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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

عن الفرق  مناسبات السابقةوقد تحدثت في بعض ال"، باب النيي عن البخل والشح": -رحمو اهلل-فقال المصنف 
عضيم بل إن ب ،لم يتفقوا عمى واحد من ىذه الفروقات التي تذكر -رحميم اهلل-والعمماء  ،بين البخل والشح

ن اختمفوا في ىذه الفروقات ،واحد يقول: إن البخل والشح بمعنى فمن أىل  ،ولكن المشيور ىو التفريق بينيما وا 
عز -الحقوق التي تكون هلل  ،منع الحقوق الواجبة ،والبخل ىو المنع ،سانيةالعمم من يقول: الشح ىو الصفة النف

ومن  ،والحقوق التي تكون لمخمق كالنفقات عمى العيال والزوجات وما إلى ذلك مما يمزمو نفقتو ،كالزكاة -وجل
و أن يبخل وأما الشح في ،فال يعطييم حقوقيم ن البخل أن يبخل اإلنسان عمى اآلخرينإأىل العمم من يقول: 

إذا نظرت إليو في ىيئتو وحالو  ا ولكنفتجد الرجل لربما كان غني   ،ر عمى نفسويمسك ىذا المال ويقت   ،عمى نفسو
تبارك -بل إن من أىل العمم من فسر قولو  ،فيذا محروم ،ومأكمو وممبسو ونحو ذلك كأنو فقير ليس عنده شيء

 .فسر المحروم بيذا [52لمعارج:]سورة ا }ِلمس اِئِل َواْلَمْحُروِم{: -وتعالى
ولكن  ،ع ما بيدهيمن ،ومن أىل العمم من قال: إن الفرق بين الشح والبخل أن البخيل ىو الذي يمنع الحقوق

 ،ل ما عند اآلخرين أيضاً يعني ىو يريد أن يحص   ،ا يرى اآلخرينالشحيح ليس ذلك فحسب بل يتألم ويتضايق لم  
من األموال  ما في يده ،فال يقف ذلك عنده ىو ،ن يحصل عمى ما عند الناسال يمسك فقط ما في يده بل يريد أ

إن  ويمكن أيضًا أن يقال: ،فيو شحيح يريد أن يأخذ ما عندىم ،يتطمع إلى ما عند الناس اولكنو أيضً  ،يمسكيا
من الناس  اا يرى أحدً أمواليم فيو يتضايق لم  الشحيح ليس فقط يمسك مالو بل إنو يريد من اآلخرين أن يمسكوا 

فيتضايق وينزعج ويشعر باأللم؛ ألنو يرى أن ىذا اإلنسان يضيع المال ويعطيو ىنا  ،ينفق ويبذل ويعطي ويساعد
 .فيذا ىو الشحيح ،وىناك مع أنو ال يخسر شيئاً 

فالذي سمم من حقوق الخمق فأداىا وسمم من حقوق  ،عامة أقوال أىل العمم ترجع إلى أن الشح أشد من البخلو 
أوسع مما يعبر عنو  والعرب تعبر عن البخل بمعنى ،الق فأداىا يكون قد سمم من الشح وسمم من البخلالخ

بل  ،ق الواجبةبخل ويقولون: فالن بخيل ونحو ذلك عمى ما ىو أوسع من منع الحقو العرب يطمقون ال ،الشرع
ن ل ،ى منع الفضل والبذل واإلحسانيطمقون ذلك عم رى الضيف واجب ق  ف ،فالن بخيلفيقولون:  ،م يكن واجباً وا 

فيذا الذي يجمس ويحاسب عن نفسو  ،يذىب مع ىذا اإلنسان إلى مطعمكأن  ،غير الضيافةولكن ىناك حاالت 
يو ف ،ىذا يقول الناس عنو: بخيل ،أو يأكل ثم يخرج ليتحمل اآلخرون قيمة ىذا الطعام ،ويترك اآلخرين ،فقط

وتأباه  ،خل بالمروءةوي   ،ولكنو فعل شيئًا غير الئق ،قال: إنو فعل محرماً حينما يدفع ىذا المال عن نفسو فقط ال ي
ال يعرفون شيئًا من الكرم والبذل  ،وىذا ىو الشائع طبعًا في أخالق الغرب ،الطباع السميمة والعادات الكريمة

عنده و ذا وقف لو أن لك جارًا أتيت وأعطيتو طعامًا أو نحو ى ،ىو ال يوجد في القاموس ،واإلحسان إطالقاً 



 بل لربما ابتدرك ،: ماذا يقصد؟ ماذا يريد بيذا؟ لماذا؟ أول مرة أحد يعطيو من غير مقابلاتساؤالت كثيرة جد  
 قال: كم قيمتو؟ ف

وتعطييم طعامًا مما عندك يقول لك: بكم ىذا؟ ليس في  ،تخرج في نزىة في مكان وتجد ىذا جالس مع عجوزه
أما  ،ىذا معروف ،نفسو دخمون في مطعم يدخمون في مكان كل واحد يدفع عنولذلك ي ،قاموسيم شيء من الكرم

ىناك يتيم في عقمو أنو  ربماىذا  ،ىذا غير موجود ،ويصارع ويعارك أنا الذي أدفع ،أن يوجد شخص يقول: ال
 ىذه أخالقيم. ،أو لو أىداف أخرى يريد أن يصل إلييا ،مجنون

 ،ذكر كعادتو في صدر ىذا الباب جممة من اآليات -رحمو اهلل- المصنفو  ،فالمقصود أن ىذا كمو من البخل
 واكتفى باألحاديث التي وردت في بعض األبواب السابقة. ،وذكر حديثًا واحداً 
َماُلُو ِإَذا  }َوَأم ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى * َوَكذ َب ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسُِّرُه ِلْمُعْسَرى * َوَما ُيْغِني َعْنوُ قال اهلل تعالى: 

  .[11-8]سورة الميل: {َتَرد ى
استغنى بالدنيا عن  }َواْسَتْغَنى{ ،بخل بما في يده فمم ينفق ولم يبذل ولم يتصدق ،}َوَأم ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى{

يبذل مالو ابتغاء مرضات ال ومن  ،وما أعده لممحسنين والمطيعين ،-عز وجل-استغنى عن ثواب اهلل  ،خرةاآل
ال يؤمن بيا وال  ،الحسنى ىي الجنة }َوَأم ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى * َوَكذ َب ِباْلُحْسَنى{ ،فيو مستغن   -عز وجل-اهلل 

 ،في باب القدر اجد  وىذه اآلية ميمة  }َفَسُنَيسُِّرُه ِلْمُعْسَرى{قال:  ،وال الدار اآلخرة -عز وجل-يرجو ثواب اهلل 
}َوَأم ا َمْن َبِخَل يقول:  -عز وجل-فالناس الذين يسألون عن القدر يقال: اهلل  ،لعملوذلك أن الجزاء من جنس ا

عز -الذي يسمك الطريق التي توصمو إلى مساخط اهلل  ،َواْسَتْغَنى * َوَكذ َب ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسُِّرُه ِلْمُعْسَرى{
-العسرى ىي األعمال السيئة التي تورثو عذاب اهلل و  ،وفاقًا لمعسرى ييسره جزاء -تبارك وتعالى-فإن اهلل  -وجل

ويعمل بأعمال المنحرفين الذين يرتكبون  ،فيسمك طريق المغضوب عمييم }َفَسُنَيسِّرُُه ِلْمُعْسَرى{ ،وناره -عز وجل
َنى * َفَسُنَيسِّرُهُ َفَأم ا َمْن َأْعَطى َوات َقى * َوَصد َق ِباْلُحسْ }: -عز وجل-وليذا قال اهلل  ،-جل جاللو-مساخط اهلل 

واهلل يسدده ويوفقو  ،-عز وجل-   فاإلنسان يبذل ويعمل ويتصدق ويتقرب إلى اهلل  ،[7-2]سورة الميل: {ِلْمُيْسَرى
 -تبارك وتعالى-ويبخل عما في يده ونحو ذلك فإن اهلل  ،والذي يعرض ويعمل الجرائم ،وييديو ىداية بعد ىداية

 ء من جنس العمل.والجزا ،عمى غيو ايزيده غي  
واإلنسان حينما يخرج من الدنيا  ،إذا ىمك فإن مالو ال يغني عنو شيئاً  }َوَما ُيْغِني َعْنُو َماُلُو ِإَذا َتَرد ى{قال: 

كل ما يممكو الناس فإنو ال يغني عنيم في الدار  ،وفي اآلخرة ال يوجد أموال ،يخرج وليس معو من مالو شيء
نما ىناك الحسنا ،اآلخرة -فالذي ىمك وىو يممك المميارات ىل يستطيع أن ينجو من عذاب اهلل  ،ت والسيئاتوا 

}َوات ُقوا َيْوًما ََل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوََل ُيْقَبُل ِمْنَيا َشَفاَعٌة  ،وأن يتخمص ويدفع الفدية؟ أبداً  -عز وجل
ال تغني  ،غمقتالطرق التي تحصل بيا النجاة جميعًا أ   ،[88]سورة البقرة: {َوََل ُيْؤَخُذ ِمْنَيا َعْدٌل َوََل ُىْم ُيْنَصُرونَ 

}َوََل ُيْقَبُل ِمْنَيا َشَفاَعٌة َوََل ُيْؤَخُذ ِمْنَيا َعْدٌل َوََل ُىْم  ،طاتاما في وس ،وال أحد يتوسط ،نفس عن نفس شيئاً 
}َوََل ُىْم  ،ال أحد يجزي عن أحد ،ره من ولدأو نحو ذلك أو بغي فيفتدي اإلنسان نفسو بمال ،الفدية ،ُيْنَصُروَن{
نما إذا وقع بو عذاب اهلل  ،ال يوجد من يأتي ويخمصو بالقوة ُيْنَصُروَن{ فعندئذ ال مخمص وال  -عز وجل-وا 

 مخرج من ذلك.



 ْن ُيوَق ُشح  َنْفِسِو{}َومَ  ،[9]سورة الحشر: }َوَمْن ُيوَق ُشح  َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{يقول: وقال تعالى: 
}َوُأْحِضَرِت اْْلَْنُفُس : -عز وجل-كما قال اهلل  ،ولشدة تمكنو منيا ،فأضاف الشح إلى النفس؛ لشدة تعمقو بالنفوس

} رز ذلك فييا فيحتاج ىذا إلى مجاىدة؛ وليذا قال فأخالق الناس قد غ   ،فيو حاضر فييا [158]سورة النساء: الش ح 
فمن تخمص من  ،ة من شح النفوسيعني أنو عمق الفالح عمى الوقاي ،َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{}: -عز وجل-اهلل 

لماذا؟ ألن اإلنسان إذا كان شحيحًا فإن ىذا الشح يؤدي بو إلى ركوب المعاطب والميالك  ،شح النفس فقد أفمح
يقارف المعاصي والمنكرات والجرائم والذنوب  ،في الدنيا يقطع الرحم ،-نسأل اهلل العافية-في الدنيا وفي اآلخرة 

 ،وال يوجد عنده شيء من اإلحسان إلى الخمق ،وال يوجد عنده معروف ،ويأكل الحرام ويختمس ويأخذ الرشوة
وىذه البنت  ،ىذا اإلنسان يريد أن يدرس في ىذه الجامعة أو ىذه الكمية ،ما في شيء إال بشيء ،إنسان شحيح

ما في شيء اسمو  ،ادفع ،كم؟ عشرة آالف لاير ،ىذه تريد أن تنتقل من مدرسة إلى مدرسة ،تريد أن تدرس
يأخذ  ،لو قيمة ،شيء عنده لو تسعيرة كل ،-عز وجل-خوف من اهلل  ما في ،دين ما في ،مروءة ما في ،إحسان

في أخذ  -سأل اهلل العافيةن-عمييم بيا يحتال بكل طريقة يستطيع أن يحتال  ،يأكل أموال الناس ،الرشوة وال يبالي
وال  ،ومن ثم ال يتعاممون معو ،فالناس يعرفونو بالشح والبخل وارتكاب الدنايا ،فيذا إنسان تذىب دنياه ،أمواليم
والناس ال يرضون بحال من األحوال أن  ،ن مرة لكن ىي آخر مرة يتعامل معووقد ينخدع بو اإلنسا ،يحبونو

 .لك في شيء يسيريتعامموا مع من يخدعيم ولو كان ذ
اإلنسان من وليذا  ؟في اآلخرة كيف تكون حالو ،؟وأما في اآلخرة فإذا ارتكب اإلنسان كل ىذه القبائح فما ظنكم

}َوُتِحب وَن اْلَماَل ُحبًّا  ،بمت عمى حب المالأجل أن يتخمص من الشح يحتاج إلى مجاىدة؛ ألن النفوس قد ج  
ن وُ  ،[52]سورة الفجر: َجمًّا{ -  كما قال اهلل  ،والخير المقصود بو المال ،[8]سورة العاديات: ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد{ }َواِ 

ن ُو  ،فالخير ىو المال ،يعني ترك ماالً  [182]سورة البقرة: }ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصي ُة ِلْمَواِلَدْيِن َواْْلَْقَرِبيَن{: -عز وجل }َواِ 
فاهلل حينما  ،قرينًا لمنفوس ،عل المال قرينًا لمنفسزج فييا حب المال؛ وليذا ج  فالنفوس قد م   ،{ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديدٌ 

فيو  -عز وجل-خرج مالو رجاء ما عند اهلل وذلك أن اإلنسان حينما ي   ،ذكر الجياد ذكر الجياد بالمال والنفوس
وأن الحسنة  ،ا نسمع ما عند اهلل من الجزاءوليذ ،يسر لكل الناسوىذا ما يت ،إنما يخرج شيئًا محبوبًا إلى نفسو
}َمَثُل ال ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َسِبيِل الم ِو : -عز وجل-ونسمع قول اهلل  ،بعشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعف

كل ىذه  ،[561]سورة البقرة: اِعُف ِلَمْن َيَشاُء{َكَمَثِل َحب ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَمٍة ِماَئُة َحب ٍة َوالم ُو ُيضَ 
لماذا؟  ،وما ىي آثاره عمى تعاممنا وأخالقنا وما نبذلو؟ قميل وضعيف ،لكن ما ىي نتائج ذلك ،عيااألشياء نسم

بل إذا جاء اإلنسان يتصدق أحيانًا بطعام أو ثياب أو نحو ذلك لربما يستخسر بعض  ،ألن النفوس تحب المال
كما  (1)وكل إنسان تحت ظل صدقتو يوم القيامة ،ىذا كذا ،نحتاجوأن يمكن ىذا  ،ىذا جيد ،ول: الاألشياء يق

                           
(، وقال محققوه: "إسناده صحيح، رجالو ثقات رجال الشيخين غير حرممة بن عمران، 17111رواه أحمد في المسند، برقم ) (1)

وىو ثقة"، وابن خزيمة في صحيحو، برقم  فمن رجال الترمذي، -وىو المروزي- فإنو من رجال مسمم، وغير عمي بن إسحاق
(، وقال: "ىذا حديث صحيح عمى شرط 1217(، والحاكم في المستدرك، برقم )1112(، وابن حبان في صحيحو، برقم )5811)

 (.8212مسمم، ولم يخرجاه"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )



من  عذقرجال أتى في المسجد بوجد عندما  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي و  ،-صمى اهلل عميو وسمم-أخبر النبي 
ال تأكمو إال  ،لضعفو وضآلتوفيو كأنو ربع بسرة؛  -ر أصالً ب  أ   ما ،ما استوى ،الرطب الذي ما نضج-شيص 

 عمقو في المسجد من أجل أن يأكل منو ، ))إن ىذا ليأكمو شيصًا يوم القيامة((قال:  ،شيص :يقال لو ،الحيوانات
من  ،[95]سورة آل عمران: }َلْن َتَناُلوا اْلِبر  َحت ى ُتْنِفُقوا ِمم ا ُتِحب وَن{ ،ما جاء بالرطب الجيد ،جاء بشيص ،الفقراء

بحث عن أفضل ثوب وأعطاه إياه؟  سمع بفقير وأراد أن يتصدق عميو بشيء مما عنده من الثيابا اليوم إذا من
ي ما ذال يحتاجو الي يبحث عن األردأ الذ ،ال ،وأعطاه إياه من؟ بحث عن أفضل شماغ ،ىذا ىو اختبار النفوس

في اآلخرة ىو الذي نقبل عميو يكون  وما ،فنقدم الرديء ،ىذا خطأ ولألسف نحن نقدم ألنفسنا ،يمبسو ويعطى
 ،ال يصمح ألكل اآلدمي ًئاردي امقى طعامً وىذا ي   ًئا،ردي امقى ثوبً وىذا ي   ًئا،ردي امقى شماغً فيذا ي   ،ونقدم عميو

بينيم من أناس حصمت  كم ،}َوَمْن ُيوَق ُشح  َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{ ،ويعطيو ليؤالء المحتاجين والفقراء
 .حصل بينيم من أجل المال ،حصل بينيم شر ،قطيعة

قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-وذكر الحديث الوحيد وىو حديث جابر 
وقد  ،ةفي ظمملظالم ايعيش  ،كون ىذه الظممات حسية فعالً تقد  ،((...))اتقوا الظمم فإن الظمم ظممات يوم القيامة

))حمميم عمى أن ماذا فعل بيم؟ قال:  ))واتقوا الشح فإن الشح أىمك من كان قبمكم(( ،ظممات ،نويةتكون مع
 .رواه مسمم (1)سفكوا دماءىم واستحموا محارميم((

فمثاًل الييود لما حرم اهلل عمييم الشحوم  ،عمييم -عز وجل-استحموا ما حرم اهلل  :يعني ))استحموا محارميم(( 
جمعة ثم لما حرم عمييم العمل يوم السبت نصبوا الشباك في يوم ال ،باعوىا وأكموا ثمنيا جمموىا أذابوىا ثم

 }َواْسأَْلُيْم َعِن اْلَقْرَيِة ال ِتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي الس ْبِت ِإْذ تَْأِتيِيْم ِحيتَاُنُيمْ  ،سحبوىا في يوم األحد
ْذ َقاَلْت ُأم ٌة ِمْنُيْم ِلَم َتِعُظوَن  َوَيْوَم ََل َيْسِبُتوَن ََل تَْأِتيِيْم َكَذِلَك َنْبُموُىْم ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن * َيْوَم َسْبِتِيْم ُشر ًعا َواِ 

َفَمم ا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِو َأْنَجْيَنا  ُقوَن *َقْوًما الم ُو ُمْيِمُكُيْم َأْو ُمَعذُِّبُيْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعم ُيْم َيت  
ْوا َعْن َما ُنُيوا َعْنُو ُقْمَنا ال ِذيَن َيْنَيْوَن َعِن الس وِء َوَأَخْذَنا ال ِذيَن َظَمُموا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن * َفَمم ا َعتَ 

ما الذي أوقعيم  ،ذلك بسبب -عز وجل-فمسخيم اهلل  ،[166 -161رة األعراف:]سو  َلُيْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن{
 ،ما سببيا؟ سببيا الشح بيت إال دخمتو ظروا اآلن ىذه األزمة المالية العريضة التي لم يبق  وان ،بيذا؟ ىو الشح

فيذا مبني عمى ماذا؟  ،ماذا فعمت ىذه البنوك سواًء قمت: الرىن العقاري ،والقضية ترجع إلى البنوك وتدور عمييا
فما  ،رىنوا بيوت الناس وصاروا يعطونيم القروض ،وال كذا ،ال يعرفون اإلحسان وال القرض الحسن ،عمى الشح

وأما ىذه البطاقات االئتمانية والبطاقات التي اكتفى الناس بوضع ىذه القطعة من  ،استطاع الناس أن يدفعوا
 ،وصارت تتكدس عمييم الديون بسبب التوسع في الشراء ،البنوكوصارت أمواليم عند  ،الستيك في جيوبيمالب

 إلنسان يمكن أن يبذل دون أن يشعراأن كيف التي توضح النفسية  وىؤالء عندىم من األخصائيين والدراسات
فإذا  ،ثم ركبتيم الديون ،فاستنزفوا ما عند ىؤالء الناس ،ا يدفع النقودغير لم   ،األمر سيل ،عن طريق بطاقة

المطالبات التي  ،ثم إذا جاءت المقاصة بين البنوك والمشاكل ،ىذه الطامة فعند ذلك ال تسأل عن أحواليم جاءت

                           
 (.5278لظمم، برقم )رواه مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم ا (1)



كل ذلك عن طريق الربا  ،حينما يبيعون ىذه الديون من بنك إلى آخر ومن بنك إلى آخر بأسعار أعمى بينيم
كل تعامالت الناس عن طريق البنوك و وك بنفإذا وقع ىذا اإلفالس في ال ،فينا تأتي الكارثة واإلفالس الحقيقي

قبل أسابيع أعمنت اليابان  ،واآلن نسمع في كل يوم ،-نسأل اهلل العافية- ،سفعندئذ ال يوجد مال يتداولو النا
 ،إعالنات رسمية أمام العالم ،وروسيا قبل أمس أعمنت أنيا دخمت مرحمة كساد اقتصادي ،ااالنكماش رسمي  

وس األموال الطائمة ءوالشركات الكبيرة العالمية التي تممك المميارات ور  ،سيا الواحد تمو اآلخروالبنوك تعمن إفال
نسأل اهلل -ع إلى ىذا المعنى وكل ذلك يرج ،كل ىذا بسبب ماذا؟ بسبب الشح ،تعمن إفالسيا الواحدة بعد األخرى

 .ُحوَن{}َوَمْن ُيوَق ُشح  َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفمِ  ،-العافية
ياكم شح أنفسنا ياكم من المفمحين ،أسأل اهلل أن يقينا وا   .وأن يجعمنا وا 
 

 


