز وجّل يف القرآن الكرمي
، وإن يف مثال يف القرآنالبخيل ، وضرب اهللا تعاىل قارون اتباع اهلوى والشياطنيالصفة 

ذلك آلية لقوم يعقلون.

القرآنية بذكر اآلياتاملنهج املوضوعيوهذا البحث هو البحث املكتىب، حيث يسلك الباحث 
، في النفسدراسة آثار البخلاملنهج التحليلي يف و ،وتفسري العلماء هلذه اآلياتة بالبخلاملتعلق
عالج كيفية كذلك استنبط الباحث  و ،  ك األيات مستندا بأقوال العلماءمستنبطا من تلوذلك

.يف كتب األخالق واآلداب واملواعظالعلماء واحلكماءاجتهاد البخل من القرآن الكرمي و 



ب

الراغب أن للبخل أنواع، أوال: البخل باملال واملقتنيات، وقّسمونتيجة هذا البحث،
إما أن يكون مباله، ومبال غريه على غريه، والبخل على نفسه مبال غريه، األصفهاين إىل ثالث صور

البخل بالعلم.، رابعا:جلاهثانيا: البخل بالنفس، ثالثا: البخل با

النفسبخل له آثار كثرية منها ما تؤثر فيالو 
قات يف أهله فساد العالحىت يكون ذالقلب امليت، والثاين باالبخيل قلبعادت إىل سوء معظمها ف

.

ما أن يكون بذكر النصوص يف ذم إذه الصفة يعود إىل كيفية إحياء القلب امليت هوعالج 
...أعلمواهللا مباله أو بذكر قدر نفسه وحقيقة ماله أو غريها.البخل أو بذكر املوت ومفارقه 



أ

اإلهداء

اللذين ربياين صغريا , ورعياين كبريا , فنلت -حفظهما اهللا-إىل والديّ 

بربكة دعائهما خريا كثريا.

جامعة السلطان الشريف مين حرفا من أساتذيت وشيوخي يف إىل كل من عل

اإلسالمية  احلكومية برياو.قاسم 

املاجستري حفظه اهللا.دكتور مشهوريالاملشرف إىل أستاذي وشيخي 

أهدي  إليهم مثرة  جهدي  املتواضع



ب

شكر وتقدير

الذي من على املسلمني بإنزال القرآ الكرمي، وتكّفل حبفظه يف الصدور والسطور هللاحلمد 

إىل يوم الدين، وجعل سعادة ملن متسك باهلدي املستقيم.   

اهللا عليه وسلم الذي أوكل اهللا إليه تبيان ما سيدنا ونبينا حممد صلى والّصالة والسالم على 

ع سبيلهمومن اتّب،ورضي اهللا عن أصحابه والتابعني،بعثه اهللا رمحة للعاملنيأراده من التنزيل احلكيم، و 

إىل يوم الدين.

: بعنوانتابة الرسالة العلمية بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكهللا تعاىل فالشكر واحلمد 

كشرط من الشروط "في النفس في القرآن الكريم دراسة موضوعية وتحليليةالبخل وآثاره"

الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.

فأشكر شكرا عظيما لــــــــ:

الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو املالئم يل.،وهم احملبوبنيإخويتو أيب وأمي.1

األستاذ الدكتور حممد شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الطان جامعة السلفضيلة مدير .2

نذير.

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.3

الدكتورة سلمني ييلي.



ج

فضيلة رئيس الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث األستاذ نكسون حسني .4

حممود املاجستري.املاجستري، وسكرتريه األستاذ فكري 

، الذي أرشدين يف كتابة هذا البحث، دكنور مشهوري املاجستريشرف الفضيلة امل.5

وبفضله استطعت إمتامه يف وقته.

فضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف .6

شريف قاسم الجامعة السلطان يف ، الفصل الدويل، خاصة، وكلية أصول الدينعامة

.اإلسالمية احلكومية بيكنبارو

وأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت ومن أعطاين .7

القوة واحلماسة.

- سبيل الرشادواهللا اهلادي إىل - 

10/11/2013بيكنبارو، 

الباحث

نلدي سيف الرحمن
10932008852
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