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الباب الثالث

اآليات التي تتعلق بالبخل وتفسير العلماء فيها

، وعّرب اهللاخمتلفةسورالبخل يف عدة آيات من فيما يتعلق ببحانه وتعاىل وقد ذكر اهللا س

واملعجم 1آن الكرميإىل املعجم املفهرس أللفاظ القروهذا مستند،الفعلوأاتتعاىل باملشتق

أيضا وجد إضافة إىل ذلك 3.واملعجم املفهرس ملعاين الفرآن العظيم2رمياملوضوعي آليات الفرآن الك

ذكر فيه يف القرآن الكرمي مثانية مرات واستخدم أساليب متنوعة، من لفظ الباحث أن اهللا تعاىل

البخل صراحة أو بلفظ الشخ.

للبخل صور شىت أن  -خالل قراءة الباحث يف تفسري آيات البخل- الحظ الباحثو 

. منها ما ، وهذه النقطة األخرى من تفسريات العلماء آليات البخليف نفس البشراهر متعددةومظ

، خبله مبال غريه على غريهو ،خبل اإلنسان مبالهوهي: ثالثة أقسام،إىلقاله الراغب أن البخل ينقسم 

4.وخبله على نفسه مبال غريه، وهو أقبح الثالثة

كمن يبخل بنفسه أن يقدمها يف سبيل اهللا تعلق بالنفس  وميكن أيضا أن يكون البخل فيما ي

رخيصة، وذلك تعلًقا منه بالدنيا وحرًصا عليها، وكراهية املوت، وهو على عكس من جيود بنفسه 

32، ص م)1945هـ/1364هرة: دار الكتب املصريةالقا(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،،ندمي، حممد1

76، بدون السنة)، ص دار الفضيلةاملعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي،،وف عصر، صبحىعبد الرؤ 2

).1416،دمشق: دار الفكر(املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم، ،رشدي الزين، حممد سبام3

.38ص املرجع السابق، ، باألصفهاين، الراغ4
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َها أَنـُْتْم َهُؤَالِء تُْدَعْوَن لِتـُْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه . وقال اهللا تعاىل: {عالء كلمة اهللا، ونشر دينهؤ إل

َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسِه َواللَُّه اْلَغِينُّ َوأَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تَـ َفمِ  تَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوًما ْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ

.5}َغيـْرَُكْم ُمثَّ َال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ 

اجلاه واملنصب العلي باملنفعة صاحب يبخل ميكن أيضا أن يكون فيما يتعلق باجلاه كأن و 

اليت سيقدمها ملن حيتاجها، فال يشفع إن طلبت منه الشفاعة، وال يصلح إن طلب منه الصلح، وال 

.يسعى يف حاجة الضعيف واملسكني وذي احلاجة

وأقبحها، حبيث يكتم البخلأنواع أهو من أسو و ميكن أيضا أن يكون فيما يتعلق بالعلم و 

الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن {:صاحب العلم علمه عمن حيتاجه، فال يُعلِّم وال ينصح وال يوجِّه، قال اهللا تعاىل

.6}اينً َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا مُّهِ 

بالعلم الذي كان اهللا آتامهوه، لذي وصفهم اهللا به إمنا كان خبالإنَّ خبلهم ا((وقال الطربي: 

.7))أموالبالالبخلفبخلوا بتبيينه للناس، وكتموه دون 

.14، سورة حممد: املرجع السابق5

37، سورة النساء: املرجع السابق6

القاهرة: مؤسسة (جامع البيان يف تأويل القرآن،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ،الطربي7
.355، ص 8ج م). 2000ه/1420الرسالة،
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العلم، وينهون كان علماء بين إسرائيل يبخلون مبا عندهم من((وقال سعيد بن جبري: 

هم اهللا بذلك، فأنزل اهللا  وقال: هذا يف العلم .الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ العلماء أن يعلموا الناس شيًئا؛ فعريَّ

.8))ليس للدنيا منه شيء

.9))هم اليهود خبلوا مبا عندهم من العلم، وكتموا ذلك((وقال حضرمي: 

.أي: مينعون ما عليهم من احلقوق الواجبة}الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ : قوله تعاىل: {وقال السعدي

َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهُم الّلُه ِمن {، وقوله تعاىل:بأقواهلم وأفعاهلم} أي:َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ وقوله: {

أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون، ويسرتشد به اجلاهلون، فيكتمونه عنهم، ويظهرون }َفْضِلهِ 

، فجمعوا بني هلم من ا باملال والبخل بالعلم، وبني السعي يف البخللباطل ما حيول بينهم وبني احلقِّ

.10خسارة أنفسهم وخسارة غريهم، وهذه هي صفات الكافرين

باحث اآليات يف كتبهم، وبعد اطالع الباحث بعض كتبهم فوجد القد فّسر العلماء تلك

قليل الفائدة، وذكر الباحث هنا بعض تفسري اآليات، وأحبب الباحث ممل أو قصري آيات مطول 

.352، ص املصدر السابق8

املصدر السابق.9

الرياض: مؤسسة (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،،عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي10
.177، ص 1ج م).2000هـ/1420الرسالة،
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سري اآليات اليت تتعلق بالبخل، وبعض تفليت تكلم العلماء كثريا حني فّسرواأن يذكر نقطة مهمة ا

:يأيتتلك اآليات فيما 

لفظ البخلتفسير.أ

180: آل عمرانسورة .1

رًا َهلُْم َبْل قال تعاىل: { َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخيـْ

ِمريَاُث السََّماَواِت َواْألَْرِض َواللَُّه ِمبَا ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبَُِلوا بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَّهِ 

.11}تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

البخيل أن مجعه املال ينفعه، بل هو َمّضرة عليه يف ال حيسنب قال ابن كثري: ((
.12))يف دنياه- ورمبا كان-دينه 

وأبوبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية يف حديثه الشريف فيما رواه 

َمْن آتَاُه اهللاُ َماال فـََلْم يـَُؤدِّ {رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: قالرضي اهللا عنه يرة ُهر 

-يعين بشدقـَْيه-بِلْهزَِمتَـْيه يَُطّوقُه يوم القيامة، يأخذ زََكاتَُه ُمثَِّل له ُشَجاًعا أقرَع له زبيبتان، 

180، سورة املائدة: املرجع السابق11

- هـ 1420الرياض: دار طيبة، (، تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي12
.174، ص 2ج ).م1999
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َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َوال أنا َكنزَك مث تال هذه اآلية: ﴿يقول: أنا َماُلَك، 

رًا َهلُْم َبلْ  .13}إىل آخر اآليةُهَو َشرٌّ َهلُْم﴾َفْضِلِه ُهَو َخيـْ

وال يظن الذين يبخلون، أي: مينعون ما عندهم مما آتاهم اهللا ((وقال السعدي: 

اهللا، وأحسن إليهم به، وأمرهم من فضله، من املال واجلاه والعلم، وغري ذلك مما منحهم 

ببذل ما ال يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك، وأمسكوه، وضنوا به على عباد اهللا، وظنوا 

طوقون ما خبلوا سيدينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجلهم ﴿أنه خري هلم، بل هو شر هلم، يف 

14)).أي: جيعل ما خبلوا به طوقا يف أعناقهمبه يوم القيامة﴾

37: سورة النساء .2

الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل {قال أبو لليث يف تفسري قول اهللا تعاىل:

}.َوَيْكُتُموَن َما َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا

لت يف اليهود يبخلون وقال جماهد ومقاتل نز }الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ {:قال تعاىل

َويَْأُمُروَن النَّاَس ، وقوله تعاىل: {بكتمان صفة حمم

، وقوله تعاىل: كتموا صفته صلى اهللا عليه وسلميعين أمروا قومهم أن ي}بِاْلُبْخلِ 

.الناس الذي يبخل بعلمهيف التوراة ويقال أخبل }َوَيْكُتُموَن َما َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ {

، ص 3، ج ﴾َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ ﴿أجرجه البخاري يف صحيحه يف باب قوله تعاىل 13
. 433، ص 1، وأخرجه أيضا يف باب إمث مانع الزكاة، ج 212

.158، ص 1ج ،املرجع السابق، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي14
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يعين يف املال ألن رؤساءهم كانوا ال }الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ يف قوله تعاىل: {ويقال

وقوله تعاىل: ،بذلك لكي ال يظهر عيبهألن من كان يف معصية فإنه يأمر غريه

يعين ال يشكرون على ما أعطاهم اهللا من نعمته وال }َوَيْكُتُموَن َما َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ {

.15يعين شديدا}َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا{:مث قال تعاىلخيرجون الزكاة

8-1سورة الليل : .3

وََكذََّب بِاحلُْْسَىن ، ْن خبََِل َواْستَـْغَىن َوأَمَّا مَ قال اإلمام البغوي يف تفسري قوله تعاىل:{

}.َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُعْسَرى،

عن ثواب اهللا فلم }َواْستَـْغَىن {بالنفقة يف اخلري، } أيَوأَمَّا َمْن خبَِلَ قوله تعاىل: {

لى يديه سنهيئه للشر بأن جنريه ع} أيوََكذََّب بِاُحلْسَىن َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُعْسَرى{،يرغب فيه

.16حىت يعمل مبا ال يرضي اهللا، فيستوجب به النار

، 1ج دون السنة). بريوت: دار الفكر،(حبر العلوم. ،نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، أبو الليث15
.329ص 

.8، ج 336ص ،م)1997هـ/1417رياض: دار الطيبة،(، معامل التنزيل،احلسني بن مسعود البغوي، أبو حممد16
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تفسير لفظ الشخ.ب

9سورة الحشر : .1

فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا إلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل:وقال ا

رًا ِألَنـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُ  . قال: قوله ولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوأَْنِفُقوا َخيـْ

يعين بالشحيح: البخيل، يقال: إنه لشحيح بني الشّح }َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسهِ {تعاىل:

هو أكل أموال الناس بغري حّق.

ثنا حيىي بن واضح، قال: ثنا املسعودي، عن أشعث، عن حدثنا ابن ُمحيد، قال:

اء، عن أبيه، قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إين أخاف أن أكون قد َأيب الشعث

وأنا رجل شحيح }َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسهِ {هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: أمسع اهللا يقول:

ذكر اهللا يف القرآن، إمنا الشّح ال يكاد خيرج من يدي شيء، قال: ليس ذاك بالشّح الذي

.17أن تأكل مال أخيك ظلًما، ذلك البخل، وبئس الشيء البخل

أن العلماء جد الباحث فيما يتعلق يف البخل، فواطلع الباحث بعض كتب التفسري

من خالل قراءة -ريهم. وظهر هناوذكروا ذم البخيل يف تفسمث اتفقوا على منع البخل

عن البخل والشح هل مها مرتادفان أم هناك الفرق بينهما، كثريا لم  أن العلماء تك- الباحث

وهذه النقطة املهمة األوىل، والبيان فيما يلي:

.286، ص23جالسابق،املرجع، أبو جعفر،الطربي17
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الفرق بينهما وقيل إن هناك الفرق، و .الواحداملعىنهلما كلمتني مرتادفني نإقيل 

:هنا بعض أقوال العلماء يف الفرق بينهماالباحثعرضيا وس

مبا يف اليد من مال، أما البخلهو البخلأن ((: -رضي اهللا عنه- مسعود ى ابن رأ

، فقد قال له رجل: إين أخاف أن أكون الشح فهو أن ي أكل املرء ماالآلخرين بغري حقٍّ

َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم {:ذاك قال: إين مسعت اهللا يقولقد هلكت قال: وما 

وأنا رجل شحيح، ال يكاد خيرج مين شيء، فقال له ابن مسعود رضي اهللا ،18}اْلُمْفِلُحونَ 

ليس ذاك بالشحِّ، ولكنه البخل، وال خري يف البخل، وإنَّ الشحَّ الذي ذكره اهللا يف :عنه

.19))مال أخيك ظلًماالقرآن أن تأكل 

، وهو ما رجَّحه القرطيب، فقال: ))مع زيادة احلرصالبخلإنَّ الشحَّ هو ((وقيل: 

اإلنسان البخل أن يبخل((وقال طاوس : . 20))مع حرصالبخلإنَّ الشحَّ هو ((وقيل: 

مبا يف يده ، والشح أن يشح مبا يف أيدي الناس ، حيب أن يكون له ما يف أيديهم باحلل 

الشح منع الزكاة وادخار احلرام. ابن عيينة : الشح ((ابن جبري : ))، وقال واحلرام ، ال يقنع

قبل ترك الفرائض وانتهاك احملارم. ابن عباس : من اتبع هواه ومل ي((الليث: وقال ))،الظل

((ابن زيد: وقال ))،اإلميان فذلك الشحيح

.9، سورة احلشر: املرجع السابق18

.286، ص23، جاملرجع السابق، أبو جعفرالطربي،1

.29، ص 18ج ، املرجع السابق20
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. وهو 21))يدعه الشح على أن مينع شيئا من شيء أمره اهللا به ، فقد وقاه اهللا شح نفسه

: الصحيح ملا رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا أنَّ رسول اهللا َصلَّى اللَّه عليه وَسلَّم قال

فإنَّ الشحَّ أهلك من كان ،ات يوم القيامة، واتَّقوا الشحَّ ظلمالظلمفإنَّ وا الظلماتَّق{

.22}محلهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا حمارمهم،قبلكم

ك من كان أهل، فإنَّ الشحَّ واتقوا الشحَّ {قوله صلى اهللا عليه وسلم: ((قال النووي: 

ا حيتمل أنَّ هذا اهلالك هو اهلالك الذي أخرب عنهم به يف الدني((. قال القاضي: }قبلكم

ه هالك اآلخرة، وهذا الثاين أظهر، وحيتمل أنه أهلكهم يف 

مع قال مجاعة الشح أشد البخل وأبلغ يف املنع من البخل وقيل هو البخل )) الدنيا واآلخرة

والشح باملال ،مورالشح عام وقيل البخل يف أفراد األمور و احلرص وقيل البخل يف أفراد األ

.23))وقيل الشح احلرص على ماليس عنده والبخل مبا عنده،واملعروف

ال جيتمع غبار يف : {رواه النسائي عن أيب هريرة عن النيب َصلَّى اهللا عليه وسلَّمو 

رجل مسلم أبًدا، وال جيتمع شحٌّ وإميان يف قلب رجل سبيل اهللا ودخان جهنم يف منخري

.24}مسلم أبًدا

30ص املصدر السابق21

.1199، ص 2، ج خرجه مسلم يف صحيحه، باب حترمي الظلم22

، 11ج)،م1929هـ/1347ة: املطبعة املصرية األزهر،القاهر (، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،)اإلمام النووي23
. 134ص

.275، ص 4، ج ع بن اللجالج الغطفاين وهو جمهولوإسناد ضعيف فيه القعقا الكربىسننالأخرج النسائي يف 24
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ى ابن القيم أنَّ الفرق بني الشحِّ والبخل: أنَّ الشحَّ هو شدة احلرص على رأو 

الشيء، واإلحفاء يف طلبه، واالستقصاء يف حتصيله، وجشع النفس عليه، والبخل منع 

وله، فالبخل بل حصوله، خبيل بعد حصإنفاقه بعد حصوله، وحبه، وإمساكه، فهو شحيح ق

ه، يف النفس، فمن خبل فقد أطاع شحَّ كامنيدعو إىل البخل، والشحُّ مثرة الشحِّ، والشحُّ 

َوَمن يُوَق ُشحَّ {قوله تعاىل:ه، وذلك هو املفلحه ووقي شرَّ ومن مل يبخل فقد عصى شحَّ 

.26))25}نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

بخلأثار ال.ت

هناك

ذالقلب احلي، واإلميان الصادق، والضمري اليقظ يقف صاغرا أمام عظمة اهللا عّز وجّل وهو 

من الفقراء –خالق لكل كائنات، ويضرع إىل  اهللا تعاىل تائبا نصوحا راجيا منه أن يرحم ضعفه 

حىت ينري له طريق اهلدى، - والبيان يف املبحث التايل–ويشفى من البخل نفسه ، -واملساكني

ويبتعد عن أسباب اهلالك.

وذكر الباحث هنا بعض آثار البخل يف النفس مستنبظا من القرآن الكرمي واحلديث 

النبوي فيما يلي:

.9سورة احلشر: ، املرجع السابق25

.256ص ,4ج م). 2002هـ/1423القاهرة: دار الوفاء، (جامع األدب،، اجلوزى، ابن القيم26
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عدم اطمئنان القلب.1

هو طريق مستقيم فيه الطمئنينة والسكينة ال جيدمها اإلنسان إال مسلك الرضا و 

الشريعة البيضاء، والبخل خارج من الطريق، وهي ال تباع وال جيدها كل األغنياء، وكم من 

األغنياء ذالقلب امليت، وهو حي وكأنه ميت، وهو ميت بني أمواله بسبب شدة الرعب 

عن هالك أمواله مثل السرقة أواحلريقة وغريمها من أسباب اهالكها يف الدنيا، والبخيل 

حريص على ماله، وهو النائم يف القلق، واملقيظ يف الرعب.

وبعد رحلته يف الدنيا بالتكاثر وال يدرى عند موته، واحلق هو مفارق أمواله الىت 

يبخل فيها، أتنزل مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب، وهل جييب امللكني يف قربه أم يضل 

حفرة من حفر النار بسبب املال، عن اجلواب، وهل يكون قرب روضة من رياض اجلنة أو

وهل حيشر يوم القيامة مع الصاحلني واألسخياء أم يدفع به يف صفوف الفجار والبخالء، 

وهل يسمع من اهللا كلمة الرضا أم يسمع سخط امللك اجلبار يسأل عن املال فيما اكتسبه 

.27وأين أنفقه

.  28}ْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورفَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلكِ قال تعاىل: {

عاش يف العذاب يف حياته بعد حصل على نعم الدنيا، وهووالكافر ذومال ليس له الغاية 

أي عدم السكينة يف القلب واطمئنانه، وكم من الكافر الغين سفر إىل أحناء العامل ليطعم 

.مع تغيري اللفظيف كتابه األخالق أخذ الباحث من أسلوب حسن أيوب 27

.46، سورة احلج: املرجع السابق28
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ضهم جلنة املساعدة وأنفق أكثر ماله النفس وسكينة القلب وال جيد إال احملال، وأّسس بع

.يف مساعدة الناس وادعوا أ

ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه أن البخل من أسباب عدم اطمئنان 

القلب:

مَّ ِإينِّ أَُعوُذ اللَّهُ (:قال: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولأنس بن مالكعن 

ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ  .29)ِبَك ِمَن اْهلَمِّ َواحلََْزِن ، َواْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواجلُْْنبِ، َواْلُبْخِل، َوَضَلِع الدَّ

لبخل فإنَّ وااجلنب...مث ذكر ((يقول ابن القيم تعليًقا على هذا احلديث: 

فالبخيل مانع لنفع ماله، واجلبان مانع لنفع ،وإما ببدنه،املتوقَّع من العبد إما مبالهاإلحسان

.30...))بدنه

((: أيضاوقال

تفوته حمبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة ال تنال إال بالبذل أسباب األمل ألن اجلبان 

((31.

.166، ص 4، ج أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب االستعاذة من اجلنب والكسل29

.117، ص1جم). 1998هـ/1419بريوت: دار الكتب العلمية، (، مفتاح دار السعادة، اجلوزي، ابن قيم30

.547ص دون السنة). ببريوت: دالر الكتب العلمية، (التفسري القيم لإلمام ابن القيم ،، ابن القيم31
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ويكون املال وسيلة إىل سكينة القلب واطمئنانه

د مساعدته لغريه فقط، وعند اهالك اهللا عن البخل، فأما الكافر قد جيد سكينة القلب عن

ماله ذهبت منه السكينة حىت قتل نفسه، وأما املؤمن يعلم أن املال هللا وحده، واإلميان به 

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب قال تعاىل: {سبب يف سكينة القلب واطمئنانه.

.32}م

ضياع الحلم في النفس.2

املال سبب يف انشاء صفة احللم يف النفس، قال املاوردي: ((فاحللم من أشرف 

األخالق وأحقها بذوي األلباب ملا فيها من سالمة العرض وراحة اجلسد واجتالب 

.33احلمد))

أول عوض احلليم عن حلمه ((: - كرم اهللا وجهه- وقد قال علي بن أيب طالب 

.35))من غرس شجرة احللم اجتىن مثرة السلم((وقال بعض األدباء: .34))أنصارهأن الناس

.4، سورة الفتح: املرجع السابق32

.261ص م). 1985هـ/1405بريوت: دار إقراء،، (ب الدنيا والدين،أد، رديو املا33

املصدر السابق.34

املصدر السابق.35
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ويكون احللم يف القلب عند اعطاء املال على احملتاج لقضاء حجاته، وأما من خبل 

يف ماله فيكون قلبه قسوة، وقد بني اهللا تعاىل قسوة القلب حني وصف بين اسرائيل، قال 

ْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة ُمثَّ َقَسْت قـُُلوبُكُ {تعاىل: 

َها َلَما يـَْهبِ  َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ ُر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ ُط ِمْن َلَما يـَتَـَفجَّ

.36}ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَّهُ 

البخيل واملتصدق يف حديثه الشريف فيما وضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل 

َضَرَب َرُسوُل اللَِّه عليه وسلم َمَثَل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِِّق،  : {هريرة رضي اهللا عنه قالبو أرواه 

ِديٍد، َقِد اْضطُرَّْت أَْيِديِهَما ِإَىل ثُِديِِّهَما َوتـَرَاِقيِهَما، َفَجَعَل َكَمَثِل َرُجَلْنيِ َعَلْيِهَما ُجبََّتاِن ِمْن حَ 

َق ِبَصَدَقٍة انـَْبَسَطْت َعْنُه َحىتَّ تـَْغَشى أَنَاِمَلُه، َوتـَْعُفَو أَثـَرَُه، َوَجَعَل  ُق ُكلََّما َتَصدَّ اْلُمَتَصدِّ

اْلَبِخيُل ُكلََّما َهمَّ ِبَصَدَقٍة قـََلَصْت َوَأخَ 

َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل : بِِإْصَبِعِه َهَكَذا ِيف َجْيِبِه فـََلْو رَأَيـَْتُه يـَُوسُِّعَها َوَال 

.37}تـَتَـَوسَّعُ 

البخيل حمبوًسا عن اإلحسان، ملا كان((قال ابن القيم تعليًقا على هذا احلديث: 

فهو ضيق الصدر، ممنوع من االنشراح، ،واخلري، وكان جزاؤه من جنس عملهممنوًعا عن الربِّ 

ضيق العطن، صغري النفس، قليل الفرح، كثري اهلمِّ والغمِّ واحلزن، ال يكاد تقضى له حاجة، 

إىل عنقه، حبيث ال فهو كرجل عليه جبة من حديد قد مجعت يداه .وال يعان على مطلوب

.74سورة البقرة: ،املرجع السابق36

متفق عليه37
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لزمت كلُّ ،أراد إخراجها أو توسيع تلك اجلبةيتمكن من إخراجها وال حركتها، وكلما 

وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه خبله فبقي قلبه يف .حلقة من حلقها موضعها

.38))سجنه كما هو

ذهاب التراحم بين الناس.3

عل اهللا تعاىل الناس على هذه لرتاحم هو من نعم اهللا تعاىل على خلقه، وجا

الفطرة، والرتاحم يف احليوان يسمى احلس مثل تراحم البقرة على ولدها، ومن اهللا تعاىل 

الناس العقل حىت يستطيع أن يعّرب الرتاحم فيما بينهم أفضل من دونه من املخلوقات.

واملال وسيلة إىل تقوية صلة األرحام بني الناس، خلق اهللا بعضهم الفقراء 

واملساكني وبعضهم األغنياء، شرّع الزكاة واإلنفاق والصدقة على األغنياء وجعل الفقراء 

واملساكني من املستحقني، وحيتاج الفقراء إىل مساعدة األغنياء والعكس كذلك، وذلك 

للرتاحم فيما بينهم.

. 74صدون السنة). رياض: دار عامل الفوائد، (الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب،، اجلوزي، ابن قيم38
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ُلوَُكْم ِيف َمآ آتَاُكم َوَلْو َشاء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكن لِّيَ وقال تعاىل: { بـْ

يًعا فـَيـَُنبُِّئُكم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ  رَاِت ِإَىل اهللا َمْرِجُعُكْم مجَِ .39}فَاْسَتِبُقوا اخلَيـْ

وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن املال بعض أسباب الرتاحم حني سأله رجل 

أن رجًال سأل رسول اهللا ، أي {عبد اهللا بن عمرو: عن أي اإلسالم خري كما روي عن 

.40}اإلسالم خري ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف

من نفسه، والبخيل ال حيبه ومن خبل يف ماله خرج عن الفطرة، وذهب الرتاحم 

والبخل أيضا سبب يف قطع صلة األرحام، وتوعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الناس، 

.41رحام، قوله صلى اهللا عليه وسلم: {ال يدخل اجلنة قاطع}قاطع األ

ستغناء في نفسه تكبرااإل.4

ظن البخيل أن املال أصل ومرجع لكل شيئ، وخضع كل شيئ باملال، ويستغين 

البخيل يف نفسه وال حيتاج إىل غريه، وسها صاحب املال احلقيقي هو اهللا تبارك وتعاىل 

قارون، وقد كان قارون غنيا إىل درجة أن قال تعاىل الغين احلميد، وهذا الذي حدث على 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُوِيل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه قـَْوُمُه َال تَـ فيه: { ْفرَْح ِإنَّ َوَآتـَيـْ

.42ظ}اللََّه َال حيُِبُّ اْلَفرِِحينَ 

.48، سورة املائدة: املرجع السابق39

متفق عليه.40

متفق عليه.41

.76، سورة القصص: املرجع السابق42
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وخبل يف ماله وأعرض عن املؤمنني جتربا، وحدث له ولكنه استغىن يف نفسه تكربا،

َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ما ذكره تبارك وتعاىل بقوله: {

. 43}ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصرِين

:إفساد العالقات بين الناس .5

ٌر َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ َوِإن ُحتِْسُنوْا َوتـَتـَُّقوْا فَِإنَّ :{تعاىلتبارك و قال  َوالصُّْلُح َخيـْ

.44}الّلَه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا

اعلم أنَّ كلَّ حكم من األحكام ال يتمُّ وال يكمل إال بوجود (قال السعدي: (

صلح، فذكر تعاىل الذي هو المقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا احلكم الكبري 

مع - ه خري، واخلري كلُّ عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان ه على أنَّ ونّبهاملقتضي لذلك

:وذكر املانع بقولهقد أمر اهللا به وحثَّ عليه ازداد املؤمن طلًبا له ورغبة فيه.- ذلك

: عدم الرغبة يف بذل ما أي: ُجبلت النفوس على الشحِّ، وهو}َوأُْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ {

.45))نسان، واحلرص على احلقِّ الذي لهعلى اإل

و 

ويكون لدى البخيل له بسبب خبله كراهيًة له،

.81سورة القصص: ، املرجع السابق43

128، سورة النساء: رجع السابقامل44

.206ص ، 1ج ، املرجع السابق، عبد الرمحن السعدي45
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حاجات كثرية يف حياته دون املال، إما أن يكون بيته حريقا أو مرض وأهله سكن بعيدا 

منه وال أحد يريد أن يساعده بسبب البخل.

.الحرمان من األجر المترتب على اإلنفاق في أبواب الخير.6

وذم فاعله وعليه عقاب اهللا وذلك ألن البخل ضد السخاء، والبخل مانع لألجر

.46}َوَما يـُْغِين َعْنُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّى تبارك وتعاىل، قال تعاىل: {

.كراهية الناس له.7

فهو مبغوض مكروه حىت من أقرب الناس إليه كزوجته وأبنائه وأقربائه، بل قد يصل 

.حرمهم منه من أموال

سبب لحرمان الرزق،.8

والشح سبب يف البخلفكما أن اإلنفاق سبب يف زيادة الرزق وسعته، فإنَّ 

.تضييقه

.بسبب منعه ملا جيب عليه من حقوق وواجباتوهذا ،الوقوع في اإلثم.10

.ارها للخلقسبب لكشف عيوب المرء، وإظه.11

بعض أثار البخل يف النفس واهللا أعلم.ع الباحث بيانا هذا ما استط

بعض كالم العلماء في البخل. ج

فيما يلي:والشحالبخلأقوال السلف والعلماء يف ذكر الباحث بعض 

.11سورة الليل: ، املرجع السابق46
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. 48ؤمن أن يكون خبيال وال جبانا)): ((ال ينبغي للم47وقال أبو عبد الرمحن الُسَلمي.1

.49)بسخائه اجلنةكنة، ورمبا دخل السخيُّ البخل جلباب املس((قال علي رضي اهللا عنه: .2

حيمله على االستقصاء؛ فيأخذ البخلال أرى أن أُعدِّل خبيًال؛ ألنَّ ((وقال أبو حنيفة: .3

))، وقال بعض ن أن يغنب، فمن كان هكذا ال يكون مأمون األمانةفوق حقه خيفة م

ال أدري أيهما أبعد غورًا ((وقال الشعيب: احلكماء: ((من كان خبيال ورث عدوه ماله))، 

.50))يف نار جهنم البخل، أو الكذب

كانوا فجارًا، وللبخالء إال ؛ ولوما يف القلب لألسخياء إال حبٌّ ((وقال حيىي بن معاذ: .4

.51))ولو كانوا أبرارًا،ضبغ

هو حممد بن احلسن بن موسى النيسابوري الصويف احلافظ، شيخ الصوفية، صنف البفسري والتاريخ وغري ذلك، قال 47
يل، وكان مع ذلك جمردا صاحب حديث، وله بنيسابور دويرة للصوفية، تويف يف اخلطيب: (قدر أيب عبد الرمحن عند أهل بلده جل

.       222، ص2شعبان). انظر العرب يف خرب من غرب للحافظ الذهيب،  ج

)،م2000هـ/1421بريوت : دار ابن حزم، (، السخاوي، حممد بن عبد الرمحن48
.55ص

دون السنة). ببريوت: دار الكتب العلمية،(، لربابن عبد ا49
.626، ص 2ج

ص م).2005بريوت: دار الكتب العلمية،(الدر املنضور يف ذم البخل ومدح اجلود، زين الدين عبد الرؤوف املناوى 50
235.

.1795، ص 10جدون السنة). بهرة: دار الشعب، قا(إحياء علوم الدين،،اإلمام الغزايل51
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احلرص والشحُّ أصل لكلِّ ذم، وسبب لكلِّ لؤم؛ ألنَّ الشحَّ مينع من أداء ((وقال املاوردي: .5

بعض احلكماء: ((الغين البخيل كالقوي وقال .))احلقوق، ويبعث على القطيعة والعقوق

.52اجلبان))

.237صم). 1985هـ/1405بريوت: دار إقراء، (ب الدنيا والدين،أد،املاوردي52


