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الباب الخامس

الخاتمة

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى احلمد هللا محدا كثري طيبا مباركا فيه

آله وصحبه أمجعني. وبعد: 

وقد انتهيت من كتابة هذا البحث، وأمتمت هذا البحث بأهم النتائج واالقرتاحات، فهي 

فيما يلي:

أهم النتائج.أ

يف صدور الناس.اطنيالشيجاءت من وسوسةة اليتاألمراض الباطنمن البخل .1

ذكر اهللا عّز وجّل هذه الصفة يف تسع آيات يف تسع سور، وذكر اهللا سبحنه وتعاىل بلفظ .2

البخل والشح أو بلفظ فعلهما.

وعّرب العلماء تفسري هذه اآليات يف كتبهم بأساليب متعددة على معىن واحد، اتفقوا على .3

منع البخل. 

اإلمام الطربي: ((إن ح يتقاربان يف االستعمال، ويتميز يف املعىن كما قالالبخل والش.4

.1الشح هو البخل مع احلرص))

.29، ص 18ج ، املرجع السابق، القرطيب، أبو عبد اهللا1
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وينقسم البخل إىل أربعة أقسام:.5

مبال غريه ، أو خبل اإلنسان مبالهن يكون إما أصور:سم األول: البخل باملال وله ثالثالق

2لثالثةعلى نفسه مبال غريه، وهذا أقبح اأو،على غريه

، كمن يبخل بنفسه أي يقدمها يف سبيل اهللا رخيصة بسبب : البخل بالنفسينالقسم الثا

احلرص على الدنيا وكراهية املوت. 

عة أو الصلح إىل افاملنفعة أو الش، وهذا يكون بعدم إعطاء القسم الثالث: البخل باجلاه

.احملتاجني

مان العلم، إما أن يكون يكتم صاحب ، وهذا يكون بكتالقسم الرابع : البخل بالعلم

العلم علمه ال يعلمه أو ال ينصحه أو ال يوجهه عمن حيتاجه.

بخل له آثار كثرية، وذكر الباحث إحدى عشر أثرا، كلها الو .6

.امليت، و 

وقد بني اإلسالم طرق التخلص من البخل وعالج البخل وكل ذلك يعود إىل قلب البشر، .7

وهذا داء ال يعلمه األطباء دواءاً وال تفحصه اآللة الطبية احلاضرة إال من استدل بالنصوص 

ائهم املتخصص يف أعمال القلوب يف عالجه، وهذا قد حبثه العلماء السابقني وأطب

واألمراض الباطية منثل اإلمام الغزايل واإلمام ابن قيم اجلوزي، وقد صدق الصادق املصدوق 

املرجع السابقوهذا تقسيم الراغب األصفهاين.2
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أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد  صلى اهللا عليه وسلم حيث قال: {

.3}كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

فية إحياء القلب امليت إما أن يكون بذكر النصوص يف ذم عالج هذه الصفة يعود إىل كيو .8

واهللا البخل أو بذكر املوت ومفارقه مباله أو بذكر قدر نفسه وحقيقة ماله أو غريها.

...أعلم

قتراحاتاالب. 

حات خاصة هي مكتوبة يف هذا ارت قيف اعطاء االظن الباحث أن ليس للباحث قدرة

العلم وأقله، واألصل أن الباحث حمتاج إىل النصيحة والنقد من البحث استحياءًا من النفس بعدم 

قراء هذا البحث خاصة أساتذتى وإخواين، فذكر الباحث إجبارا بعض اإلقرتاحات ما يلي:

ل معه حىت يعلم أنه حمتاج إىل .1

خرين.اآل

كر النصوص عن ذم البخالء، والييأس يف الدعوة إىل اخلري.وينبغي للمجتمع أن ينصره بذ .2

3.

.والكليةمكتبة اجلامعةرفوف يف البحث العلمي، وعلى األقل ميأل 

ومكتبة كلية العامةمدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبـة اجلامعةفضيلةمنالباحثرجويو .4

بالكتب املتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدينخاصةأصول الدين

.34، ص1أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلميان، باب من فضل من استربأ لدينه، ج3
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المصادر والمراجع
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القرآن الكرمي.1

اجلامع الصحيح املسند من أمر رسول هـ). 1400حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري (.2

قق حمب الدين اخلطيب، القاهرة: دار السلفية، ، واحملاهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

أجزاء.4الطبعة األوىل، 

املسند الصحيح املختصر من السنن م). 2006هـ/1427مسلم بن حجاج النيسابوري (.3

احملقق أبو قتيبة نظر احممد بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

ة األوىل، جزءان.دار الطيبة، الطبع: ،الرياضالفاويايب

، التعليق الشيخ ناصر سنن النسائيأمحد بن شعيب بن علي النسائي (دون السنة). .4

الدين األلباين، الرياض: دار املعارف، الطبعة األوىل، جزء واحد.

2000ه/1420أبو جعفر الطربي (بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمليحممد بن جرير.5

القاهرة: مؤسسة الرسالة، احملقق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن،م). 

جزء.24الطبعة األوىل، 

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، أبو عبد اهللا .6

الرياض: احملقق هشام مسري البخاري، ، اجلامع ألحكام القرآنم). 2003هـ/ 1423(

جزء.20، دار عامل الكتب

مجعه حممد أويس الندوي،،التفسري القيم لإلمام ابن القيم(دون السنة). م اجلوزيبن قيا.7

.ريوت: دالر الكتب العلميةب
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حبر العلوم.نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، أبو الليث (دون السنة). .8

.أجزاء3بريوت: دار الفكر، احملقق الدكتور حممود مطرجي،

احملقق حممد ، معامل التنزيلم). 1997هـ/1417أبو حممد (د البغوياحلسني بن مسعو .9

8رياض: دار الطيبة،عبد اهللا النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش ، ال

أجزاء.

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  م).2000هـ/1420عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي (.10

الكبعة األوىل، الرياض: مؤسسة الرسالة،معال اللوحيق احملقق عبد الرمحن بن كالم املنان،

جزؤ واحد.

فتح الباري بشرح صحيح م).2005هـ/1426(العسقالينبن حجرأمحد بن علي .11

17الطبعة األوىل، الرياض: دار الطيبة،احملقق عبد الرمحن بن ناصر الرباك، البخاري،

جزء.

املنهاج شرح صحيح مسلم بن م).1929هـ/1347النووي (حمي الدين حيي بن شرف.12

جزء.18الكبعة األواى، ، القاهرة: املطبعة املصرية األزهر،احلجاج

بريوت: ،املفردات يف غريب القرآن(دون السنة). يناألصفهاأبو القاسم حسني بن حممد .13

جزءان.دار املعرفة، 

دار ،املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرميعبد الرءوف عصر (دون السنة). صبحى .14

الفضيلة.
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دمشق: دار املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم، ). 1416حممد سبام رشدي الزين، (.15

، الطبعة األوىل، جزءان.الفكر

بريوت : دار معجم مقاييس اللغة،(دون السنة). بن زكريابن فارسألبو حسن أمحد .16

أجزاء.6، الفكر

، الدوليةمصر: مكتبة الشروق وسيط، املعجم الم). 2004هـ/1425جممع اللغة العربية (.17

الطبعة الرابعة، جزءواحد.

جممد بن مج.18

جزء.16، قاهرة: دار الشعبإحياء علوم الدين،الغزايل (دون السنة). مد بن حممد.19

التعليق حممد كرمي ب الدنيا والدين،م). أد1985هـ/1405ردي (املاأبو حسني .20

جزء واحد.بريوت: دار إقراء،راجح، 

القاهرة: دار ممجموع الفتاوى، م). 2005هـ/1426(احلراينتيميةتقي الدين أمحد .21

جزء.37الوفاء،

حقوق البطبعة حمفوظة املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،هـ). 1418(ـــــــــــ.22

.حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

جامع األدب،م). 2002هـ/1423(اجلوزيبن القيممشس الدين حممد بن أيب بكر .23

أجزء.4الطبعة األوىل، القاهرة: دار الوفاء،مجعه يسري السيد حممد
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جزءان.، بريوت: دار الكتب العلمية،مفتاح دار السعادةم). 1998هـ/1419(ـــــــــــ.24

احملقق عبد الرمحن بن حسن قائد، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب،(دون السنة). ــــــــــ.25

جزء واحد.: دار عامل الفوائد،رياضال

جة(دون السنة). النمري القرطيبعبد الربيوسف بن عبد اهللا بن حممد بن .26

بريوت: دار الكتب احملقق حممد مرسى اخلوىل، وأنس املُجالس وشحذ الذاهن زاهلاجس،

أجزاء.3الطبعة الثانية، العلمية،

خمتصر منهاج م).  1978هـ/1398املقدسي (قدامة ابن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن.27

املكتب اإلسالمي، الطبعة التاسعة، جزء واحد.دمشق:احملقق زوير الشاويش، القاصدين،

م). 2000هـ/1421السخاوي (حممد بن عبد الرمحن.28

جزء واحد.بريوت : دار ابن حزم، حممد خري رمضان يوسف، املسموعة،

،ر املنضور يف ذم البخل ومدح اجلودالدم).2005(ن عبد الرؤوف املناوى زين الدي.29

جزء واحد.بريوت: دار الكتب العلمية،،زيدياحملقق أمحد فريد امل

30.http://www.almoslim.net/files/almoslim_favicon.ico

يات القرآن الكريمآفهرس  
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البخاري

مسلم

النسائي

البخاري

متفق عليه

متفق عليه

متفق عليه

البخاري

من آتاه اهللا ماال

...ظلمات يوم القيامةلظلمااتَّقوا الظلم، فإنَّ 

...ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم

اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلَمِّ َواحلََْزِن...

َضَرَب َرُسوُل اللَِّه عليه وسلم َمَثَل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِِّق...

أن رجالً سأل رسول اهللا ، أي اإلسالم خري...

قاطعال يدخل اجلنة

أال وإن يف اجلسد مضغة...
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