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امللخص

 لد ملحوظًا  األلفاظ  بعض  معاين  يف  والتقارب  الدالالت  يف  التشابه  كان  
العرب األقدمني ، بيد أنه بمرور الزمن  وطول العهد ، ولكثرة االستعامل تطورت 
، غري مكرتثني بام بينها  داللة هذه األلفاظ ، وأصبح الناس يستعملوهنا بمعنى واحدٍ
من فروق دقيقة ، وال مراعني التباين فيها بحسب أصلها يف اللغة ، إمهاالً هلا أو جهاًل 
هبا ، فكان أن ترادفت عدة ألفاظ   عىل معنى واحدٍ نتيجة التطور يف االستعامل.ومن 
القرآن  يف  استعامهلام  ورد  وقد   " والّشحُ  البخل   " املعنى  يف  املتقاربة  األلفاظ  هذه 
اللفظتني  بني  الداليل  الفرق  عىل  وللوقوف  الرشيف  النبوي  واحلديث  الكريم 
والسياقات التي يمكن أن ترد كل لفظة فيها ومد اتفاق استعامل احلديث النبوي 
"  بالغة  بـ  تباينهام يف ذلك كان بحثنا  املوسوم   القرآن هلام ومد هلام مع توظيف 
 – القرآين هلا  املعنى يف ضوء االستعامل  املتقاربة  النبوي لأللفاظ  استعامل احلديث 

البخل والشح مصداقا – "

بحبس  اقرتن  قد  للبخل  القرآين  االستعامل  بأن  القايض  القول  عند  وقفنا  وقد 
النبوي  احلديث  يف  البخل  أن  حني  عىل   ، واخلري  املعروف  من  غريه   دون  املال 
الرشيف مل يقترص عىل املال فقط وإنام تعداه إىل منع اخلري واملعروف مثل الصالة عىل 
ا الشح فقد اقرتن يف أغلب مواضعه يف القرآن  النبي ، والسالم عىل الناس . أمَّ
بالنفس فهو طبع فيها وهو احلرص عىل احلقوق وقلة التسامح فيها ، وحيتمل البخل 
باملال أيضا . وكان للشح يف احلديث النبوي سلطان عىل البخل ، فالبخل شعبة من 
شعب الشح ، والشح يقع عىل منع املال وغريه من خري أو معروف . وسبيلنا إىل 
الوصول هلذه النتيجة كان توزيع لفظتي البخل والشح اللتني تنتميان إىل جمال داليل 
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واحد ضمن نظرية احلقول الداللية عىل السياقات التي جاءتا فيها سواء يف القرآن 
أو احلديث النبوي الرشيف واستقراء داللتهام يف تلك السياقات، فكانت الدراسة 
يف هذا البحث داللية تتخذ من السياق وسيلة للفصل بني املعاين املتقاربة املتداخلة 

بني هاتني اللفظتني . 
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Abstract:

     The similarity in the denotations and connotation in the meanings 
of certain words is noticeable among the ancient Arabs. However, 
over time and due to for the frequent using for these words, its 
meanings are developed and people use them to refer for just one 
meaning and they do not care for the precise difference between 
the meaning of these words.  That was either because of negli-
gence or inattention. Due to this development of using them there 
are many words having the same meaning.  Among these words, 
some converge in meaning "Miserliness and Stinginess". These two 
words are mentioned in Quran and Hadith and to find out the differ-
ence between the meaning of these two words and their contexts 
that can used for each word of them and to illustrate the degree 
of agreement and disagreement of Quran and Hadith in using for 
these two words, this research has been conducted. 
The researcher finds that the Quranic use for miserliness is coupled 
with the possession of money without kindness and goodness, while 
the miserliness in Hadith is not limited to possession of money but 
used to refer to prevent kindness and goodness like a prayer on the 
Prophet and saluting people. The Stinginess is found in many places 
of the Glorious Quran. Moreover, stinginess can be used to refer to 
miserliness in money. In Hadith 'stinginess' takes a space larger than 
'miserliness' not just that but also the miserliness is considered as 
a branch of stinginess' that in Hadith indicates possessing money 
and other things as kindness and goodness.     Ultimately, these two 
concepts belong to one semantic field and are found in both the 
Glorious Quran and the Prophet's Hadith.
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املقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد اخللق حممد األمني وعىل آله 
وصحبه الغر املنتجبني .

وبعد .

القدماء  العرب  دراسات علامء  املعنى شغلت حيًزا يف  املتقاربة  األلفاظ  فإن     
كان  وملا   ، إعجازه  أرسار  الكتشاف  سعًيا  القرآين  النص  يف  والسيام   ، واملحدثني 
الكالم  أحق  كالمه  فإن  العرب  أفصح  وسّلم  وآله  عليه  اهللا  صّىل  حممد  الرسول 
القرآين أن  بالنص  إذا قرنت  فيه  الدراسة  بالدراسة بعد كالم اهللا تعاىل، ومن شأن 
تكشف عن بعض أرسار إعجاز القرآن وهذا هو اهلدف من بحثنا هذا املوسوم بـ 
)بالغة استعامل احلديث النبوي لأللفاظ املتقاربة املعنى يف ضوء االستعامل القرآين 
هلا– البخل والشح مصداًقا – ( . وقد وضعت البحث يف مبحثني سبقهام مهاد عنوانه 
ا املبحث  � معنى البخل والشّح يف اللغة والفرق بينهام� وسبقت املهاد مقدمة  ، أمَّ
حُّ يف القرآن الكريم واحلديث النبوي  األول فكان بعنوان � معنى لفظي البخل والشُّ
الرشيف� ، وعنوان املبحث الثاين كان � السياقات التي وظف فيها الرسول صّىل 
نتائج  بأهم  خامتة  املبحثني  وتلت  ّح�  الشُّ و  البخل   � لفظتي  وسّلم  وآله  عليه  اهللا 
البحث . ومداد مادة البحث القرآن الكريم ونصوص احلديث النبوي الرشيف التي 
اللغة املختلفة والتفاسري يف  أخذناها من كتب احلديث فضال عن استعانتنا بكتب 

هذا املوضوع . 
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   وال أدعي يف بحثي هذا أين قد بلغت الغاية ، بل هو غيض من فيض ؛ وما 
أقرَّ  أن  إال  موئل  يل  وليس   ، يألُ  ومل  ورأي  اجتهاد   إنام  األلفاظ  توجيه  من  ذكرته 
اللغة ال  إذ أرسار هذه  الدقيقة لأللفاظ  املعاين  الوصول إىل كثري من  بعجزي عن  
حيدها حرص فيعرب هبا ناطق بفمٍ . وآخر دعوانا ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

ولك احلمد أوال وآخًرا .   

مهاد :

 معنى البخل والشّح يف اللغة والفرق بينهام

لَ  ماهُ به.(1( ، وبَخِ هُ : رَ لَ رم وبَخَّ ل، والبُخول: ضد الْكَ ، والبَخْ لُ ل، والبَخَ    البُخْ
و  ذُ  : لٌ باخِ جلٌ  . ورَ لُ البُخْ نْهُ  مِ إذا صدر  الءَ  بُخَ مٍ  وْ قَ ن  مِ  ، يلٌ ،  وبَخِ اًل  اًل وبُخْ بَخَ  :
ل اللغة املشهورة فيه، ومن اللغات األخر التي  . (2( ، و البُخْ لُونَ جالٌ باخِ ، ورِ لٍ بُخْ
مِ  رَ دُّ الكَ لِك ضِ لُّ ذَ ، و كُ لُ لُ  ، والبخُ لُ ،والبَخْ هام ،والبَخَ مِّ ولُ بضَ جاءت فيه البُخُ
لْته عىل زنة أفعل  أَبْخَ هُ وَ نْدَ لُ عِ ضُ فْ َّا يَ ائِلِ ممِ نْعُ السَّ بِ مَ رَ عَ نْدَ الْ لُ عِ واجلُودِ (3( ، والبُخْ

ياًل.(4( ته بَخِ دْ جَ وَ

   والبخل : ” إمساك املقتنيات عام ال حيل حبسها عنه وضده اجلود. والبخيل من 
يكثر منه البخل والبخل رضبان: بخل بقنياته وبخل بقنيات غريه ” (5(

عَ  نًْعا مَ ونُ مَ ، ثُمَّ يَكُ لُ فِيهِ املَْنْعُ َصْ ، واألْ َاءُ احلْ نيُ وَ حُّ فهو مأخوذ من الشِّ ا الشُّ     أمَّ
حَّ  (٦(، ومن علامء اللغة من عرف الشُّ صٍ رْ عَ حِ لُ مَ بُخْ وَ الْ هُ ، وَ حُّ لِكَ الشُّ نْ ذَ . مِ صٍ رْ حِ
قيل:  ل. وَ لَغ يفِ املنْعِ من البُخْ وَ أَبْ هُ ل، وَ دُّ البُخْ وَ أَشَ قيل: هُ ص.(7(. وَ رْ بالبُخل وباحلِ
باملالِ  حُّ  والشُّ  . بِاملَْالِ لُ  البُخْ قيل:  وَ  . حُّ عامٌّ والشُّ ا،  األُمورِ وآحادِهَ أَفرادِ  ل يفِ  البُخْ
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ء  حَّ باليشَّ .وشَ بِهِ تْ وبخلُها  لَكَ ا مَ ص النفْس عىل مَ رْ : حِ حُّ .(٨( وقيل الشُّ واملعروفِ
ح  الشَّ  : لغات هي  ح  الشُّ ويف   .)9)  . البَخيلُ كُ  سِ املُمْ  : حُ  شَ حْ .والشَّ بِهِ بخل   : لِيهِ عَ وَ

 . )10) اءَ حَّ ةٍ وأشِ حَّ حيحٌ  من قوم أشِ لٌ شَ ، ورجُ وكرس الشني أيضا والضمُّ أَعىلَ

حُّ  يف اإلنسان منع  فالشُّ  ، البخل  أبلغ من  الّشحُّ بخال مع حرص كان   وملَّا كان 
ل  بُخْ مال النفس ومال غريه ؛ عىل حني أن البخل هو منع مال النفس (11( ، وملا كان الْ
لِك املَْنْع (12( وعىل هذا كان الشح  تِي تَستدعي ذَ َالة النفسية الَّ املنع  ، كان الشح: احلْ
ق  (13(  َريْ ، أما الْبخل فمنع احلْ ص عىل منع اخلْ رْ ح هو احلِْ سببا يف البخل ،  وقيل الشُّ
حُّ إفراط يف احلرص عىل اليشء، وقد يكون ماديا أي:  باملال وبغريه من  ، وقيل : الشُّ
األغراض، أو معنويا ومن ذلك قولك : هو شحيح بمودتك أي حريص عىل دوامها، 
وال يستعمل البخل يف هذا السياق.والبخيل: فهو باملال خاصة. (14(ومنهم من جعل 

اد واآلحاد من االمور. (15( رَ البخلَ خاصا والشحَّ عاما ، فالبُخل يقع يف األفْ

املبحث األول :
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حُّ يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف  معنى لفظي البخل والشُّ

  جاء لفظ البخل يف ) 7 ( آيات من القرآن الكريم (1٦(، وقد تكرر )12( مرة 
فيها، وقد كان يف ) 7( منها فعال مضارًعا ، ويف )3( منها فعال ماضيا ، ويف موضعني 
منها اسام ، ومل يبتعد البخل يف هذه اآليات عن اجلانب املادي فهو بخل باملال ومنه  
﴿�  : قبله  تعاىل  قوله  بدليل   ،   )17)�  ﴾ نَى  تَغْ اسْ وَ لَ  بَخِ نْ  مَ ا  أَمَّ :�﴿وَ تعاىل  قوله 
(7( ﴾ �(1٨( ، وال    َ لِلْيُرسْ هُ  ُ نُيَرسِّ (٦( فَسَ نَى  ُسْ بِاحلْ قَ  دَّ صَ (5( وَ ى  قَ اتَّ طَى وَ أَعْ نْ  ا مَ أَمَّ فَ
نْ  لَ وَ مْ  كُ عَ مَ اهللاَُّ  وَ نَ  لَوْ َعْ األْ تُمُ  أَنْ وَ لْمِ  السَّ إِىلَ  وا  عُ تَدْ وَ ِنُوا  هتَ خيلو قوله تعاىل :� ﴿فَالَ 
الَ  مْ وَ كُ ورَ مْ أُجُ تِكُ ؤْ وا يُ تَّقُ تَ نُوا وَ مِ إِنْ تُؤْ ْوٌ وَ هلَ عِبٌ وَ يَا لَ نْ َيَاةُ الدُّ مْ (35( إِنَّامَ احلْ كُ لَ امَ مْ أَعْ كُ َ رتِ يَ
تُمْ  اأَنْ مْ (37( هَ انَكُ غَ جْ أَضْ ْرِ خيُ لُوا وَ بْخَ مْ تَ كُ فِ يُحْ ا فَ وهَ مُ كُ أَلْ سْ مْ (3٦( إِنْ يَ كُ الَ وَ مْ أَمْ كُ أَلْ سْ يَ
هِ  سِ نْ نَفْ لُ عَ بْخَ إِنَّامَ يَ لْ فَ بْخَ نْ يَ مَ لُ وَ بْخَ نْ يَ مْ مَ نْكُ بِيلِ اهللاَِّ فَمِ وا يفِ سَ قُ نَ لِتُنْفِ وْ عَ ءِ تُدْ الَ ؤُ هَ
مْ 3٨﴾ كُ ثَالَ ونُوا أَمْ كُ مْ ثُمَّ الَ يَ كُ َ ريْ ًما غَ وْ لْ قَ تَبْدِ سْ ا يَ وْ لَّ تَوَ إِنْ تَ اءُ وَ رَ قَ فُ تُمُ الْ أَنْ نِيُّ وَ غَ اهللاَُّ الْ وَ

�(19( من داللة البخل فيه عىل منع احلقوق الواجبة يف املال ، ومثله ما جاء يف قوله 
نيَ  احلِِ نَ الصَّ ونَنَّ مِ نَكُ لَ قَنَّ وَ دَّ نَصَّ لِهِ لَ نْ فَضْ ا مِ انَ ئِنْ آَتَ دَ اهللاََّ لَ اهَ نْ عَ مْ مَ نْهُ مِ تعاىل: �﴿ وَ
ونَ (7٦( ﴾ �(20( فهم يعاهدون  ضُ رِ عْ مْ مُ هُ ا وَ وْ لَّ وَ تَ لُوا بِهِ وَ لِهِ بَخِ نْ فَضْ مْ مِ لَامَّ آَتَاهُ (75( فَ

اهللا عىل الصدقة إن آتاهم من فضله ، فلام آتاهم من فضله بخلوا ونقضوا عهدهم 
مُ  ا آَتَاهُ ونَ مَ تُمُ كْ يَ لِ وَ بُخْ ونَ النَّاسَ بِالْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ ذِ ا قوله تعاىل :� ﴿ الَّ له،أمَّ
لُ  بُخْ نْهُ الْ ادَ مِ ينًا (37( ﴾ �(21( فيحتمل أن املُْرَ هِ اًبا مُ ذَ ينَ عَ افِرِ ا لِلْكَ نَ تَدْ أَعْ لِهِ وَ نْ فَضْ اهللاَُّ مِ
هُ  إِنَّ ، فَ وقِ اآلخرين بِاملَْالِ قُ ةَ حُ ايَ عَ ا رِ بَ فِيهَ جَ تِي أَوْ ةِ الَّ يَ هُ بعد اآلْ رَ كَ اىلَ ذَ هُ تَعَ َنَّ ، ألِ بِاملَْالِ
ى  يَتَامَ الْ بَى وَ رْ قُ ي الْ بِذِ اًنا وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ وَ بِالْ يًْئا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ الَ تُرشْ وا اهللاََّ وَ بُدُ اعْ :� ﴿وَ الَ قَ
ا  مَ وَ بِيلِ  السَّ ابْنِ  وَ َنْبِ  بِاجلْ بِ  احِ الصَّ وَ ُنُبِ  اجلْ َارِ  اجلْ وَ بَى  رْ قُ الْ ذِي  َارِ  اجلْ وَ اكِنيِ  املَْسَ وَ
إِىلَ  ان  سَ حْ ِ اإلْ �(22(،وَ   ﴾)3٦) وًرا  فَخُ ْتَااًل  خمُ انَ  كَ نْ  مَ ِبُّ  حيُ الَ  اهللاََّ  إِنَّ  مْ  نُكُ امَ أَيْ تْ  لَكَ مَ
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: بإقراره  الَ قَ انِ فَ سَ حْ ِ ا اإلْ ذَ نْ هَ نيَ عَ ضِ رِ ّم املُْعْ ، ثُمَّ أعقبه بذَ ونُ إال بِاملَْالِ ءِ ال يَكُ الَ ؤُ هَ
لِ  بُخْ ونَ النَّاسَ بِالْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ ذِ يْهِ الَّ لَ طَفَ عَ أنه ال حيب املختال الفخور ، وملا عَ
، فكان البخل باملال. (23( وما يقوي  بْلَهُ ًقا بِامَ قَ لِّ تَعَ اًل مُ لُ بُخْ بُخْ ا الْ ذَ ونَ هَ بَ أَنْ يَكُ جَ وَ
ويسند هذا الرأي أن سبحانه وتعاىل قد عطف عىل قوله� الذين يبخلون ...� قوله 
رِ  َخِ اآلْ مِ  يَوْ بِالْ الَ  وَ بِاهللاَِّ  نُونَ  مِ ؤْ يُ الَ  وَ النَّاسِ  اءَ  ئَ رِ ُمْ  اهلَ وَ أَمْ ونَ  قُ نْفِ يُ ينَ  ذِ الَّ : �﴿وَ تعاىل 
ينًا (3٨(﴾ �(24(  . وحيتمل البخل يف هذه اآلية  رِ اءَ قَ ينًا فَسَ رِ هُ قَ يْطَانُ لَ نِ الشَّ نْ يَكُ مَ وَ
أن يكون بخال بالعلم خمصوصا باليهود  والعلم هو علمه بأمر نبوة حممد صّىل اهللا 
عليه وآله وسّلم ودالئلها وكتامهنم إياها فضال عن أمرهم من يعلمون هبا بالكتامن 
أيضا ،وحيتمل البخل هنا أن يكون عاما يشمل البخل بالعلم والدين واملال (25( ، 
وتوجيه اآلية عىل وفق الرأيني األخريني يتعارض مع الرأي الذي يذهب إىل حرص 
البخل باملال فقط وهو الذي ذهب إليه بعض الباحثني املحدثني (2٦(، وسياق اآلية 
...﴾ �يتعارض مع الرأي الذي  لِ بُخْ ونَ النَّاسَ بِالْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ ذِ نفسها �﴿ الَّ
جيعل البخل حمصورا بمنع مال النفس دون منع مال غريها ، فالبخل هنا يرقى إىل 
هذه  ومثل  أيضا.  أمواهلم  بمنع  اآلخرين  وأمر  النفس  مال  منع  ألنه  حِّ  الشُّ درجة 

اآلية)1٨0( من سورة آل عمران ، واآلية  ) 24 ( من سورة احلديد . 

ح يف القرآن الكريم فقد جاء يف )4( آيات فقط ، وقد تكرر ) 5( مرات  ا الشُّ    أمَّ
ّح( ،  فيها ويف مجعيها كان بصيغة االسم ، فجاء يف )3( مواضع بصيغة املصدر ) شُ

ويف موضعني جاء مجًعا لوصف � شحيح �  ) أشحة ( .   

اًضا  رَ وًزا أَوْ إِعْ ا نُشُ لِهَ عْ نْ بَ افَتْ مِ أَةٌ خَ رَ إِنِ امْ     وفرس الشح يف قوله تعاىل : �﴿ وَ
حَّ  الشُّ َنْفُسُ  األْ تِ  َ رضِ أُحْ وَ  ٌ ريْ لْحُ خَ الصُّ لًْحا وَ امَ صُ يْنَهُ بَ ا  لِحَ يُصْ أَنْ  امَ  يْهِ لَ عَ نَاحَ  فَالَ جُ
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بالنفقة  املرأة  ّح  شُ بأنه   )27)  � بِرًيا﴾  خَ لُونَ  مَ تَعْ بِامَ  انَ  كَ اهللاََّ  إِنَّ  فَ وا  تَّقُ تَ وَ نُوا  سِ ْ حتُ إِنْ  وَ
حُّ من الرجل واملرأة إذ يغلب عىل املرأة  من زوجها وبقسمه هلا أيامها ، وقيل : الشُّ
الشابة  بنصيبه من زوجته  ّح  الشُّ الزوج  والغالب عىل   ، بنصيبها من زوجها  ّح  الشُّ
نَ  يامَ ِ اإلْ ارَ وَ وا الدَّ ءُ بَوَّ ينَ تَ ذِ الَّ ح يف قوله تعاىل : �﴿وَ اجلديدة (2٨( ، يف حني فرس الشُّ
ونَ  ثِرُ ؤْ يُ َّا أُوتُوا وَ ًة ممِ اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ونَ يفِ صُ ِدُ الَ جيَ مْ وَ يْهِ رَ إِلَ اجَ نْ هَ ِبُّونَ مَ مْ حيُ بْلِهِ نْ قَ مِ
ونَ ﴾  لِحُ املُْفْ مُ  ئِكَ هُ أُولَ فَ هِ  سِ نَفْ حَّ  يُوقَ شُ نْ  مَ ةٌ وَ اصَ صَ ِمْ خَ انَ هبِ وْ كَ لَ مْ وَ هِ سِ أَنْفُ ىلَ  عَ
�) 29(  بحبس املال وغريه مع احلرص ، وذلك ألن اآلية نزلت يف األنصار الذين 
مْ  الِكُ وَ أَمْ وَ مْ  كُ ورِ دُ نْ  مِ ينَ  رِ اجِ هَ لِلْمُ تُمْ  مْ قَسَ ئْتُمْ  شِ إِنْ   �: فقال  الرسول  خاطبهم 
مْ  كُ ارُ مْ دِيَ كُ لَ ةُ وَ نِيمَ غَ ُمُ الْ انَ هلَ ئْتُمْ كَ إِنْ شِ ُمْ وَ تُ هلَ مْ امَ قَسَ ةِ كَ نِيمَ غَ نَ الْ مْ مِ كُ تُ لَ مْ قَسَ وَ
ةِ�(30(،  نِيمَ غَ مْ يفِ الْ هُ كُ ارِ الَ نُشَ الِنَا وَ وَ أَمْ ا وَ نَ ارِ نْ دِيَ ُمْ مِ مُ هلَ سِ وا: الَ بَلْ نَقْ الُ قَ مْ فَ كُ الُ وَ أَمْ وَ
وملا كان بني احلسد والغيظ عالقة باحلاجة ذلك اهنام ال ينفكان عن احلاجة اطلق لفظ 
ًة �ليدل عليهام ، وال سيام ان  اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ونَ يفِ صُ ِدُ الَ جيَ احلاجة يف قوله تعاىل � وَ
ونَ  ثِرُ ؤْ اطالق اسم الالزم عىل امللزوم عىل سبيل الكناية ،واإليثار يف قوله تعاىل �ويُ
ةٍ ،  اجَ نْ حَ ، وإنام عَ نِ املَْالِ نًى عَ نْ غِ �  ملَ يكن عَ ةٌ صاصَ ِمْ خَ وْ كانَ هبِ لَ مْ وَ هِ سِ ىل أَنْفُ عَ
لٍ  نْخُ قٍ يفِ مُ رْ لُّ خَ كُ ، وَ جُ رَ فُ يَ الْ هِ اصِ وَ َصَ نَ اخلْ ا مِ لُهَ أَصْ ، وَ رُ قْ فَ يَ الْ ةٍ هِ اصَ ألن اخلَصَ
ةٌ .(31( وقيل نزلت يف  اصَ صَ دُ خَ احِ وَ الْ  ، اصٌ صَ يَ خَ فَهِ عٍ  قُ رْ بُ أَوْ  ابٍ  حَ أَوْ سَ بَابٍ  أَوْ 
أنصاري  نزل عليه ضيف فآثره عىل نفسه وعياله ، ومل يظهر منه تربًما عىل الرغم ممَّا 
لَّم ليضيفه،  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ به من خصاصة فقد قيل إنَّه : � جاء رجل إىل النبي صَ
فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: �أال رجل يضيف هذا رمحه اهللا؟ � فقام رجل من 
األنصار يقال له أبو طلحة، فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته: أكرمي ضيف رسول 
تأكلني معه،  بأنك  املصباح وأريه  الصبية، وأطفئي  نّومي  لَّم  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  اهللا صَ
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لَّم ففعلت� (32( ، وإكرام الضيف ال  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ واتركيه لضيف رسول اهللا صَ
يقترص عىل اجلانب املادي من مأكل ومرشب وإنَّام يرتبط معها اجلانب النفيس أشد 
وا  أَطِيعُ وَ وا  عُ مَ اسْ تُمْ وَ تَطَعْ اسْ ا  مَ اهللاََّ  وا  قُ اتَّ فَ ّح يف قوله تعاىل : �﴿  الشُّ ا  أمَّ  . ارتباط  
به  (33(يراد   �﴾ ونَ لِحُ املُْفْ مُ  هُ ئِكَ  أُولَ فَ هِ  سِ نَفْ حَّ  يُوقَ شُ نْ  مَ وَ مْ  كُ سِ َنْفُ ا ألِ ً ريْ وا خَ قُ أَنْفِ وَ
مْ � ويف  كُ سِ َنْفُ ًا ألِ ريْ وا خَ قُ أَنْفِ وا وَ أَطِيعُ منع احلق يف املال ألنه مسبوق بقوله تعاىل� وَ
دقة،  والثاين: نفقة املؤمن عىل نفسه، والثالث:  هذه النفقة ثالثة أقوال: أحدها:الصَّ

هِ حتى يعطيَ حق اهللا يف ماله (34(. سِ حَّ نَفْ نْ يُوقَ شُ مَ النفقة يف اجلهاد.واملعنى : وَ

 وجاء لفظ � أشحة � وصًفا للمنافقني الذين كانوا يؤذون املسلمني بألسنتهم 
مْ  تَهُ أَيْ رَ فُ  َوْ اخلْ اءَ  جَ ا  إِذَ فَ مْ  يْكُ لَ عَ ًة  حَّ أَشِ  ﴿� : تعاىل  قوله  القتال يف  ويتخلفون عن 
مْ  وكُ لَقُ فُ سَ َوْ بَ اخلْ هَ ا ذَ إِذَ تِ فَ نَ املَْوْ يْهِ مِ لَ ى عَ شَ غْ ي يُ ذِ الَّ مْ كَ يُنُهُ ورُ أَعْ يْكَ تَدُ ونَ إِلَ نْظُرُ يَ
ىلَ اهللاَِّ  لِكَ عَ انَ ذَ كَ ُمْ وَ هلَ امَ بَطَ اهللاَُّ أَعْ أَحْ نُوا فَ مِ ؤْ ْ يُ ئِكَ ملَ ِ أُولَ َريْ ىلَ اخلْ ًة عَ حَّ ادٍ أَشِ دَ نَةٍ حِ سِ بِأَلْ
ح بأنفسهم عن املشاركة يف القتال مع املسلمني أي  رًيا ﴾� (35( ، فالشحُّ األول شُّ يَسِ
حُّ  ح الثاين فهو شُّ ا الشُّ هو شحُّ أيام احلرب بدليل قوله تعاىل � فإذا جاء اخلوفُ � ، أمَّ
بام يف أيدي املسلمني ممَّا أصابوه من خري يف القتال من الغنائم فهو شحُّ بامل الغري بعد 
ًة عىل اخلَريِ � . والذي يالحظ عىل استعامل القرآن  حَّ احلرب بدليل قوله تعاىل � أشِ
للفظ الشح أنه قرنه بلفظ النفس مرتني ، ومرة بلفظ األنفس من أصل مخس مرات 
ح متعلق بالنفس فهي  ورد فيها هذا اللفظ من القرآن الكريم وهذا يدل عىل أنَّ الشُّ
جمبولة عليه مع منع اخلري سواء من مال الشخص نفسه أو من مال غريه ، وما يدل 
عىل أنَّه طبع بالنفس الشديدة احلرص اقرتانه هبا يف قوله تعاىل : �وأحرضت األنفس 
عِل حاًرضا هلا ال يغيب عنها أبًدا وال تنفك هي  ّح مع هذه األنفس جُ حَّ � فالشُّ الشُّ

عنه .    
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تنفك  اهللا عليه وآله وسّلم ال  الرسول حممد صّىل  أقوال  البخيل يف     وصورة 
أبدا عن صورة السخي اجلواد فهي   مرتبطة هبا أشد ارتباط ، وصفات السخي يف 
نَ اجلَنَّةِ  يبٌ مِ رِ نَ اهللاِ قَ يبٌ مِ رِ إضاءاهتا تعكس ظلمة صفات البخيل ، فالسخي  ))قَ
نَ  يدٌ مِ عِ نَ النَّارِ (( (3٦( ، والبخيل عىل النقيض منه فهو ))  بَ يدٌ مِ عِ نَ النَّاسِ بَ يبٌ مِ رِ قَ
لُ  َاهِ (37(، وعىل هذا يغدو  اجلْ  )) نَ النَّارِ يبٌ مِ رِ نَ النَّاسِ قَ يدٌ مِ عِ بَ نَ اجلَنَّةِ  يدٌ مِ عِ بَ اهللاِ 

)3٨) . يلٍ ابِدٍ بَخِ نْ عَ لَّ مِ جَ زَّ وَ بَّ إِىلَ اهللاِ عَ يُّ أَحَ خِ السَّ

ثَلِ  مَ كَ اهللا عليه وآله وسّلم �  اهللاَِّ صّىل  ول  سُ رَ ق عند  دِّ واملُتَصَ البخيل     ومثل 
لَ  عَ فَجَ  ، امَ اقِيهِ رَ تَ وَ امَ  يْهِ يَ دْ ثَ إِىلَ  هيِامَ  دِ أَيْ تْ  طُرَّ اضْ دِ  قَ يدٍ  دِ حَ نْ  مِ بَّتَانِ  جُ امَ  يْهِ لَ عَ  ِ لَنيْ جُ رَ
لَ  عَ جَ ، وَ هُ رَ وَ أَثَ فُ عْ تَ ، وَ لَهُ ى أَنَامِ شَ تَّى تَغْ نْهُ حَ طَتْ عَ بَسَ ةٍ انْ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لَّامَ تَصَ قُ كُ دِّ املُْتَصَ

تْ  ذَ أَخَ ةٍ وَ قَ لْ لُّ حَ تْ كُ لَصَ ةٍ قَ قَ دَ مَّ بِصَ لَّامَ هَ يلُ كُ بَخِ الْ

ولُ  قُ يَ لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ اهللاَِّ  ولَ  سُ رَ أَيْتُ  رَ ا  أَنَ فَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَبُو  الَ  قَ  . َا�   اهنِ كَ بِمَ
عُ �(39(  سَّ الَ تُوَ ا وَ هَ عُ سِّ وَ تَهُ يُ أَيْ لَوْ رَ ، فَ بَّتِهِ يْهِ يفِ جُ بَعَ بِإِصْ

    البخل يف مفهوم الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم يقع عىل حبس املال وعدم 
إنفاقه ومنع احلق فيه من زكاة وصدقة والدليل عىل ذلك ما جاء يف قوله صّىل اهللا 
ريَ  قِ فَ الْ ، وَ َ اينِ يْخَ الزَّ بْغِضُ الشَّ ًة: يُ ثَ بْغِضُ ثَالَ يُ ًة، وَ ثَ ِبُّ ثَالَ عليه وآله وسّلم � إِنَّ اهللاََّ حيُ
� (40( ، فاملُكثِرُ هنا: هو كثري املال ، ومنه أيضا قوله صّىل اهللا  يلَ بَخِ ثِرَ الْ املُْكْ ، وَ تَالَ املُْخْ
نِ  بُنَ عَ أَوْ جَ  ، هُ قَ نْفِ يُ أَنْ  بِاملَْالِ  لَ  بَخِ أَوْ   ، هُ ابِدَ كَ يُ أَنْ  يْلُ  اللَّ هُ  الَ نْ هَ عليه وآله وسّلم�مَ
بٍ  هَ بَلِ ذَ نْ جَ بُّ إِىلَ اهللاِ مِ َا أَحَ إِهنَّ هِ، فَ دِ مْ بِحَ انَ اهللاِ وَ بْحَ نْ سُ ثِرْ مِ يُكْ لْ ، فَ هُ اتِلَ قَ وِّ أَنْ يُ دُ عَ الْ
ّل � (41( فاإلنفاق هنا للجهاد يف سبيل اهللا وهو حق عىل  جَ زَّ وَ بِيلِ اهللاِ عَ هُ يفِ سَ قُ نْفِ يُ
ةُ  لَ نْزِ املؤمن يف ماله فإن منعه كان قد بخل  ، وقوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم : � إِنَّامَ مَ



٩٠

بالغة استعمال احلديث النبوي الشريف لأللفاظ املتقاربة املعنى  يف ضوء االستعمال القرآني هلا

جَ  رَ لٍ أَخْ جُ ةِ رَ لَ نْزِ عِ بِمَ ، أَوْ يفِ التَّطَوُّ انَ ضَ مَ اءِ رَ ِ قَضَ ريْ ، أَوْ غَ انَ ضَ مَ ِ رَ ريْ امَ يفِ غَ نْ صَ مَ
ه� (42( ، وإنفاق  كَ سَ أَمْ يَ فَ قِ ا بِامَ بَ نْهَ لَ مِ بَخِ ، وَ اهُ ضَ أَمْ اءَ فَ ا بِامَ شَ نْهَ ادَ مِ الِهِ فَجَ ةَ مَ قَ دَ صَ
املال هنا عىل سبيل الصدقة ومنعه هو بخل به ، ومثله قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم 
تْبَعُ  ، يَ عَ رَ اًعا أَقْ جَ ةِ شُ يَامَ قِ مَ الْ وْ لَ يَ وَّ َ ، إِالَّ حتَ هُ اتَ كَ دِّي زَ ؤَ الٍ الَ يُ بِ مَ احِ نْ صَ الَ مِ : �... وَ
 َأ ا رَ إِذَ ، فَ لُ بِهِ بْخَ نْتَ تَ ي كُ ذِ الُكَ الَّ ا مَ ذَ : هَ الُ قَ يُ ، وَ نْهُ رُّ مِ فِ وَ يَ هُ ، وَ بَ هَ يْثُامَ ذَ بَهُ حَ احِ صَ
لُ  � (43(، ومثله قوله  حْ فَ مُ الْ ضَ قْ امَ يَ ا كَ هَ مُ ضَ قْ لَ يَ عَ ، فَجَ هُ يفِ فِيهِ دَ لَ يَ ، أَدْخَ نْهُ أَنَّهُ الَ بُدَّ مِ
مْ  يْنَهُ ةٍ بَ ابَ رَ ُمْ بِقَ أَهلُ سْ لٌ يَ جُ مْ رَ أَتَاهُ مٍ فَ وْ انَ يفِ قَ لٌ كَ جُ رَ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم � ... وَ
طَاهُ � (44( ،  نْ أَعْ مَ اهُ إِالَّ اهللاَُّ وَ رَ يْثُ الَ يَ طَاهُ حَ أَعْ ِمْ فَ اهبِ قَ لَفَ بِأَعْ خَ ، وَ نْهُ لُوا عَ بَخِ يْنَهُ فَ بَ وَ
بَى  رْ قُ ي الْ وِ بِّهِ ذَ ىلَ حُ آَتَى املَْالَ عَ واإلشارة هنا واضحة إىل ما يف قوله تعاىل :� ﴿...وَ
اةَ  كَ آَتَى الزَّ ةَ وَ الَ امَ الصَّ أَقَ قَابِ وَ يفِ الرِّ ائِلِنيَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِنيَ وَ املَْسَ ى وَ يَتَامَ الْ وَ
ئِكَ  بَأْسِ أُولَ نيَ الْ حِ اءِ وَ َّ الرضَّ اءِ وَ بَأْسَ ينَ يفِ الْ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ املُْوفُونَ بِعَ وَ

ونَ ﴾ � (45( . مُ املُْتَّقُ ئِكَ هُ أُولَ قُوا وَ دَ ينَ صَ ذِ الَّ

     وقد يصدق أن يقع البخل وصفا  يف معامالت البيع  عند امتناع البائع عن 
للرسول صّىل اهللا عليه وآله  يمتلكه وهو حقه ومن ذلك عندما جاء رجل  ما  بيع 
 ، قِهِ ذْ انُ عَ كَ َّ مَ يلَ قَّ عَ شَ ، وَ اينِ دْ آذَ هُ قَ إِنَّ ًقا، وَ ذْ ائِطِي عَ نٍ يفِ حَ الَ وسّلم وقال له : � إِنَّ لِفُ
ائِطِ  ي يفِ حَ قَكَ الَّذِ ذْ نِي عَ : � بِعْ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ يْهِ وآله وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ يْهِ النَّبِيُّ صَ لَ إِلَ سَ أَرْ فَ
 ، : الَ الَ َنَّةِ �، قَ قٍ يفِ اجلْ ذْ نِيهِ بِعَ بِعْ : � فَ الَ ، قَ : الَ الَ بْهُ يلِ �، قَ هَ : � فَ الَ ، قَ : الَ الَ نٍ � قَ فُالَ
لُ  بْخَ ي يَ ذِ ، إِالَّ الَّ نْكَ لُ مِ وَ أَبْخَ ي هُ أَيْتُ الَّذِ ا رَ : � مَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ
م� (4٦( .عىل أن يف هذا احلديث دليال عىل أن الرسول أوقع البخل عىل منع  الَ بِالسَّ
وحبس ما هو غري املال وهو السالم ، ومثله أيضا قول الرسول صّىل اهللا عليه وآله 
.� (47(. وربامَّ كان البخل يف  َّ يلَ لِّ عَ لَمْ يُصَ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ ي مَ ذِ يلُ الَّ وسّلم: � البَخِ
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اإلنسان خارًجا عن إرادته مكرًها عليه لذا أسنِدَ الفعل البخل لغري فاعله احلقيقي 
َانِ  حيْ ِنْ رَ مْ ملَ إِنَّكُ ، وَ لُونَ بَخِّ تُ بِّنُونَ وَ تُجَ مْ لَ اهللاِ إِنَّكُ يف قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم )) وَ
لُونَ  تُبَخِّ مْ لَ ًة: � إِنَّكُ رَّ يَانُ مَ فْ الَ سُ قَ جٍّ �، وَ ا اهللاُ بِوَ طِئَهَ أَةٍ وَ طْ رَ وَ إِنَّ آخِ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ اهللاِ عَ
بِّنُونَ � (4٨( ، وأراد أوالد الرجل وحمبتهم يف قلبه ، ومثله قوله صّىل اهللا  تُجَ مْ لَ إِنَّكُ وَ
جٍّ � (49( ،  َنُ بِوَ محْ ا الرَّ طِئَهَ أَةٍ وَ طْ رَ وَ إِنَّ آخِ ، وَ ْبَنَةٌ ةٌ جمَ لَ بْخَ دَ مَ لَ وَ عليه وآله وسّلم � إِنَّ الْ

لَة ما حيملك عىل البخل ويدعوك إليه  (50(.  فاملَبْخَ

ح يف ما ورد علينا من أقوال الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم فيمكن  ا الشُّ      أمَّ
وآله وسّلم  عليه  اهللا  الرسول صّىل  يقول  إذ   ، اآلتية  األحاديث  نستوضحه من  أن 
  قَرَّ هُ ، وَ سُ َا نَفْ يِّبًَة هبِ الِهِ طَ اةَ مَ كَ نْ أَدَّ زَ : مَ حِّ نَ الشُّ ئَ مِ دْ بَرِ قَ نَّ فِيهِ فَ نْ كُ ثٌ مَ � ثَالَ
ّح هنا بإخراج ما يتعلق  ائِبِ �(51( ، إذ ترتبط الرباءة من الشُّ طَى يفِ النَّوَ أَعْ يْفَ ، وَ الضَّ
باملال من حقوق  كالصدقة والزكاة أوال لذا تقدمت يف احلديث مع اشرتاط طيب 
يف و مساعدة اآلخرين  النفس عند أدائها خالصة لوجه اهللا تعاىل ، ومن ثم قر الضَّ
وا  ءُ بَوَّ تَ ينَ  ذِ الَّ يف النوائب ، وال يبتعد هذا احلديث عن فحو قوله تعاىل :  � ﴿ وَ
َّا  ًة ممِ اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ونَ يفِ صُ ِدُ الَ جيَ مْ وَ يْهِ رَ إِلَ اجَ نْ هَ ِبُّونَ مَ مْ حيُ بْلِهِ نْ قَ نَ مِ يامَ ِ اإلْ ارَ وَ الدَّ
ئِكَ  أُولَ فَ هِ  سِ نَفْ حَّ  شُ يُوقَ  نْ  مَ وَ ةٌ  اصَ صَ خَ ِمْ  هبِ انَ  كَ وْ  لَ وَ مْ  هِ سِ أَنْفُ ىلَ  عَ ونَ  ثِرُ ؤْ يُ وَ أُوتُوا 
ونَ ﴾ �(52( الذي نزل يف صحايب نزل به ضيف فآثره عىل نفسه وعياله  لِحُ املُْفْ مُ  هُ
 حِّ النفس هو طريق الفالح ، وقد ال تتعلق الصفتان األخريتان _ قر فالوقاية من شُ
الضيف والعطاء بالنوائب _ باملال فقط إذ تقتضيان بذل اجلهد والنفس .والبُدَّ من 
ّح وال يُكتفى بواحدة  اجتامع هذه الصفات الثالث يف اإلنسان حتى ينتفي عنه الشُّ

أو اثنتني منهام فقط . 
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حُّ يف أقوال الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم أوسع من البخل فالبخل      والشُّ
حِّ وللشحِّ  سلطان عليه والدليل عىل ذلك قول الرسول صّىل  شعبة من شعب الشُّ
 ، شَ حْ فُ الْ مْ وَ اكُ إِيَّ ، وَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ تٌ يَ حِّ � الظُّلْمُ ظُلُامَ اهللا عليه وآله وسّلم حمذرا من الشُّ
انَ  نْ كَ لَكَ مَ حَّ أَهْ إِنَّ الشُّ ، فَ حَّ مْ والشُّ اكُ إِيَّ ، وَ شَ حُّ الَ التَّفَ ، وَ شَ حْ فُ ِبُّ الْ إِنَّ اهللاَ الَ حيُ فَ
 ، ورِ جُ فُ بِالْ مْ  هُ رَ أَمَ وَ لُوا،  بَخِ فَ  ، لِ بُخْ بِالْ مْ  هُ رَ أَمَ وَ وا،  طَعُ قَ فَ  ، ةِ طِيعَ قَ بِالْ مْ  هُ رَ أَمَ  ، مْ بْلَكُ قَ
نْدَ اهللاَِّ  تُ عِ وَ الظُّلُامَ إِنَّ الظُّلْمَ هُ ، فَ الظُّلْمَ مْ وَ اكُ وا � (53(، ويف رواية أخر : � إِيَّ رُ جَ فَ فَ
حَّ  الشُّ مْ وَ اكُ إِيَّ ، وَ شَ حِّ املُْتَفَ شَ وَ احِ فَ ِبُّ الْ إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ شَ فَ حْ فُ الْ مْ وَ اكُ إِيَّ ، وَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ يَ
لُّوا  تَحَ اسْ ، وَ مْ هُ امَ حَ أَرْ وا  قَطَعُ ، وَ مْ هُ اءَ وا دِمَ كُ فَ فَسَ مْ  بْلَكُ قَ انَ  نْ كَ ا مَ عَ دْ دَ قَ حَّ  إِنَّ الشُّ فَ
ّح يف اللغة منع اليشء مع احلرص عليه ، كان سببا يف  � (54(، فلام كان الشُّ مْ هُ مَ َارِ حمَ
هالك من يتصف به إذ يدعو إىل البخل بام يمتلكه فيقود إىل  قطع صلة الرحم حرًصا 
عىل ماله وما يملكه ، وقد يدعوه إىل القتل والفجور وانتهاك احلرمات . لذا نجد 
ّح واإليامن يف قلب مسلم  الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم قد نفى أن جيتمع الشُّ
الَ  ، وَ لِمٍ سْ لٍ مُ جُ يْ رَ رَ نْخُ نَّمَ يفِ مُ هَ انُ جَ دُخَ بِيلِ اهللاِ وَ بَارٌ يفِ سَ عُ غُ تَمِ ْ إذ يقول : � الَ جيَ
ّح هدم  فالشُّ  ، لتناقضهام وتضادمها   )55) لِمٍ �  سْ مُ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ نٌ يفِ  إِيامَ وَ حٌّ  عُ شُ تَمِ ْ جيَ
بناء هلام ، فثالث من شعب اإليامن من كن فيه زدنه  لإلنسان واملجتمع ، واإليامن 
 ، لِ مَ عَ يُّ الْ الَ عِ ، وَ لْبِ قَ يُّ الْ انِ الَ عِ يُّ اللِّسَ : عِ عِيُّ الْ ، وَ افُ فَ عَ الْ ، وَ َيَاءُ يف اآلخرة � احلْ
نَ  صْ نْقُ َّا يَ ثَرُ ممِ ةِ أَكْ رَ خِ نَ يفِ اآلْ دْ زِ ا يَ مَ يَا، وَ نْ نَ الدُّ نَ مِ صْ نْقُ يَ ةِ، وَ رَ خِ نَ يفِ اآلْ دْ زِ َّا يَ نَّ ممِ هُ وَ
نَ يفِ  دْ زِ يَ ةِ وَ رَ خِ نَ اآلْ نَ مِ صْ نْقُ � يَ يَا�(5٦(  وثالث من كن فيه زدنه يف الدنيا وَ نْ نَ الدُّ مِ
يَا �  نْ نَ يفِ الدُّ دْ زِ َّا يَ ثَرُ ممِ ةِ أَكْ رَ خِ نَ اآلْ نَ مِ صْ نْقُ يَ ا  مَ ، وَ اءُ بَذَ الْ حُّ وَ الشُّ ، وَ شُ حْ فُ يَا: الْ نْ الدُّ
(57( ، عىل أن نفي اجتامع الشح واإليامن يف قلب مسلم ال يتعارض مع قول الرسول 

�. (5٨( ألن  مْ : �نَعَ الَ قَ ياًل؟فَ نُ بَخِ مِ ونُ املُْؤْ ئل أَيَكُ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم حني سُ
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ح أعمُّ من البخل فهو بخل مع حرص ، كام أنه ال يتعارض  ح غري البخل فالشُّ الشُّ
وءُ  سُ لُ وَ بُخْ الْ نٍ  مِ ؤْ انِ يفِ مُ عَ تَمِ ْ تَانِ الَ جتَ لَ صْ مع قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم: �خَ
ُلُقِ � (59( .فهو هنا نفى اجتامع هاتني اخلصلتني معا يف مؤمن ، ومل ينف أن تكون  اخلْ

. إحدامها فيه دون األخر
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املبحث الثاين :

 السياقات التي وظف فيها الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم لفظتي � البخل 
ّح�  و الشُّ

     تنوعت السياقات التي وظف فيها الرسولُ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم لفظتي 
ح ، وبعد نظر ومتحيص وجدنامها يتمحوران يف مخسة حماور هي :  البخل والشُّ

سياق اجلنة والنار 

ح قد يقودان إىل النار فيحرمان اإلنسان من دخول اجلنة والدليل     البخل والشُّ
الَ رجلٌ  قَ فَ الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم  لٌ يف زمن  جُ َ رَ يفِّ تُوُ ملا  أنَّه  عىل ذلك 
 ”  : لَّمَ سَ يْهِ وآله وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ْ بِاجلَنَّةِ عنه يف حرضة الرسول : أَبْرشِ
.“ (٦0( واملعنى أنَّك ال تعلم  هُ صُ نْقُ لَ بِامَ الَ يَ نِيهِ أَوْ بَخِ عْ لَّمَ فِيامَ الَ يَ هُ تَكَ لَّ لَعَ ي فَ رِ الَ تَدْ أَوَ
فلعله عمل  ما هي حقيقته  تعلم  فأنت ال  اجلنة  بدخوله  أن حتكم  فتستطيع  الغيب 
عمال يمنعه من دخول اجلنة قوال أو فعال ، وملَّا كان البخل عند الرسول يقع عىل 
املال،  يف  الواجب  احلق  بإخراج  هنا  البخل  يكون  أن  جاز  واملعنوية  املادية  األمور 
وجاز أن يكون بخله يف التقصري بالعبادات  ، والنص عىل منع البخيل من دخول 
ال  ، وَ يلٌ ال بَخِ ، وَ بٌّ َنَّةَ خَ لُ اجلْ خُ دْ اجلنة وارد يف قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم ” الَ يَ
هُ ”  يِّدَ أَطَاعَ سَ ا أَطَاعَ اهللاَ وَ لُوكُ إِذَ َنَّةَ املَْمْ لُ اجلْ خُ دْ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ، وَ ةِ يِّئُ املَْلَكَ ال سَ ، وَ نَّانٌ مَ
تْ  ضَ رِ (٦1( ، واحلكم بدخوله النار واردٌ رصاحة يف قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم“عُ

يتِ إِنْ  اءُ الالَّ ا النِّسَ أَيْتُ فِيهَ نْ رَ ثَرُ مَ أَكْ ا، وَ نْهَ تُ عَ رْ أَخَّ ا تَ هَ عَ فْ تُ سَ دْ جَ لَامَّ وَ ، فَ َّ النَّارُ يلَ عَ
نَ ” (٦2(. إذ كيف يدخل اجلنة من  َفْ نَ أَحلْ أَلْ سْ إِنْ يَ ، وَ لْنَ نَ بَخِ أَلْ سْ إِنْ يُ ، وَ َ نيْ ِنَّ أَفْشَ متُ اؤْ
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 ، تَالَ ريَ املُْخْ قِ فَ الْ ، وَ َ اينِ يْخَ الزَّ بْغِضُ الشَّ ًة: يُ ثَ بْغِضُ ثَالَ يُ ًة، وَ ثَ ِبُّ ثَالَ أبغضه اهللا“ إِنَّ اهللاََّ حيُ
تَحَ اهللاَُّ  ، أَوْ فَ تِلَ تَّى قُ مْ حَ يهِ ْمِ رَّ حيَ ، فَكَ تِيبَةٍ انَ يفِ كَ لٌ كَ جُ ًة: رَ ثَ ِبُّ ثَالَ حيُ ، وَ يلَ بَخِ ثِرَ الْ املُْكْ وَ
َّا  مْ ممِ يْهِ بَّ إِلَ مُ أَحَ انَ النَّوْ كَ ، وَ يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ وا مِ لُ نَزَ ُوا فَ جلَ أَدْ مٍ فَ وْ انَ يفِ قَ لٌ كَ جُ رَ ، وَ يْهِ لَ عَ
ُمْ  أَهلُ سْ لٌ يَ جُ مْ رَ أَتَاهُ مٍ فَ وْ انَ يفِ قَ لٌ كَ جُ رَ نِي، وَ قُ لَّ تَمَ يَ ايتِ وَ تْلُو آيَ امَ يَ قَ وا وَ نَامُ ، فَ لُ بِهِ دَ عْ يُ
نْ  مَ اهُ إِالَّ اهللاَُّ وَ رَ يْثُ الَ يَ طَاهُ حَ أَعْ ِمْ فَ اهبِ قَ لَفَ بِأَعْ خَ ، وَ نْهُ لُوا عَ بَخِ يْنَهُ فَ بَ مْ وَ يْنَهُ ةٍ بَ ابَ رَ بِقَ
، أَوْ  فُ َالَّ رُ احلْ طَاهُ ” (٦3( ، وقال صّىل اهللا عليه وآله وسّلم من أبغضه اهللا ”التَّاجِ أَعْ
نَ  يدٌ مِ عِ يلُ ” بَ تَالُ ”  (٦4( ، فالبَخِ ريُ املُْخْ قِ فَ الْ ، وَ يلُ املَْنَّانُ بَخِ الْ ، وَ فُ َالَّ بَائِعُ احلْ : الْ الَ قَ
زَّ  بُّ إِىلَ اهللاِ عَ يُّ أَحَ خِ لُ السَّ َاهِ اجلْ ، وَ نَ النَّارِ يبٌ مِ رِ نَ النَّاسِ قَ يدٌ مِ عِ نَ اجلَنَّةِ بَ يدٌ مِ عِ اهللاِ بَ
اءُ  خَ (٦5( ، و قال الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم“ السَّ  ”  . يلٍ بَخِ ابِدٍ  نْ عَ لَّ مِ جَ وَ
لِكَ  هُ ذَ ادَ ا قَ نْهَ نٍ مِ صْ ذَ بِغُ نْ أَخَ يَا، مَ نْ لِيَاتٌ يفِ الدُّ تَدَ َا مُ اهنُ صَ َنَّةِ أَغْ رِ اجلْ جَ نْ شَ ةٌ مِ رَ جَ شَ
نْ  يَا، مَ نْ لِيَاتٌ يفِ الدُّ تَدَ َا مُ اهنُ صَ أَغْ  ، رِ النَّارِ جَ نْ شَ ةٌ مِ رَ جَ لُ شَ بُخْ الْ ، وَ َنَّةِ إِىلَ اجلْ نُ  صْ غُ الْ
نُ إِىلَ النَّارِ ” (٦٦(، وقد سمى هذه الشجرة بشجرة ”  صْ غُ لِكَ الْ هُ ذَ ادَ ا قَ نْهَ نٍ مِ صْ ذَ بِغُ أَخَ
وفَ  رُ يْتُمُ املَْعْ تَغَ ا ابْ الشح ” وهي من شجر النار يف قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم ” إِذَ
، إِنَّ  يحٌ حِ َنَّةَ شَ لِجُ اجلْ الَ يَ ، وَ يْلٌ لِجُ النَّارَ إِالَّ بِخَ اهللاِ الَ يَ وهِ، فَوَ جُ وُ انِ الْ سَ وهُ يفِ حِ تَغُ ابْ فَ
حَّ ” (٦7( ى الشُّ مَّ ةٌ يفِ النَّارِ تُسَ رَ جَ حَّ شَ إِنَّ الشُّ ، وَ اءَ خَ ى السَّ مَّ َنَّةِ تُسَ ةٌ يفِ اجلْ رَ جَ اءَ شَ خَ السَّ
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سياق فساد األزمان وأهلها وما يقع فيها من فتن

ح من أسباب فتن األزمان ، وفساد أهلها إذ يقول الرسول صّىل اهللا     البخل والشُّ
مَ  وْ تٌ يَ “ الظُّلْمُ ظُلُامَ حِّ عليه وآله وسّلم يف سياق التحذير من الظلم والفحش والشُّ
 ، حَّ مْ والشُّ اكُ إِيَّ ، وَ شَ حُّ الَ التَّفَ ، وَ شَ حْ فُ ِبُّ الْ إِنَّ اهللاَ الَ حيُ ، فَ شَ حْ فُ الْ مْ وَ اكُ إِيَّ ، وَ ةِ يَامَ قِ الْ
 ، لِ بُخْ بِالْ مْ  هُ رَ أَمَ وَ وا،  طَعُ قَ فَ  ، ةِ طِيعَ قَ بِالْ مْ  هُ رَ أَمَ  ، مْ بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ لَكَ  أَهْ حَّ  الشُّ إِنَّ  فَ
ح هو السبب يف هالك القوم ؛ألنَّه  وا ” (٦٨(.فالشُّ رُ جَ فَ ، فَ ورِ جُ فُ مْ بِالْ هُ رَ أَمَ لُوا، وَ بَخِ فَ
يأمرهم بقطيعة الرحم، والبخل ، والفجور فيمتثلون له فيكون هالكهم هبذه األعامل 
،فتغدو هذه األفعال متسببة من الشح لذا كان الشح والفجور من أسباب هالك أمة 
دِ  هْ ةِ بِالزُّ ُمَّ هِ األْ ذِ لِ هَ حُ أَوَّ الَ حممد يف آخر الزمان قال صّىل اهللا عليه وآله وسّلم ” صَ
حُّ من عالمات آخر الزمان  ورِ ” (٦9( . والشُّ جُ فُ الْ لِ وَ بُخْ ا بِالْ هَ رِ كُ آخِ الَ هَ ، وَ وَ التَّقْ وَ
 ، تَنُ فِ الْ رُ  تَظْهَ وَ  ، لْمُ عِ الْ بَضُ  قْ يُ وَ  ، انُ مَ الزَّ بُ  ارَ �يتَقَ وسّلم  وآله  عليه  اهللا  صّىل  قال 
� � (70( ، وقال أيضا :  تْلُ قَ : �الْ الَ ؟ قَ جُ َرْ ا اهلْ مَ وا: وَ الُ � قَ جُ َرْ ثُرُ اهلْ كْ يَ ، وَ حُّ ى الشُّ لْقَ يُ وَ
ومُ  قُ الَ تَ ا، وَ حًّ الَ النَّاسُ إِالَّ شُ اًرا، وَ بَ يَا إِالَّ إِدْ نْ الَ الدُّ ًة، وَ دَّ رُ إِالَّ شِ َمْ ادُ األْ دَ زْ : ��الَ يَ الَ قَ
مَ � (71( ، فإذا رأ املسلم  يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يُّ إِالَّ عِ دِ الَ املَْهْ ، وَ ارِ النَّاسِ َ ىلَ رشِ ةُ إِالَّ عَ اعَ السَّ
ًرا  أَيْتَ أَمْ رَ ، وَ أْيِهِ أْيٍ بِرَ لِّ ذِي رَ ابَ كُ جَ إِعْ ًة، وَ رَ ثَ ؤْ يَا مُ نْ دُ تَّبًَعا، وَ ًو مُ هَ طَاًعا، وَ ا مُ حًّ �شُ
مْ الَ  كُ سَ مْ أَنْفُ يْكُ لَ نُوا عَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ � (72( فعليه بقوله تعاىل :� ﴿ يَ انِ لَكَ بِهِ دَ الَ يَ
لُونَ ﴾� (73(  مَ نْتُمْ تَعْ مْ بِامَ كُ يُنَبِّئُكُ ِيًعا فَ مْ مجَ كُ عُ جِ رْ تُمْ إِىلَ اهللاَِّ مَ يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ نْ ضَ مْ مَ كُ ُّ يَرضُ
نَّ  لِ فِيهِ امِ ، لِلْعَ رِ َمْ ىلَ اجلْ بْضٍ عَ ثْلِ قَ ىلَ مِ نَّ عَ ُ فِيهِ ربْ ، الصَّ ِ ربْ امَ الصَّ ، النَّ من ورائه : � أَيَّ
مْ  هُ ارَ َ لِهِ � (74( ،وإذا كان أمراء القوم رشِ مَ ثْلِ عَ لُونَ بِمِ مَ عْ اًل، يَ جُ نيَ رَ ْسِ رِ مخَ ثْلُ أَجْ مِ
ا. (75(    هَ رِ نْ ظَهْ ُمْ مِ ٌ هلَ ريْ ضِ خَ بَطْنُ األَرْ مْ فَ ائِهُ مْ إِىلَ نِسَ هُ ورُ أُمُ ، وَ مْ هُ الَءَ مْ بُخَ هُ نِيَاؤُ أَغْ وَ
حِّ فيه أكثر من لفظ البخل ومرجع  والذي يالحظ عىل هذا السياق أن ورود لفظ الشُّ
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حَّ أشد البخل وأبلغ يف املنع من البخل ، واملنع املشوب باحلرص عند  ذلك إىل أن الشُّ
الشحيح قد يدفعه إىل ارتكاب الكبائر التي هتلكه وتثري الفتن . 
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سياق إخراج احلقوق املتعلقة باملال من صدقة وزكاة

يف  املال  يف  املتعلقة  والزكاة  الصدقات  سياق  يف  حِّ  والشُّ البخل  لفظا  جاء    
ا  مَ اهللا عليه وآله وسّلم �  الرسول صّىل  الرشيف ومن ذلك قول  النبوي  احلديث 
اعٍ  ةِ بِقَ يَامَ قِ مَ الْ وْ َا يَ دَ هلَ عِ أُقْ ا، إِالَّ  هَ قَّ دِّي حَ ؤَ ، الَ يُ نَمٍ الَ غَ ، وَ رٍ قَ الَ بَ ، وَ إِبِلٍ بِ  احِ نْ صَ مِ
َّاءُ  ئِذٍ مجَ مَ وْ ا يَ يْسَ فِيهَ َا، لَ هنِ رْ نِ بِقَ رْ قَ اتُ الْ هُ ذَ نْطَحُ تَ ا، وَ هَ اتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِ هُ ذَ رٍ تَطَؤُ قَ رْ قَ
ةُ  ارَ إِعَ ا، وَ لِهَ اقُ فَحْ : � إِطْرَ الَ ا؟ قَ هَ قُّ ا حَ مَ ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ نَا: يَ لْ � قُ نِ رْ قَ ةُ الْ ورَ سُ كْ الَ مَ وَ
الٍ  بِ مَ احِ نْ صَ الَ مِ بِيلِ اهللاِ، وَ ا يفِ سَ يْهَ لَ ْلٌ عَ محَ ، وَ ىلَ املَْاءِ ا عَ بُهَ لَ حَ ا، وَ تُهَ نِيحَ مَ ا، وَ هَ وِ لْ دَ
وَ  هُ ، وَ بَ هَ يْثُامَ ذَ بَهُ حَ احِ تْبَعُ صَ ، يَ عَ رَ اًعا أَقْ جَ ةِ شُ يَامَ قِ مَ الْ وْ لَ يَ وَّ َ ، إِالَّ حتَ هُ اتَ كَ دِّي زَ ؤَ الَ يُ
هُ يفِ  دَ لَ يَ ، أَدْخَ نْهُ أَ أَنَّهُ الَ بُدَّ مِ ا رَ إِذَ ، فَ لُ بِهِ بْخَ نْتَ تَ ي كُ ذِ الُكَ الَّ ا مَ ذَ : هَ الُ قَ يُ ، وَ نْهُ رُّ مِ فِ يَ
الٌ  هُ مَ انَ لَ نْ كَ لُ � (7٦(  ، ويف رواية أخر :  � مَ حْ فَ مُ الْ ضَ قْ امَ يَ ا كَ هَ مُ ضَ قْ لَ يَ عَ ، فَجَ فِيهِ
نْتَ  ي كُ ذِ الُكَ الَّ ا مَ : أَنَ ولُ قُ هُ يَ أْسَ رُ رَ نْقُ عَ يُ رَ اًعا أَقْ جَ ةِ شُ يَامَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ قَ هُ طُوِّ اتَ كَ دِّ زَ ؤَ ْ يُ ملَ
لُوا  ا بَخِ قُونَ مَ يُطَوَّ لُ بِهِ �  (77( ، وهنا اإلشارة  واضحة إىل قوله تعاىل : �﴿ ...سَ بْخَ تَ
(7٨(ومنه أيضا مقارنته بني البخيل واملتصدق قوله صّىل اهللا  ةِ ...﴾ �  يَامَ قِ الْ مَ  وْ يَ بِهِ 
دِ  يدٍ قَ دِ نْ حَ بَّتَانِ مِ امَ جُ يْهِ لَ ِ عَ لَنيْ جُ ثَلِ رَ مَ قِ كَ دِّ املُْتَصَ يلِ وَ بَخِ ثَلَ الْ عليه وآله وسّلم� مَ
طَتْ  بَسَ ةٍ انْ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لَّامَ تَصَ قُ كُ دِّ لَ املُْتَصَ عَ ، فَجَ امَ اقِيهِ رَ تَ امَ وَ يْهِ يَ دْ هيِامَ إِىلَ ثَ دِ تْ أَيْ طُرَّ اضْ
لُّ  كُ تْ  لَصَ قَ ةٍ  قَ دَ بِصَ مَّ  هَ لَّامَ  كُ يلُ  بَخِ الْ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ رَ أَثَ وَ  فُ عْ تَ وَ  ، لَهُ أَنَامِ ى  شَ تَغْ تَّى  حَ نْهُ  عَ
لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ أَيْتُ رَ ا رَ أَنَ : فَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ َا� . قَ اهنِ كَ تْ بِمَ ذَ أَخَ ةٍ وَ قَ لْ حَ
عُ � (79(،  وإنَّام جعل املقارنة بني  سَّ الَ تُوَ ا وَ هَ عُ سِّ وَ تَهُ يُ أَيْ لَوْ رَ ، فَ بَّتِهِ يْهِ يفِ جُ بَعَ ولُ بِإِصْ قُ يَ
للتصدق  اجلواد حتبيًبا  أي  وما هو ضده  البخيل  بني  واملتصدق ومل جيعلها  البخيل 

وإخراج احلقوق املتعلقة باملال وحثًّا عليها . 
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    ومل يكن لفظ البخل وحده الذي جاء يف هذا السياق إنَّام وجدنا الرسولصّىل 
يحٌ  حِ أَنْتَ صَ قَ وَ دَّ حِّ أيضا يف قوله : �أَنْ تَصَ اهللا عليه وآله وسّلم قد وظف لفظ الشُّ
نٍ  الَ : لِفُ لْتَ ومَ قُ ُلْقُ تِ احلْ لَغَ ا بَ تَّى إِذَ لْ حَ َهَّ الَ متَ ، وَ اءَ بَقَ لُ الْ أْمُ تَ ، وَ رَ قْ فَ ى الْ ْشَ ، ختَ يحٌ حِ شَ
وصدقة  الشحيح  صدقة  بني  ففاضل   ،)٨0)  � نٍ  الَ لِفُ انَ  كَ دْ  قَ وَ ا،  ذَ كَ نٍ  الَ لِفُ وَ ا،  ذَ كَ
عىل   ، ماله  يف  حقوق  من  تعلق  ما  خيرج  حتى  األجل  يأتيه  أن  ينتظر  الذي  املمهل 
أن الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم استعمل الشحيح هنا دون البخيل ألنه أراد 
الصدقة  إخراج  حلظة  معها  ورصاعه  لنفسه  ومكابدته  املتصدق  وصف  يف  املبالغة 
تَيضِ  قْ تِي تَ َالة النفسية الَّ حَّ احلْ حِّ يقدم هذه املزية دون لفظ البخل ألن الشُّ ولفظ الشُّ
نَّ  نْ كُ ثٌ مَ لِك املَْنْع (٨1(. ومنه أيًضا قول الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم: � ثَالَ ذَ
طَى  أَعْ يْفَ ، وَ  الضَّ قَرَّ هُ ، وَ سُ َا نَفْ يِّبًَة هبِ الِهِ طَ اةَ مَ كَ نْ أَدَّ زَ : مَ حِّ نَ الشُّ ئَ مِ دْ بَرِ قَ فِيهِ فَ
حِّ ومل يستعمل البخل ألن يف احلديث  ائِبِ �(٨2( ، واستعمل الرسول هنا الشُّ يفِ النَّوَ
إشارة إىل مكابدة النفس وحماربة أطامعها باملال املخرج ؛ألنَّه اشرتط يف أداء الزكاة 
قد  الضيف   قر أن  عن  فضال   . هبا  راضًيا  إخراجها  حلظة  طيبة  النفس  تكون  أن 
األسارير وكلها حاالت  وانطالق  الوجه  بشاشة  املال من  إخراج  أكثر من  يقتيض 

متعلقة بالنفس دون املال. 

     وقد يكون إخراج الصدقة عىل كراهة؛ ألن طالبها ال يستحقها وغري شاكر 
ملن انعم عليه ، فيكون إخراجها خوًفا من التبخيل ،ومن ذلك ما حدث مع الرسول 
نَانِ  ْسِ ًنا حيُ فُالَ ًنا وَ تُ فُالَ عْ مِ دْ سَ قَ ولَ اهللاِ، لَ سُ ا رَ : يَ رُ مَ الَ عُ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم �قَ
 � : لَّمَ سَ يْهِ وآله وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ الَ  النَّبِيُّ صَ قَ : فَ الَ ، قَ يْنِ امَ دِينَارَ يْتَهُ طَ انِ أَنَّكَ أَعْ رَ كُ ذْ ، يَ الثَّنَاءَ
اهللاِ إِنَّ  ا وَ ، أَمَ اكَ ولُ ذَ قُ امَ يَ ، فَ ةٍ ائَ ةٍ إِىلَ مِ َ رشَ نْ عَ يْتُهُ مِ طَ دْ أَعْ قَ لِكَ لَ ذَ وَ كَ ا هُ ًنا مَ اهللاِ فُالَ لَكِنَّ وَ
 : الَ اًرا،  قَ نِي نَ عْ ، يَ ْتَ إِبْطِهِ ونُ حتَ نِي تَكُ عْ ا � يَ تَأَبَّطُهَ ي يَ نْدِ نْ عِ تَهُ مِ أَلَ سْ جُ مَ رِ يُخْ مْ لَ كُ دَ أَحَ
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أْبَى اهللاُ  يَ ، وَ اكَ نَ إِالَّ ذَ أْبَوْ نَعُ يَ امَ أَصْ : � فَ الَ ؟ قَ مْ اهُ ا  إِيَّ طِيهَ َ تُعْ
ولَ اهللاِ ملِ سُ ا رَ : يَ رُ مَ الَ عُ قَ

ىلَّ اهللاُ  ولُ اهللاِ صَ سُ مَ رَ لَ � (٨3( ، ويف رواية أخر قال عمر بن اخلطاب: قَسَ بُخْ يلِ الْ
 : الَ ، قَ ةِ فَّ لُ الصُّ : أَهْ مْ نْهُ قُّ مِ الءِ أَحَ ؤُ ُ هَ ريْ غَ ولَ اهللاِ، لَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ًة، فَ مَ لَّمَ قِسْ سَ يْهِ وَ لَ عَ
 ، شِ حْ فُ بِالْ أَلُوينِ  أَنْ تَسْ   َ وينِ بَنيْ ُ َريِّ مْ ختُ إِنَّكُ  � : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
لٍ �. (٨4( ، ويف سياق تقسيم الفيء ورد أيًضا نفي  تُ بِبَاخِ لَسْ لُوينِ  ، وَ بَخِّ َ أَنْ تُ بَنيْ وَ
بُ  لَّقَ ثَوْ عَ : �تَ الَ ، قَ نْهُ يضِ اهللاُ عَ بَّاسٍ رَ نِ ابْنِ عَ البخل عنه صّىل اهللا عليه وآله وسّلم عَ
هُ  ونَ أَلُ سْ يْهِ يَ لَ ونَ عَ عُ ْتَمِ النَّاسُ جمُ ةٍ، وَ رَ جَ ٍ بِشَ نَنيْ مَ حُ وْ لَّمَ يَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ صَ سُ رَ
لُوا  سِ : �أَرْ الَ قَ ائِهِ وَ دَ وا بِرِ كُ سَ ُمْ أَمْ لَّمَ أَهنَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ بَ النَّبِيُّ صَ سِ ، فَحَ نَائِمِ غَ نَ الْ مِ
تُهُ  مْ سَ قَ لَ اًم  نَعَ ةَ  َامَ هتِ رِ  جَ شَ ثْلَ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ اهللاُ  اءَ  أَفَ وْ  لَ اهللاِ  وَ  ، لُوينِ بَخِّ تُ أَنْ  ونَ  يدُ رِ تُ ائِي  دَ رِ
ةٌ  رَ مُ بِثِيَابِهِ سَ تْ  لَّقَ عَ إِنَّامَ تَ وا:  الُ قَ اًبا� فَ ذَّ الَ كَ بَاًنا وَ الَ جَ ياًل، وَ وينِ بَخِ ِدُ ، ثُمَّ الَ جتَ مْ يْنَكُ بَ
وهُ �(٨5(.وملا كان الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم ال ينطق عن اهلو فأظنه  لَّصُ فَخَ
املجازي ال  املعنى  ارسلوا ردائي �  اهللا عليه وآله وسّلم � �  بقوله صّىل  أراد  هنا 

احلقيقي أي دعوين أو اتركوين وذلك لشدة احلاحهم عليه وطمعهم بالفيء. 

سياقات  ضمن  املال  وإنفاق  الصدقات  يف  البخل  إىل  إشارات  جاءت  وقد     
أخر ومن ذلك ما جاء يف سياق احلث عىل التسبيح قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم 
 ، اتِلَهُ قَ وِّ أَنْ يُ دُ عَ نِ الْ بُنَ عَ ، أَوْ جَ هُ قَ نْفِ لَ بِاملَْالِ أَنْ يُ ، أَوْ بَخِ هُ ابِدَ كَ يْلُ أَنْ يُ هُ اللَّ الَ نْ هَ : ”مَ
بِيلِ  هُ يفِ سَ قُ نْفِ يُ بٍ  هَ بَلِ ذَ نْ جَ بُّ إِىلَ اهللاِ مِ َا أَحَ إِهنَّ فَ هِ،  دِ مْ بِحَ انَ اهللاِ وَ بْحَ نْ سُ ثِرْ مِ يُكْ لْ فَ
 ِ ريْ امَ يفِ غَ نْ صَ ةُ مَ لَ نْزِ إِنَّامَ مَ ّل ” (٨٦(، وقوله يف سياق الصيام استحباًبا ”  جَ زَّ وَ اهللاِ عَ
ادَ  الِهِ فَجَ ةَ مَ قَ دَ جَ صَ رَ لٍ أَخْ جُ ةِ رَ لَ نْزِ عِ بِمَ ، أَوْ يفِ التَّطَوُّ انَ ضَ مَ اءِ رَ ِ قَضَ ريْ ، أَوْ غَ انَ ضَ مَ رَ

ه“ (٨7( كَ سَ أَمْ يَ فَ قِ ا بِامَ بَ نْهَ لَ مِ بَخِ ، وَ اهُ ضَ أَمْ اءَ فَ ا بِامَ شَ نْهَ مِ
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سياق اإليامن 

ا  حُّ يتعارضان؛ لذا قال الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم ”مَ       اإلسالم والشُ
“ . (٨٨( لذا  نفى الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم أن  ّحْ َقَ الشُّ ا حمَ يًْئا مَ َقَ اإلسالمُ شَ حمَ
انُ  دُخَ بِيلِ اهللاِ وَ بَارٌ يفِ سَ عُ غُ تَمِ ْ ّح واإليامن يف قلب مسلم إذ يقول : ” الَ جيَ جيتمع الشُّ
 )٨9)  ” لِمٍ  سْ مُ لٍ  جُ لْبِ رَ قَ نٌ يفِ  إِيامَ وَ حٌّ  عُ شُ تَمِ ْ الَ جيَ ، وَ لِمٍ سْ مُ لٍ  جُ يْ رَ رَ نْخُ مُ نَّمَ يفِ  هَ جَ
ّح هدم لإلنسان واملجتمع ، واإليامن بناء هلام ، فثالث  لتناقضهام وتضادمها ، فالشُّ
انِ  يُّ اللِّسَ : عِ عِيُّ الْ ، وَ افُ فَ عَ الْ ، وَ َيَاءُ من شعب اإليامن من كن فيه زدنه يف اآلخرة ”احلْ
ا  مَ يَا، وَ نْ نَ الدُّ نَ مِ صْ نْقُ يَ ةِ، وَ رَ خِ نَ يفِ اآلْ دْ زِ َّا يَ نَّ ممِ هُ ، وَ لِ مَ عَ يُّ الْ الَ عِ ، وَ لْبِ قَ يُّ الْ الَ عِ
يَا“ (90(  وثالث من كن فيه زدنه يف الدنيا  نْ نَ الدُّ نَ مِ صْ نْقُ َّا يَ ثَرُ ممِ ةِ أَكْ رَ خِ نَ يفِ اآلْ دْ زِ يَ
نَ  نَ مِ صْ نْقُ ا يَ مَ ، وَ اءُ بَذَ الْ حُّ وَ الشُّ ، وَ شُ حْ فُ يَا: الْ نْ نَ يفِ الدُّ دْ زِ يَ ةِ وَ رَ خِ نَ اآلْ نَ مِ صْ نْقُ “ يَ وَ
(91( ، عىل أن نفي اجتامع الشح واإليامن يف قلب   ” يَا  نْ الدُّ نَ يفِ  دْ زِ يَ َّا  ثَرُ ممِ أَكْ ةِ  رَ خِ اآلْ
نُ  مِ ونُ املُْؤْ ئل أَيَكُ مسلم ال يتعارض مع قول الرسولصّىل اهللا عليه وآله وسّلم حني سُ
ح أعمُّ من البخل فهو بخل  ح غري البخل فالشُّ �. (92( ألن الشُّ مْ : �نَعَ الَ قَ ياًل؟فَ بَخِ
تَانِ الَ  لَ صْ ”خَ مع حرص ، كام أنه ال يتعارض مع قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم: 
ُلُقِ ” (93( .فهو هنا نفى اجتامع هاتني اخلصلتني  وءُ اخلْ سُ لُ وَ بُخْ نٍ الْ مِ ؤْ انِ يفِ مُ عَ تَمِ ْ جتَ

. معا يف مؤمن ، ومل ينف أن تكون أحدامها فيه دون األخر
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سياق ذم البخل 

بنسبه  ليس  فاإلنسان   ، املكروهة يف اإلنسان  املذمومة  الصفات  البخل من       
ولكن أخالقه هي التي تفاضل بينه وبني غريه يقول الرسولصّىل اهللا عليه وآله وسّلم 
 ْ ملَ اعِ  الصَّ ، طَفُّ  مَ آدَ دُ  لَ وَ تُمْ  أَنْ إِنَّامَ  وَ  ، دٍ أَحَ ىلَ  ابٍّ عَ سَ بِمَ تْ  يْسَ لَ هِ  ذِ مْ هَ ابَكُ أَنْسَ إِنَّ   ”  :
أَنْ  لِ  جُ الرَّ بُ  سْ حَ  ، الِحٍ صَ لٍ  مِ عَ أَوْ   ، ينٍ بِدِ إِالَّ  لٌ  فَضْ دٍ  أَحَ ىلَ  عَ دٍ  َحَ ألِ يْسَ  لَ وَ  ، هُ ْلَؤُ متَ
بْنٌ  جُ ، وَ الِعٌ حٌّ هَ لٍ شُ جُ ا يفِ رَ َّ مَ “ رشَ بَاًنا ” (94( ، وال سيام أنَّ ياًل جَ ا بَخِ يًّ ذِ ًشا بَ ونَ فَاحِ يَكُ
الِعٌ ” (95(  ، و اهللا ال يستخرج مال البخيل إال بالنذر لشدة متسكه به وتعلقه إذ ورد  خَ
رُ  دَ يهِ القَ قِ لْ لَكِنْ يُ ، وَ هُ تُ رْ دَّ دْ قَ نْ قَ ْ يَكُ ءٍ ملَ ْ رُ بِيشَ مَ النَّذْ أْتِ ابْنَ آدَ يف حديث قديس ” الَ يَ

يل ” (9٦( نَ البَخِ جُ بِهِ مِ رِ تَخْ ، أَسْ هُ هُ لَ تُ رْ دَّ دْ قَ قَ وَ

نَ  وذُ بِكَ مِ ، لذا نجد الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم يتعوذ منه يف قوله ”أَعُ
تِ  املَامَ يَا وَ فِتْنَةِ املَحْ ، وَ الِ جَّ فِتْنَةِ الدَّ ، وَ ِ ربْ ابِ القَ ذَ عَ ، وَ رِ مُ لِ العُ ذَ أَرْ ، وَ لِ سَ الكَ لِ وَ البُخْ
نْ  ” (97( ،  ونفى أن يكون سيد القوم البخيل يف قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم:  ”مَ
يْهِ  لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ يْسٍ َدُّ بْنُ قَ ا اجلْ نَ يِّدُ وا: سَ الُ ؟ ” ، قَ ةَ لَمَ نِي سَ ا بَ مْ يَ كُ يِّدُ سَ
ولُ  سُ الَ رَ ، قَ لِ بُخْ هُ بِالْ نُ نَزِ ا لَ إِنَّ ااًل، وَ نَّا مَ ثَرُ مِ هُ أَكْ إِنَّ وا: فَ الُ ؟ ، قَ ونَهُ دُ وِّ َ تُسَ

: ملِ لَّمَ سَ وآله وَ
وا:  الُ قَ م“ ،  كُ يِّدُ لِكَ سَ يْسَ ذَ لَ  ، لِ بُخْ الْ نَ  أُ مِ وَ أَدْ اءٍ  دَ أَيُّ  ”وَ  : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ اهللاِ صَ
“ (9٨( ” (99( ، عىل  ورٍ رُ عْ اءِ بْنِ مَ َ ربَ ُ بْنُ الْ مْ بِرشْ كُ يِّدُ : ”سَ الَ ولَ اهللاِ؟، قَ سُ ا رَ ا يَ نَ يِّدُ نْ سَ فَمَ
أن البخيل ليس من يبخل باملال فقط ، ولكن البخيل أيًضا عند الرسول صّىل اهللا 
.“ (100( ، فالبخل ال يقترص  َّ يلَ لِّ عَ لَمْ يُصَ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ ي مَ ذِ عليه وآله وسّلم“ الَّ
عىل اجلوانب املادية وإنام يتعداه إىل املعنوية أيضا وإىل طريقة التعامل بني الناس ومن 
نٍ  الَ : إِنَّ لِفُ الَ قَ اًل أَتَى النَّبِيَّ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم، ”فَ جُ ذلك ما ورد يف األثر أَنَّ رَ
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ىلَّ اهللاُ  يْهِ النَّبِيُّ صَ لَ إِلَ سَ أَرْ ، فَ قِهِ ذْ انُ عَ كَ َّ مَ يلَ قَّ عَ شَ ، وَ اينِ دْ آذَ هُ قَ إِنَّ ًقا، وَ ذْ ائِطِي عَ يفِ حَ
بْهُ  هَ : ” فَ الَ ، قَ : الَ الَ نٍ ” قَ ائِطِ فُالَ ي يفِ حَ قَكَ الَّذِ ذْ نِي عَ : ” بِعْ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ يْهِ وآله وَ لَ عَ
يْهِ وآله  لَ ىلَّ اهللاُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ : الَ الَ َنَّةِ ”، قَ قٍ يفِ اجلْ ذْ نِيهِ بِعَ بِعْ : ” فَ الَ ، قَ : الَ الَ يلِ ”، قَ
مِ ”  (101( . ويبقى أن  الَ لُ بِالسَّ بْخَ ي يَ ذِ ، إِالَّ الَّ نْكَ لُ مِ وَ أَبْخَ ي هُ أَيْتُ الَّذِ ا رَ : ” مَ لَّمَ سَ وَ
نذكر أن البخل قد ال يكون طبًعا متأصال يف اإلنسان فقد حيدث يشء يف حياته يدفعه 
نًا  ْتَضِ جَ حمُ رَ إىل البخل ومن ذلك ما روي عن الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم  خَ
زَّ  َانِ اهللاِ عَ حيْ ِنْ رَ مْ ملَ إِنَّكُ ، وَ لُونَ بَخِّ تُ بِّنُونَ وَ تُجَ مْ لَ اهللاِ إِنَّكُ ولُ :  ” وَ قُ وَ يَ هُ نَتِهِ وَ نَيْ  ابْ دَ ابْ أَحَ
مْ  إِنَّكُ لُونَ وَ تُبَخِّ مْ لَ ًة: ” إِنَّكُ رَّ يَانُ مَ فْ الَ سُ قَ جٍّ ”، وَ ا اهللاُ بِوَ طِئَهَ أَةٍ وَ طْ رَ وَ إِنَّ آخِ ، وَ لَّ جَ وَ
انِ إِىلَ  تَبِقَ سْ ٌ عليهامالسالم يَ نيْ سَ حُ نٌ وَ سَ اءَ حَ بِّنُونَ ”  (102(، ويف رواية أخر أَنَّهُ جَ تُجَ لَ
إِنَّ  ، وَ ْبَنَةٌ ةٌ جمَ لَ بْخَ دَ مَ لَ وَ الَ :  ” إِنَّ الْ قَ ، وَ يْهِ امَ إِلَ هُ مَّ ولِ صّىل اهللا عليه وآله وسّلم، فَضَ سُ رَ
جٍّ ” (103(، وال يبتعد قوله صّىل اهللا عليه وآله وسّلم عن  َنُ بِوَ محْ ا الرَّ طِئَهَ أَةٍ وَ طْ رَ وَ آخِ
مْ  تْلَهُ قَ إِنَّ  مْ  اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ نَرْ نُ  نَحْ قٍ  الَ إِمْ يَةَ  شْ مْ خَ كُ دَ الَ أَوْ تُلُوا  قْ تَ الَ  قوله تعاىل : �﴿ وَ
مْ  يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ ا أَتْلُ مَ وْ الَ عَ بِرًيا ﴾�(104( ، وقوله تعاىل : �﴿  قُلْ تَ ًئا كَ طْ انَ خِ كَ
مْ  قُكُ زُ نُ نَرْ قٍ نَحْ الَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ الَ تُلُوا أَوْ قْ الَ تَ اًنا وَ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ وَ بِالْ يًْئا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ أَالَّ تُرشْ
مَ اهللاَُّ  رَّ تِي حَ تُلُوا النَّفْسَ الَّ قْ الَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ شَ مَ احِ وَ فَ بُوا الْ رَ قْ الَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ وَ
﴾�(105( ، فاخلوف من املستقبل هو الدافع  لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ عَ مْ بِهِ لَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ َقِّ ذَ إِالَّ بِاحلْ

يف البخل أو قتل األوالد . 
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اخلامتة :

   خرجت من بحثي هذا بمجموعة من النتائج هي : 

املرتتبة .1 احلقوق  أداء  بمنع  الكريم  القرآن  البخل يف  الباحثني داللة  بعض  حرص 
عىل املال من زكاة وصدقة ، وقد وجدت أن هذا األمر غري صحيح فالبخل يقع عىل 
حبس املال وامتناع صاحبه عن إخراج احلقوق املرتتبة عليه ، ويقع أيًضا عىل حبس 

العلم وكتامنه وعدم إشاعته ، فالبخل يكون يف األمور املادية واملعنوية . 

إن الرسول حممد صّىل اهللا عليه وآله وسّلم استعمل لفظ البخل مع منع إخراج .2
احلقوق الواجبة عىل املال من صدقة وزكاة ، واستعمله مع األمور املعنوية فأطلقه 

عىل من يمنع السالم ، ومع من ال يصيل عىل النبي صّىل اهللا عليه وآله وسّلم . 

وحماربة .3 النفس  مكابدة  تتطلب  التي  املواضع  يف  ورد  الكريم  القرآن  يف  حُّ  الشُّ
ّح بالنفس مرتني يف القرآن ، ومرة باألنفس .  أطامعها لذا اقرتن لفظ الشُّ

4. ، وصدقة  زكاة  من  املال  يف  الواجبة  احلقوق  عىل  وقع  الكريم  القرآن  يف  ح  الشُّ
وغري الواجبة من إيثار اآلخرين فيه عىل النفس طلًبا ملرضاة اخلالق ، ووقع عىل منع 
مال النفس ومنع مال غريها ، هذا فضال عن أنه جاء أيضا يف احلرص عىل احلقوق 

املعنوية غري املادية . 

حُّ يف استعامل الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم كان أبلغ يف البخل ، فالبخل .5 الشُّ
حُّ سبًبا من أسباب البخل ، واجلبن ،والفجور،  ح ، لذا كان الشُّ شعبة من شعب الشُّ

والقتل، وقطع الرحم  . 
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وظفه .٦  أخر لفظة  أي  أو  البخل  من  البخل  داللة  إعطاء  يف  أبلغ  حُّ  الشُّ كان  ملا 
حَّ  الرسول صّىل اهللا عليه وآله وسّلم يف باب الفتن وفساد األزمان وأهلها ؛ ألن الشُّ
وقتل  والفجور  الرحم  وقطع  اجلبن  إىل  أيًضا  يقود  ولكن  فقط  البخل  إىل  يقود  ال 

النفس بغري حق وهبذه يكون فساد الدين واملجتمع .

الحظنا يف مواضع يصلح فيها استعامل لفظ البخل ، أن الرسول صّىل اهللا عليه .7
البخل ألنَّ يف تلك املواضع يلحظ  حِّ دون  الشُّ وآله وسّلم قد فضل استعامل لفظ 

حِّ من دون البخل .  حماربة أهواء النفس وأطامعها وهو ما يقدمه لفظ الشُّ

تنوعت السياقات التي وظف الرسولصّىل اهللا عليه وآله وسّلم فيها لفظي البخل .٨
وحاولنا  باملال  املتعلقة  احلقوق  وإخراج  اإلنفاق  سياق  عىل  تقترص  ومل  حِّ  والشُّ
من  فيها  يقع  وما  وأهلها  األزمان  فساد  سياق  والنار،  اجلنة   ( بالسياقات  حرصها 
فتن، سياق إخراج احلقوق املتعلقة باملال من صدقة وزكاة ، سياق اإليامن ، سياق 

ذم البخل  ( . 
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هوامش البحث

1- ينظر : املحكم واملحيط األعظم ) ابن سيده ( : 210/5 ، ) بخل ( ، والقاموس املحيط 
) الفريوزآبادي ( : 9٦5 ، ) بخل (. 

2- ينظر : هتذيب اللغة ) األزهري ( : 1٨0/7 ، ) بخل ( ، ومقاييس اللغة ) أمحد بن فارس( 
: 207/1  ، ) بخل (. 

3- ينظر : لسان العرب ) ابن منظور ( : 47/11 ، ) بخل ( ، و تاج العروس ) الزبيدي ( : 
٦2/2٨-٦3 ، بخل ( . 

4- املصباح املنري ) الفيومي ( :37/1 ، ) بخل ( . 

5- التوقيف عىل مهامت التعاريف )زين الدين املناوي ( : 72 .

٦- ينظر :  معجم مقاييس اللغة : 3/ 17٨ ، و : جممل اللغة ) ابن فارس ( 500/1 ، باب 
الشني ومابعدها من املضعف واملطابق .

7- العني ) اخلليل (: 13/3، ) شحح ( ، وينظر : هتذيب اللغة  : 250/3 ، ) شحح ( . 

٨- ينظر :لسان العرب :2/ 495 ، ) شحح ( ، و  تاج العروس :49٨/٦ ، ) شحح ( ، و: 
معجم لغة الفقهاء :حممد رواس وحامد صادق :  25٨ . 

9- ينظر :املحكم واملحيط األعظم ) ابن سيده (  : 4٨9/2 ، ) شح ( ، واملخصص ) ابن 
سيدة ( : 1/24٨ . . 

10- ينظر : املحكم واملحيط األعظم:4٨٨/2 ، ) شح( .

11- ينظر : التعريفات ) اجلرجاين ( : 42 . 

12- ينظر : الكليات ) أبو البقاء الكفوي ( : 242 . 

13- ينظر : الفروق اللغوية ) أبو هالل العسكري ( : 17٦ . 
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14- ينظر : معجم الفروق اللغوية )أبو هالل العسكري (: 29٦ . 

15- ينظر : النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ابن األثري ( : 2/44٨ .

1٦- ينظر : آل عمران : 1٨0 ، و النساء : 37 ،  ، والتوبة : 7٦ ،  وحممد 37 ، و3٨ ، الليل 
: ٨ ، واحلديد 24 . 

17- الليل  : ٨ . 

1٨- الليل : 5، ٦ ، 7 . 

19- حممد : 35-3٨  . 

20- التوبة : 75،7٦ . 

21- النساء : 37 . 

22- النساء : 3٦ . 

23- ينظر : مفاتيح الغيب ) الرازي (  :10 /7٨ . 

24- النساء : 3٨ . 

25- ينظر : مفاتيح الغيب :10/ 7٨ -79. 

2٦- ينظر : معجم الفروق الداللية يف القرآن الكريم )حممد حممد داود ( : 10٦ ، ودقائق 
البيان القرآين  )حممد ياس خرض ( :  199اطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية  الفروق اللغوية يف 

الرتبية ) ابن رشد ( جامعة بغداد ، 142٦هـ - 2005 . 

27- النساء:12٨ . 

2٨- ينظر : تفسري الكشاف ) الزخمرشي ( : 571/1، و اجلامع ألحكام القرآن ) القرطبي( : 
5/ 40٦ ، وتفسري القرآن )السمعاين (:  1/ 4٨٦ ، وأنوار التنزيل وأرسار التأويل ) البيضاوي( 

 . 101/2 :
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29- احلرش : 9 . 

30- مفاتيح الغيب : 29/50٨ . 

31- ينظر : املصدر نفسه : 29/50٨ . 

32- جامع البيان ) الطربي ( : حتقيق شاكر : 23 /2٨5 . 

33- التغابن :  1٦ . 

34- ينظر : زاد املسري يف علم التفسري  )مجال الدين اجلوزي  ( : 4/ 294 . 

35- األحزاب : 19 . 

3٦- سنن الرتمذي حتقيق بشار : 407/3 ،وحتقيق : شاكر: 342/4 ، واملعجم األوسط ) 
الطرباين ( :  3 / 27 .

37- سنن الرتمذي حتقيق بشار : 407/3 ،وحتقيق : شاكر: 342/4 ، واملعجم األوسط :  
. 27 / 3

واملعجم   ، : شاكر: 342/4  ،وحتقيق   407/3 : بشار  الرتمذي حتقيق  : سنن  ينظر    -3٨
األوسط  :  3 / 27 . 

39- مسند امحد : 449/1٦ ، وصحيح مسلم : 70٨/2 ، وصحيح البخاري: 143/7 .

40- مسند أمحد : 35/2٨٦ -2٨7. 

41- املعجم الكبري ) الطرباين ( : ٨/195 ، ٨/220 .

42- سنن النسائي : 194/4 . 

43- صحيح مسلم : ٦٨5/2 ، وينظر : السنن الكرب ) البيهقي ( : 4/ 30٦ .  

44- مسند أمحد : 35/2٨٦ -2٨7. 
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45- البقرة : من آية 177 . 

4٦- مسند أمحد : 22 / 393 ، والسنن الكرب ) البيهقي ( :22٦/٦. 

 الكرب والسنن   ،  551/5: شاكر  وحتقيق   ،   443/5 بشار  حتقيق  الرتمذي  سنن   -47
)النسائي (:9/2٨

4٨  - مسند أمحد : 293/45

49- املصدر نفسه : 29 / 104 ، وينظر : . سنن ابن ماجة 1209/2 ، و املعجم الكبري : 
. 23٦/1 ، 32/3

50- ينظر : لسان العرب  : 11/  4٨، ) بخل ( ، وتاج العروس  : ٦3/2٨ ، ) بخل ( . 

51- املعجم الصغري )للطرباين( : 1/ 94  ، وينظر : املعجم الكبري  :  4/1٨٨

52- احلرش : 9 . 

53- مسند أمحد 2٦/11 ، وينظر : مسند أيب داود : 133/2 .

54-  صحيح ابن حبان : 141/14 . 

55- مسند أمحد : 450/12 ، وسنن النسائي 14/٦ ، ويف مسند أمحد : 204/14حدث 
العبارة �  أيضا وردت  ، وفيه  تقديم وتأخري يف عبارة احلديث وفيه وجه عبد بدال من منخريه 

جوف رجل مسلم � بدال من منخري رجل مسلم ، وقلب رجل مسلم ينظر : 433/15  .

5٦- جامع معمر بن راشد :142/11 .  

57- جامع معمر بن راشد :142/11 .  

5٨- ينظر : موطأ مالك حتقيق األعظمي 1441/5 .

59  - مسند الشهاب : 211/1 ، و سنن الرتمذي : حتقيق بشار : 40٨/3 ، وحتقيق شاكر 
 . 343/4  :
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٦0- سنن الرتمذي ، حتقيق بشار : 13٦/4 ، وحتقيق شاكر : 4/ 55٨ .

٦1- مسند أمحد : 209/1 . 

٦2- املصدر نفسه : 110-109/32 .  

٦3- املصدر نفسه : 35/2٨٦ -2٨7. 

٦4- املصدر نفسه : 35/2٦٨ .

٦5- سنن الرتمذي حتقيق بشار : 407/3 ،وحتقيق : شاكر: 342/4 ، واملعجم األوسط :  
 . 27 / 3

٦٦- شعب اإليامن )أمحد بن احلسني (:307/13 . 

٦7- املصدر نفسه : 13/30٨ . 

٦٨- مسند أمحد 2٦/11 ، وينظر : مسند أيب داود : 133/2، وينظر : املعجم األوسط  : 
27/7 ، 25٦/٨ ، و صحيح ابن حبان : 141/14.

 ، دِ هْ الزُّ نيِ وَ يَقِ بِالْ ةِ  ُمَّ هِ األْ ذِ حِ هَ الَ لُ صَ أَوَّ  �  r٦9- شعب اإليامن : 13/ 290 ، ومثله قوله
لِ �  َمَ األْ لِ وَ بُخْ ا بِالْ ادِهَ لُ فَسَ أَوَّ وَ

70-  صحيح مسلم :  2057/4 ، مسند أمحد :  111/12 ، ويف زيادة  صحيح البخاري 
ل مَ صُ العَ نْقُ يَ 14/٨ ، 4٨/9 هي : وَ

71- سنن ابن ماجة : 1340/2 . 

72- املصدر نفسه :  1330/2 ، وينظر : سنن أيب داود :123/4 .

73- املائدة : 105 . 

74- سنن ابن ماجة 1330/2 ، وينظر : سنن أيب داود :123/4 . 

75- ينظر : سنن الرتمذي ، حتقيق بشار  :  99/4  ، وحتقيق :شاكر 529/4
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7٦- صحيح مسلم : ٦٨5/2 ، وينظر : السنن الكرب ) البيهقي ( : 4/ 30٦ .  

77- املعجم الكبري  : 229/9 ، ويف السنن الكرب للنسائي 17/3،و سنن النسائي 27/5 
هذا كنزك الذي كنت تبخل فيه . 

7٨- آل عمران :من آية  1٨0 . 

79- مسند امحد : 449/1٦ ، وصحيح مسلم : 70٨/2 ، وصحيح البخاري: 143/7 .

٨0- مسند أمحد : 75/12 ، وينظر : صحيح البخاري 110/2 ، وصحيح مسلم 2/71٦. 

٨1- ينظر : الكليات: 242 . 

٨2- املعجم الصغري : 1/ 94  ، وينظر : املعجم الكبري  :  4/1٨٨

٨3- مسند أمحد : 17/ 40 ، وينظر : 17/ 199، و :  صحيح ابن حبان : ٨/203  . 

٨4- مسند أمحد : 279/1 .

٨5- املعجم الكبري ) الطرباين ( : 220/11 . 

٨٦- املصدر نفسه : ٨/195 ، ٨/220 .

٨7- سنن النسائي : 194/4 . 

٨٨- ينظر : النهاية يف غريب احلديث واألثر : 4/ 303 . 

٨9- مسند أمحد : 450/12 ، وسنن النسائي 14/٦ ، ويف مسند أمحد : 204/14حدث 
تقديم وتأخري يف عبارة احلديث وفيه وجه عبد بدال من منخريه ، وفيه أيضا وردت العبارة � � 

جوف رجل مسلم � بدال من منخري رجل مسلم ، وقلب رجل مسلم ينظر : 15 /433 . 

90- جامع معمر بن راشد :142/11 .  

91- املصدر نفسه :142/11 .  
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92- ينظر : موطأ مالك : 1441/5 .

93   - مسند الشهاب : 211/1 ، و سنن الرتمذي : حتقيق بشار : 40٨/3 ، وحتقيق شاكر 
 . 343/4  :

94- اجلامع البن وهب حتقيق  مصطفى أبو اخلري : ٨3/1

95- مسند أمحد  :3٨5/13 ، وسنن أيب داود : 12/3 ، 15/14 ، وصحيح ابن حبان : 
42/٨ ، والسنن الكرب  للبيهقي ، 2٨7/9 . 

9٦- صحيح البخاري : 125/٨، وينظر  :٨/ 124. 

97- املصدر نفسه : ٦/ ٨2 ، وينظر :  السنن الكرب ) النسائي ( : 7/20٨ ، 231/7 ، 9/  
، 5٨، و : مسند أمحد : 147/3. 

وحِ .  َمُ و بْنُ اجلْ رُ مْ مْ عَ كُ يِّدُ لَكِنْ سَ 9٨  - يف املعجم األوسط: 74/4 ، و37/٨ ، قال : وَ

99- املعجم الكبري : 19 / ٨1 .  

 الكرب والسنن   ،  551/5: شاكر  وحتقيق   ،   443/5 بشار  حتقيق  الرتمذي  سنن   -100
للنسائي :9/2٨ . 

101- مسند أمحد : 22 / 393 ، والسنن الكرب ) البيهقي ( :22٦/٦. 

- مسند أمحد : 293/45  102

103- املصدر نفسه : 29 / 104 ، وينظر : سنن ابن ماجة 1209/2 ، و املعجم الكبري : 
. 23٦/1 ، 32/3

104- اإلرساء : 31 . 

105- األنعام : 151
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قائمة املصادر واملراجع 

القرآن الكريم 

 أنوار التنزيل وأرسار التأويل ، نارص الدين .1
أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي 
حممد   : حتقيق   ، ٦٨5هـ(  )املتوىف:  البيضاوي 
عبد الرمحن املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب 

– بريوت ،  ط1 ، )  141٨ ه ( ـ

عيل .2 بن  حممد  بن  ،عيل  التعريفات  كتاب   
الزين الرشيف اجلرجاين )ت ٨1٦هـ ( ، حتقيق 
بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  وتصحيح  وضبط 
 ، –لبنان  بريوت  العلمية  الكتب  ،دار  النارش 

ط1 ، ) 1403هـ -19٨3م ( . 

،حمّمد .3 القاموس  جواهر  من  العروس  تاج   
بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، 
 ، 1205هـ(  )ت  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب 
 ، اهلداية  دار    ، املحققني  من  جمموعة   : حتقيق 

) د. ت( . 

 تفسري القرآن ، أبو املظفر، منصور بن حممد .4
السمعاين   املروز أمحد  ابن  اجلبار  عبد  بن 
 ، )ت4٨9هـ(  الشافعي  ثم  احلنفي  التميمي 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن  حتقيق : يارس بن 
غنيم ، دار الوطن، الرياض – السعودية ، ط1، 

(141٨هـ- 1997م( .

اللغة ، حممد بن أمحد بن األزهري .5  هتذيب 
حتقيق   ، 370هـ(  )ت  منصور  أبو  اهلروي، 

:حممد عوض مرعب ، دار إحياء الرتاث العريب 
– بريوت ، ط1،) 2001م( . 

 التوقيف عىل مهامت التعاريف ، زين الدين .٦
العارفني  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  املدعو  حممد 
املناوي  احلدادي  العابدين  زين  بن  عيل  بن 
القاهري )ت 1031هـ( ، عامل الكتب 3٨ عبد 
)1410هـ-  ، ط1   ، ثروت-القاهرة  اخلالق 

1990م ( . 

عبد .7 بمصنف  كملحق  )منشور  اجلامع 
األزدي  راشد  عمرو  أيب  بن  معمر   ، الرزاق( 
اليمن  نزيل  البرصي،  عروة  أبو  موالهم، 
)ت153هـ(، حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي 
املكتب  وتوزيع  بباكستان،  العلمي  ،املجلس 

اإلسالمي ببريوت ،ط2،) 1403 هـ( .

بن .٨ ،حممد  القرآن  تأويل  يف  البيان  جامع   
أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير 
أمحد    : حتقيق   ، 310هـ(  )ت  الطربي  جعفر 
 1420 الرسالة،ط1،)  مؤسسة  شاكر،  حممد 

هـ - 2000 م(.

حممد .9 أبو   ، وهب  البن  احلديث  يف  اجلامع 
القريش  املرصي  مسلم  بن  وهب  بن  اهللا  عبد 
حسن  مصطفى  د.  حتقيق   ، )ت197هـ( 
حسني حممد أبو اخلري، أستاذ احلديث وعلومه 
،دار  القاهرة   – الدين  أصول  كلية   - املساعد 
هـ -   141٦ (  ، الرياض،ط1  ابن اجلوزي - 

1995 م ( .
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 اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي .10
، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 
القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري 
)ت ٦71هـ( ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم 
القاهرة ،ط2،   – الكتب املرصية  أطفيش ،دار 

(13٨4هـ - 19٦4 م(.

 مجهرة اللغة ، أبو بكر حممد بن احلسن بن .11
دريد األزدي )ت 321هـ( ،حتقيق: رمزي منري 
بريوت ،ط1   – للماليني  العلم  دار   ، بعلبكي 

،) 19٨7م( .

زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو .12
اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج 
 ، املهدي  الرزاق  عبد   : حتقيق   ، 597هـ(  )ت 
دار الكتاب العريب – بريوت، ط1 ، ) 1422 

هـ ( .

بن .13 سليامن  داود  ،أبو  داود  أيب  سنن   
بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث 
 ، 275هـ(  )ت  تاين  سْ جِ السِّ األزدي  عمرو 
حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة 

العرصية، صيدا – بريوت ، ) د. ت ( . 

اهللا .14 عبد  أبو  ماجة  ،ابن  ماجه  ابن  سنن   
حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 
)ت273هـ( ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب 

احللبي ، ) د. ت ( . 

حممد .15  ، الكبري  اجلامع   = الرتمذي  سنن 
الضحاك،  بن  موسى  بن  رة  وْ سَ بن  عيسى  بن 
  : حتقيق   ، )ت279هـ(  عيسى  أبو  الرتمذي، 
بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي – 

بريوت ، )199٨ م ( . 

رة .1٦ وْ  سنن الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سَ
أبو عيسى  الرتمذي،  الضحاك،  بن  بن موسى 
حممد  وتعليق:أمحد  ،حتقيق  279هـ(  )املتوىف: 
شاكر )جـ 1، 2( ،وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 
3( ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر 
ومطبعة  مكتبة  رشكة   ،)5  ،4 )جـ  الرشيف 
مصطفى البايب احللبي – مرص ، ط2،) 1395 

هـ - 1975 م ( .

من .17 املجتبى   = للنسائي   الصغر السنن   
السنن  ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل 
اخلراساين، النسائي )ت303هـ( ، حتقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية 

– حلب ، ط2،) 140٦ه – 19٨٦م( .

 السنن الكرب ، أمحد بن احلسني بن عيل .1٨
بكر  أبو  اخلراساين،  ردي  جِ وْ َ اخلُرسْ موسى  بن 
عبد  حممد    : حتقيق   ، )ت45٨هـ(  البيهقي 
 – بريوت  العلمية،  الكتب  دار   ، عطا  القادر 

لبنات ، ط3،) 1424 هـ - 2003 م( . 

بن .19 شعيب  بن  أمحد  أبو   ،  الكرب السنن   
،حققه  )ت303هـ(  النسائي  اخلراساين،  عيل 
 ، شلبي  املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج 
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مؤسسة الرسالة – بريوت، ط1، )1421 هـ - 2001 م ( . 

بن عيل .20 بن احلسني  أمحد   ، اإليامن   شعب 
بكر  أبو  اخلراساين،  ردي  جِ وْ َ اخلُرسْ موسى  بن 
البيهقي )ت 45٨هـ( ،حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العيل عبد احلميد 
حامد ، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض 
باهلند  ببومباي  السلفية  الدار  مع  بالتعاون 

،ط1،) 1423 هـ - 2003 م ( . 

املسند .21 اجلامع   = البخاري  صحيح 
اهللا  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح 
عبداهللا  أبو  إسامعيل  بن  حممد  عليه  اهللا  صىل 
بن  زهري  :حممد  حتقيق   ، اجلعفي  البخاري 
عن  )مصورة  النجاة  طوق  النارص،دار  نارص 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد 

الباقي(، ط1، )1422هـ( .

22. ، بلبان  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح 
بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  بن حبان  حممد 
البُستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،   ، بدَ عْ مَ
 ، األرنؤوط  شعيب    : حتقيق   ، 354هـ(  )ت 
 1414 ط2،)   ، بريوت   – الرسالة  مؤسسة 

هـ- 1993م( .

بن .23 اخلليل  الرمحن  عبد  أبو   ، العني  كتاب 
البرصي  الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد 
د  املخزومي،  د مهدي    : )ت175هـ(، حتقيق 
د.   (  ، اهلالل  ومكتبة  ،دار  السامرائي  إبراهيم 

ت ( .

بن .24 احلسن  هالل  ،أبو  اللغوية  الفروق   
عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران 
وعلق  ،حققه  395هـ(  نحو  )ت  العسكري 
والثقافة  العلم  ،دار  إبراهيم سليم  عليه: حممد 
للنرش والتوزيع، القاهرة – مرص ، ) د. ت ( . 

طاهر .25 أبو  الدين  جمد   ، املحيط  القاموس   
حممد بن يعقوب الفريوزآباد )ت ٨17هـ(، 
مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب   : حتقيق 
والنرش  للطباعة  الرسالة  ،مؤسسة  الرسالة 
هـ   142٦  (، لبنان،ط٨   – بريوت  والتوزيع، 

- 2005 م ( .

2٦.  ، التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،الزخمرشي 
 – العريب  الكتاب  دار    ، جار اهللا )ت53٨هـ( 

بريوت ، ط3 ، )  1407 هـ ( .

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق .27
القريمي  احلسيني  موسى  بن  أيوب   ، اللغوية 
1094هـ(  )ت  احلنفي  البقاء  أبو  الكفوي، 
 ، املرصي  حممد  ،و  درويش  عدنان   : حتقيق   ،

مؤسسة الرسالة – بريوت ، ) د.ت ( . 

عىل، .2٨ بن  مكرم  بن  حممد  العرب،   لسان 
أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 
الرويفعى اإلفريقى )ت 711هـ(، دار صادر – 

بريوت ، ط3 ، )1414 هـ ( . 

زكرياء .29 بن  فارس  بن  أمحد   ، اللغة  جممل   
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القزويني الرازي، أبو احلسني )ت 395هـ(

املحسن .30 عبد  زهري  وحتقيق:  ،دراسة   
   ، ، ط2  – بريوت  الرسالة  ،  مؤسسة  سلطان 

(140٦ هـ - 19٨٦ م ( .

املحكم واملحيط األعظم ، أبو احلسن عيل .31
45٨هـ(  )ت:  املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن 
الكتب  دار   ، هنداوي  احلميد  عبد   : حتقيق   ،
– بريوت،ط1،) 1421 هـ - 2000  العلمية 

م( . 

إسامعيل .32 بن  عيل  احلسن  ،أبو  املخصص 
خليل  حتقيق:  45٨هـ(،  )ت  املريس  سيده  بن 
 – العريب  الرتاث  إحياء  ،دار  جفال  إبراهيم 

بريوت ،ط1،) 1417هـ- 199٦م ( .

داود .33 أبو   ، الطياليس  داود  أيب  مسند   
 سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس البرص
عبد  بن  حممد  الدكتور   : حتقيق   ، )ت204هـ( 
 (، مرص،ط1   - هجر  دار  الرتكي،  املحسن 

1419 هـ - 1999 م ( .

عبد .34 نأبو  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند   
بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهللا 
شعيب   : حتقيق   ، )ت241هـ(  الشيباين  أسد 
األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة 

الرسالة،ط1، )1421 هـ - 2001 م ( .

بن .35 حممد  اهللا  عبد  أبو  الشهاب  مسند 
سالمة بن جعفر بن عيل بن حكمون القضاعي 

املرصي )ت 454هـ(، حتقيق : محدي بن عبد 
 ، بريوت   - الرسالة  مؤسسة   ، السلفي  املجيد 

ط2،) 1407ه – 19٨٦م( . 

 املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن .3٦
العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

القشريي .37 احلسن  أبو  احلجاج  بن  ،مسلم 
النيسابوري )ت2٦1هـ(، حتقيق :  حممد فؤاد 
عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت 

، ) د. ت ( . 

الكبري .3٨ الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 
احلموي،  ثم  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  ،أمحد 
أبو العباس )ت نحو 770هـ( ،  املكتبة العلمية 

– بريوت ، ) د.ت ( . 

بن .39 أمحد  بن  سليامن   ، األوسط  املعجم 
القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطري  بن  أيوب 
بن  طارق    : حتقيق  3٦0هـ(،  )ت  الطرباين 
عوض اهللا بن حممد ، عبد املحسن بن إبراهيم 

احلسيني، دار احلرمني – القاهرة ، ) د. ت ( . 

40.  ، الداين  =الروض  الصغري(  )املعجم 
اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن 
)ت3٦0هـ(،  الطرباين  القاسم  أبو  الشامي، 
أمرير،  احلاج  حممود  شكور  حممد    : حتقيق 
عامن   ، بريوت  دارعامر-  اإلسالمي،  املكتب 

،ط1،) 1405 ه– 19٨5م ( . 

الكريم .41 القرآن  الداللية يف  الفروق  معجم 
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املتقاربة  األلفاظ  بني  الفارقة  املالمح  لبيان 
املعنى والصيغ واألساليب املتشاهبة ، د. حممد 
حممد داود، دارغريب، القاهرة ، ) 200٨م ( . 

 معجم الفروق اللغوية ، أبو هالل احلسن .42
بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  اهللا  عبد  بن 
حتقيق  395هـ(،  نحو  )ت  العسكري  مهران 
النرش  ومؤسسة  بيات،  اهللا  بيت  الشيخ   :
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  اإلسالمي، 

جلامعة املدرسني بـ �قم�،ط1،) 1412هـ(.

أيوب .43 بن  أمحد  بن  الكبري، سليامن  املعجم 
بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين 
املجيد  عبد  بن  محدي   : حتقيق  3٦0هـ(،  )ت 
 ، ط2   ، القاهرة   – تيمية  ابن  مكتبة   ، السلفي 

)د.ت ( . 

معجم لغة الفقهاء،  حممد رواس قلعجي .44
للطباعة  النفائس  ،دار  قنيبي  صادق  حامد   -
والنرش والتوزيع، ط2،) 140٨ هـ - 19٨٨ 

م( . 

 معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن .45
)ت:  احلسني  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء 
السالم حممد هارون،  :  عبد  395هـ(، حتقيق 

دار الفكر، ) 1399هـ - 1979م.(.

أبو عبد .4٦ الكبري،  التفسري  الغيب =  مفاتيح 
اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي 
خطيب  الرازي  الدين  بفخر  امللقب  الرازي 

الري )ت ٦0٦هـ( ، دار إحياء الرتاث العريب 
– بريوت،ط3 ،) 1420 هـ( . 

 املوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر .47
: حممد  املدين )ت 179هـ(، حتقيق  األصبحي 
سلطان  بن  زايد  مؤسسة  األعظمي،  مصطفى 
آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية - أبو ظبي 
– اإلمارات ، ط1،) 1425 هـ - 2004 م( . 

،جمد .4٨ واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية 
الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد 
بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن 
 األثري )ت ٦0٦هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاو
 - العلمية  املكتبة   ، الطناحي  حممد  حممود   -

بريوت،) 1399هـ - 1979م ( . 

األطاريح 

دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين ، حممد 
كلية   ، بغداد  جامعة   ، الدوري  خرض  ياس 
الرتبية ) ابن رشد ( ، ) 142٦ هـ - 2005 م( . 




