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الباب الثاني

دراسة عامة في البخل

تعريف البخل وحكمه وأسبابه. أ

تعريف البخل.1

ذلك لبينهما، و وقد رأى بعض العلماء أن البخل والشح مبعىن واحد، وفّرق بعضهم

الباحث بيان تعريف كليهما: أحب

:معنى البخل لغةً )أ

:مبا عنده ومل ُجيْد، ويقالالَكَرِم واُجلوِد، وقد خبََِل بكذا: أي ضنَّ الُبْخُل ِضدُّ 

1.الُبْخلديدال: شَ باخل، ومجعه خبالء، والَبخَّ و هو خبيل

:معنى البخل اصطالًحاب) 

الُبْخُل: إمساك املقتنيات عما ال حيق حبسها عنه((قال الراغب األصفهاين: 

أما الشخ فبيانه فيما يلي..2ويقابله اجلود))

:معنى الشح لغةً )أ

.41ص م). 2004هـ/1425مصر: مكتبة الشروق الدولية،(يط، املعجم الوس، جممع اللغة العربية1
، بدون بريوت: دار املعرفة(،املفردات يف غريب القرآنأبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب،األصفهاين، 2

.38، ص السنة
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ِمن باب قَـَتل، ويف لُغة ِمن باَيبْ َيُشحُّ ل َمع ِحْرٍص. تقول: َشحَّ الُبخْ ((:حُ الشُّ 

بعضهم القوم: إذا َشحَّ ة وأشحاء، وَتشاحَّ َضَرب وتَِعب، ورجل شحيح وقوم ِشحاح وأِشحَّ 

.3))على بعض

:معنى الشحِّ اصطالًحاب) 

4.)): خبل مع حرص، وذلك فيما كان عادةالشحُّ ((قال الراغب األصفهاين: 

.5((إن الشح هو البخل مع احلرص))طربي: الوقال 

البخلحكم .2

ل حكًما واحًدا ينطبق على مجيع صوره وأنواعه، وإمنا لكل صورة من يليس للبخ

يف عمومه مذموًما مكروًها، يقول ابن تيمية: البخلان البخلصور 

بواجب فهو حمرم شرًعا، الفإن كان املنع خب، 6))(والبخل جنس حتته أنواع كبائر وغري كبائر(

الواجبة خبالذاب،كمن منع الزكاة د اهللا صاحبها بالعقوبة والعهو كبرية من الكبائر توعبل

من الكبائر، وهو منع الواجبات: من البخلفإنَّ (قال ابن تيمية: (مثباملال وحرًصا عليه،

.474ص املرجع السابق، ، جممع اللغة العربية3
.337ص املرجع السابق،األصفهاين،4
، اجلامع ألحكام القرآن،نحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الديالقرطيب، أبو عبد اهللا 5

.29، ص 18ج م)2003هـ/ 1423الرياض: دار عامل الكتب،(
.89، ص28ج، م)2005هـ/1426القاهرة: دار الوفاء، (ممجموع الفتاوى، ، ابن تيمية6
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الزكاة، وصلة الرحم، وقرى الضيف، وترك اإلعطاء يف النوائب، وترك اإلنفاق يف سبيل 

.7))اهللا

أن البخل(وأشد درجات (ل ابن قدامة املقدسي: قاكما :أشد درجات البخلو 

يبخل اإلنسان على نفسه مع احلاجة، فكم من خبيل ميسك املال، وميرض فال يتداوى، 

ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. فكم بني من يبخل على نفسه مع احلاجة، وبني ما 

.8))وجلَّ حيث يشاء، فاألخالق عطايا يضعها اهللا عزَّ مع احلاجةيؤثر على نفسه 

أسباب البخل.3

ناصر بن سليمان العمريقع أكثر أسباب البخل يف نفس البشر، وذكر الدوكتور

فيما يلي:ومنها ،بعضها

يض اهللا له ضعف إميان البخيل وسوء ظنِّه باهللا، فهو يستثقل أمر اإلنفاق، ويغفل عن تعو .1

فهو مستخلف فيه وسوف ه يغيب عنه أنَّ هذا املال هو مال اهللانفق، كما أنعلى ما أ

.نيا وبيده شيء منه، وأنه مل يأِت إىل الدُ ل عنه يوم القيامةيسأ

.سبب آخر من أسباب البخل، حيث ينتج عنه تعطيل حلقوق اآلخرين، وهذا الظلم.2

.والتعلق به يورث هذه الصفة الدنيئة، والسجية القبيحةحب املال.3

.نوع من الذكاء والفطنة والتدبري ألمور الدنياالبخلبأنَّ الظن.4

حقوق البطبعة حمفوظة حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،املستدرك ابن تيمية 7
. 125، ص 1جهـ). 1418

. 197، صم)1978هـ/1398بدون الطابع، دمشق: خمتصر منهاج القاصدين،،ابن قدامة املقدسي8
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5..

.بناء مبخلة جمبنةفاأل،اخلوف على األبناء.6

،النشأة والرتبية، فقد ينشأ الشخص بني والدين خبيلني، أو جمتمع يتصف بالبخل.7

.فيتشرب هذه الصفة ممن حوله، وتصبح سجية له

.عدم استشعار ما ينتظر البخيل من العقوبة يوم القيامة.8

.الغفلة عن األجور املرتتبة على اإلنفاق، والقيام باحلقوق الواجبة.9

.9مل، والتشبث باحلياةطول األ.10

الكرب والتكرب كما حدث يف قارون بسبب إستغناء النفس من غريه..11

البخل في االنسان. ب

البخل داء فتاك كم فرق بني أحباب، وأغلق قال الدكتور ناصر بن سليمان العمر: ((

بيوتاً، وهدم أسراً، ودمر جمتمعات، وزرع احلقد والغل يف الصدور، فتقطعت األواصر، 

انصرمت الوشائج، وقام على أساسه سوق احلسد والبغض، وهو من أدوء األدواء وأخبثها، و 

يشعر بأن صاحبه ال يثق يف اهللا تعاىل، فهو دائمًا يسيء الظن خبالقه، وحيسب أنه لن يرزقه، 

ولن يكرمه، وأن هذا الذي بني يديه من اخلري واملال والنعمة لو انقضى فلن يأيت بعده خٌري، 

http://www.almoslim.net/files/almoslim_favicon.ico9
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لف اهللا عليه بسواه، وأن أمواله لو تصدق منها صار فقرياً معوزاً كاملتصدق عليهم، وما ولن خي

10))أيقن هؤالء الظانني باهللا ظن السوء أن املال ال تنقصه الصدقة بل تنميه وتبارك فيه
.

املال حىت ال خيرج من كيسه،يف مساك اإلوهوإنه مشقة اإلعطاءيف اإلنسان والبخل 

. والبخل من أمراض الباطين، واستغىن صاحب البخل من ده بسط يد وأرحييةالكرمي عنولكن 

غريه، وظن أن املال أهم الشيء يف هذه الدنيا. وهذه الصفة تزينها الشيطان حىت سها 

اإلنسان املعطي احلقيقي هو اهللا تبارك وتعاىل مالك كل شىيء وإليه ترجع األمور.

وضرب اهللا تعاىل قارون البخيل مثال ملن بعده وقد توعد اهللا تعاىل بالعقوبة للبخيل،

َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن {حيث قال: 

، وهذه اآلية تدل على طماعه وحب املال حبا مجا حىت نسي أنه مستخلف 11}اْلُمْنَتِصرِينَ 

خرين اليت جيب أن يؤديه، واحلاضر بيع فيه وال خلة، وفيه حقوق اآله ومسؤول عنه يوم الفي

قد ظهر قارون من املتأخرين ظنوا أن املال غاية وبقاء.

البخل صفة من الصفات السيئات الىت جيب أن يبتعد املسلمون عنها، وينبغي أن 

ومسؤول عنه، وفيه حقوق اآلخرين. يعرفوا أن املال هللا تبارك وتعاىل والبشر مستخلف فيه 

بعضا يف قضاء حاجتهم حيث ال يستطيع أحد أن يعيش وحده دون اآلخر.

ttp://www.almoslim.net/files/almoslim_favicon.ico10

.81، سورة القصص: املرجع السابق11
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تصرف اإلنسان أمام نعم اهللا عّز وجلّ .ج

ل احلياة الدينية والدنيوية من تتضمن فيه أصو و كالم اهللا عز وخل هوالقرآن الكرمي 

االعتقادات والعبادات واملعامالت ومكارم األخالق.

واملال نعمة من ة منها ما يتعلق بالنفقة،وقد تكلم اإلسالم كل جوانب احلياة البشري

نعم اهللا تعاىل وهو أمانة اهللا على عباده، واإلنسان مستخلف فيه وسوف يسأل عنه.

العدل والرتاحم، وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن واألصل يف نفقة املال هو

َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى الكرمي قوله: {

، والغاية هنا تسوية يف 12}السَِّبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنَياِء ِمْنُكمْ َواْلَمَساِكِني َواْبنِ 

نع اإلسالم االحتكار يف املال االكتساب واملعيشة ال فرق بني األغنياء واملساكني، وكذلك م

الظلم بني الناس.حيث يسبب

هللا اإلنسان أمام نعم اصرف نه وتعاىل يف كثري من آياته القرآنية توقد ذكر اهللا سبحا

فيما يلي:تصرفهم يف النفقة الحظ الباحث هنا ، و تعاىل خاصة يف املال

خراج النفقة الصحيحة كما أمر اهللا بها.إ.1

تتضمن النفقة جوانب كثرية منها العبودية ويكون املال وسيلة للتقرب إىل اهللا 

ماعية ويكون املال وسيلة يف بناء ، وثانيها احلياة اإلجتيقيتبارك وتعاىل صاحب املال احلق

يف القرآن شريعة الزكاة وسيلة إىل 

.7، سورة احلشر: رجع السابقامل12
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هداف، ولذلك حث اإلسالم على كسب املال احلالل وأمر حسن النفقة، وقال األ

اَر اآلِخرََة َوال تَنسَ تعاىل:{ نـَْياَوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ ، وقوله تعاىل: 13}َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

مَِّئُة َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنبـَُلةٍ {

. 14}َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

يات اليت تدل على اخراج النفقة الصحيحة ما يلي:ومن األ

َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبرَادِّي قوله تعاىل: {

. 15}رِْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فـَُهْم ِفيِه َسَواٌء أَفَِبِنْعَمِة اللَِّه َجيَْحُدونَ 

َوَال يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤتُوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني قوله تعاىل: {و 

وٌر َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغفُ 

.  16}َرِحيمٌ 

.17}َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا وََملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قـََواًماوقوله تعاىل: {

َآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن َآَمُنوا وقوله تعاىل: {

.18}ْم َأْجٌر َكِبريٌ ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هلَُ 

.77، سورة القصص: املرجع السابق13
.261، سورة البقرة: املرجع السابق14
.71، سورة النحل: املرجع السابق15
.22، سورة النور: املرجع السابق16
.67، سورة الفرقان: قاملرجع الساب17
.7، سورة احلديد: املرجع السابق18
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ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال وقوله تعاىل: { اَر َواْإلِ َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

ْن يُوَق 

.19}ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

النفقة الممنوعة التي نهى اهللا تبارك وتعالى عنها.2

كما سيأيت:مها يف ثالثةويتكون معظ

النفقة يف األشياء احملرمة، وقد ذكر اهللا عز وجّل يف عدة آيات منها قوله تعاىل: )أ

ا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن يَاأَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنََّ {

.20}فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا َال يـَُقوُموَن النفقة يف الربا، وهذا قد حّرم اهللا تعاىل يف قوله : {و )ب

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَّ  ِذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ

ِإَىل َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن َربِِّه فَانـْتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَْمرُهُ 

.21}اَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ اللَِّه َوَمْن عَ 

رِيَن َكانُوا اإلسراف والتبزير يف النفقة، وهذا قد منع اهللا تعاىل يف قوله: {)ت ِإنَّ اْلُمَبذِّ

يَا َبِين َآَدَم ُخُذوا، وقوله أيضا: {22}ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفورًا

.23}زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

.9، سورة احلشر: املرجع السابق19
.90، سورة املائدة: املرجع السابق20
.275، سورة البقرة: املرجع السابق21
.27، سورة اإلسراء: املرجع السابق22
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لبخل والشح في النفقة.ا. 3

َواللَُّه َال ذكر اهللا تعاىل ما يتعلق بالبخل يف عدة آيات منها قوله تعاىل: {...قد و 

ِذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ الَّ ، حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 

.24}احلَِْميدُ 

وهذه تصرفات الناس أمام نعم اهللا تعاىل خاصة فيما تتعلق بالنفقة يف املال 

القرآن الكرمي واهللا أعلم.مستدال من 

.31، سورة األعراف: املرجع السابق23
.24-23، سورة احلديد: املرجع السابق24


