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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

اإلنسان خملوق من خملوقات اهللا عز وجل، وقد خلقه اهللا يف أحسن تقومي، ومنحه إن 

اهللا بالعقل والشهوة، نعمتان عظيمتان فضلهما اهللا عز وجل على اإلنسان حىت جعل اإلنسان 

ة اليت فطر اإلنسان يف التقدم والتحضر، وكلما ذهب التوازن بني العقل والشهوة خرج عن الفطر 

عليها، فإذا مال اإلنسان إىل شهوته واتبع هواه ظهر منه األمراض الباطنية اليت وسوسها 

يف صدور اإلنسان، والقرآن شفاء لكل األمراض الباطنية اليت ال - لعنة اهللا عليه–الشيطان 

يعلمها األطباء واألدوات الطبية املتحضرة، والقرآن نور على الدرب والظالم.

جاء العقل وانتصفت الشهوة، وتكون الشهوة أمرا ضروريا يف تقدم احلياة اإلنسانية 

يف والقول، وقد أشار اهللا تعاىل 

1.}أَقْـَفاُهلَاقـُُلوبٍ َعَلىأَمْ اْلُقْرَآنَ يـََتَدبـَُّرونَ أََفَال {القرآن الكرمي بقوله :

، وال فرق والتقدماحلضارةسوف ال يعرف اإلنسان ذلك إذا هلكت الشهوة وعقب 

بينه وبني البهائم، وإذا اتبع اإلنسان هواه ميشي على األرض بالفساد وسفك الدماء، أولئك  

كاألنعام بل هم أضل.
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ل هو صفة زينها الشيطان يف نفس البشر هو البخل، والبخألمراض الباطنةومن ا

ال يرضى أن يعطي األخر ما ميلكه جمانا عقال، ولكن العقل قد تذلل على أصال ألن اإلنسان

الشرائع اإلسالمية حىت خفت هذه الصفة وإن زينها الشيطان من كل جهة.

الكرمي كل ما يتعلق بالبخل، واجلزاء للباخل يف احلياة اإلجتماعية. وقد بني اهللا تعاىل يف القرآن 

نعم اهللا عز وجل واإلنسان مستخلف فيها، وقد ضرب اهللا عز وجل قارون بالبخل عربة ملن 

ِمنْ يـَْنُصُرونَهُ ِفَئةٍ ِمنْ َلهُ َكانَ َفَمااْألَْرضَ َوِبَدارِهِ بِهِ َفَخَسْفَنا{بعده، وقال تعاىل :

2}اْلُمْنَتِصرِينَ ِمنَ َكانَ َوَمااللَّهِ ُدونِ 

فيالنفسفيوآثارهالبخل"بعنوانالعلميالبحثيكتبأنالباحثرغبولذا

وطالبواملسلمنياإلسالمبهينفعأنمسؤولواهللا"تحليليةو موضوعيةدراسةالكريمالقرآن

الكرمي.لوجههخالصاوجيعلهالعلم،

الموضوعاختيارأسباب.ب

اب اليت دعت إىل اختيار الباحث هلذا املوضوع ما يلي :ومن أهم األسب

الرغبة الشخصية يف معرفة إحدى األمراض الباطنية وهي البخل من خالل آيات اهللا عز .1

وجل يف القرآن الكرمي موضوعية وبيان آثاره يف النفس.
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ضعف اقتصاد املسلمني ألن األموال تتداول بني األغنياء دون الفقراء. .2

رمحة حنو الفقراء واملساكني وزيادة حب املال يف القلوب حبا مجا.ضعف صفة ال.3

تحديد البحثج. 

بناء على ذلك حدد الباحث هذا البحث فيما يأيت:

الىت تتعلق بصفة البخل موضوعية.معرفة اآليات القرآنية.1

.من اآليات القرآنيةمعرفة تفسري العلماء يف بيان صفة البخل.2

.حتليليا وعالج هذه الصفةصفة يف النفسه الإبراز اآلثار من هذ.3

أهمية البحث وأغراضه.د

. أهميته1

فإن هذا البحث تتجلى أمهيته فيما يأيت:

حاجة الكثريين من املسلمني يف معرفة صفة البخل من خالل آيات اهللا عز وجل .1

.يموضوع

ن مالعلماء واحلكماءل استنباطات من خالوعالجه معرفة آثار البخل يف النفس .2

.النصوص
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ه. أغراض2

ه يف نقطتني مها :فإن هذا البحث تتجلى أغراض

إبراز نتائج البحث على املسلمني ألن البخل صفة شغلها اإلنسان يف نعم اهللا عز .1

.آثار البخل يف النفسوجل وزينها الشيطان عند ابتعاد عن الشرائع اإلسالمية، وبيان 

دارس بعض قليل من العلوم بعد أن تعلم البحث العلمي استيعابا وتطبيقا للباحث .2

شرط له يف حصول على شهادة اجلامعية.الو الدينية،

ه. الدراسات السابقة

د كتابا معينا يف لى الكتب املتقدمة واملعاصرة مل جيعالباحث واطالعهبعد استقراء

البحث دراسة البخل وآثاره يف النفس يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية ، ليكون هذا 

رسالة للماجستري أو الدكتوراة. 

حبث املفسرون يف كتبهم عند تفسري األيات عن البخل إمجاليا قدميا وحديثا، وكذلك 

داب كما فعل اإلمام الغزايل يف قد أطال العلماء كالما يف مادة األخالق والسلوك واملواعظ واآل

ولكن مل البخالء للجاحظ، كتاب و ، ه البخالءكتابطيب البغدادي يف  اخل، و علوم الدينإحياء

يسبق الباحث أحد حبثا عن البخل وآثارها يف النفس يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية.

توضيح المصطلحاتو.

ومن املصطلحات الواردة يف البحث :
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فقد اختلف يف حد البخل، فقيل هو: منع ، ويف االصطالح 3البخل يف اللغة ضد الكرام.1

وال يضر بذله. وقيل: منع الواجب. وقيل: طلب اليسري ومنع احلقري. وقيل ما ال ينفع منعه

هو: أن يرى الرجل ما ينفقه تلًفا وما ميسكه شرفًا. وقيل: إمساك املال حيث جيب بذله 

حبكم الشرع كالزكاة، أو حبكم املروءة كاهلدية وحنوها لألقارب واجلريان واألصدقاء، وترك 

وقيل غري ذلك. ولعل البخل يتناول كل ما ذكر، حملقرات.املضايقة واالستقصاء يف ا

4واألخري أمشل من غريه.

.5ثار مجع األثر : بقية الشيء، والتأثري : إبقاء األثر يف الشيء، وأثر الشيء ترك فيه أثرااآل.2

وقرآنا، ويف االصطالح: كالم اهللا عز –قراءة -يقرأ - القرآن يف اللغة مصدر من قرأ .3

.6على حممد صلى اهللا عليه وسلم، املتعبد بتالوتهوجل، املنزل

قال أبو إسحاق: النفس يف كالم العرب جيري على ضربني: أحدمها قولك : الروح، النفس.4

خرجت نفس فالن أي روحه، ويف نفس فالن أن يفعل كذا وكذا أي يف روعه، والضرب 

نفسه وأهلك نفسه أي اآلخر معىن النفس فيه معىن مجلة الشيء وحقيقته، تقول قتل قالن

.  7أوقع اإلهالك بذاته كلها وحقيقته، واجلمع من كل ذلك أنفس ونفوس

منهج البحث.ز

.222ص ، 1ج بدون السنة)القاهرة : دار املعارف،(لسان العرب، ابن املنظور. 3
.30141اإلسالمية، رقم الفتوى فتوى الشبكة 4
.25ص ، 1ج ، بدون السنة)القاهرة : دار املعارف(،لسان العربابن املنظور، 5
.16ص )2000القاهرة: مكتبة الوهبة،(، مباحث يف علوم القرآن. ، مناع اخلليلالقطان6
.4500ص ، 6ج املرجع السابق،ابن املنظور7
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سيكون املنهج املتبع يف هذا البحث فيما يأيت:

املنهج اإلستقرائي.1

خاصة  راء الكتب املطبوعة املتعلقة مبوضوع البحثوسيكون هذا البحث باستق

املواعظ.كتب األخالق والسلوك واألدب و 

املنهج املوضوعي.2

وذلك ببحث آيات اهللا عز وجل اليت تتعلق بالبخل تبويبا موضوعيا، والرجوع 

ا وحديثا يف بيان معاين األيات.إىل كتب التفسري قدمي

املنهج التحليلي.3

.حتليلياآثاره يف النفس البشريودراسةلنظر إىل احلياة البشرية،اوذلك ب

ط. خطة البحث

ث إىل مخسة أبواب :قسم الباح

الباب األول : مقدمة
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ذكر الباحث فيها: خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأمهيته، والدراسة 

السابقة، وتوضيح املصطلحات الواردة يف البحث، ومنهج البحث، وخطة البحث .

في البخلالباب الثاني: دراسة عامة

:فيه ثالثة فصول

ان أمام نعم اهللا عز وجل األول  : تصرف اإلنسالفصل

الثاين  : تعريف البخلالفصل

الثالث : البخل يف اإلنسانفصلال

وتفسير العلماء فيهاموضوعية تتعلق بالبخل الباب الثالث : اآليات التي

:فصولفيه ثالثة

تتعلق بالبخل موضوعيااألول    : اآليات اليتالفصل

اآلياتالثاين    : تفسري العلماء هلذهالفصل

بعض كالم العلماء يف البخلالثالث   : الفصل

دراسة تحليلةوعالجه بخل في النفسالباب الرابع : آثار ال

:فيه فصالن
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األول    : آثار البخل يف النفسالفصل

الثاين     : عالج البخل يف النفسالفصل

الباب الخامس: الخاتمة

ت مث وضع الباحث فهارس، فهرس قرتاحاالباحث فيه أهم نتائج البحث واالذكر

اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث، وفهرس املوضوعات، وفهرس املصادر واملراجع.


