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امللﺨﺺ
كان التشابه يف الدالالت والتقارب يف معاين بعﺾ األلفاظ ملحوﻇ ًا لد

العرب األقدمني  ،بيد أنه بمرور الزمن وطول العهد  ،ولكثرة االستعامل تطورت
ﹴ
واحد ،غري مكرتثني بام بينها
داللة هذه األلفاظ  ،وأصبح الناس يستعملوهنا بمعنى

من فروق دقيقة  ،وال مراعني التباين فيها بحسب أصلها يف اللغة  ،إﳘاالً هلا أو جه ً
ال
ﹴ
واحد نتيجة التطور يف االستعامل.ومن
هبا  ،فكان أن ترادفت عدة ألفاظ عﲆ معنى
هذه األلفاظ املتقاربة يف املعنى " البخل ّ
والش ﹸح " وقد ورد استعامهلام يف القرآن

الكريم واحلديث النبوي الرشيف وللوقوف عﲆ الفرق الداليل بني اللفظتني
والسياقات التي يمكن أن ترد كل لفظة فيها ومد اتفاق استعامل احلديث النبوي

هلام مﻊ توﻇيف القرآن هلام ومد تباينهام يف ذلك كان بحثنا املوسوم بـ " بالغة
استعامل احلديث النبوي لأللفاظ املتقاربة املعنى يف ضوء االستعامل القرآين هلا –
البخل والشح مصداقا – "

وقد وقفنا عند القول القاﴈ بأن االستعامل القرآين للبخل قد اقرتن بحبس

املال دون غريه من املعروف واخلري  ،عﲆ حني أن البخل يف احلديث النبوي

الرشيف ﱂ يقترص عﲆ املال فقﻂ وإنام تعداه إﱃ منﻊ اخلري واملعروف مثل الصالة عﲆ

النبي  ،والسالم عﲆ الناس  .أ َّما الشح فقد اقرتن يف أغلب مواضعه يف القرآن

بالنفس فهو طبﻊ فيها وهو احلرص عﲆ احلقوق وقلة التسامح فيها  ،وﳛتمل البخل

باملال أيضا  .وكان للشح يف احلديث النبوي سلطان عﲆ البخل  ،فالبخل شعبة من

شعب الشح  ،والشح يقﻊ عﲆ منﻊ املال وغريه من خري أو معروف  .وسبيلنا إﱃ
الوصول هلذه النتيجة كان توزيﻊ لفظتي البخل والشح اللتني تنتميان إﱃ ﳎال داليل
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واحد ضمن نظرية احلقول الداللية عﲆ 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 negligence 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 difference 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 ﷲ رب العاملني والصالة والسالم عﲆ سيد اخللق حممد األمني وعﲆ آله

وصحبه الغر املنتجبني .
وبعد .

حيزا يف دراسات علامء العرب القدماء
فﺈن األلفاظ املتقاربة املعنى شغلت ً

واملحدثني  ،والسيام يف النص القرآين سع ًيا الكتشاف أﴎار إعجازه  ،وملا كان

الرسول حممد ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم أفصح العرب فﺈن كالمه أحق الكالم

بالدراسة بعد كالم اﷲ تعاﱃ ،ومن شأن الدراسة فيه إذا قرنت بالنص القرآين أن

تكشف عن بعﺾ أﴎار إعجاز القرآن وهذا هو اهلدف من بحثنا هذا املوسوم بـ
(بالغة استعامل احلديث النبوي لأللفاظ املتقاربة املعنى يف ضوء االستعامل القرآين

هلا– البخل والشح مصدا ًقا – )  .وقد وضعت البحث يف مبحثني سبقهام مهاد عنوانه

والشح يف اللغة والفرق بينهام� وسبقت املهاد مقدمة  ،أ َّما املبحث
� معنى البخل
ّ
األول فكان بعنوان � معنى لفظي البخل ﱡ
والش ﱡح يف القرآن الكريم واحلديث النبوي

الرشيف�  ،وعنوان املبحث الثاين كان � السياقات التي وﻇف فيها الرسول ّ
صﲆ

اﷲ عليه وآله وس ّلم لفظتي � البخل و ﱡ
الش ّح� وتلت املبحثني خاﲤة بأهم نتائج

البحث  .ومداد مادة البحث القرآن الكريم ونصوص احلديث النبوي الرشيف التي
أخذناها من كتب احلديث فضال عن استعانتنا بكتب اللغة املختلفة والتفاسري يف

هذا املوضوع .
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وال أدعي يف بحثي هذا أين قد بلغت الغاية  ،بل هو غيﺾ من فيﺾ ؛ وما

ذكرته من توجيه األلفاظ إنام اجتهاد ورأي وﱂ ﹸ
أقر
يأل  ،وليس يل موئل إال أن َّ

بعجزي عن الوصول إﱃ كثري من املعاين الدقيقة لأللفاظ إذ أﴎار هذه اللغة ال
ﳛدها حرص فيعرب هبا ناطق بف ﹴم  .وآخر دعوانا ربنا ال تﺆاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
وآخرا .
ولك احلمد أوال
ً
مهاد :
والشح يف اللغة والفرق بينهام
معنى البخل
ّ

الب ﹾخل ،والب ﹶخ ﹸل ،والب ﹾخل ،والبخول :ضد ا ﹾلكﹶرم وب َّخ ﹶله  :رماه به ، )1).وب ﹺ
خ ﹶل
ﹶ ﹸ ﹶ ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﹶ
جل ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ور ﹲ
ال و ﹸب ﹾخ ً
 :ﹶب ﹶخ ً
باخ ﹲل :ﹸذو
ال  ،و ﹶبخ ﹲيل ،من ﹶق ﹾو ﹴم ﹸب ﹶخال ﹶء إذا صدر منﹾ ﹸه ال ﹸب ﹾخ ﹸل .ﹶ
جال ﹺ
ﹸب ﹾخ ﹴل ،ﹺ
ور ﹲ
باخ ﹸل ﹶ
ون ، )2) .و ال ﹸب ﹾخل اللغة املشهورة فيه ،ومن اللغات األخر التي
جاءت فيه ال ﹸب ﹸخ ﹸ
ﹸ
والبخ ﹸل ،و ك ﱡﹸل ﹶذلﹺك ﹺضدﱡ الك ﹶﹶر ﹺم
بض ِّمهام ،وال ﹶب ﹶخ ﹸل ،وال ﹶب ﹾخ ﹸل ،
ول ﹶ
واجل ﹺ
ود ) ، )3وال ﹸب ﹾخ ﹸل ﹺعنﹾدﹶ ا ﹾل ﹶع ﹶر ﹺ
الس ﹺائ ﹺل ﹺﳑَّا ﹶي ﹾف ﹸض ﹸل ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾب ﹶخ ﹾلته عﲆ زنة أفعل
ب ﹶمن ﹸﹾﻊ َّ
ﹸ
ﹺ ً ))4
ﹶو ﹶجدﹾ ته ﹶبخيال.
والبخل  ” :إمساك املقتنيات عام ال ﳛل حبسها عنه وضده اجلود .والبخيل من

يكثر منه البخل والبخل ﴐبان :بخل بقنياته وبخل بقنيات غريه ”

))5

احلا ﹸء ،ﹾ
واألﹶ ﹾص ﹸل فﹺ ﹺيه ا ﹾﹶملن ﹸﹾﻊ ،ﹸث َّم ﹶيك ﹸ
الش ﱡح فهو مأخوذ من ِّ
أ َّما ﱡ
ﹸون ﹶمنﹾ ًعا ﹶم ﹶﻊ
الش ﹸ
ني ﹶو ﹾ ﹶ
الش ﱡح ،ﹶو ﹸه ﹶو ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل ﹶم ﹶﻊ ﹺح ﹾر ﹴ
ﹺح ﹾر ﹴ
ص) ،)٦ومن علامء اللغة من عرف ﱡ
ص .ﹺم ﹾن ﹶذلﹺ ﹶك ﱡ
الش َّح
ﹺ
بال ﹸبخل
وباحل ﹾرص .)7).ﹶوقيل :ﹸه ﹶو ﹶأ ﹶشدﱡ ال ﹸب ﹾخل ،ﹶو ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾب ﹶلﻎ ﹺيف املنﹾ ﹺﻊ من ال ﹸب ﹾخل .ﹶوقيل:
ﹺ
الب ﹾخل ﹺيف ﹶأ ﹺ
ﹺ
والش ﱡح عام .ﹶوقيل :ال ﹸب ﹾخ ﹸل بﹺا ﹾﹶمل ﹺ
فراد األﹸ ﹺ
ال .ﱡ
وآحاد ﹶها ،ﱡ
باملال
والش ﱡح
مور
ﹸ
ﱞ
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ﹺ
ﹶت وبخ ﹸلها بﹺ ﹺه ﹶ
واملعروف )٨).وقيل ﱡ
بالﴚء
الش ﱡح :ﹺح ﹾرص الن ﹾفس عﲆ ﹶما ﹶم ﹶلك ﹾ
.وش َّح َّ
.والش ﹾح ﹶش ﹸح  :ا ﹸمل ﹾم ﹺس ﹸك ال ﹶب ﹸ
الشح لغات هي َّ :
خيل .)9) .ويف ﱡ
ﹶو ﹶع ﹺل ﹺيه :بخل بﹺ ﹺه َّ
الشح
أشح ﹴة ﹺ
ﹺ
والضم ﹶأ ﹶ
وأش َّحا ﹶء). )10
وكﴪ الشني أيضا
حيح من قوم َّ
ورج ﹲل ﹶش ﹲ
عﲆ ،ﹸ
ﱡ
الش ﱡح بخال مﻊ حرص كان أبلﻎ من البخل  ،ﱡ
و َّملا كان ّ
فالش ﱡح يف اإلنسان منﻊ

مال النفس ومال غريه ؛ عﲆ حني أن البخل هو منﻊ مال النفس ) ، )11وملا كان ا ﹾل ﹸب ﹾخل
احلالة النفسية ا َّلتﹺي تﹶستدعي ﹶذلﹺك ا ﹾﹶملنﹾﻊ ) )12وعﲆ هذا كان الشح
املنﻊ  ،كان الشح :ﹾ ﹶ
الشح هو ﹾﹺ
))13
اخلﹶ ﹾري  ،أما ا ﹾلبخل فمنﻊ ﹾ
احل ﹾرص عﲆ منﻊ ﹾ
سببا يف البخل  ،وقيل ﱡ
احلق
 ،وقيل  :ﱡ
الش ﱡح إفراط يف احلرص عﲆ الﴚء ،وقد يكون ماديا أي :باملال وبغريه من

األغراض ،أو معنويا ومن ذلك قولك  :هو شحيح بمودتك أي حريص عﲆ دوامها،
وال يستعمل البخل يف هذا السياق.والبخيل :فهو باملال خاصة)14) .ومنهم من جعل
ﹶ
والشح عاما  ،فال ﹸبخل يقﻊ يف األ ﹾف ﹶراد واآلحاد من االمور.
البخل خاصا
َّ

املبحﺚ اﻷول :
٨٤
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ﻣعنﻰ لﻔﻈي البﺨﻞ ﱡ
والﺸ ﱡﺢ ﰲ القرآن الﻜريم واﳊديﺚ النبوي الﴩيﻒ
جاء لفﻆ البخل يف (  ) 7آيات من القرآن الكريم ) ،)1٦وقد تكرر ( )12مرة

فيها ،وقد كان يف (  )7منها فعال مضار ًعا  ،ويف ( )3منها فعال ماضيا  ،ويف موضعني

منها اسام  ،وﱂ يبتعد البخل يف هذه اآليات عن اجلانب املادي فهو بخل باملال ومنه
ﹺ
اس ﹶت ﹾغنﹶى ﴾ �) ، )17بدليل قوله تعاﱃ قبله ﴿� :
قوله تعاﱃ
ﹶ
﴿�:و ﹶأ َّما ﹶم ﹾن ﹶبخ ﹶل ﹶو ﹾ
ﹺ
))٦
))5
ﴪ ) ، )1٨)� ﴾ )7وال
ﹶف ﹶأ َّما ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾع ﹶطى ﹶوا َّت ﹶقى ﹶو ﹶصدَّ ﹶق بﹺ ﹾ ﹸ
ﴪ ﹸه ل ﹾل ﹸي ﹾ ﹶ
احل ﹾسنﹶى ﹶف ﹶسنﹸ ﹶي ِّ ﹸ

الس ﹾل ﹺم ﹶو ﹶأ ﹾنت ﹸﹸم ﹾاألﹶ ﹾع ﹶل ﹾو ﹶن ﹶواﷲَّﹸ ﹶم ﹶعك ﹾﹸم ﹶو ﹶل ﹾن
ﳜلو قوله تعاﱃ  ﴿ �:ﹶف ﹶال ﹶﲥﹺنﹸوا ﹶوتﹶدﹾ ﹸعوا إﹺ ﹶﱃ َّ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
))35
ورك ﹾﹸم ﹶو ﹶال
احل ﹶيا ﹸة الدﱡ ﹾن ﹶيا ﹶلع ﹲ
رتك ﹾﹸم ﹶأ ﹾع ﹶام ﹶلك ﹾﹸم إﹺن ﹶَّام ﹾ ﹶ
ب ﹶو ﹶهل ﹾ ﹲو ﹶوإﹺ ﹾن ت ﹾﹸﺆمنﹸوا ﹶو ﹶت َّت ﹸقوا ﹸي ﹾﺆتك ﹾﹸم ﹸأ ﹸج ﹶ
ﹶي ﹶ
وها ﹶف ﹸي ﹾح ﹺفك ﹾﹸم ﹶت ﹾب ﹶخ ﹸلوا ﹶو ﹸﳜ ﹺﹾر ﹾج ﹶأ ﹾض ﹶغا ﹶنك ﹾﹸم ) )37ﹶها ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم
ﹶي ﹾس ﹶأ ﹾلك ﹾﹸم ﹶأ ﹾم ﹶوا ﹶلك ﹾﹸم ) )3٦إﹺ ﹾن ﹶي ﹾس ﹶأ ﹾلك ﹸﹸم ﹶ
ﹶه ﹸﺆ ﹶال ﹺء تﹸدﹾ ﹶع ﹾو ﹶن لﹺ ﹸتن ﹺﹾف ﹸقوا ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲَّﹺ ﹶف ﹺمنﹾك ﹾﹸم ﹶم ﹾن ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل ﹶو ﹶم ﹾن ﹶي ﹾب ﹶخ ﹾل ﹶفﺈﹺن ﹶَّام ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل ﹶع ﹾن ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه
ﹶواﷲَّﹸ ا ﹾل ﹶغنﹺ ﱡي ﹶو ﹶأ ﹾنت ﹸﹸم ا ﹾل ﹸف ﹶق ﹶرا ﹸء ﹶوإﹺ ﹾن ﹶتت ﹶﹶو َّل ﹾوا ﹶي ﹾس ﹶت ﹾب ﹺد ﹾل ﹶق ﹾو ًما ﹶغ ﹾ ﹶريك ﹾﹸم ﹸث َّم ﹶال ﹶيكﹸونﹸوا ﹶأ ﹾم ﹶثا ﹶلك ﹾﹸم ﴾3٨

�) )19من داللة البخل فيه عﲆ منﻊ احلقوق الواجبة يف املال  ،ومثله ما جاء يف قوله
تعاﱃ ﴿� :و ﹺمنﹾهم من ﹶعاهدﹶ اﷲَّﹶ ﹶل ﹺﺌن ﹶآتﹶانﹶا ﹺمن ﹶف ﹾض ﹺل ﹺه ﹶلنﹶصدَّ ﹶقن و ﹶلنﹶكﹸو ﹶنن ﹺمن الص ﹺ
ني
احل ﹶ
ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
َّ ﹶ َّ
َّ َّ ﹶ
ﹾ
ﹾ
) )75ﹶف ﹶلام ﹶآتﹶاهم ﹺمن ﹶف ﹾض ﹺل ﹺه ب ﹺ
خ ﹸلوا بﹺ ﹺه ﹶوت ﹶﹶو َّل ﹾوا ﹶو ﹸه ﹾم ﹸم ﹾع ﹺر ﹸض ﹶ
ون ) )20)� ﴾ )7٦فهم يعاهدون
ﹶ
َّ ﹸ ﹾ ﹾ

اﷲ عﲆ الصدقة إن آتاهم من فضله  ،فلام آتاهم من فضله بخلوا ونقضوا عهدهم
َّاس بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل ﹶو ﹶي ﹾكت ﹸﹸم ﹶ
ون ﹶو ﹶي ﹾأ ﹸم ﹸر ﹶ
له،أ َّما قوله تعاﱃ  ﴿ �:ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل ﹶ
ﹶاه ﹸم
ون ﹶما ﹶآت ﹸ
ون الن ﹶ
اﷲَّﹸ ﹺم ﹾن ﹶف ﹾض ﹺل ﹺه ﹶو ﹶأ ﹾعتﹶدﹾ نﹶا لﹺ ﹾلكﹶافﹺ ﹺري ﹶن ﹶع ﹶذا ًبا ﹸم ﹺهينًا ) )21)� ﴾ )37فيحتمل أن ا ﹾﹸمل ﹶرا ﹶد ﹺمنﹾ ﹸه ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل
بﹺا ﹾﹶمل ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ب فﹺ ﹶيها ﹺر ﹶعا ﹶي ﹶة ﹸح ﹸق ﹺ
وق اآلخرين بﹺا ﹾﹶمل ﹺ
ال ،ﹶفﺈﹺ َّن ﹸه
ال ،ألﹶ َّن ﹸه ﹶت ﹶع ﹶاﱃ ﹶذك ﹶﹶر ﹸه بعد ﹾاآل ﹶية ا َّلتي ﹶأ ﹾو ﹶج ﹶ
﴿وا ﹾع ﹸبدﹸ وا اﷲَّﹶ ﹶو ﹶال ت ﹾ ﹺ
ﹸرشكﹸوا بﹺ ﹺه ﹶش ﹾي ًﺌا ﹶوبﹺا ﹾل ﹶوالﹺدﹶ ﹾي ﹺن إﹺ ﹾح ﹶسانًا ﹶوبﹺ ﹺذي ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶبى ﹶوا ﹾل ﹶيتﹶا ﹶمى
ﹶق ﹶال �:ﹶ
وا ﹾﹶملس ﹺ
ﹸب والص ﹺ
اجل ﹺ ﹺ
اك ﹺ
اجل ﹺ
اجلن ﹺ
اح ﹺ
السبﹺ ﹺ
يل ﹶو ﹶما
اجلن ﹺ ﹶ َّ
ﹶ ﹶ
ﹾب ﹶوا ﹾب ﹺن َّ
ب بﹺ ﹾ ﹶ
ار ﹾ ﹸ
ار ذي ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶبى ﹶو ﹾ ﹶ
ني ﹶو ﹾ ﹶ
ﹺ
،و ﹾ ﹺ
ب ﹶم ﹾن ك ﹶ
اإل ﹾح ﹶسان إﹺ ﹶﱃ
ﹶم ﹶلك ﹾ
ورا ) )22)� ﴾)3٦ﹶ
ﹶت ﹶأ ﹾي ﹶام ﹸنك ﹾﹸم إﹺ َّن اﷲَّﹶ ﹶال ﹸﳛ ﱡ
ﹶان ﹸﳐﹾت ًﹶاال ﹶف ﹸخ ً
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اإلحس ﹺ
ﹸون إال بﹺا ﹾﹶمل ﹺ
ال ،ﹸث َّم أعقبه ﹶ
ﹶه ﹸﺆ ﹶال ﹺء ال ﹶيك ﹸ
ان ﹶف ﹶق ﹶال :بﺈقراره
بذ ّم ا ﹾﹸمل ﹾع ﹺر ﹺض ﹶ
ني ﹶع ﹾن ﹶه ﹶذا ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ
ون ﹶو ﹶي ﹾأ ﹸم ﹸر ﹶ
ف ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل ﹶ
َّاس بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل
أنه ال ﳛب املختال الفخور  ،وملا ﹶع ﹶط ﹶ
ون الن ﹶ
ب ﹶأ ﹾن ﹶيك ﹶ
ﹸون ﹶه ﹶذا ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل ﹸب ﹾخ ًال ﹸم ﹶت ﹶع ِّل ًقا بﹺ ﹶام ﹶق ﹾب ﹶل ﹸه ،فكان البخل باملال )23) .وما يقوي
ﹶو ﹶج ﹶ
ويسند هذا الرأي أن سبحانه وتعاﱃ قد عطف عﲆ قوله� الذين يبخلون  �...قوله
ون ﹶأ ﹾم ﹶو ﹶاهل ﹸ ﹾم ﹺرئﹶا ﹶء الن ﹺ
�﴿وا َّل ﹺذي ﹶن ﹸين ﹺﹾف ﹸق ﹶ
َّاس ﹶو ﹶال ﹸي ﹾﺆ ﹺمن ﹶ
تعاﱃ :
ﹸون بﹺاﷲَّﹺ ﹶو ﹶال بﹺا ﹾل ﹶي ﹾو ﹺم ﹾاآلﹶ ﹺخ ﹺر
ﹶ
ﹶو ﹶم ﹾن ﹶيك ﹺ
الش ﹾي ﹶط ﹸ
ﹸن َّ
ان ﹶل ﹸه ﹶق ﹺرينًا ﹶف ﹶسا ﹶء ﹶق ﹺرينًا )� ﴾)3٨

))24

 .وﳛتمل البخل يف هذه اآلية

أن يكون بخال بالعلم ﳐصوصا باليهود والعلم هو علمه بأمر نبوة حممد ّ
صﲆ اﷲ
عليه وآله وس ّلم ودالئلها وكتامهنم إياها فضال عن أمرهم من يعلمون هبا بالكتامن

أيضا ،وﳛتمل البخل هنا أن يكون عاما يشمل البخل بالعلم والدين واملال )، )25
وتوجيه اآلية عﲆ وفق الرأيني األخريني يتعارض مﻊ الرأي الذي يذهب إﱃ حرص

البخل باملال فقﻂ وهو الذي ذهب إليه بعﺾ الباحثني املحدثني ) ،)2٦وسياق اآلية
ون ﹶو ﹶي ﹾأ ﹸم ﹸر ﹶ
نفسها �﴿ ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل ﹶ
َّاس بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل� ﴾...يتعارض مﻊ الرأي الذي
ون الن ﹶ

ﳚعل البخل حمصورا بمنﻊ مال النفس دون منﻊ مال غريها  ،فالبخل هنا يرقى إﱃ
درجة ﱡ
الش ِّح ألنه منﻊ مال النفس وأمر اآلخرين بمنﻊ أمواهلم أيضا .ومثل هذه
اآلية( )1٨0من سورة آل عمران  ،واآلية (  ) 24من سورة احلديد .

أ َّما ﱡ
الشح يف القرآن الكريم فقد جاء يف ( )4آيات فقﻂ  ،وقد تكرر (  )5مرات

فيها ويف ﲨعيها كان بصيغة االسم  ،فجاء يف ( )3مواضﻊ بصيغة املصدر ( ﹸش ّح) ،

ويف موضعني جاء ﲨ ًعا لوصف � شحيح � ( أشحة ) .

اضا
وزا ﹶأ ﹾو إﹺ ﹾع ﹶر ً
وفﴪ الشح يف قوله تعاﱃ  ﴿� :ﹶوإﹺ ﹺن ا ﹾم ﹶر ﹶأ ﹲة ﹶخا ﹶف ﹾت ﹺم ﹾن ﹶب ﹾع ﹺل ﹶها ن ﹸﹸش ً
ﹶف ﹶال جنﹶاح ﹶع ﹶلي ﹺهام ﹶأ ﹾن يص ﹺلحا بينﹶهام ص ﹾلحا والص ﹾلح ﹶخري و ﹸأح ﹺﴬ ﹺ
ت ﹾاألﹶ ﹾن ﹸف ﹸس ﱡ
الش َّح
ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹸ ﹾ ﹶ ﹶﹾ ﹸﹶ ﹸ ً ﹶ ﱡ ﹸ ﹾﹲ ﹶ ﹾ ﹶ
٨٦
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ﹶان بﹺ ﹶام ﹶت ﹾع ﹶم ﹸل ﹶ
ﹶوإﹺ ﹾن ﹸ ﹾﲢ ﹺسنﹸوا ﹶو ﹶت َّت ﹸقوا ﹶفﺈﹺ َّن اﷲَّﹶ ك ﹶ
ون ﹶخبﹺ ًريا﴾ � ) )27بأنه ﹸش ّح املرأة بالنفقة

من زوجها وبقسمه هلا أيامها  ،وقيل  :ﱡ
الش ﱡح من الرجل واملرأة إذ يغلب عﲆ املرأة

الش ّح بنصيبها من زوجها  ،والغالب عﲆ الزوج ﱡ
ﱡ
الش ّح بنصيبه من زوجته الشابة
�﴿وا َّل ﹺذي ﹶن ﹶت ﹶب َّو ﹸءوا الدَّ ﹶار ﹶو ﹾ ﹺ
اجلديدة ) ، )2٨يف حني فﴪ ﱡ
اإل ﹶيام ﹶن
الشح يف قوله تعاﱃ :
ﹶ
ﹺمن ﹶقب ﹺل ﹺهم ﹸ ﹺ
ون ﹺيف صدﹸ ﹺ ﹺ
اج ﹶر إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶو ﹶال ﹶ ﹺ
ﳛ ﱡب ﹶ
اج ًة ﹺﳑَّا ﹸأوتﹸوا ﹶو ﹸي ﹾﺆثﹺ ﹸر ﹶ
ﳚدﹸ ﹶ
ون
ون ﹶم ﹾن ﹶه ﹶ
وره ﹾم ﹶح ﹶ
ﹸ
ﹾ ﹾ ﹾ

وق ﹸش َّح ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه ﹶف ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك ﹸه ﹸم ا ﹾﹸمل ﹾف ﹺل ﹸح ﹶ
اص ﹲة ﹶو ﹶم ﹾن ﹸي ﹶ
ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺس ﹺه ﹾم ﹶو ﹶل ﹾو ك ﹶ
ون ﴾
ﹶان ﹺهبﹺ ﹾم ﹶخ ﹶص ﹶ

�(  )29بحبس املال وغريه مﻊ احلرص  ،وذلك ألن اآلية نزلت يف األنصار الذين
خاطبهم الرسول فقال  �:إﹺ ﹾن ﹺش ﹾﺌتﹸم ﹶقسمتﹸم لﹺ ﹾلم ﹶه ﹺ
اج ﹺري ﹶن ﹺم ﹾن ﹸد ﹺ
ورك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾم ﹶوالﹺك ﹾﹸم
ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يم ﹺة ك ﹶﹶام ﹶق ﹶس ﹾم ﹸت ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶوإﹺ ﹾن ﹺش ﹾﺌت ﹾﹸم ك ﹶ
يم ﹸة ﹶو ﹶلك ﹾﹸم ﹺد ﹶي ﹸارك ﹾﹸم
ﹶو ﹶق ﹶس ﹾم ﹸت ﹶلك ﹾﹸم م ﹶن ا ﹾل ﹶغن ﹶ
ﹶان ﹶهل ﹸ ﹸم ا ﹾل ﹶغن ﹶ
ﹺ
ارنﹶا ﹶو ﹶأ ﹾم ﹶوالﹺنﹶا ﹶو ﹶال ن ﹶﹸش ﹺ
ﹶو ﹶأ ﹾم ﹶوا ﹸلك ﹾﹸم ﹶف ﹶقا ﹸلوا :ﹶال ﹶب ﹾل ﹶن ﹾق ﹺس ﹸم ﹶهل ﹸ ﹾم ﹺم ﹾن ﹺد ﹶي ﹺ
يم ﹺة�)،)30
ارك ﹸﹸه ﹾم ﹺيف ا ﹾل ﹶغن ﹶ

وملا كان بني احلسد والغيﻆ عالقة باحلاجة ذلك اهنام ال ينفكان عن احلاجة اطلق لفﻆ
ون ﹺيف صدﹸ ﹺ ﹺ
احلاجة يف قوله تعاﱃ � ﹶو ﹶال ﹶ ﹺ
ﳚدﹸ ﹶ
اج ًة �ليدل عليهام  ،وال سيام ان
وره ﹾم ﹶح ﹶ
ﹸ

اطالق اسم الالزم عﲆ امللزوم عﲆ سبيل الكناية ،واإليثار يف قوله تعاﱃ �و ﹸي ﹾﺆثﹺ ﹸر ﹶ
ون
صاص ﹲة� ﹶﱂ يكن ﹶع ﹾن ﹺغنًى ﹶع ﹺن ا ﹾﹶمل ﹺ
ﹶعﲆ ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺس ﹺه ﹾم ﹶو ﹶل ﹾو ﹶ
اج ﹴة ،
ال ،وإنام ﹶع ﹾن ﹶح ﹶ
كان ﹺهبﹺ ﹾم ﹶخ ﹶ
اخلﹶ ﹶص ﹺ
اص ﹴة ﹺه ﹶي ا ﹾل ﹶف ﹾق ﹸر ،ﹶو ﹶأ ﹾص ﹸل ﹶها ﹺم ﹶن ﹾ
اص ﹶو ﹺه ﹶي ا ﹾل ﹸف ﹶر ﹸج ،ﹶوك ﱡﹸل ﹶخ ﹾر ﹴق ﹺيف ﹸمن ﹸﹾخ ﹴل
ألن اخلﹶ ﹶص ﹶ
ﹺ
اب ﹶأ ﹾو ﹶس ﹶح ﹴ
ﹶأ ﹾو ﹶب ﹴ
اص ﹲة  )31).وقيل نزلت يف
اص ،ا ﹾل ﹶواحدﹸ ﹶخ ﹶص ﹶ
اب ﹶأ ﹾو ﹸب ﹾر ﹸق ﹴﻊ ﹶف ﹺه ﹶي ﹶخ ﹶص ﹲ
أنصاري نزل عليه ضيف فﺂثره عﲆ نفسه وعياله  ،وﱂ يظهر منه ترب ًما عﲆ الرغم ﳑَّا
به من خصاصة فقد قيل إنَّه  � :جاء رجل إﱃ النبي ﹶص َّﲆ اﷲ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّلم ليضيفه،

فلم يكن عنده ما يضيفه ،فقال� :أال رجل يضيف هذا رمحه اﷲ؟ � فقام رجل من
األنصار يقال له أبو طلحة ،فانطلق به إﱃ رحله ،فقال المرأته :أكرمي ضيف رسول
اﷲ ﹶص َّﲆ اﷲ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّلم ّنومي الصبية ،وأطفﺌي املصباح وأريه بأنك تأكلني معه،
٨٧
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واتركيه لضيف رسول اﷲ ﹶص َّﲆ اﷲ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّلم ففعلت� ) ، )32وإكرام الضيف ال

يقترص عﲆ اجلانب املادي من مأكل ومرشب وإنَّام يرتبﻂ معها اجلانب النفﴘ أشد
ارتباط  .أ َّما ﱡ
اس ﹶم ﹸعوا ﹶو ﹶأطﹺي ﹸعوا
اس ﹶت ﹶط ﹾعت ﹾﹸم ﹶو ﹾ
الش ّح يف قوله تعاﱃ  ﴿� :ﹶفا َّت ﹸقوا اﷲَّﹶ ﹶما ﹾ
وق ﹸش َّح ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه ﹶف ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك ﹸه ﹸم ا ﹾﹸمل ﹾف ﹺل ﹸح ﹶ
ﹶو ﹶأن ﹺﹾف ﹸقوا ﹶخ ﹾ ًريا ﹺألﹶ ﹾن ﹸف ﹺسك ﹾﹸم ﹶو ﹶم ﹾن ﹸي ﹶ
ون﴾� ))33يراد به
منﻊ احلق يف املال ألنه مسبوق بقوله تعاﱃ� ﹶو ﹶأطﹺي ﹸعوا ﹶو ﹶأن ﹺﹾف ﹸقوا ﹶخ ﹾري ًا ﹺألﹶ ﹾن ﹸف ﹺسك ﹾﹸم � ويف
أحدها:الصدقة ،والثاين :نفقة املﺆمن عﲆ نفسه ،والثالث:
هذه النفقة ثالثة أقوال:
َّ
النفقة يف اجلهاد.واملعنى  :ﹶو ﹶم ﹾن ﹸي ﹶ
يعطي حق اﷲ يف ماله ).)34
وق ﹸش َّح ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه حتى
ﹶ

وجاء لفﻆ � أشحة � وص ًفا للمنافقني الذين كانوا يﺆذون املسلمني بألسنتهم
ويتخلفون عن القتال يف قوله تعاﱃ  ﴿� :ﹶأ ﹺش َّح ًة ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹶجا ﹶء ﹾ
ف ﹶر ﹶأ ﹾيت ﹸﹶه ﹾم
اخلﹶ ﹾو ﹸ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ب ﹾ
ﹶينﹾ ﹸظ ﹸر ﹶ
ف ﹶس ﹶل ﹸقوك ﹾﹸم
اخلﹶ ﹾو ﹸ
ور ﹶأ ﹾع ﹸين ﹸﹸه ﹾم كﹶا َّلذي ﹸي ﹾغ ﹶشى ﹶع ﹶل ﹾيه م ﹶن ا ﹾﹶمل ﹾوت ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹶذ ﹶه ﹶ
ون إﹺ ﹶل ﹾي ﹶك تﹶدﹸ ﹸ
بﹺ ﹶأ ﹾل ﹺسن ﹴﹶة ﹺحدﹶ ﹴ
اد ﹶأ ﹺش َّح ًة ﹶع ﹶﲆ ﹾ
اخلﹶ ﹾ ﹺري ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك ﹶﱂ ﹾ ﹸي ﹾﺆ ﹺمنﹸوا ﹶف ﹶأ ﹾح ﹶب ﹶﻂ اﷲَّﹸ ﹶأ ﹾع ﹶام ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶوك ﹶ
ﹶان ﹶذلﹺ ﹶك ﹶع ﹶﲆ اﷲَّﹺ
فالشح األول ﱡشح بأنفسهم عن املشاركة يف القتال مﻊ املسلمني أي
ﹶي ﹺس ًريا ﴾� )، )35
ﱡ

اخلوف �  ،أ َّما ﱡ
الشح الثاين فهو ﱡش ﱡح
شح أيام احلرب بدليل قوله تعاﱃ � فﺈذا جاء
ﹸ
هو ﱡ

شح بامل الغري بعد
بام يف أيدي املسلمني ﳑَّا أصابوه من خري يف القتال من الغنائم فهو ﱡ
احلرب بدليل قوله تعاﱃ � ﹺ
أش َّح ًة عﲆ اخلﹶ ﹺري �  .والذي يالحﻆ عﲆ استعامل القرآن

للفﻆ الشح أنه قرنه بلفﻆ النفس مرتني  ،ومرة بلفﻆ األنفس من أصل ﲬس مرات
ورد فيها هذا اللفﻆ من القرآن الكريم وهذا يدل عﲆ َّ
أن ﱡ
الشح متعلق بالنفس فهي

ﳎبولة عليه مﻊ منﻊ اخلري سواء من مال الشخص نفسه أو من مال غريه  ،وما يدل

عﲆ أنَّه طبﻊ بالنفس الشديدة احلرص اقرتانه هبا يف قوله تعاﱃ � :وأحﴬت األنفس
الش َّح � ﱡ
ﱡ
حاﴐا هلا ال يغيب عنها أبدً ا وال تنفك هي
فالش ّح مﻊ هذه األنفس ﹸج ﹺعل
ً

عنه .
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وصورة البخيل يف أقوال الرسول حممد ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ال تنفك

أبدا عن صورة السخي اجلواد فهي مرتبطة هبا أشد ارتباط  ،وصفات السخي يف
إضاءاﲥا تعكس ﻇلمة صفات البخيل  ،فالسخي (( ﹶق ﹺر ﹺ
يب ﹺم ﹶن اجلﹶن ﹺَّة
يب م ﹶن اﷲﹺ ﹶق ﹺر ﹲ
ﹲ
يب ﹺم ﹶن الن ﹺ
َّاس ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن الن ﹺَّار )) ) ، )3٦والبخيل عﲆ النقيﺾ منه فهو (( ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن
ﹶق ﹺر ﹲ
َّاس ﹶق ﹺر ﹺ
اجل ﹺ
))37
اﷲﹺ ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن اجلﹶن ﹺَّة ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن الن ﹺ
اه ﹸل
ﹲ
يب م ﹶن الن ﹺَّار))  ،وعﲆ هذا يغدو ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ ﹴ ))3٨
ب إﹺ ﹶﱃ اﷲﹺ ﹶع َّز ﹶو ﹶج َّل ﹺم ﹾن ﹶعابﹺ ﹴد ﹶبخيل.
السخ ﱡي ﹶأ ﹶح َّ
َّ

ومثل البخيل وا ﹸملت ﹶﹶصدِّ ق عند ﹶر ﹸسول اﷲَّﹺ ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم � ك ﹶﹶم ﹶث ﹺل
ﹶان ﹺمن ح ﹺد ﹴ
ني ﹶع ﹶلي ﹺهام جبت ﹺ
اض ﹸط َّر ﹾت ﹶأ ﹾي ﹺدﳞﹺ ﹶام إﹺ ﹶﱃ ﹶثدﹾ ﹶي ﹾي ﹺه ﹶام ﹶوت ﹶﹶر ﹺاق ﹺيه ﹶام ،ﹶف ﹶج ﹶع ﹶل
يد ﹶق ﹺد ﹾ
ﹾ ﹶ
ﹶر ﹸج ﹶل ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ َّ

ا ﹾﹸملتﹶصدِّ ﹸق ﹸك َّلام تﹶصدَّ ﹶق بﹺصدﹶ ﹶق ﹴة ا ﹾنبس ﹶط ﹾت ﹶعنﹾه حتَّى ﹶت ﹾغ ﹶشى ﹶأن ﹺ
ﹶام ﹶل ﹸه ،ﹶو ﹶت ﹾع ﹸف ﹶو ﹶأ ﹶث ﹶر ﹸه ،ﹶو ﹶج ﹶع ﹶل
ﹸ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶﹶ
ا ﹾلب ﹺ
خ ﹸيل ﹸك َّل ﹶام ﹶه َّم بﹺ ﹶصدﹶ ﹶق ﹴة ﹶق ﹶل ﹶص ﹾت ك ﱡﹸل ﹶح ﹾل ﹶق ﹴة ﹶو ﹶأ ﹶخ ﹶذ ﹾت
ﹶ
بﹺمك ﹺ
ول اﷲَّﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم ﹶي ﹸق ﹸ
ﹶاهنﹶا�  .ﹶق ﹶال ﹶأ ﹸبو ﹸه ﹶر ﹾي ﹶرةﹶ :ﹶف ﹶأنﹶا ﹶر ﹶأ ﹾي ﹸت ﹶر ﹸس ﹶ
ول
ﹶ
))39
بﹺﺈﹺ ﹾص ﹶب ﹶع ﹾي ﹺه ﹺيف ﹸج َّبتﹺ ﹺه ،ﹶف ﹶل ﹾو ﹶر ﹶأ ﹾي ﹶت ﹸه ﹸي ﹶو ِّس ﹸع ﹶها ﹶو ﹶال ت ﹶﹸو َّس ﹸﻊ �
البخل يف مفهوم الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم يقﻊ عﲆ حبس املال وعدم

إنفاقه ومنﻊ احلق فيه من زكاة وصدقة والدليل عﲆ ذلك ما جاء يف قوله ّ
صﲆ اﷲ
ﹺ
الش ﹾي ﹶﺦ َّ ﹺ
ب ﹶث ﹶال ﹶث ًة ،ﹶو ﹸي ﹾب ﹺغ ﹸﺾ ﹶث ﹶال ﹶث ًة :ﹸي ﹾب ﹺغ ﹸﺾ َّ
اين ،ﹶوا ﹾل ﹶف ﹺق ﹶري
عليه وآله وس ّلم � إﹺ َّن اﷲَّﹶ ﹸﳛ ﱡ
الز ﹶ
ا ﹾﹸمل ﹾخت ﹶﹶال ،وا ﹾﹸملكﹾثﹺر ا ﹾلب ﹺ
خ ﹶيل� ) ، )40فا ﹸملكثﹺ ﹸر هنا :هو كثري املال  ،ومنه أيضا قوله ّ
صﲆ اﷲ
ﹶ ﹶ
ﹶ
عليه وآله وس ّلم�من ها ﹶله ال َّلي ﹸل ﹶأ ﹾن يكﹶابﹺدﹶ ه ،ﹶأو ب ﹺ
خ ﹶل بﹺا ﹾﹶمل ﹺ
ال ﹶأ ﹾن ﹸين ﹺﹾف ﹶق ﹸه ،ﹶأ ﹾو ﹶج ﹸب ﹶن ﹶع ﹺن
ﹸ ﹾ ﹶ
ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ
ﹺ ﹺ
ب إﹺ ﹶﱃ اﷲﹺ ﹺم ﹾن ﹶج ﹶب ﹺل ﹶذ ﹶه ﹴ
ا ﹾل ﹶعدﹸ ِّو ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶقاتﹺ ﹶل ﹸه ،ﹶف ﹾل ﹸيكﹾثﹺ ﹾر ﹺم ﹾن ﹸس ﹾب ﹶح ﹶ
ب
ان اﷲﹺ ﹶوبﹺ ﹶح ﹾمده ،ﹶفﺈﹺ َّهنﹶا ﹶأ ﹶح ﱡ
ﹸين ﹺﹾف ﹸق ﹸه ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲﹺ ﹶع َّز ﹶو ﹶج ّل � ) )41فاإلنفاق هنا للجهاد يف سبيل اﷲ وهو حق عﲆ

املﺆمن يف ماله فﺈن منعه كان قد بخل  ،وقوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم  � :إﹺن ﹶَّام ﹶمن ﹺﹾز ﹶل ﹸة
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ان ،ﹶأو ﹶغ ﹺري ﹶقض ﹺ
اء ﹶر ﹶم ﹶض ﹶ
ان ،ﹶأ ﹾو ﹺيف ال َّت ﹶط ﱡو ﹺع بﹺ ﹶمن ﹺﹾز ﹶل ﹺة ﹶر ﹸج ﹴل ﹶأ ﹾخ ﹶر ﹶج
ﹶم ﹾن ﹶصا ﹶم ﹺيف ﹶغ ﹾ ﹺري ﹶر ﹶم ﹶض ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
صدﹶ ﹶق ﹶة مالﹺ ﹺه ﹶفجاد ﹺمنﹾها بﹺام ﹶشاء ﹶف ﹶأم ﹶضاه ،وب ﹺ
خ ﹶل ﹺمن ﹶﹾها بﹺ ﹶام ﹶب ﹺق ﹶي ﹶف ﹶأ ﹾم ﹶسكﹶه� ) ، )42وإنفاق
ﹶ ﹾ ﹸ ﹶﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ

املال هنا عﲆ سبيل الصدقة ومنعه هو بخل به  ،ومثله قوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم
ﹺ
ﹺ
بم ﹴ
ال ﹶال ﹸي ﹶﺆ ِّدي ﹶزكﹶا ﹶت ﹸه ،إﹺ َّال ﹶ ﹶﲢ َّو ﹶل ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾل ﹺق ﹶيا ﹶم ﹺة ﹸش ﹶجا ًعا ﹶأ ﹾق ﹶر ﹶع ،ﹶي ﹾت ﹶب ﹸﻊ
 ...� :ﹶو ﹶال م ﹾن ﹶصاح ﹺ ﹶ

ﹺ
ب ،ﹶو ﹸه ﹶو ﹶي ﹺف ﱡر ﹺمنﹾ ﹸه ،ﹶو ﹸي ﹶق ﹸال :ﹶه ﹶذا ﹶما ﹸل ﹶك ا َّل ﹺذي ﹸكن ﹶﹾت ﹶت ﹾب ﹶخ ﹸل بﹺ ﹺه ،ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹶر ﹶأ
ﹶصاح ﹶب ﹸه ﹶح ﹾي ﹸث ﹶام ﹶذ ﹶه ﹶ
ﹶأ َّن ﹸه ﹶال ﹸبدَّ ﹺمنﹾ ﹸه ،ﹶأ ﹾد ﹶخ ﹶل ﹶيدﹶ ﹸه ﹺيف فﹺ ﹺيه ،ﹶف ﹶج ﹶع ﹶل ﹶي ﹾق ﹶض ﹸم ﹶها ك ﹶﹶام ﹶي ﹾق ﹶض ﹸم ا ﹾل ﹶف ﹾح ﹸل � ) ،)43ومثله قوله

صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم �  ...ﹶو ﹶر ﹸج ﹲل ك ﹶ
ّ
ﹶاه ﹾم ﹶر ﹸج ﹲل ﹶي ﹾس ﹶأ ﹸهل ﹸ ﹾم بﹺ ﹶق ﹶرا ﹶب ﹴة ﹶب ﹾين ﹸﹶه ﹾم
ﹶان ﹺيف ﹶق ﹾو ﹴم ﹶف ﹶأت ﹸ
وبينﹶه ﹶفب ﹺ
ف بﹺ ﹶأ ﹾع ﹶق ﹺاهبﹺ ﹾم ﹶف ﹶأ ﹾع ﹶطا ﹸه ﹶح ﹾي ﹸث ﹶال ﹶي ﹶرا ﹸه إﹺ َّال اﷲَّﹸ ﹶو ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾع ﹶطا ﹸه � )، )44
خ ﹸلوا ﹶعنﹾ ﹸه ،ﹶو ﹶخ ﹶل ﹶ
ﹶﹶﹾ ﹸ ﹶ
﴿...و ﹶآتﹶى ا ﹾﹶمل ﹶال ﹶع ﹶﲆ ﹸح ِّب ﹺه ﹶذ ﹺوي ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶبى
واإلشارة هنا واضحة إﱃ ما يف قوله تعاﱃ �:
ﹶ

وا ﹾليتﹶامى وا ﹾﹶملس ﹺ
الر ﹶق ﹺ
السبﹺ ﹺ
الزكﹶا ﹶة
الص ﹶال ﹶة ﹶو ﹶآتﹶى َّ
الس ﹺائ ﹺل ﹶ
اك ﹶ
اب ﹶو ﹶأ ﹶقا ﹶم َّ
ني ﹶو ﹺيف ِّ
يل ﹶو َّ
ني ﹶوا ﹾب ﹶن َّ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اهدﹸ وا ﹶو َّ ﹺ ﹺ
ني ا ﹾل ﹶب ﹾأ ﹺ
ﹶوا ﹾﹸملو ﹸف ﹶ
س ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك
الﴬاء ﹶو ﹺح ﹶ
ون بﹺ ﹶع ﹾهد ﹺه ﹾم إﹺ ﹶذا ﹶع ﹶ
الصابﹺري ﹶن يف ا ﹾل ﹶب ﹾأ ﹶساء ﹶو َّ َّ
ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶصدﹶ ﹸقوا ﹶو ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك ﹸه ﹸم ا ﹾﹸمل َّت ﹸق ﹶ
ون ﴾ � ). )45

وقد يصدق أن يقﻊ البخل وصفا يف معامالت البيﻊ عند امتناع البائﻊ عن

بيﻊ ما يمتلكه وهو حقه ومن ذلك عندما جاء رجل للرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله
وس ّلم وقال له  � :إﹺ َّن لﹺ ﹸف ﹶال ﹴن ﹺيف ﹶح ﹺائطﹺي ﹶع ﹾذ ًقا ،ﹶوإﹺ َّن ﹸه ﹶقدﹾ آ ﹶذ ﹺاين ،ﹶو ﹶش َّق ﹶع ﹶ َّيل ﹶمك ﹸ
ﹶان ﹶع ﹾذ ﹺق ﹺه،
ﹶف ﹶأرس ﹶل إﹺ ﹶلي ﹺه النَّبﹺي ص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶلي ﹺه وآله وس َّلم ،ﹶف ﹶق ﹶال � :بﹺعنﹺي ﹶع ﹾذ ﹶق ﹶك ا َّل ﹺذي ﹺيف ح ﹺائ ﹺ
ﻂ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﱡ ﹶ
ﹾ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹴ
ﹴ
اجلن ﹺَّة � ،ﹶق ﹶال :ﹶال،
ﹸف ﹶالن � ﹶق ﹶال :ﹶال ،ﹶق ﹶال � :ﹶف ﹶه ﹾب ﹸه ﹺيل � ،ﹶق ﹶال :ﹶال ،ﹶق ﹶال � :ﹶفبﹺ ﹾعنيه بﹺ ﹶع ﹾذق ﹺيف ﹾ ﹶ
ﹶف ﹶق ﹶال النَّبﹺ ﱡي ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم � :ﹶما ﹶر ﹶأ ﹾي ﹸت ا َّل ﹺذي ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾب ﹶخ ﹸل ﹺمن ﹶﹾك ،إﹺ َّال ا َّل ﹺذي ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل

الس ﹶالم� ). )4٦عﲆ أن يف هذا احلديث دليال عﲆ أن الرسول أوقﻊ البخل عﲆ منﻊ
بﹺ َّ

وحبس ما هو غري املال وهو السالم  ،ومثله أيضا قول الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
))47
وربام كان البخل يف
وس ّلم � :ال ﹶبخ ﹸيل ا َّلذي ﹶم ﹾن ﹸذك ﹾر ﹸت عنﹾدﹶ ﹸه ﹶف ﹶل ﹾم ﹸي ﹶص ِّل ﹶع ﹶ َّيلَّ . �.
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مكرها عليه لذا أسنﹺدﹶ الفعل البخل لغري فاعله احلقيقي
خارجا عن إرادته
اإلنسان
ً
ً
ون ،وإﹺ َّنكﹸم ﹶملﹺن ر ﹾﳛ ﹺ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم (( ﹶواﷲﹺ إﹺ َّنك ﹾﹸم ﹶلت ﹶﹸج ِّبن ﹶ
يف قوله ّ
ان
ﹸون ﹶو ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ
اﷲﹺ ﹶع َّز وج َّل ،وإﹺ َّن ﹺ
ان ﹶم َّرةً � :إﹺ َّنك ﹾﹸم ﹶل ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹶ
آخ ﹶر ﹶو ﹾط ﹶأ ﹴة ﹶوطﹺ ﹶﺌ ﹶها اﷲﹸ بﹺ ﹶو ﱟج � ،ﹶو ﹶق ﹶال ﹸس ﹾف ﹶي ﹸ
ون
ﹶ ﹶ ﹶ

ﹶوإﹺ َّنك ﹾﹸم ﹶلت ﹶﹸج ِّبن ﹶ
ﹸون � ) ، )4٨وأراد أوالد الرجل وحمبتهم يف قلبه  ،ومثله قوله ّ
صﲆ اﷲ
ﹴ ﹺ
ﹺ
مح ﹸن بﹺ ﹶو ﱟج � )، )49
الر ﹾ ﹶ
عليه وآله وس ّلم � إﹺ َّن ا ﹾل ﹶو ﹶلدﹶ ﹶم ﹾب ﹶخ ﹶل ﹲة ﹶﳎ ﹾ ﹶبنﹶ ﹲة ،ﹶوإﹺ َّن آخ ﹶر ﹶو ﹾط ﹶأة ﹶوط ﹶﺌ ﹶها َّ

فا ﹶمل ﹾب ﹶخ ﹶلة ما ﳛملك عﲆ البخل ويدعوك إليه ).)50

الشح يف ما ورد علينا من أقوال الرسول ّ
أ َّما ﱡ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم فيمكن

أن نستوضحه من األحاديث اآلتية  ،إذ يقول الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم
� ﹶث ﹶال ﹲ
ث ﹶم ﹾن ﹸك َّن فﹺ ﹺيه ﹶف ﹶقدﹾ ﹶب ﹺر ﹶئ ﹺم ﹶن ﱡ
الش ِّح :ﹶم ﹾن ﹶأ َّد ﹶزكﹶا ﹶة ﹶمالﹺ ﹺه ﹶط ِّي ﹶب ًة ﹺ ﹶهبا ﹶن ﹾف ﹸس ﹸه  ،ﹶو ﹶق َّر
ف  ،ﹶو ﹶأ ﹾع ﹶطى ﹺيف الن ﹶَّو ﹺائ ﹺ
ب �) ، )51إذ ترتبﻂ الرباءة من ﱡ
الش ّح هنا بﺈخراج ما يتعلق
الض ﹾي ﹶ
َّ

باملال من حقوق كالصدقة والزكاة أوال لذا تقدمت يف احلديث مﻊ اشرتاط طيب

الضيف و مساعدة اآلخرين
النفس عند أدائها خالصة لوجه اﷲ تعاﱃ  ،ومن ثم قر َّ
يف النوائب  ،وال يبتعد هذا احلديث عن فحو قوله تعاﱃ  ﴿ � :ﹶوا َّل ﹺذي ﹶن ﹶت ﹶب َّو ﹸءوا
اإليام ﹶن ﹺمن ﹶقب ﹺل ﹺهم ﹸ ﹺ
ون ﹺيف صدﹸ ﹺ ﹺ
اج ﹶر إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶو ﹶال ﹶ ﹺ
ﳛ ﱡب ﹶ
ﳚدﹸ ﹶ
اج ًة ﹺﳑَّا
ون ﹶم ﹾن ﹶه ﹶ
وره ﹾم ﹶح ﹶ
ﹸ
ﹾ ﹾ ﹾ
الدَّ ﹶار ﹶو ﹾ ﹺ ﹶ
اص ﹲة ﹶو ﹶم ﹾن ﹸي ﹶ
ون ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺس ﹺه ﹾم ﹶو ﹶل ﹾو ك ﹶ
ﹸأوتﹸوا ﹶو ﹸي ﹾﺆثﹺ ﹸر ﹶ
وق ﹸش َّح ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه ﹶف ﹸأو ﹶل ﹺﺌ ﹶك
ﹶان ﹺهبﹺ ﹾم ﹶخ ﹶص ﹶ
ﹸه ﹸم ا ﹾﹸمل ﹾف ﹺل ﹸح ﹶ
ون ﴾ �) )52الذي نزل يف صحايب نزل به ضيف فﺂثره عﲆ نفسه وعياله

فالوقاية من ﹸش ِّح النفس هو طريق الفالح  ،وقد ال تتعلق الصفتان األخريتان _ قر
الضيف والعطاء بالنوائب _ باملال فقﻂ إذ تقتضيان بذل اجلهد والنفس .وال ﹸبدَّ من

اجتامع هذه الصفات الثالث يف اإلنسان حتى ينتفي عنه ﱡ
الش ّح وال ﹸيكتفى بواحدة
أو اثنتني منهام فقﻂ .
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والش ﱡح يف أقوال الرسول ّ
ﱡ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم أوسﻊ من البخل فالبخل

وللشح سلطان عليه والدليل عﲆ ذلك قول الرسول ّ
شعبة من شعب ﱡ
صﲆ
الش ِّح
ِّ
اﷲ عليه وآله وس ّلم حمذرا من ﱡ
الش ِّح � ال ﱡظ ﹾل ﹸم ﹸﻇ ﹸل ﹶام ﹲت ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾل ﹺق ﹶيا ﹶم ﹺة ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﹶوا ﹾل ﹸف ﹾح ﹶش،
ﹺ
الش َّح ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶك ﹶم ﹾن ك ﹶ
والش َّح ،ﹶفﺈﹺ َّن ﱡ
ب ا ﹾل ﹸف ﹾح ﹶش ،ﹶو ﹶال ال َّت ﹶف ﱡح ﹶش ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﱡ
ﹶان
ﹶفﺈﹺ َّن اﷲﹶ ﹶال ﹸﳛ ﱡ
ﹶقب ﹶلكﹸم ،ﹶأمرهم بﹺا ﹾل ﹶقطﹺيع ﹺة ،ﹶف ﹶق ﹶطعوا ،و ﹶأمرهم بﹺا ﹾلب ﹾخ ﹺل ،ﹶفب ﹺ
خ ﹸلوا ،ﹶو ﹶأ ﹶم ﹶر ﹸه ﹾم بﹺا ﹾل ﹸف ﹸج ﹺ
ور،
ﹶ
ﹶ ﹶﹶ ﹸ ﹾ ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﹾ ﹾ ﹶﹶ ﹸ ﹾ
ﹶف ﹶف ﹶج ﹸروا � ) ،)53ويف رواية أخر  � :إﹺ َّياك ﹾﹸم ﹶوال ﱡظ ﹾل ﹶم ،ﹶفﺈﹺ َّن ال ﱡظ ﹾل ﹶم ﹸه ﹶو ال ﱡظ ﹸل ﹶام ﹸت ﹺعنﹾدﹶ اﷲَّﹺ
ﳛب ا ﹾل ﹶف ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
اح ﹶش ﹶوا ﹾﹸمل ﹶت ﹶف ِّح ﹶش ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﹶو ﱡ
الش َّح
ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾلق ﹶيا ﹶمة ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﹶوا ﹾل ﹸف ﹾح ﹶش ﹶفﺈﹺ َّن اﷲَّﹶ ﹶال ﹸ ﱡ

ﹺ
الش َّح ﹶقدﹾ ﹶد ﹶعا ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﹶفﺈﹺ َّن ﱡ
است ﹶﹶح ﱡلوا
ﹶان ﹶق ﹾب ﹶلك ﹾﹸم ﹶف ﹶس ﹶفكﹸوا د ﹶما ﹶء ﹸه ﹾم ،ﹶو ﹶق ﹶط ﹸعوا ﹶأ ﹾر ﹶحا ﹶم ﹸه ﹾم ،ﹶو ﹾ
ﹶحم ﹶ ﹺ
ار ﹶم ﹸه ﹾم� ) ،)54فلام كان ﱡ
الش ّح يف اللغة منﻊ الﴚء مﻊ احلرص عليه  ،كان سببا يف

حرصا
هالك من يتصف به إذ يدعو إﱃ البخل بام يمتلكه فيقود إﱃ قطﻊ صلة الرحم
ً

عﲆ ماله وما يملكه  ،وقد يدعوه إﱃ القتل والفجور وانتهاك احلرمات  .لذا نجد

الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم قد نفى أن ﳚتمﻊ ﱡ
الش ّح واإليامن يف قلب مسلم
ﳚت ﹺﹶم ﹸﻊ ﹸغ ﹶب ﹲار ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲﹺ ﹶو ﹸد ﹶخ ﹸ
ان ﹶج ﹶهن ﹶَّم ﹺيف ﹸمن ﹸﹾخ ﹶر ﹾي ﹶر ﹸج ﹴل ﹸم ﹾس ﹺل ﹴم ،ﹶو ﹶال
إذ يقول  � :ﹶال ﹶ ﹾ
ﳚت ﹺﹶم ﹸﻊ ﹸش ﱞح ﹶوإﹺ ﹶيام ﹲن ﹺيف ﹶق ﹾل ﹺ
ب ﹶر ﹸج ﹴل ﹸم ﹾس ﹺل ﹴم � ) )55لتناقضهام وتضادﳘا  ،ﱡ
فالش ّح هدم
ﹶﹾ

لإلنسان واملجتمﻊ  ،واإليامن بناء هلام  ،فثالث من شعب اإليامن من كن فيه زدنه
اف ،وا ﹾل ﹺعي :ﹺعي ال ِّلس ﹺ
ان ﹶال ﹺع ﱡي ا ﹾل ﹶق ﹾل ﹺ
يف اآلخرة � ﹾ
ب ،ﹶو ﹶال ﹺع ﱡي ا ﹾل ﹶع ﹶم ﹺل،
ﱡ ﹶ
احلﹶ ﹶيا ﹸء ،ﹶوا ﹾل ﹶع ﹶف ﹸ ﹶ ﱡ
ﹶو ﹸه َّن ﹺﳑَّا ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ،ﹶو ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن الدﱡ ﹾن ﹶيا ،ﹶو ﹶما ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹺﳑَّا ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن
ﹺم ﹶن الدﱡ ﹾن ﹶيا�) )5٦وثالث من كن فيه زدنه يف الدنيا ﹶو� ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶو ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف
الدﱡ ﹾن ﹶيا :ا ﹾل ﹸف ﹾح ﹸش ،ﹶو ﱡ
الش ﱡح ﹶوا ﹾل ﹶب ﹶذا ﹸء ،ﹶو ﹶما ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹺﳑَّا ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف الدﱡ ﹾن ﹶيا �

) ، )57عﲆ أن نفي اجتامع الشح واإليامن يف قلب مسلم ال يتعارض مﻊ قول الرسول
ﹸون ا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺمن ب ﹺ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم حني ﹸسﺌل ﹶأ ﹶيك ﹸ
ّ
خيالً؟ ﹶف ﹶق ﹶال � :ﹶن ﹶع ﹾم� )5٨) .ألن
ﹸ ﹶ
٩٢
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الشح غري البخل ﱡ
ﱡ
أعم من البخل فهو بخل مﻊ حرص  ،كام أنه ال يتعارض
فالشح ﱡ
ﹶان ﹶال ﹶ ﹾﲡت ﹺﹶمع ﹺ
�خص ﹶلت ﹺ
مﻊ قوله ّ
ان ﹺيف ﹸم ﹾﺆ ﹺم ﹴن ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل ﹶو ﹸسو ﹸء
ﹶ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم :ﹶ ﹾ

ﹾ
اخلﹸ ﹸل ﹺق � ). )59فهو هنا نفى اجتامع هاتني اخلصلتني معا يف مﺆمن  ،وﱂ ينف أن تكون
إحداﳘا فيه دون األخر .
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املبحﺚ الﺜاﲏ :
السياقات التي وﻇف فيها الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم لفظتي � البخل

و ﱡ
الش ّح�

ﹸ
الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم لفظتي
تنوعت السياقات التي وﻇف فيها

البخل ﱡ
والشح  ،وبعد نظر وﲤحيص وجدناﳘا يتمحوران يف ﲬسة حماور هي :
سياق اﳉنﺔ والنار

البخل ﱡ
والشح قد يقودان إﱃ النار فيحرمان اإلنسان من دخول اجلنة والدليل

صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ﹶف ﹶق ﹶال ﹲ
عﲆ ذلك أنَّه ملا ت ﹸﹸو ِّ ﹶيف ﹶر ﹸج ﹲل يف زمن الرسول ّ
رجل
ﹺ
رش بﹺاجلﹶن ﹺَّة ،ﹶف ﹶق ﹶال ﹶر ﹸس ﹸ
ول اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲَّﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه وآله ﹶو ﹶس َّل ﹶم” :
عنه يف حﴬة الرسول  :ﹶأ ﹾب ﹾ
ﹶأوالﹶ تﹶدﹾ ﹺري ﹶف ﹶلع َّله ﹶت ﹶك َّلم فﹺيام الﹶ يعنﹺ ﹺيه ﹶأو ب ﹺ
خ ﹶل بﹺ ﹶام الﹶ ﹶينﹾ ﹸق ﹸص ﹸه )٦0) “.واملعنى أنَّك ال تعلم
ﹶ ﹶ ﹶﹾ ﹾ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹶ
الغيب فتستطيﻊ أن ﲢكم بدخوله اجلنة فأنت ال تعلم ما هي حقيقته فلعله عمل

عمال يمنعه من دخول اجلنة قوال أو فعال  ،و َّملا كان البخل عند الرسول يقﻊ عﲆ

األمور املادية واملعنوية جاز أن يكون البخل هنا بﺈخراج احلق الواجب يف املال،

وجاز أن يكون بخله يف التقصري بالعبادات  ،والنص عﲆ منﻊ البخيل من دخول
اجلنَّ ﹶة ﹶخب ،وال ب ﹺ
اجلنة وارد يف قوله ّ
خ ﹲيل ،ﹶوال
ﱞ ﹶ ﹶ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” ﹶال ﹶيدﹾ ﹸخ ﹸل ﹾ ﹶ
ﹺ
اجلنَّ ﹶة ا ﹾﹶمل ﹾم ﹸل ﹸ
ﹶمن ﹲ
اع ﹶس ِّيدﹶ ﹸه ”
اع اﷲﹶ ﹶو ﹶأ ﹶط ﹶ
وك إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹶط ﹶ
َّان ،ﹶوال ﹶس ِّي ﹸﺊ ا ﹾﹶمل ﹶلكﹶة ،ﹶو ﹶأ َّو ﹸل ﹶم ﹾن ﹶيدﹾ ﹸخ ﹸل ﹾ ﹶ

) ، )٦1واحلكم بدخوله النار وار ﹲد رصاحة يف قوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم“ ﹸع ﹺر ﹶض ﹾت
ﹶع ﹶ َّيل الن ﹸَّار ،ﹶف ﹶل َّام ﹶو ﹶجدﹾ ﹸت ﹶس ﹾف ﹶع ﹶها ت ﹶﹶأ َّخ ﹾر ﹸت ﹶعن ﹶﹾها ،ﹶو ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹶم ﹾن ﹶر ﹶأ ﹾي ﹸت فﹺ ﹶيها الن ﹶِّسا ﹸء َّ
الال ﹺﰐ إﹺ ﹾن
ني ،وإﹺ ﹾن يس ﹶأ ﹾلن ب ﹺ
ﹺ
خ ﹾل ﹶن ،ﹶوإﹺ ﹾن ﹶي ﹾس ﹶأ ﹾل ﹶن ﹶأ ﹾحلﹶ ﹾف ﹶن ” ) .)٦2إذ كيف يدخل اجلنة من
ﹾاؤ ﹸﲤ َّن ﹶأ ﹾف ﹶش ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ
٩٤
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ﹺ
الش ﹾي ﹶﺦ َّ ﹺ
ب ﹶث ﹶال ﹶث ًة ،ﹶو ﹸي ﹾب ﹺغ ﹸﺾ ﹶث ﹶال ﹶث ًة :ﹸي ﹾب ﹺغ ﹸﺾ َّ
اين ،ﹶوا ﹾل ﹶف ﹺق ﹶري ا ﹾﹸمل ﹾخت ﹶﹶال،
أبغضه اﷲ“ إﹺ َّن اﷲَّﹶ ﹸﳛ ﱡ
الز ﹶ
ﹺ ﹴ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ب ﹶث ﹶال ﹶث ًة :ﹶر ﹸج ﹲل ك ﹶ
ﳛ ﹺم ﹺيه ﹾم ﹶحتَّى ﹸقتﹺ ﹶل ،ﹶأ ﹾو ﹶفت ﹶﹶح اﷲَّﹸ
ﹶوا ﹾﹸملكﹾث ﹶر ا ﹾل ﹶبخ ﹶيل ،ﹶو ﹸﳛ ﱡ
ﹶان ﹺيف كﹶتي ﹶبة ،ﹶفك َّﹶر ﹶ ﹾ

ﹶان ﹺيف ﹶقو ﹴم ﹶف ﹶأد ﹶجلوا ﹶفن ﹶﹶز ﹸلوا ﹺمن ﹺ
آخ ﹺر ال َّل ﹾي ﹺل ،ﹶوك ﹶ
ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ،ﹶو ﹶر ﹸج ﹲل ك ﹶ
ب إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹺﳑَّا
ﹶان الن ﹾَّو ﹸم ﹶأ ﹶح َّ
ﹾ
ﹾ
ﹾ ﹸ
ﹸي ﹾعدﹶ ﹸل بﹺ ﹺه ،ﹶفنﹶا ﹸموا ﹶو ﹶقا ﹶم ﹶي ﹾت ﹸلو آ ﹶي ﹺاﰐ ﹶو ﹶيت ﹶﹶم َّل ﹸقنﹺي ،ﹶو ﹶر ﹸج ﹲل ك ﹶ
ﹶاه ﹾم ﹶر ﹸج ﹲل ﹶي ﹾس ﹶأ ﹸهل ﹸ ﹾم
ﹶان ﹺيف ﹶق ﹾو ﹴم ﹶف ﹶأت ﹸ
بﹺ ﹶقراب ﹴة بينﹶهم وبينﹶه ﹶفب ﹺ
ف بﹺ ﹶأ ﹾع ﹶق ﹺاهبﹺ ﹾم ﹶف ﹶأ ﹾع ﹶطا ﹸه ﹶح ﹾي ﹸث ﹶال ﹶي ﹶرا ﹸه إﹺ َّال اﷲَّﹸ ﹶو ﹶم ﹾن
خ ﹸلوا ﹶعنﹾ ﹸه ،ﹶو ﹶخ ﹶل ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹶﹶﹾ ﹸ ﹶ
ﹺ
ﹶأ ﹾع ﹶطا ﹸه ” ) ، )٦3وقال ّ
ف ،ﹶأ ﹾو
احل َّال ﹸ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم من أبغضه اﷲ ”التَّاج ﹸر ﹾ ﹶ
َّان ،وا ﹾل ﹶف ﹺقري ا ﹾﹸمل ﹾخت ﹸﹶال ” ) ، )٦4فالب ﹺ
ﹺ
ﹺ
خ ﹸيل ” ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن
احل َّال ﹸ
ﹶ
ف ،ﹶوا ﹾل ﹶبخ ﹸيل ا ﹾﹶملن ﹸ ﹶ
ﹶق ﹶال :ا ﹾل ﹶبائ ﹸﻊ ﹾ ﹶ
ﹸ
ﹺ
ﹺ ﹺ
َّاس ﹶق ﹺريب ﹺمن الن ﹺَّار ،و ﹾ ﹺ
جلن ﹺَّة ﹶب ﹺعيدﹲ ﹺم ﹶن الن ﹺ
ب إﹺ ﹶﱃ اﷲﹺ ﹶع َّز
السخ ﱡي ﹶأ ﹶح ﱡ
ﹲ ﹶ
اجلاه ﹸل َّ
ﹶ ﹶ
اﷲﹺ ﹶبعيدﹲ م ﹶن ا ﹶ
وج َّل ﹺمن ﹶعابﹺ ﹴد ب ﹺ
خ ﹴ
يل ، )٦5) ” .و قال الرسول ّ
الس ﹶخا ﹸء
ﹶ
ﹾ
ﹶ ﹶ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم“ َّ
ﹺ
ات ﹺيف الدﱡ ﹾن ﹶيا ،ﹶم ﹾن ﹶأ ﹶخ ﹶذ بﹺ ﹸغ ﹾص ﹴن ﹺمن ﹶﹾها ﹶقا ﹶد ﹸه ﹶذلﹺ ﹶك
اجلن ﹺَّة ﹶأ ﹾغ ﹶص ﹸاهنﹶا ﹸمتﹶدﹶ لﹺ ﹶي ﹲ
ﹶش ﹶج ﹶر ﹲة م ﹾن ﹶش ﹶج ﹺر ﹾ ﹶ
ات ﹺيف الدﱡ ﹾن ﹶيا ،ﹶم ﹾن
اجلن ﹺَّة ،ﹶوا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل ﹶش ﹶج ﹶر ﹲة ﹺم ﹾن ﹶش ﹶج ﹺر الن ﹺَّار ،ﹶأ ﹾغ ﹶص ﹸاهنﹶا ﹸمتﹶدﹶ لﹺ ﹶي ﹲ
ا ﹾل ﹸغ ﹾص ﹸن إﹺ ﹶﱃ ﹾ ﹶ
ﹶأ ﹶخ ﹶذ بﹺ ﹸغ ﹾص ﹴن ﹺمن ﹶﹾها ﹶقا ﹶد ﹸه ﹶذلﹺ ﹶك ا ﹾل ﹸغ ﹾص ﹸن إﹺ ﹶﱃ الن ﹺَّار ” ) ،)٦٦وقد سمى هذه الشجرة بشجرة ”
الشح ” وهي من شجر النار يف قوله ّ
وف
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” إﹺ ﹶذا ا ﹾب ﹶت ﹶغ ﹾيت ﹸﹸم ا ﹾﹶمل ﹾع ﹸر ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
يح ،إﹺ َّن
اجلنَّ ﹶة ﹶشح ﹲ
ﹶفا ﹾب ﹶت ﹸغو ﹸه ﹺيف ح ﹶسان ا ﹾل ﹸو ﹸجوه ،ﹶف ﹶواﷲﹺ ﹶال ﹶيل ﹸج الن ﹶَّار إﹺ َّال بﹺ ﹶخ ﹾي ﹲل ،ﹶو ﹶال ﹶيل ﹸج ﹾ ﹶ

الس ﹶخاء ﹶشجر ﹲة ﹺيف ﹾ ﹺ
الش َّح ﹶش ﹶج ﹶر ﹲة ﹺيف الن ﹺَّار ت ﹶﹸس َّمى ﱡ
الس ﹶخا ﹶء ،ﹶوإﹺ َّن ﱡ
الش َّح ”
اجلنَّة ت ﹶﹸس َّمى َّ
ﹶ
َّ ﹶ ﹶ ﹶ
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سياق فساد اﻷزﻣان وأهلﻬا وﻣا يقﻊ فيﻬا ﻣﻦ فتﻦ
والشح من أسباب فتن األزمان  ،وفساد أهلها إذ يقول الرسول ّ
البخل ﱡ
صﲆ اﷲ

عليه وآله وس ّلم يف سياق التحذير من الظلم والفحش ﱡ
والش ِّح“ ال ﱡظ ﹾل ﹸم ﹸﻇ ﹸل ﹶام ﹲت ﹶي ﹾو ﹶم
ﹺ
ﹺ ﹺ
ب ا ﹾل ﹸف ﹾح ﹶش ،ﹶو ﹶال ال َّت ﹶف ﱡح ﹶش ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﱡ
والش َّح،
ا ﹾلق ﹶيا ﹶمة ،ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم ﹶوا ﹾل ﹸف ﹾح ﹶش ،ﹶفﺈﹺ َّن اﷲﹶ ﹶال ﹸﳛ ﱡ
الش َّح ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶك ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﹶفﺈﹺ َّن ﱡ
ﹶان ﹶق ﹾب ﹶلك ﹾﹸم ،ﹶأ ﹶم ﹶر ﹸه ﹾم بﹺا ﹾل ﹶقطﹺي ﹶع ﹺة ،ﹶف ﹶق ﹶط ﹸعوا ،ﹶو ﹶأ ﹶم ﹶر ﹸه ﹾم بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل،
ﹶفب ﹺ
خ ﹸلوا ،ﹶو ﹶأ ﹶم ﹶر ﹸه ﹾم بﹺا ﹾل ﹸف ﹸج ﹺ
ور ،ﹶف ﹶف ﹶج ﹸروا ” ) )٦٨ﱡ
.فالشح هو السبب يف هالك القوم ؛ألنَّه
ﹶ
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
حممد يف آخر الزمان قال ّ
الز ﹾه ﹺد
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” ﹶص ﹶال ﹸح ﹶأ َّو ﹺل ﹶه ﹺذ ﹺه ﹾاألﹸ َّم ﹺة بﹺ ﱡ
وال َّت ﹾقو ،وه ﹶال ﹸك ﹺ
آخ ﹺر ﹶها بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل ﹶوا ﹾل ﹸف ﹸج ﹺ
ور ” ) . )٦9ﱡ
والش ﱡح من عالمات آخر الزمان
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ
الز ﹶم ﹸ
قال ّ
ان ،ﹶو ﹸي ﹾق ﹶب ﹸﺾ ا ﹾل ﹺع ﹾل ﹸم ،ﹶو ﹶت ﹾظ ﹶه ﹸر ا ﹾل ﹺف ﹶت ﹸن،
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم �ي ﹶت ﹶق ﹶار ﹸب َّ
ﹶو ﹸي ﹾل ﹶقى ﱡ
الش ﱡح ،ﹶو ﹶي ﹾك ﹸث ﹸر ﹾاهل ﹶ ﹾر ﹸج� ﹶقا ﹸلوا :ﹶو ﹶما ﹾاهل ﹶ ﹾر ﹸج؟ ﹶق ﹶال� :ا ﹾل ﹶقت ﹸﹾل� � ) ، )70وقال أيضا :
ﹺ
ﹶق ﹶال :ﹶ
َّاس إﹺ َّال ﹸش ﹰﹼحا ،ﹶو ﹶال ﹶت ﹸقو ﹸم
��ال ﹶي ﹾز ﹶدا ﹸد ﹾاألﹶ ﹾم ﹸر إﹺ َّال شدَّ ةً ،ﹶو ﹶال الدﱡ ﹾن ﹶيا إﹺ َّال إﹺ ﹾد ﹶب ًارا ،ﹶو ﹶال الن ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﴍ ﹺار الن ﹺ
يسى ا ﹾب ﹸن ﹶم ﹾر ﹶي ﹶم � ) ، )71فﺈذا رأ املسلم
َّاس ،ﹶو ﹶال ا ﹾﹶمل ﹾهد ﱡي إﹺ َّال ع ﹶ
َّ
السا ﹶع ﹸة إ َّال ﹶع ﹶﲆ ﹶ
ﹸ
اب ك ِّﹸل ﹺذي ﹶر ﹾأ ﹴي بﹺ ﹶر ﹾأ ﹺي ﹺه ،ﹶو ﹶر ﹶأ ﹾي ﹶت ﹶأ ﹾم ًرا
�ش ﹰﹼحا ﹸم ﹶطا ًعا ،ﹶو ﹶه ًو ﹸم َّت ﹶب ًعا ،ﹶو ﹸد ﹾن ﹶيا ﹸم ﹾﺆ ﹶث ﹶرةً ،ﹶوإﹺ ﹾع ﹶج ﹶ
ﹶال يدﹶ ﹺ
ان ﹶل ﹶك بﹺ ﹺه� ) )72فعليه بقوله تعاﱃ  ﴿ �:ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶآ ﹶمنﹸوا ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹶأ ﹾن ﹸف ﹶسك ﹾﹸم ﹶال
ﹶ
))73
ﴬك ﹾﹸم ﹶم ﹾن ﹶض َّل إﹺ ﹶذا ﹾاهتﹶدﹶ ﹾيت ﹾﹸم إﹺ ﹶﱃ اﷲَّﹺ ﹶم ﹾر ﹺج ﹸعك ﹾﹸم ﹶﲨﹺي ًعا ﹶف ﹸينﹶ ِّب ﹸﺌك ﹾﹸم بﹺ ﹶام ﹸكنﹾت ﹾﹸم ﹶت ﹾع ﹶم ﹸل ﹶ
ون ﴾�
ﹶي ﹸ ﱡ
رب فﹺ ﹺيه َّن ﹶع ﹶﲆ ﹺم ﹾث ﹺل ﹶق ﹾب ﹴ
َّ ،
اجل ﹾم ﹺر ،لﹺ ﹾل ﹶع ﹺام ﹺل فﹺ ﹺيه َّن
الص ﹾ ﹺربَّ ،
الن من ورائه  � :ﹶأ َّيا ﹶم َّ
ﺾ ﹶع ﹶﲆ ﹾ ﹶ
الص ﹾ ﹸ
ﹺ
ﹺﹺ
ني رج ًال ،يعم ﹸل ﹶ ﹺ
ﹺم ﹾث ﹸل ﹶأج ﹺر ﹶ ﹾ ﹺ
))74
ﴍ ﹶار ﹸه ﹾم
ﹾ
ﲬس ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ
ون بﹺم ﹾث ﹺل ﹶع ﹶمله � ،وإذا كان أمراء القوم ﹶ
))75
ور ﹸه ﹾم إﹺ ﹶﱃ نﹺ ﹶس ﹺائ ﹸه ﹾم ﹶف ﹶب ﹾط ﹸن األﹶ ﹾر ﹺ
اؤ ﹸه ﹾم ﹸب ﹶخ ﹶ
ض ﹶخ ﹾ ﹲري ﹶهل ﹸ ﹾم ﹺم ﹾن ﹶﻇ ﹾه ﹺر ﹶها.
ﹶو ﹶأ ﹾغنﹺ ﹶي ﹸ
ال ﹶء ﹸه ﹾم ،ﹶو ﹸأ ﹸم ﹸ
والذي يالحﻆ عﲆ هذا السياق أن ورود لفﻆ ﱡ
الش ِّح فيه أكثر من لفﻆ البخل ومرجﻊ
٩٦
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ذلك إﱃ أن ﱡ
الش َّح أشد البخل وأبلﻎ يف املنﻊ من البخل  ،واملنﻊ املشوب باحلرص عند
الشحيح قد يدفعه إﱃ ارتكاب الكبائر التي ﲥلكه وتثري الفتن .
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سياق إخراج احلقوق املتعلقة باملال من صدقة وزكاة
جاء لفظا البخل ﱡ
والش ِّح يف سياق الصدقات والزكاة املتعلقة يف املال يف

احلديث النبوي الرشيف ومن ذلك قول الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم � ﹶما
ﹺمن ص ﹺ
اح ﹺ
ب إﹺبﹺ ﹴل ،ﹶو ﹶال ﹶب ﹶق ﹴر ،ﹶو ﹶال ﹶغنﹶ ﹴم ،ﹶال ﹸي ﹶﺆ ِّدي ﹶح َّق ﹶها ،إﹺ َّال ﹸأ ﹾق ﹺعدﹶ ﹶهلﹶا ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾل ﹺق ﹶيا ﹶم ﹺة بﹺ ﹶقا ﹴع
ﹾ ﹶ
ات ال ِّظ ﹾل ﹺ
ﲨا ﹸء
ف بﹺظﹺ ﹾل ﹺف ﹶها ،ﹶو ﹶتنﹾ ﹶط ﹸح ﹸه ﹶذ ﹸ
ﹶق ﹾر ﹶق ﹴر ﹶت ﹶط ﹸﺆ ﹸه ﹶذ ﹸ
ات ا ﹾل ﹶق ﹾر ﹺن بﹺ ﹶق ﹾر ﹺهنﹶا ،ﹶل ﹾي ﹶس فﹺ ﹶيها ﹶي ﹾو ﹶم ﹺﺌ ﹴذ ﹶ َّ

ور ﹸة ا ﹾل ﹶق ﹾر ﹺن� ﹸق ﹾلنﹶا :ﹶيا ﹶر ﹸس ﹶ
ول اﷲﹺ ،ﹶو ﹶما ﹶح ﱡق ﹶها؟ ﹶق ﹶال � :إﹺ ﹾط ﹶر ﹸاق ﹶف ﹾح ﹺل ﹶها ،ﹶوإﹺ ﹶع ﹶار ﹸة
ﹶو ﹶال ﹶمك ﹸﹾس ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
بم ﹴ
مح ﹲل ﹶع ﹶل ﹾي ﹶها ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
ال
يحت ﹶﹸها ،ﹶو ﹶح ﹶل ﹸب ﹶها ﹶع ﹶﲆ ا ﹾﹶملاء ،ﹶو ﹶ ﹾ
ﹶد ﹾل ﹺو ﹶها ،ﹶو ﹶمن ﹶ
يل اﷲﹺ ،ﹶو ﹶال م ﹾن ﹶصاح ﹺ ﹶ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ب ،ﹶو ﹸه ﹶو
ﹶال ﹸي ﹶﺆ ِّدي ﹶزكﹶا ﹶت ﹸه ،إﹺ َّال ﹶ ﹶﲢ َّو ﹶل ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾلق ﹶيا ﹶمة ﹸش ﹶجا ًعا ﹶأ ﹾق ﹶر ﹶع ،ﹶي ﹾت ﹶب ﹸﻊ ﹶصاح ﹶب ﹸه ﹶح ﹾي ﹸث ﹶام ﹶذ ﹶه ﹶ
ﹶي ﹺف ﱡر ﹺمنﹾ ﹸه ،ﹶو ﹸي ﹶق ﹸال :ﹶه ﹶذا ﹶما ﹸل ﹶك ا َّل ﹺذي ﹸكن ﹶﹾت ﹶت ﹾب ﹶخ ﹸل بﹺ ﹺه ،ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹶر ﹶأ ﹶأ َّن ﹸه ﹶال ﹸبدَّ ﹺمنﹾ ﹸه ،ﹶأ ﹾد ﹶخ ﹶل ﹶيدﹶ ﹸه ﹺيف
فﹺ ﹺيه ،ﹶف ﹶج ﹶع ﹶل ﹶي ﹾق ﹶض ﹸم ﹶها ك ﹶﹶام ﹶي ﹾق ﹶض ﹸم ا ﹾل ﹶف ﹾح ﹸل � ) ، )7٦ويف رواية أخر  � :ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﹶان ﹶل ﹸه ﹶم ﹲال
ﹶﱂ ﹾ ﹸي ﹶﺆ ِّد ﹶزكﹶا ﹶت ﹸه ﹸط ِّو ﹶق ﹸه ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾل ﹺق ﹶيا ﹶم ﹺة ﹸش ﹶجا ًعا ﹶأ ﹾق ﹶر ﹶع ﹸينﹾ ﹸق ﹸر ﹶر ﹾأ ﹶس ﹸه ﹶي ﹸق ﹸ
ول :ﹶأنﹶا ﹶما ﹸل ﹶك ا َّل ﹺذي ﹸكن ﹶﹾت
ون ما ب ﹺ
ﹺ
))77
خ ﹸلوا
...س ﹸي ﹶط َّو ﹸق ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶت ﹾب ﹶخ ﹸل بﹺه �  ،وهنا اإلشارة واضحة إﱃ قوله تعاﱃ  ﴿� :ﹶ
بﹺ ﹺه ﹶي ﹾو ﹶم ا ﹾل ﹺق ﹶيا ﹶم ﹺة )7٨) � ﴾...ومنه أيضا مقارنته بني البخيل واملتصدق قوله ّ
صﲆ اﷲ
ﹶان ﹺمن ح ﹺد ﹴ
عليه وآله وس ّلم� م ﹶث ﹶل ا ﹾلب ﹺ
ني ﹶع ﹶلي ﹺهام جبت ﹺ
خ ﹺ
يد ﹶق ﹺد
ﹾ ﹶ
يل ﹶوا ﹾﹸملت ﹶﹶصدِّ ﹺق ك ﹶﹶم ﹶث ﹺل ﹶر ﹸج ﹶل ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ ﹸ َّ
ﹶ
ﹶ
اض ﹸط َّر ﹾت ﹶأ ﹾي ﹺدﳞﹺ ﹶام إﹺ ﹶﱃ ﹶثدﹾ ﹶي ﹾي ﹺه ﹶام ﹶوت ﹶﹶر ﹺاق ﹺيه ﹶام ،ﹶف ﹶج ﹶع ﹶل ا ﹾﹸملت ﹶﹶصدِّ ﹸق ﹸك َّل ﹶام ت ﹶﹶصدَّ ﹶق بﹺ ﹶصدﹶ ﹶق ﹴة ا ﹾن ﹶب ﹶس ﹶط ﹾت
ﹾ
ﹶام ﹶله ،و ﹶتع ﹸفو ﹶأ ﹶثره ،وجع ﹶل ا ﹾلب ﹺ
ﹺ
خ ﹸيل ﹸك َّل ﹶام ﹶه َّم بﹺ ﹶصدﹶ ﹶق ﹴة ﹶق ﹶل ﹶص ﹾت ك ﱡﹸل
ﹶ
ﹶعنﹾ ﹸه ﹶحتَّى ﹶت ﹾغ ﹶشى ﹶأن ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ
ح ﹾل ﹶق ﹴة و ﹶأ ﹶخ ﹶذ ﹾت بﹺمك ﹺ
ﹶاهنﹶا�  .ﹶق ﹶال ﹶأ ﹸبو ﹸه ﹶر ﹾي ﹶرةﹶ :ﹶف ﹶأنﹶا ﹶر ﹶأ ﹾي ﹸت ﹶر ﹸس ﹶ
ول اﷲَّﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶي ﹸق ﹸ
ول بﹺﺈﹺ ﹾص ﹶب ﹶع ﹾي ﹺه ﹺيف ﹸج َّبتﹺ ﹺه ،ﹶف ﹶل ﹾو ﹶر ﹶأ ﹾي ﹶت ﹸه ﹸي ﹶو ِّس ﹸع ﹶها ﹶو ﹶال ت ﹶﹸو َّس ﹸﻊ � ) ،)79وإنَّام جعل املقارنة بني
البخيل واملتصدق وﱂ ﳚعلها بني البخيل وما هو ضده أي اجلواد ﲢبي ًبا للتصدق
وإخراج احلقوق املتعلقة باملال وح ﹰﹼثا عليها .
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ّ
الرسولصﲆ
وﱂ يكن لفﻆ البخل وحده الذي جاء يف هذا السياق إنَّام وجدنا
ﹺ
اﷲ عليه وآله وس ّلم قد وﻇف لفﻆ ﱡ
يح
الش ِّح أيضا يف قوله  � :ﹶأ ﹾن ت ﹶﹶصدَّ ﹶق ﹶو ﹶأن ﹶ
ﹾت ﹶصح ﹲ
ﹺ
ﹺ
احل ﹾل ﹸقو ﹶم ﹸق ﹾل ﹶت :لﹺ ﹸف ﹶال ﹴن
ﹶشح ﹲ
يح ،ﹶﲣ ﹶﹾشى ا ﹾل ﹶف ﹾق ﹶر ،ﹶوت ﹾﹶأ ﹸم ﹸل ا ﹾل ﹶب ﹶقا ﹶء ،ﹶو ﹶال ﹶﲤ ﹶ َّه ﹾل ﹶحتَّى إﹺ ﹶذا ﹶب ﹶل ﹶغت ﹾ ﹸ
ك ﹶﹶذا ،ﹶولﹺ ﹸف ﹶال ﹴن ك ﹶﹶذا ،ﹶو ﹶقدﹾ ك ﹶ
ﹶان لﹺ ﹸف ﹶال ﹴن � ) ،)٨0ففاضل بني صدقة الشحيح وصدقة

املمهل الذي ينتظر أن يأتيه األجل حتى ﳜرج ما تعلق من حقوق يف ماله  ،عﲆ

أن الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم استعمل الشحيح هنا دون البخيل ألنه أراد

املبالغة يف وصف املتصدق ومكابدته لنفسه ورصاعه معها حلظة إخراج الصدقة
الش َّح ﹾ
الش ِّح يقدم هذه املزية دون لفﻆ البخل ألن ﱡ
ولفﻆ ﱡ
احلﹶالة النفسية ا َّلتﹺي ﹶت ﹾقت ﹺﹶﴤ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم � :ﹶث ﹶال ﹲ
أيضا قول الرسول ّ
ث ﹶم ﹾن ﹸك َّن
ﹶذلﹺك ا ﹾﹶملنﹾﻊ ) .)٨1ومنه ً
فﹺ ﹺيه ﹶف ﹶقدﹾ ﹶب ﹺر ﹶئ ﹺم ﹶن ﱡ
ف  ،ﹶو ﹶأ ﹾع ﹶطى
الض ﹾي ﹶ
الش ِّح :ﹶم ﹾن ﹶأ َّد ﹶزكﹶا ﹶة ﹶمالﹺ ﹺه ﹶط ِّي ﹶب ًة ﹺ ﹶهبا ﹶن ﹾف ﹸس ﹸه  ،ﹶو ﹶق َّر َّ
ﹺيف الن ﹶَّو ﹺائ ﹺ
ب �) ، )٨2واستعمل الرسول هنا ﱡ
الش ِّح وﱂ يستعمل البخل ألن يف احلديث
إشارة إﱃ مكابدة النفس وحماربة أطامعها باملال املخرج ؛ألنَّه اشرتط يف أداء الزكاة

أن تكون النفس طيبة حلظة إخراجها راض ًيا هبا  .فضال عن أن قر الضيف قد
يقتﴤ أكثر من إخراج املال من بشاشة الوجه وانطالق األسارير وكلها حاالت
متعلقة بالنفس دون املال.

وقد يكون إخراج الصدقة عﲆ كراهة؛ ألن طالبها ال يستحقها وغري شاكر

ملن انعم عليه  ،فيكون إخراجها خو ًفا من التبخيل ،ومن ذلك ما حدث مﻊ الرسول
ول اﷲﹺ ،ﹶل ﹶقدﹾ س ﹺمع ﹸت ﹸف ﹶالنًا و ﹸف ﹶالنًا ﹸﳛ ﹺسن ﹺ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم � ﹶق ﹶال ﹸع ﹶم ﹸر :ﹶيا ﹶر ﹸس ﹶ
ّ
ﹶان
ﹶ
ﹶ ﹾ
ﹾ
ال َّثنﹶاء ،ي ﹾذكﹸر ﹺ
ان ﹶأن ﹶَّك ﹶأ ﹾع ﹶط ﹾيت ﹸﹶه ﹶام ﹺدين ﹶﹶار ﹾي ﹺن ،ﹶق ﹶال :ﹶف ﹶق ﹶال النَّبﹺ ﱡي ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه وآله ﹶو ﹶس َّل ﹶم� :
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ول ﹶذ ﹶ
رش ﹴة إﹺ ﹶﱃ ﹺمائ ﹴﹶة ،ﹶف ﹶام ﹶي ﹸق ﹸ
اك ،ﹶأ ﹶما ﹶواﷲﹺ إﹺ َّن
ﹶلك َّن ﹶواﷲﹺ ﹸف ﹶالنًا ﹶما ﹸه ﹶو ك ﹶﹶذل ﹶك ﹶل ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾع ﹶط ﹾي ﹸت ﹸه م ﹾن ﹶع ﹶ ﹶ
ﹺﹺ ﹺ
ﹶأ ﹶحدﹶ ك ﹾﹸم ﹶل ﹸي ﹾخ ﹺر ﹸج ﹶم ﹾس ﹶأ ﹶل ﹶت ﹸه ﹺم ﹾن ﹺعن ﹺﹾدي ﹶيت ﹶﹶأ َّب ﹸط ﹶها � ﹶي ﹾعنﹺي ﹶتك ﹸ
ﹶارا ،ﹶق ﹶال:
ﹸون ﹶ ﹾﲢ ﹶت إﹺ ﹾبطه ،ﹶي ﹾعني ن ً
٩٩
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ﹺ
اه ﹾم؟ ﹶق ﹶال � :ﹶف ﹶام ﹶأ ﹾصن ﹸﹶﻊ ﹶي ﹾأ ﹶب ﹾو ﹶن إﹺ َّال ﹶذ ﹶ
ﹶق ﹶال ﹸع ﹶم ﹸر :ﹶيا ﹶر ﹸس ﹶ
اك ،ﹶو ﹶي ﹾأ ﹶبى اﷲﹸ
ول اﷲﹺ ﹺﱂ ﹶ ﹸت ﹾعط ﹶيها إﹺ َّي ﹸ
ﹺيل ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹶل � ) ، )٨3ويف رواية أخر قال عمر بن اخلطاب :ﹶق ﹶس ﹶم ﹶر ﹸس ﹸ
ول اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم ﹺق ﹾس ﹶم ًة ،ﹶف ﹸق ﹾل ﹸت :ﹶيا ﹶر ﹸس ﹶ
الص َّف ﹺة ،ﹶق ﹶال:
ول اﷲﹺ ،ﹶل ﹶغ ﹾ ﹸري ﹶه ﹸﺆالء ﹶأ ﹶح ﱡق من ﹸﹾه ﹾم :ﹶأ ﹾه ﹸل ﱡ
ني ﹶأ ﹾن ت ﹾﹶس ﹶأ ﹸل ﹺ
ول اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم � :إﹺ َّنك ﹾﹸم ﹸﲣ ِّﹶري ﹺ
وين بﹺا ﹾل ﹸف ﹾح ﹺ
ﹶف ﹶق ﹶال ﹶر ﹸس ﹸ
ش،
وين ﹶب ﹾ ﹶ
ﹸ
وين  ،و ﹶلس ﹸت بﹺب ﹺ
أيضا نفي
اخ ﹴل � ، )٨4) .ويف سياق تقسيم الفيء ورد ً
ﹶو ﹶب ﹾ ﹶ
ﹶ
ني ﹶأ ﹾن ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹺ ﹶ ﹾ

صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ﹶع ﹺن ا ﹾب ﹺن ﹶع َّب ﹴ
البخل عنه ّ
اس ﹶر ﹺﴈ اﷲﹸ ﹶعنﹾ ﹸه ،ﹶق ﹶال � :ﹶت ﹶع َّل ﹶق ﹶث ﹾو ﹸب
ﹴ
رس ﹺ
ول اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم ﹶي ﹾو ﹶم ﹸحن ﹾ ﹴ
َّاس ﹸﳎﹾت ﹺﹶم ﹸع ﹶ
ون ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶي ﹾس ﹶأ ﹸلو ﹶن ﹸه
ﹶني بﹺ ﹶش ﹶج ﹶرة ،ﹶوالن ﹸ
ﹶ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ب النَّبﹺ ﱡي ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹶس َّل ﹶم ﹶأ َّهنﹸ ﹾم ﹶأ ﹾم ﹶسكﹸوا بﹺ ﹺر ﹶد ﹺائ ﹺه ﹶو ﹶق ﹶال � :ﹶأ ﹾر ﹺس ﹸلوا
م ﹶن ا ﹾل ﹶغنﹶائ ﹺم ،ﹶف ﹶحس ﹶ
ون ﹶأ ﹾن ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹺ
ﹺر ﹶد ﹺائي ت ﹺﹸريدﹸ ﹶ
وين ،ﹶواﷲﹺ ﹶل ﹾو ﹶأ ﹶفا ﹶء اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ﹺم ﹾث ﹶل ﹶش ﹶج ﹺر ﹺ ﹶﲥا ﹶم ﹶة ﹶن ﹶع ًام ﹶل ﹶق ﹶس ﹾم ﹸت ﹸه

وين ب ﹺ
ﹶب ﹾينﹶكﹸم ،ﹸثم ﹶال ﹶ ﹺ
خ ًيال ،ﹶو ﹶال ﹶج ﹶبانًا ﹶو ﹶال ك َّﹶذا ًبا� ﹶف ﹶقا ﹸلوا :إﹺن ﹶَّام ﹶت ﹶع َّل ﹶق ﹾت بﹺثﹺ ﹶيابﹺ ﹺه ﹶس ﹸم ﹶر ﹲة
ﲡدﹸ ﹺ ﹶ
ﹾ َّ

ﹶف ﹶخ َّل ﹸصو ﹸه �).)٨5وملا كان الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ال ينطق عن اهلو فأﻇنه

هنا أراد بقوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم � � ارسلوا ردائي � املعنى املجازي ال

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

وقد جاءت إشارات إﱃ البخل يف الصدقات وإنفاق املال ضمن سياقات

أخر ومن ذلك ما جاء يف سياق احلث عﲆ التسبيح قوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم
” :من ها ﹶله ال َّلي ﹸل ﹶأ ﹾن يكﹶابﹺدﹶ ه ،ﹶأو ب ﹺ
خ ﹶل بﹺا ﹾﹶمل ﹺ
ال ﹶأ ﹾن ﹸين ﹺﹾف ﹶق ﹸه ،ﹶأ ﹾو ﹶج ﹸب ﹶن ﹶع ﹺن ا ﹾل ﹶعدﹸ ِّو ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶقاتﹺ ﹶل ﹸه،
ﹸ ﹾ ﹶ
ﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ
ﹺ ﹺ
ب إﹺ ﹶﱃ اﷲﹺ ﹺم ﹾن ﹶج ﹶب ﹺل ﹶذ ﹶه ﹴ
ب ﹸين ﹺﹾف ﹸق ﹸه ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
ﹶف ﹾل ﹸيكﹾثﹺ ﹾر ﹺم ﹾن ﹸس ﹾب ﹶح ﹶ
يل
ان اﷲﹺ ﹶوبﹺ ﹶح ﹾمده ،ﹶفﺈﹺ َّهنﹶا ﹶأ ﹶح ﱡ

اﷲﹺ ﹶع َّز ﹶو ﹶج ّل ” ) ،)٨٦وقوله يف سياق الصيام استحبا ًبا ” إﹺن ﹶَّام ﹶمن ﹺﹾز ﹶل ﹸة ﹶم ﹾن ﹶصا ﹶم ﹺيف ﹶغ ﹾ ﹺري
ان ،ﹶأو ﹶغ ﹺري ﹶقض ﹺ
اء ﹶر ﹶم ﹶض ﹶ
ان ،ﹶأ ﹾو ﹺيف ال َّت ﹶط ﱡو ﹺع بﹺ ﹶمن ﹺﹾز ﹶل ﹺة ﹶر ﹸج ﹴل ﹶأ ﹾخ ﹶر ﹶج ﹶصدﹶ ﹶق ﹶة ﹶمالﹺ ﹺه ﹶف ﹶجا ﹶد
ﹶر ﹶم ﹶض ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
ﹺمنﹾها بﹺام ﹶشاء ﹶف ﹶأم ﹶضاه ،وب ﹺ
))٨7
خ ﹶل ﹺمن ﹶﹾها بﹺ ﹶام ﹶب ﹺق ﹶي ﹶف ﹶأ ﹾم ﹶسكﹶه“
ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶﹶ
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سياق اﻹيﲈن
والش ﱡح يتعارضان؛ لذا قال الرسول ّ
اإلسالم ﹸ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” ﹶما

الش ّﹾح“  )٨٨) .لذا نفى الرسول ّ
ﹶحم ﹶ ﹶق اإلسال ﹸم ﹶش ﹾي ًﺌا ﹶما ﹶحم ﹶ ﹶق ﱡ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم أن
ﳚت ﹺﹶم ﹸﻊ ﹸغ ﹶب ﹲار ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲﹺ ﹶو ﹸد ﹶخ ﹸ
ﳚتمﻊ ﱡ
ان
الش ّح واإليامن يف قلب مسلم إذ يقول  ” :ﹶال ﹶ ﹾ
ﹺ
))٨9
ﳚت ﹺﹶم ﹸﻊ ﹸش ﱞح ﹶوإﹺ ﹶيام ﹲن ﹺيف ﹶق ﹾل ﹺ
ب ﹶر ﹸج ﹴل ﹸم ﹾس ﹺل ﹴم ”
ﹶج ﹶهن ﹶَّم ﹺيف ﹸمن ﹸﹾخ ﹶر ﹾي ﹶر ﹸج ﹴل ﹸم ﹾسل ﹴم ،ﹶو ﹶال ﹶ ﹾ

لتناقضهام وتضادﳘا  ،ﱡ
فالش ّح هدم لإلنسان واملجتمﻊ  ،واإليامن بناء هلام  ،فثالث
اف ،وا ﹾل ﹺعي :ﹺعي ال ِّلس ﹺ
ان
”احل ﹶيا ﹸء ،ﹶوا ﹾل ﹶع ﹶف ﹸ ﹶ ﱡ ﱡ ﹶ
من شعب اإليامن من كن فيه زدنه يف اآلخرة ﹾ ﹶ
ﹶال ﹺع ﱡي ا ﹾل ﹶق ﹾل ﹺ
ب ،ﹶو ﹶال ﹺع ﱡي ا ﹾل ﹶع ﹶم ﹺل ،ﹶو ﹸه َّن ﹺﳑَّا ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ،ﹶو ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن الدﱡ ﹾن ﹶيا ،ﹶو ﹶما
ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹺﳑَّا ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن الدﱡ ﹾن ﹶيا“ ) )90وثالث من كن فيه زدنه يف الدنيا
ﹶو“ ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶو ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف الدﱡ ﹾن ﹶيا :ا ﹾل ﹸف ﹾح ﹸش ،ﹶو ﱡ
الش ﱡح ﹶوا ﹾل ﹶب ﹶذا ﹸء ،ﹶو ﹶما ﹶينﹾ ﹸق ﹾص ﹶن ﹺم ﹶن
ﹾاآل ﹺخ ﹶر ﹺة ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹺﳑَّا ﹶي ﹺز ﹾد ﹶن ﹺيف الدﱡ ﹾن ﹶيا ” ) ، )91عﲆ أن نفي اجتامع الشح واإليامن يف قلب
الرسولصﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم حني ﹸسﺌل ﹶأ ﹶيك ﹸ
ّ
ﹸون ا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺم ﹸن
مسلم ال يتعارض مﻊ قول
ب ﹺ
الشح غري البخل ﱡ
خيالً؟ ﹶف ﹶق ﹶال � :ﹶن ﹶع ﹾم� )92) .ألن ﱡ
أعم من البخل فهو بخل
ﹶ
فالشح ﱡ
”خص ﹶلت ﹺ
مﻊ حرص  ،كام أنه ال يتعارض مﻊ قوله ّ
ﹶان ﹶال
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم :ﹶ ﹾ
ﹶ ﹾﲡت ﹺﹶمع ﹺ
ان ﹺيف ﹸم ﹾﺆ ﹺم ﹴن ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹸل ﹶو ﹸسو ﹸء ﹾ
اخلﹸ ﹸل ﹺق ” ). )93فهو هنا نفى اجتامع هاتني اخلصلتني
ﹶ
معا يف مﺆمن  ،وﱂ ينف أن تكون أحداﳘا فيه دون األخر .
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سياق ذم البﺨﻞ
البخل من الصفات املذمومة املكروهة يف اإلنسان  ،فاإلنسان ليس بنسبه

ّ
الرسولصﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم
ولكن أخالقه هي التي تفاضل بينه وبني غريه يقول
ﹺ ﹺ
الصا ﹺع ﹶﱂ
اب ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹶح ﹴد ،ﹶوإﹺن ﹶَّام ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹶو ﹶلدﹸ آ ﹶد ﹶم ،ﹶط ﱡ
ف َّ
 ” :إﹺ َّن ﹶأن ﹶﹾسا ﹶبك ﹾﹸم ﹶهذه ﹶل ﹾي ﹶس ﹾت بﹺ ﹶم ﹶس ﱟ

ﹺ
ﹺ
ﹶﲤ ﹾ ﹶل ﹸﺆ ﹸه ،ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹺألﹶ ﹶح ﹴد ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹶح ﹴد ﹶف ﹾض ﹲل إﹺ َّال بﹺ ﹺد ﹴ
الر ﹸج ﹺل ﹶأ ﹾن
ين ،ﹶأ ﹾو ﹶعم ﹴل ﹶصال ﹴح ،ﹶح ﹾس ﹸ
ب َّ
اح ًشا ب ﹺذيا ب ﹺ
ﹸون ﹶف ﹺ
خ ًيال ﹶج ﹶبانًا ” ) ، )94وال سيام َّ
ﹶيك ﹶ
ﴍ ﹶما ﹺيف ﹶر ﹸج ﹴل ﹸش ﱞح ﹶهالﹺ ﹲﻊ ،ﹶو ﹸج ﹾب ﹲن
ﹶ ﹰﹼ ﹶ
أن“ ﹶ َّ
ﹶخالﹺ ﹲﻊ ” ) ، )95و اﷲ ال يستخرج مال البخيل إال بالنذر لشدة ﲤسكه به وتعلقه إذ ورد
ﹺ
ﴚ ﹴء ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹸك ﹾن ﹶقدﹾ ﹶقدَّ ﹾر ﹸت ﹸه ،ﹶو ﹶل ﹺك ﹾن ﹸي ﹾل ﹺق ﹺيه ال ﹶقدﹶ ﹸر
يف حديث قدﳼ ” الﹶ ﹶي ﹾأت ا ﹾب ﹶن آ ﹶد ﹶم الن ﹾَّذ ﹸر بﹺ ﹶ ﹾ
ﹶخ ﹺرج بﹺ ﹺه ﹺمن الب ﹺ
))9٦
خيل ”
ﹶ ﹶ
ﹶو ﹶقدﹾ ﹶقدَّ ﹾر ﹸت ﹸه ﹶل ﹸه ،ﹶأ ﹾست ﹾ ﹸ

 ،لذا نجد الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم يتعوذ منه يف قوله ” ﹶأ ﹸعو ﹸذ بﹺ ﹶك ﹺم ﹶن
ال ،وفﹺ ﹾتن ﹺﹶة ا ﹶملحيا وا ﹶملام ﹺ
ﹺ ﹺ
ال ﹸب ﹾخ ﹺل ﹶوالك ﹶﹶس ﹺل ،ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶذ ﹺل ال ﹸع ﹸم ﹺر ،ﹶو ﹶع ﹶذ ﹺ
ت
اب ال ﹶق ﹾ ﹺرب ،ﹶوف ﹾتنﹶة الدَّ َّج ﹺ ﹶ
ﹾﹶ ﹶ ﹶ
” ) ، )97ونفى أن يكون سيد القوم البخيل يف قوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” :ﹶم ﹾن
اجلﹶدﱡ ﹾب ﹸن ﹶق ﹾي ﹴ
س ،ﹶف ﹶق ﹶال ﹶر ﹸس ﹸ
ﹶس ِّيدﹸ ك ﹾﹸم ﹶيا ﹶبنﹺي ﹶس ﹶل ﹶم ﹶة؟ ”  ،ﹶقا ﹸلوا :ﹶس ِّيدﹸ نﹶا ﹾ
ول اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه
وآله ﹶو ﹶس َّل ﹶم :ﹺﱂ ﹶ ت ﹶﹸس ِّو ﹸدو ﹶن ﹸه؟  ،ﹶقا ﹸلوا :ﹶفﺈﹺ َّن ﹸه ﹶأ ﹾك ﹶث ﹸر ﹺمنَّا ﹶم ًاال ،ﹶوإﹺنَّا ﹶلن ﹺﹶز ﹸن ﹸه بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل ،ﹶق ﹶال ﹶر ﹸس ﹸ
ول
ﹺ
”و ﹶأ ﱡي ﹶد ﹴاء ﹶأ ﹾد ﹶو ﹸأ ﹺم ﹶن ا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل ،ﹶل ﹾي ﹶس ﹶذلﹺ ﹶك ﹶس ِّيدﹸ كﹸم“  ،ﹶقا ﹸلوا:
اﷲﹺ ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾيه ﹶو ﹶس َّل ﹶم :ﹶ
رب ﹺاء ﹾب ﹺن ﹶم ﹾع ﹸر ﹴ
ﹶف ﹶم ﹾن ﹶس ِّيدﹸ نﹶا ﹶيا ﹶر ﹸس ﹶ
ور“ ) ، )99) ” )9٨عﲆ
رش ﹾب ﹸن ا ﹾل ﹶ ﹶ
ول اﷲﹺ؟ ،ﹶق ﹶال :ﹶ
”س ِّيدﹸ ك ﹾﹸم بﹺ ﹾ ﹸ
أيضا عند الرسول ّ
صﲆ اﷲ
أن البخيل ليس من يبخل باملال فقﻂ  ،ولكن البخيل ً
عليه وآله وس ّلم“ ا َّل ﹺذي ﹶم ﹾن ﹸذ ﹺك ﹾر ﹸت ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹶف ﹶل ﹾم ﹸي ﹶص ِّل ﹶع ﹶ َّيل ، )100) “.فالبخل ال يقترص
عﲆ اجلوانب املادية وإنام يتعداه إﱃ املعنوية أيضا وإﱃ طريقة التعامل بني الناس ومن
ذلك ما ورد يف األثر ﹶأ َّن ﹶر ﹸج ًال ﹶأتﹶى النَّبﹺ َّي ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ” ،ﹶف ﹶق ﹶال :إﹺ َّن لﹺ ﹸف ﹶال ﹴن
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ﹺيف ﹶح ﹺائطﹺي ﹶع ﹾذ ًقا ،ﹶوإﹺ َّن ﹸه ﹶقدﹾ آ ﹶذ ﹺاين ،ﹶو ﹶش َّق ﹶع ﹶ َّيل ﹶمك ﹸ
ﹶان ﹶع ﹾذ ﹺق ﹺه ،ﹶف ﹶأ ﹾر ﹶس ﹶل إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه النَّبﹺ ﱡي ﹶص َّﲆ اﷲﹸ
ﹶع ﹶلي ﹺه وآله وس َّلم ،ﹶف ﹶق ﹶال ” :بﹺعنﹺي ﹶع ﹾذ ﹶق ﹶك ا َّل ﹺذي ﹺيف ح ﹺائ ﹺ
ﻂ ﹸف ﹶال ﹴن ” ﹶق ﹶال :ﹶال ،ﹶق ﹶال ” :ﹶف ﹶه ﹾب ﹸه
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹺيل ” ،ﹶق ﹶال :ﹶال ،ﹶق ﹶال ” :ﹶفبﹺ ﹾعنﹺ ﹺيه بﹺ ﹶع ﹾذ ﹴق ﹺيف ﹾ
اجلﹶن ﹺَّة ” ،ﹶق ﹶال :ﹶال ،ﹶف ﹶق ﹶال النَّبﹺ ﱡي ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه وآله
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الس ﹶال ﹺم ” ) . )101ويبقى أن
ﹶو ﹶس َّل ﹶم ” :ﹶما ﹶر ﹶأ ﹾي ﹸت ا َّلذي ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾب ﹶخ ﹸل من ﹶﹾك ،إﹺ َّال ا َّلذي ﹶي ﹾب ﹶخ ﹸل بﹺ َّ

نذكر أن البخل قد ال يكون طب ًعا متأصال يف اإلنسان فقد ﳛدث ﳾء يف حياته يدفعه
إﱃ البخل ومن ذلك ما روي عن الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ﹶخ ﹶر ﹶج ﹸحمﹾت ﹺﹶضنًا
ون ،وإﹺ َّنكﹸم ﹶملﹺن ر ﹾﳛ ﹺ
ﹶأ ﹶحدﹶ ا ﹾبن ﹾﹶي ا ﹾبنﹶتﹺ ﹺه ﹶو ﹸه ﹶو ﹶي ﹸق ﹸ
ول  ” :ﹶواﷲﹺ إﹺ َّنك ﹾﹸم ﹶلت ﹶﹸج ِّبن ﹶ
ان اﷲﹺ ﹶع َّز
ﹸون ﹶو ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ
وج َّل ،وإﹺ َّن ﹺ
ان ﹶم َّرةً ” :إﹺ َّنك ﹾﹸم ﹶل ﹸت ﹶب ِّخ ﹸل ﹶ
آخ ﹶر ﹶو ﹾط ﹶأ ﹴة ﹶوطﹺ ﹶﺌ ﹶها اﷲﹸ بﹺ ﹶو ﱟج ” ،ﹶو ﹶق ﹶال ﹸس ﹾف ﹶي ﹸ
ون ﹶوإﹺ َّنك ﹾﹸم
ﹶ ﹶ ﹶ
ني عليهامالسالم يستﹶبﹺ ﹶق ﹺ
ﹶلت ﹶﹸج ِّبن ﹶ
ان إﹺ ﹶﱃ
ﹸون ” ) ،)102ويف رواية أخر ﹶأ َّن ﹸه ﹶجا ﹶء ﹶح ﹶس ﹲن ﹶو ﹸح ﹶس ﹾ ﹲ
ﹶﹾ
رس ﹺ
ول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم ،ﹶف ﹶض َّم ﹸه ﹶام إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ،ﹶو ﹶق ﹶال  ” :إﹺ َّن ا ﹾل ﹶو ﹶلدﹶ ﹶم ﹾب ﹶخ ﹶل ﹲة ﹶﳎ ﹾ ﹶبنﹶ ﹲة ،ﹶوإﹺ َّن
ﹶ ﹸ
ﹴ ﹺ
ﹺ
مح ﹸن بﹺ ﹶو ﱟج ” ) ،)103وال يبتعد قوله ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم عن
الر ﹾ ﹶ
آخ ﹶر ﹶو ﹾط ﹶأة ﹶوط ﹶﺌ ﹶها َّ
قوله تعاﱃ  ﴿� :ﹶو ﹶال ﹶت ﹾق ﹸت ﹸلوا ﹶأ ﹾو ﹶال ﹶدك ﹾﹸم ﹶخ ﹾش ﹶي ﹶة إﹺ ﹾم ﹶال ﹴق ن ﹾﹶح ﹸن ن ﹾﹶر ﹸز ﹸق ﹸه ﹾم ﹶوإﹺ َّياك ﹾﹸم إﹺ َّن ﹶق ﹾت ﹶل ﹸه ﹾم

ك ﹶ
ﹶان ﹺخ ﹾط ًﺌا كﹶبﹺ ًريا ﴾�) ، )104وقوله تعاﱃ  ﴿� :ﹸق ﹾل ﹶت ﹶعا ﹶل ﹾوا ﹶأت ﹸﹾل ﹶما ﹶح َّر ﹶم ﹶر ﱡبك ﹾﹸم ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم
ﹶأ َّال ت ﹾ ﹺ
ﹸرشكﹸوا بﹺ ﹺه ﹶش ﹾي ًﺌا ﹶوبﹺا ﹾل ﹶوالﹺدﹶ ﹾي ﹺن إﹺ ﹾح ﹶسانًا ﹶو ﹶال ﹶت ﹾق ﹸت ﹸلوا ﹶأ ﹾو ﹶال ﹶدك ﹾﹸم ﹺم ﹾن إﹺ ﹾم ﹶال ﹴق ن ﹾﹶح ﹸن ن ﹾﹶر ﹸز ﹸقك ﹾﹸم
وإﹺياهم و ﹶال ﹶت ﹾقربوا ا ﹾل ﹶفو ﹺ
اح ﹶش ﹶما ﹶﻇ ﹶه ﹶر ﹺمن ﹶﹾها ﹶو ﹶما ﹶب ﹶط ﹶن ﹶو ﹶال ﹶت ﹾق ﹸت ﹸلوا النَّ ﹾف ﹶس ا َّلتﹺي ﹶح َّر ﹶم اﷲَّﹸ
ﹶ
ﹶﹸ
ﹶ َّ ﹸ ﹾ ﹶ
احل ِّق ﹶذلﹺك ﹾﹸم ﹶو َّصاك ﹾﹸم بﹺ ﹺه ﹶل ﹶع َّلك ﹾﹸم ﹶت ﹾع ﹺق ﹸل ﹶ
ون﴾�) ، )105فاخلوف من املستقبل هو الدافﻊ
إﹺ َّال بﹺ ﹾ ﹶ
يف البخل أو قتل األوالد .
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اﳋاﲤﺔ :
خرجت من بحثي هذا بمجموعة من النتائج هي :
.1حرص بعﺾ الباحثني داللة البخل يف القرآن الكريم بمنﻊ أداء احلقوق املرتتبة

عﲆ املال من زكاة وصدقة  ،وقد وجدت أن هذا األمر غري صحيح فالبخل يقﻊ عﲆ
أيضا عﲆ حبس
حبس املال وامتناع صاحبه عن إخراج احلقوق املرتتبة عليه  ،ويقﻊ ً

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

.2إن الرسول حممد ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم استعمل لفﻆ البخل مﻊ منﻊ إخراج

احلقوق الواجبة عﲆ املال من صدقة وزكاة  ،واستعمله مﻊ األمور املعنوية فأطلقه
عﲆ من يمنﻊ السالم  ،ومﻊ من ال يصيل عﲆ النبي ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم .

 .3ﱡ
الش ﱡح يف القرآن الكريم ورد يف املواضﻊ التي تتطلب مكابدة النفس وحماربة

أطامعها لذا اقرتن لفﻆ ﱡ
الش ّح بالنفس مرتني يف القرآن  ،ومرة باألنفس .

 .4ﱡ
الشح يف القرآن الكريم وقﻊ عﲆ احلقوق الواجبة يف املال من زكاة وصدقة ،

وغري الواجبة من إيثار اآلخرين فيه عﲆ النفس طل ًبا ملرضاة اخلالق  ،ووقﻊ عﲆ منﻊ

مال النفس ومنﻊ مال غريها  ،هذا فضال عن أنه جاء أيضا يف احلرص عﲆ احلقوق
املعنوية غري املادية .

الش ﱡح يف استعامل الرسول ّ
 .5ﱡ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم كان أبلﻎ يف البخل  ،فالبخل
الشح  ،لذا كان ﱡ
شعبة من شعب ﱡ
الش ﱡح سب ًبا من أسباب البخل  ،واجلبن ،والفجور،
والقتل ،وقطﻊ الرحم .
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.٦ملا كان ﱡ
الش ﱡح أبلﻎ يف إعطاء داللة البخل من البخل أو أي لفظة أخر وﻇفه

الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم يف باب الفتن وفساد األزمان وأهلها ؛ ألن ﱡ
الش َّح

أيضا إﱃ اجلبن وقطﻊ الرحم والفجور وقتل
ال يقود إﱃ البخل فقﻂ ولكن يقود ً
النفس بغري حق وهبذه يكون فساد الدين واملجتمﻊ .

.7الحظنا يف مواضﻊ يصلح فيها استعامل لفﻆ البخل  ،أن الرسول ّ
صﲆ اﷲ عليه

الش ِّح دون البخل َّ
وآله وس ّلم قد فضل استعامل لفﻆ ﱡ
ألن يف تلك املواضﻊ يلحﻆ
حماربة أهواء النفس وأطامعها وهو ما يقدمه لفﻆ ﱡ
الش ِّح من دون البخل .

ّ
الرسولصﲆ اﷲ عليه وآله وس ّلم فيها لفظي البخل
.٨تنوعت السياقات التي وﻇف
ﱡ
والش ِّح وﱂ تقترص عﲆ سياق اإلنفاق وإخراج احلقوق املتعلقة باملال وحاولنا
حرصها بالسياقات ( اجلنة والنار ،سياق فساد األزمان وأهلها وما يقﻊ فيها من

فتن ،سياق إخراج احلقوق املتعلقة باملال من صدقة وزكاة  ،سياق اإليامن  ،سياق

ذم البخل ) .
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 -35األحزاب . 19 :
 -3٦سنن الرتمذي ﲢقيق بشار ، 407/3 :وﲢقيق  :شاكر ، 342/4 :واملعجم األوسﻂ (
الطرباين ) . 27 / 3 :
 -37سنن الرتمذي ﲢقيق بشار ، 407/3 :وﲢقيق  :شاكر ، 342/4 :واملعجم األوسﻂ :
. 27 / 3
 -3٨ينظر  :سنن الرتمذي ﲢقيق بشار ، 407/3 :وﲢقيق  :شاكر ، 342/4 :واملعجم
األوسﻂ . 27 / 3 :
 -39مسند امحد  ، 449/1٦ :وصحيح مسلم  ، 70٨/2 :وصحيح البخاري. 143/7 :
 -40مسند أمحد .2٨7- 2٨٦/35 :
 -41املعجم الكبري ( الطرباين ) . 220/٨ ، 195/٨ :
 -42سنن النسائي . 194/4 :
 -43صحيح مسلم  ، ٦٨5/2 :وينظر  :السنن الكرب ( البيهقي ) . 30٦ /4 :
 -44مسند أمحد .2٨7- 2٨٦/35 :
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 -45البقرة  :من آية . 177
 -4٦مسند أمحد  ، 393 / 22 :والسنن الكرب ( البيهقي ) .22٦/٦:
 -47سنن الرتمذي ﲢقيق بشار  ، 443/5وﲢقيق شاكر  ، 551/5:والسنن الكرب
(النسائي )2٨/9:
 - 4٨مسند أمحد 293/45 :
 -49املصدر نفسه  ، 104 / 29 :وينظر  . :سنن ابن ماجة  ، 1209/2و املعجم الكبري :
. 23٦/1 ، 32/3
 -50ينظر  :لسان العرب  ( ،4٨ /11 :بخل )  ،وتاج العروس  ( ، ٦3/2٨ :بخل ) .
 -51املعجم الصغري (للطرباين)  ، 94 /1 :وينظر  :املعجم الكبري 1٨٨/4 :
 -52احلرش . 9 :
 -53مسند أمحد  ، 2٦/11وينظر  :مسند أيب داود . 133/2 :
 -54صحيح ابن حبان . 141/14 :
 -55مسند أمحد  ، 450/12 :وسنن النسائي  ، 14/٦ويف مسند أمحد 204/14 :حدث
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 . 433/15 :
 -5٦جامﻊ معمر بن راشد . 142/11:
 -57جامﻊ معمر بن راشد . 142/11:
 -5٨ينظر  :موطأ مالك ﲢقيق األعظمي . 1441/5
 - 59مسند الشهاب  ، 211/1 :و سنن الرتمذي  :ﲢقيق بشار  ، 40٨/3 :وﲢقيق شاكر
. 343/4 :
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 -٦0سنن الرتمذي  ،ﲢقيق بشار  ، 13٦/4 :وﲢقيق شاكر . 55٨ /4 :
 -٦1مسند أمحد . 209/1 :
 -٦2املصدر نفسه . 110-109/32 :
 -٦3املصدر نفسه .2٨7- 2٨٦/35 :
 -٦4املصدر نفسه . 2٦٨/35 :
 -٦5سنن الرتمذي ﲢقيق بشار ، 407/3 :وﲢقيق  :شاكر ، 342/4 :واملعجم األوسﻂ :
. 27 / 3
 -٦٦شعب اإليامن (أمحد بن احلسني ). 307/13:
 -٦7املصدر نفسه . 30٨/13 :
 -٦٨مسند أمحد  ، 2٦/11وينظر  :مسند أيب داود  ،133/2 :وينظر  :املعجم األوسﻂ :
 ، 25٦/٨ ، 27/7و صحيح ابن حبان .141/14 :

 -٦9شعب اإليامن  ، 290 /13 :ومثله قوله � rﹶأ َّو ﹸل ﹶص ﹶال ﹺح ﹶه ﹺذ ﹺه ﹾاألﹸ َّم ﹺة بﹺا ﹾل ﹶي ﹺق ﹺ
الز ﹾه ﹺد،
ني ﹶو ﱡ
و ﹶأو ﹸل ﹶفس ﹺ
اد ﹶها بﹺا ﹾل ﹸب ﹾخ ﹺل ﹶو ﹾاألﹶ ﹶم ﹺل �
ﹶ َّ ﹶ
 -70صحيح مسلم  ، 2057/4 :مسند أمحد  ، 111/12 :ويف زيادة صحيح البخاري
ص ال ﹶع ﹶمل
 4٨/9 ، 14/٨هي  :ﹶو ﹶينﹾ ﹸق ﹸ
 -71سنن ابن ماجة . 1340/2 :
 -72املصدر نفسه  ، 1330/2 :وينظر  :سنن أيب داود . 123/4:
 -73املائدة . 105 :
 -74سنن ابن ماجة  ، 1330/2وينظر  :سنن أيب داود . 123/4:
 -75ينظر  :سنن الرتمذي  ،ﲢقيق بشار  ، 99/4 :وﲢقيق :شاكر 529/4
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 -7٦صحيح مسلم  ، ٦٨5/2 :وينظر  :السنن الكرب ( البيهقي ) . 30٦ /4 :
 -77املعجم الكبري  ، 229/9 :ويف السنن الكرب للنسائي ،17/3و سنن النسائي 27/5
هذا كنزك الذي كنت تبخل فيه .
 -7٨آل عمران :من آية . 1٨0
 -79مسند امحد  ، 449/1٦ :وصحيح مسلم  ، 70٨/2 :وصحيح البخاري. 143/7 :
 -٨0مسند أمحد  ، 75/12 :وينظر  :صحيح البخاري  ، 110/2وصحيح مسلم .71٦/2
 -٨1ينظر  :الكليات. 242 :
 -٨2املعجم الصغري  ، 94 /1 :وينظر  :املعجم الكبري 1٨٨/4 :
 -٨3مسند أمحد  ، 40 /17 :وينظر  ،199 /17 :و  :صحيح ابن حبان . 203/٨ :
 -٨4مسند أمحد . 279/1 :
 -٨5املعجم الكبري ( الطرباين ) . 220/11 :
 -٨٦املصدر نفسه . 220/٨ ، 195/٨ :
 -٨7سنن النسائي . 194/4 :
 -٨٨ينظر  :النهاية يف غريب احلديث واألثر . 303 /4 :
 -٨9مسند أمحد  ، 450/12 :وسنن النسائي  ، 14/٦ويف مسند أمحد 204/14 :حدث

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 . 433/ 15 :
 -90جامﻊ معمر بن راشد . 142/11:
 -91املصدر نفسه . 142/11:
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 -92ينظر  :موطأ مالك . 1441/5 :
 - 93مسند الشهاب  ، 211/1 :و سنن الرتمذي  :ﲢقيق بشار  ، 40٨/3 :وﲢقيق شاكر
. 343/4 :
 -94اجلامﻊ البن وهب ﲢقيق مصطفى أبو اخلري ٨3/1 :
 -95مسند أمحد  ، 3٨5/13:وسنن أيب داود  ، 15/14 ، 12/3 :وصحيح ابن حبان :
 ، 42/٨والسنن الكرب للبيهقي . 2٨7/9 ،
 -9٦صحيح البخاري  ،125/٨ :وينظر .124 /٨:
 -97املصدر نفسه  ، ٨2 /٦ :وينظر  :السنن الكرب ( النسائي ) /9 ، 231/7 ، 20٨/7 :
 ،5٨ ،و  :مسند أمحد .147/3 :
ﹺ
اجل ﹸم ﹺ
وح .
 - 9٨يف املعجم األوسﻂ ، 74/4 :و ، 37/٨قال  :ﹶو ﹶلك ﹾن ﹶس ِّيدﹸ ك ﹾﹸم ﹶع ﹾم ﹸرو ﹾب ﹸن ﹾ ﹶ
 -99املعجم الكبري . ٨1 / 19 :
 -100سنن الرتمذي ﲢقيق بشار  ، 443/5وﲢقيق شاكر  ، 551/5:والسنن الكرب
للنسائي . 2٨/9:
 -101مسند أمحد  ، 393 / 22 :والسنن الكرب ( البيهقي ) .22٦/٦:
 - 102مسند أمحد 293/45 :
 -103املصدر نفسه  ، 104 / 29 :وينظر  :سنن ابن ماجة  ، 1209/2و املعجم الكبري :
. 23٦/1 ، 32/3
 -104اإلﴎاء . 31 :
 -105األنعام 151 :
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قائمة املصادر واملراجﻊ
القرآن الكريم

:حممد عوض مرعب  ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت  ،ط2001 (،1م) .
 .٦التوقيف عﲆ مهامت التعاريف  ،زين الدين

 .1أنوار التنزيل وأﴎار التأويل  ،نارص الدين
حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني
أبو سعيد عبد اﷲ بن عمر بن حممد الشريازي
بن عيل بن زين العابدين احلدادي املناوي
البيضاوي (املتوﰱ٦٨5 :هـ)  ،ﲢقيق  :حممد
القاهري (ت 1031هـ)  ،عاﱂ الكتب  3٨عبد
عبد الرمحن املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب
اخلالق ثروت-القاهرة  ،ط1410( ، 1هـ-
– بريوت  ،ط 141٨ ( ، 1ه ) ـ
1990م ) .
 .2كتاب التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل
الزين الرشيف اجلرجاين (ت ٨1٦هـ )  ،ﲢقيق
وضبﻂ وتصحيح ﲨاعة من العلامء بﺈﴍاف
الناﴍ ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،
ط1403 ( ، 1هـ 19٨3-م ) .

،حممد
 .3تاج العروس من جواهر القاموس ّ
الرزاق احلسيني ،أبو الفيﺾ،
حممد بن عبد ّ
بن ّ
الزبيدي (ت 1205هـ) ،
املل ّقب بمرتىضَّ ،
ﲢقيق  :ﳎموعة من املحققني  ،دار اهلداية ،
( د .ت) .
 .4تفسري القرآن  ،أبو املظفر ،منصور بن حممد
بن عبد اجلبار ابن أمحد املروز السمعاين
التميمي احلنفي ثم الشافعي (ت4٨9هـ) ،
ﲢقيق  :ياﴎ بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن
غنيم  ،دار الوطن ،الرياض – السعودية  ،ط،1
)141٨هـ1997 -م) .
 .5ﲥذيب اللغة  ،حممد بن أمحد بن األزهري
اهلروي ،أبو منصور (ت 370هـ)  ،ﲢقيق

.7اجلامﻊ (منشور كملحق بمصنف عبد
الرزاق)  ،معمر بن أيب عمرو راشد األزدي
موالهم ،أبو عروة البرصي ،نزيل اليمن
(ت153هـ) ،ﲢقيق  :حبيب الرمحن األعظمي
،املجلس العلمي بباكستان ،وتوزيﻊ املكتب
اإلسالمي ببريوت ،ط 1403 (،2هـ) .
 .٨جامﻊ البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو
جعفر الطربي (ت 310هـ)  ،ﲢقيق  :أمحد
حممد شاكر ،مﺆسسة الرسالة،ط1420 (،1
هـ  2000 -م).
.9اجلامﻊ يف احلديث البن وهب  ،أبو حممد
عبد اﷲ بن وهب بن مسلم املرصي القرﳾ
(ت197هـ)  ،ﲢقيق د .مصطفى حسن
حسني حممد أبو اخلري ،أستاذ احلديث وعلومه
املساعد  -كلية أصول الدين – القاهرة ،دار
ابن اجلوزي  -الرياض،ط 141٦ ( ، 1هـ -
 1995م ) .
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 .10اجلامﻊ ألحكام القرآن = تفسري القرطبي
 ،أبو عبد اﷲ حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي
(ت ٦71هـ) ،ﲢقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املرصية – القاهرة ،ط،2
)13٨4هـ  19٦4 -م).
 .11ﲨهرة اللغة  ،أبو بكر حممد بن احلسن بن
دريد األزدي (ت 321هـ) ،ﲢقيق :رمزي منري
بعلبكي  ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط1
19٨7 (،م) .

.15سنن الرتمذي = اجلامﻊ الكبري  ،حممد
بن عيسى بن ﹶس ﹾورة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي ،أبو عيسى (ت279هـ)  ،ﲢقيق :
بشار عواد معروف  ،دار الغرب اإلسالمي –
بريوت  199٨( ،م ) .
 .1٦سنن الرتمذي  ،حممد بن عيسى بن ﹶس ﹾورة
بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوﰱ279 :هـ) ،ﲢقيق وتعليق:أمحد حممد
شاكر (جـ ، )2 ،1وحممد فﺆاد عبد الباقي (جـ
، )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر
الرشيف (جـ  ،)5 ،4ﴍكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي – مرص  ،ط1395 (،2
هـ  1975 -م ) .

.12زاد املسري يف علم التفسري ،ﲨال الدين أبو
الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي
(ت 597هـ)  ،ﲢقيق  :عبد الرزاق املهدي ،
دار الكتاب العريب – بريوت ،ط .17 1422 ( ، 1السنن الصغر للنسائي = املجتبى من
السنن  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل
هـ ) .
اخلراساين ،النسائي (ت303هـ)  ،ﲢقيق :عبد
 .13سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن
الفتاح أبو غدة  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية
األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن
– حلب  ،ط140٦ (،2ه – 19٨٦م) .
الس ﹺج ﹾستاين (ت 275هـ) ،
عمرو األزدي ِّ
ﲢقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد  ،املكتبة  .1٨السنن الكرب  ،أمحد بن احلسني بن عيل
ﴪ ﹾو ﹺجردي اخلراساين ،أبو بكر
العرصية ،صيدا – بريوت  ( ،د .ت ) .
بن موسى اخلﹸ ﹾ ﹶ
البيهقي (ت45٨هـ)  ،ﲢقيق  :حممد عبد
 .14سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اﷲ
القادر عطا  ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
حممد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد
لبنات  ،ط 1424 (،3هـ  2003 -م) .
(ت273هـ)  ،ﲢقيق :حممد فﺆاد عبد الباقي ،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب  .19السنن الكرب  ،أبو أمحد بن شعيب بن
عيل اخلراساين ،النسائي (ت303هـ) ،حققه
احللبي  ( ،د .ت ) .
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شلبي ،
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مﺆسسة الرسالة – بريوت ،ط 1421( ،1هـ  2001 -م ) .
 .20شعب اإليامن  ،أمحد بن احلسني بن عيل
ﴪ ﹾو ﹺجردي اخلراساين ،أبو بكر
بن موسى اخلﹸ ﹾ ﹶ
البيهقي (ت 45٨هـ) ،حققه وراجﻊ نصوصه
وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العيل عبد احلميد
حامد  ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيﻊ بالرياض
بالتعاون مﻊ الدار السلفية ببومباي باهلند
،ط 1423 (،1هـ  2003 -م ) .
.21صحيح البخاري = اجلامﻊ املسند
الصحيح املخترص من أمور رسول اﷲ
صﲆ اﷲ عليه حممد بن إسامعيل أبو عبداﷲ
البخاري اجلعفي  ،ﲢقيق :حممد زهري بن
نارص النارص،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بﺈضافة ترقيم ترقيم حممد فﺆاد عبد
الباقي) ،ط1422( ،1هـ) .
.22صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن
ﹶم ﹾعبدﹶ  ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ﹸبستي
(ت 354هـ)  ،ﲢقيق  :شعيب األرنﺆوط ،
مﺆسسة الرسالة – بريوت  ،ط1414 (،2
هـ1993 -م) .
.23كتاب العني  ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن
أمحد بن عمرو بن ﲤيم الفراهيدي البرصي
(ت175هـ) ،ﲢقيق  :د مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل  ( ،د.
ت).

 .24الفروق اللغوية ،أبو هالل احلسن بن
عبد اﷲ بن سهل بن سعيد بن ﳛيى بن مهران
العسكري (ت نحو 395هـ) ،حققه وعلق
عليه :حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة
للنرش والتوزيﻊ ،القاهرة – مرص  ( ،د .ت ) .
 .25القاموس املحيﻂ  ،ﳎد الدين أبو طاهر
حممد بن يعقوب الفريوزآباد (ت ٨17هـ)،
ﲢقيق  :مكتب ﲢقيق الرتاث يف مﺆسسة
الرسالة ،مﺆسسة الرسالة للطباعة والنرش
والتوزيﻊ ،بريوت – لبنان،ط 142٦ (، ٨هـ
  2005م ) ..2٦الكشاف عن حقائق غوامﺾ التنزيل ،
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،الزﳐرشي
جار اﷲ (ت53٨هـ)  ،دار الكتاب العريب –
بريوت  ،ط 1407 ( ، 3هـ ) .
.27الكليات معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية  ،أيوب بن موسى احلسيني القريمي
الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (ت 1094هـ)
 ،ﲢقيق  :عدنان درويش ،و حممد املرصي ،
مﺆسسة الرسالة – بريوت  ( ،د.ت ) .
.2٨لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عﲆ،
أبو الفضل ،ﲨال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (ت 711هـ) ،دار صادر –
بريوت  ،ط 1414( ، 3هـ ) .
 .29ﳎمل اللغة  ،أمحد بن فارس بن زكرياء
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املرصي (ت 454هـ) ،ﲢقيق  :محدي بن عبد
القزويني الرازي ،أبو احلسني (ت 395هـ)
املجيد السلفي  ،مﺆسسة الرسالة  -بريوت ،
، .30دراسة وﲢقيق :زهري عبد املحسن
ط1407 (،2ه – 19٨٦م) .
سلطان  ،مﺆسسة الرسالة – بريوت  ،ط، 2
 .3٦املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن
) 140٦هـ  19٨٦ -م ) .
العدل إﱃ رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه وسلم
.31املحكم واملحيﻂ األعظم  ،أبو احلسن عيل
بن إسامعيل بن سيده املرﳼ (ت45٨ :هـ) ،.37مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي
 ،ﲢقيق  :عبد احلميد هنداوي  ،دار الكتب النيسابوري (ت2٦1هـ) ،ﲢقيق  :حممد فﺆاد
العلمية – بريوت،ط 1421 (،1هـ  2000 -عبد الباقي  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
 ( ،د .ت ) .
م) .
.32املخصص ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل

.3٨املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري

 .33مسند أيب داود الطيالﴘ  ،أبو داود
سليامن بن داود بن اجلارود الطيالﴘ البرص
(ت204هـ)  ،ﲢقيق  :الدكتور حممد بن عبد
املحسن الرتكي ،دار هجر  -مرص،ط(، 1
 1419هـ  1999 -م ) .

.39املعجم األوسﻂ  ،سليامن بن أمحد بن
أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين (ت 3٦0هـ) ،ﲢقيق  :طارق بن
عوض اﷲ بن حممد  ،عبد املحسن بن إبراهيم
احلسيني ،دار احلرمني – القاهرة  ( ،د .ت ) .

 .34مسند اإلمام أمحد بن حنبل نأبو عبد
اﷲ أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباين (ت241هـ)  ،ﲢقيق  :شعيب
األرنﺆوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مﺆسسة
الرسالة،ط 1421( ،1هـ  2001 -م ) .

(.40املعجم الصغري) =الروض الداين ،
سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي
الشامي ،أبو القاسم الطرباين (ت3٦0هـ)،
ﲢقيق  :حممد شكور حممود احلاج أمرير،
املكتب اإلسالمي ،دارعامر -بريوت  ،عامن
،ط 1405 (،1ه– 19٨5م ) .

بن سيده املرﳼ (ت 45٨هـ) ،ﲢقيق :خليل ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي،
إبراهيم جفال ،دار إحياء الرتاث العريب – أبو العباس (ت نحو 770هـ)  ،املكتبة العلمية
– بريوت  ( ،د.ت ) .
بريوت ،ط1417 (،1هـ199٦ -م ) .

.35مسند الشهاب أبو عبد اﷲ حممد بن
سالمة بن جعفر بن عيل بن حكمون القضاعي
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.41معجم الفروق الداللية يف القرآن الكريم

أ.م.د .أسيل سامي أمني

لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ املتقاربة
املعنى والصيﻎ واألساليب املتشاهبة  ،د .حممد
حممد داود ،دارغريب ،القاهرة 200٨ ( ،م ) .
 .42معجم الفروق اللغوية  ،أبو هالل احلسن
بن عبد اﷲ بن سهل بن سعيد بن ﳛيى بن
مهران العسكري (ت نحو 395هـ) ،ﲢقيق
 :الشيﺦ بيت اﷲ بيات ،ومﺆسسة النرش
اإلسالمي ،مﺆسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني بـ �قم�،ط1412 (،1هـ).
.43املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد بن أيوب
بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين
(ت 3٦0هـ) ،ﲢقيق  :محدي بن عبد املجيد
السلفي  ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة  ،ط، 2
(د.ت ) .
.44معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي
 حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعةوالنرش والتوزيﻊ ،ط 140٨ (،2هـ 19٨٨ -
م) .

الري (ت ٦0٦هـ)  ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت،ط 1420 (، 3هـ) .
 .47املوطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر
األصبحي املدين (ت 179هـ) ،ﲢقيق  :حممد
مصطفى األعظمي ،مﺆسسة زايد بن سلطان
آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية  -أبو ﻇبي
– اإلمارات  ،ط 1425 (،1هـ  2004 -م) .
.4٨النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ﳎد
الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد
بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن
األثري (ت ٦0٦هـ) ،ﲢقيق :طاهر أمحد الزاو
 حممود حممد الطناحي  ،املكتبة العلمية -بريوت1399 (،هـ 1979 -م ) .
األطاريح
دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين  ،حممد
ياس خﴬ الدوري  ،جامعة بغداد  ،كلية
الرتبية ( ابن رشد )  142٦ ( ،هـ  2005 -م) .

 .45معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني (ت:
395هـ) ،ﲢقيق  :عبد السالم حممد هارون،
دار الفكر1399 ( ،هـ 1979 -م.).
.4٦مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ،أبو عبد
اﷲ حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب
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