
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 بعض ما جاء عن السمف في باب النيي عن البخل والشح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ومن بعدىم: -رضي اهلل تعالى عنيم-مما ورد عن السمف  "النيي عن البخل والشح"ففي باب 
  . (1)..."العين مال والنفس مال"قال:  -رحمو اهلل-عن خالد بن معدان ما جاء 

وخير مال العبد ما انتفع بو  ،والنفس مال ،العين مال" ،فضة عينالو  ،ايعني مثل الذىب يعتبر عينً  "العين مال"
 ،تراه وال يراكحساب في البنك ال ك ،"وشر أموالك ما ال تراه وال يراك" ،ابتذلو يعني أنفقو وصرفو ،"وابتذلو

وحسابيا  ،كم من إنسان عنده أموال طائمة ال يراىا وال تراه ،وىذا الكالم صحيح ،وحسابو عميك ونفعو لغيرك
ولكن ما ىي  ،فيو يركن إلى ىذه األموال مطمئن إلى زيادة ىذه األرصدة يومًا بعد يوم ،عميو ونفعيا لغيره

يبيع من أجل عمى األقل أن  :أراضي وعقارات حتى إذا قيل لوالنتيجة؟ ماذا استفاد منيا؟ كم من إنسان يممك 
ثم  ،وال تشرب  تككلالومات وىي  ،َأبِقيا ، تككل وال تشربىذه ال ،ويتداول من يد إلى يد قال: ال ،ينتفع الناس

 ،ما بنيت منذ أربعين سنة كما تشاىد أحيانًا في بعض األحياء التي صارت قديمة أراضيَ  ،صارت إلى وارث
 تككل وال تشرب حتى تجاوز الناس ىذا الحي وصار من ال هماذا؟ ألن صاحبيا كان يقول: ىذيس كذلك؟ ىذه لأل

وىو يقول: ىذه ال تككل وال تشرب  ،فييا إال من ال يستطيع السكنى في غيرىا األحياء التي يزىدون فييا ولم يبقَ 
 حتى مات.

ما أعز أحد "يحمف باهلل:  -رحمة اهلل عميو-ي : سمعت الحسن البصر -رحمو اهلل-ويقول ىشام بن حسان 
 . (2)"الدراىم إال أذلو اهلل

فإذا كان اإلنسان بيذه المثابة فمعنى ذلك أنو سيكون عبدًا  ،أعزىا يعني أنيا المست قمبو وصارت عنده بمنزلة
تعس  ،بد الخميمةتعس ع ،تعس عبد الدرىم ،))تعس عبد الدينار: -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي  ،ليا

قد  ،عبدًا لممال والدينار والدرىم؟ إذا كان خادمًا ليذا المال حارسًا عميو كيف يكون اإلنسان ،(3)عبد الخميصة((
حرازه وصيانتو وتكثيره دون أن ينتفع بو ويتصدقس   ويبذل ويؤدي الحقوق ويحسن إلى قرابتو وما  خر لجمعو وا 

نما ىو حارس لكن   ،تنتفع بو ،لك يكون خادماً  ،فالمال تستخدمو ،إلى ذلك وقمبو  ،كثيرًا من الناس ال ينتفع بو وا 
أسعار  ،ي تنزلتت الينظر إلى أسعار العقارا ،ينظر دائمًا إلى مؤشر األسيم ،دقمبو مستعبَ  ،ييفو مع ىذا المال
بيم في المستقبل من وأنا أظن أن كثيرًا مما يصيب الناس وما قد يصي ،دائمًا وقمبو يرفرف ،العمالت التي تنزل
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يعني اآلن لو جئت  ،يعني قبل أن يصميم شيء ،االنييار االقتصادي في الغرب أن عامة ذلك من اليمع أسباب
قل لو: ىل وقع لك خسارة أو جاءك نقص في الربح فقط؟ فرق  ،إلى التجار أو إلى غيرىم ،إلى كثير من الناس

ومع ذلك  ،ما المسو إلى اآلن شيء ،يقول: ال ،عند اإلنسانبين النقص في الربح وبين النقص في المال الذي 
لو حصل  الذي سيحصل لو؟ كيف ستكون أموالوما  ،ولربما ال ينام ،ويفكر ،تجد أن الكثيرين قموبيم تتزلزل

تحمل معك  ،-نسكل اهلل العافية-ىذه الماليين قد تكون مثل بعض البالد  ،؟نزول في العمالت ،نقص في العممة
فمكية من أجل أن تشتري بيا  امعك عمالت تحمل أرقامً  ،وتذىب إلى المطعم من أجل أن تشتري طعاماً ماليين 

نسكل اهلل -فاإلنسان حينما يستعبد قمبو لممال يكون ذلياًل ليذا المال  ،ًئاساوي عندىم شييفالمميون ال  ،أو تتسوق
 الصحيح ىو العكس.و  ،-العافية

اآلن لو قيل  ،ىذا صحيحو  ،(1)"ان الدينار والدرىم ال ينفعانك حتى يفارقاكبئس الرفيق"يقول الحسن البصري: 
في صندوق في  في ىذه الصرة أو بيذا الصندوق أو ضعيا لكنلواحد: تفضل ىذه مميون دينار ذىب أحمر 

َمن ناس ترى من ال اوكثيرً  ،ًئاشيىو فقط يركن إلييا ويطمئن أن عنده  ،ًئا؟ىو يستفيد منيا شي ، تتحركالالبنك 
بعض ىؤالء الذين يممكون المميارات يحج عمى  ،؟ىو يممك مميارات لكن الواقع كم مصروفو ،ذه حاليمى

فوق ظيرىا من بل  ،ويركب ليس فقط في الحافالت العامة ،يحج عمى الرصيف ،أنا أتحدث عن واقع ،الرصيف
وأتحدث عن أمر واقع  ،جودىذا مو  ،افمة بخمسة وفي وسطيا بعشرةأجل أنو أرخص؛ ألن ركوب ظير الح

حتى - ةطاسيفرش قر  !! ما فائدة المال؟؟ما فائدة المال إذاً  ،عمى الرصيف وفوق ظير الحافمة ،حدثني بو بنفسو
ما فائدة المال؟ ال  ،ىذه حالة ،موقع جيد قريب من الجمرة ،عمى الرصيف عند مسجد الخيف -بفرشة ما ىي
 ةوثمانية آالف وتسعآالف لاير يروحون مع حمالت عمى سبعة آالف  ناس رواتبيم عمى أربعة ،ناس أقل ،فائدة

فالدينار والدرىم ال  ،دًا ليذا المالإذا كان اإلنسان مستعبَ  ،ميايفيذه حقيقة المال لمن كان يج ،نو آالف ومرتاح
يقولون: قيل  وليذا ،البد أن يفارقك ،شيء ث،أثا ،ثياب ،إذا فارقك جاءك بداًل منو طعام ،ينفعانك حتى يفارقاك

}َكَّلا  ،ألنو يميل بصاحبو غالباً  ؛مال :وقيل لممال ،ألنيا تنفض ؛فضة :وقيل لمفضة ،ألنو يذىب ؛ذىب :لمذىب
نإَساَن َلَيطإَغى  َتغإَنى{ *ِإنا اْلِإ  ،أقصد أن المال قيل لو ذلك-وقد ال يكون ىذا الكالم  ،[7-6العمق:سورة ] َأنإ َرآُه اسإ
  لكن ىكذا يقول بعضيم. ،صحيحاً  -والفضة قيل ليا ذلك

والشح أن يحب أن يكون لو ما في  ،بما في يديو البخل أن يبخل الرجل"قال: أنو وس بن كيسان وجاء عن طا
 ق بين البخل والشح.فر   ،وىذا قول لبعض أىل العمم ،وقد ذكرت ىذا باألمس في الفروقات ،(2)"أيدي الناس

فقال: الحمد هلل الذي حرمو  -الخميفة العباسي-كر لو بخل المنصور ذ  " أنو -رحمو اهلل-وعن جعفر الصادق 
وىذا من أسوأ األشياء؛ ألن  ،وقد بذل من أجميا دينو ،ي ممسك لدنياه محرومأ ،(3)"من دنياه ما بذل ألجمو دينو

فإذا غمب ذلك عميو بحيث  ،بيع وشراء وتجارة ،اإلنسان يتوصل لممال إما بكن يكتسب بالطرق المعروفة المباحة
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ال  ،وطاعتو -عز وجل-إذا أشغمو عن ذكر اهلل  ،فيذا مذموم -عز وجل- ال يكون لو التفات إلى طاعة اهلل وا 
أو أنو يكتسب بالبيع  ،ذكر أنيم يمشون في األسواق -عز وجل-األنبياء اهلل  ،كل إنسان يكتسب ويبيع ويشتريف

أو أن يكون اإلنسان  ،وىذا مذموم ،بالغش بكذا ،باالختالس ،بالربا ،والشراء أو غير ذلك بالطرق المحرمة
كيف يتوصل اإلنسان إلى المال بالدين؟ يمكن أن يكون اإلنسان لو  ،وىذا ىو األسوأ ،ينيتوصل إلى المال بالد  

تز ما لحية وىذه المحية يتوصل بيا إلى أخذ ما بكيدي الناس إما عن طريق معامالت وىمية وىو في الواقع يب
ظيار  ،الدنيا وويمو ثم ويمو حينما يستخدم الدين مطية لموصول إلى ،عندىم من أموال أو كان ذلك بالممق وا 

كسوأ ما يكون أن يكون الدين مبذواًل لتحصيل شيء ف ،الزىد والتنسك وما إلى ذلك ليحصل عمى ىبات وعطايا
 من عرض الدنيا.

مما  والخميفة العباسي فتح يومًا خزائن ،منصور فتح يومًا خزائنو: أن ال-رحمو اهلل-وجاء عن الربيع بن خثيم 
ألنو  ؛لقب بيذا ،الحمار :وقيل لو ،ومروان الحمار ىو آخر خمفاء بني أمية ،قبض من خزائن مروان الحمار

فكان يعمل عماًل جمدًا يجتيد بكل مستطاع  ،يعمل يحاول أن يتدارك سقوط دولة بني أمية ،دمَ كان يعمل بجَ 
يم ال زال في بيئاتنا طبعًا ىذا مفيوم سق ،لكثرة صبره وعممو وجيده الذي يبذلو ؛فمقب بالحمار ،ضاعف الجيدوي

الناس من المفروض  ،وىذا غمط ،ي يشتغل ولو جمد يقال: حمارذال ،: حمار شغللو ي يشتغل يقالذالعربية ال
ي يشتغل من ذتصر عمل ىذا الموظف الخيع بحيث ي  أما الكسل والخمول والتضي ،حث عمى العمل واإلنتاجال
 فيذا خطك. في ساعتين أو في ثالث ساعات ةنياثالإلى  ةمناثال

يعني  ،ز  خَ  لدأحصى اثني عشر ألف عِ  جد في خزائنولمنصور لما نظر ما و  يعني ا ،الميم: فكحصى من ذلك
ل منو جبة ولمحمد جبة  ،من الحرير وبخل بإخراج ثوب  ،(1)وقمنسوةفكخرج منيا ثوبًا وقال ألحد من معو: فص 

وذلك بخل بثوب من  ،فمما ولي الميدي أمر بذلك كمو ففرق عمى الموالي والخدم ،وىو ابنو ،ما أعطاه ،لمميدي
 .ىذه الكمية اليائمة

 ،قيل لو الحافي: ألنو مر رجل فسمع في بيت طرباً  ،وأيضًا يقول بشر بن الحارث الحافي وىو الزاىد المعروف
ثم  ،قال: نعم ىو كذلك ،فقال: ىذا بيت عبد أو حر؟ فقالت: ىذا حر ق الباب فخرجت الجاريةفطر  ،معازف
فخرج وتبعو قال: ماذا تقول؟  ،؟يقول؟ قالت: يقول: بيت عبد أو حرقال: ماذا  فسمع الكالم فخرج ،انصرف

-يتقيد بعبودية اهلل  ىذه المعازف تتعالى فال ،نعم ىو بيت حر ،قال: أقول: بيت عبد أو حر؟ فقالت: بيت حر
فالشاىد أن بشر بن الحارث الحافي يقول:  ،-عز وجل-وقال: بل أنا عبد هلل  فخاف بشر وتاب ،-عز وجل

طبعًا ىذا  ،شاطر سخي ،الصوفي يعبرون بو آنذاك عن الزاىد ،(2)"أحب إلى اهلل من صوفي بخيل سخي   شاطرٌ "
والشاطر  ،وىذا غمط ،الشاطر؟ نحن اآلن نقول: فالن شاطرما معنى  ،شاطر سخي ،الكالم ليس من كالم النبوة
ينام  ام المعتزلي شيخ المعتزلة يقول: وكان شاطرًا من الشطاروتجدون في ترجمة النظ   ،ىو الذي أعيا أىمو بخبثو
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 ،-نسكل اهلل العافية-شاطر  ،ويغدو عمى جرائرىا ،يعني ينام عمى س كر ،عمى فسق ويغدو عمى جرائرىا
 ."أحب إلى اهلل من صوفي بخيل سخي   شاطرٌ "يقول:  ،ىو اإلنسان المتمرس بالفساد والفجورفالشاطر 

ن أول يجمعون مِ  ،سمن الكيس ،(1)"ر ال يجتمعانبل الذك  ن الكيس ون  م  س  "وكان يقول األمير عبد اهلل بن طاىر: 
معنى ال يجتمعان يعني  ،عانالرصيد ونبل الذكر ال يجتم نم  س  واآلن يمكن أن تقول:  ،الذىب ،المال بكيس

 والذكر الحسن؟  اإلنسان متى يحصل لو نبل الذكر والصيت والقبول
  إذا كان ينفق عمى الناس.
أسكلو فمنعني في أيام  -رضي اهلل تعالى عنو-: أتيت أبا بكر -رضي اهلل تعالى عنو-ويقول جابر بن عبد اهلل 

ما أن تعطينيبخ  فقمت: إما أن ت   ،ثم أتيتو أسكلو فمنعني ،خالفتو رمى بالبخل وتوصف بالبخل ت  يعني إما أن  ،ل وا 
قال:  ،ما أتيتني من مرة إال وأنا أريد أن أعطيك ألفاً  ،؟من البخل أمني وأي داء أدو بخ  فقال: أت   ،أو تعطيني

 .(2)وألفاً  ،وألفاً  ،فكعطاني ألفاً 
 : و كما قيل

 سود   يا أوجوٌ يمع العيونِ  زرق    ***  و عملٌ عمى أموالِ  ولمبخيلِ 
 عنده ألف عذر. ،في كذا ،في عمل خيري ،بمعنى أنو إذا جاءه من يقول لو: تبرع في مشروع

   ،ما عندنا شيء ،ما عندنا اآلن سيولة ،في مشاريع وأعمال موضوعالمال  ،يقول لك: المال ما ىو بحاضر
 واهلل المستعان.
ياكم الشح والبخل -عز وجل-نسكل اهلل  ]سورة  }َوَمنإ ُيوَق ُشحا َنفإِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم الإُمفإِمُحوَن{ ،أن يقينا وا 

 واهلل أعمم. ،[9الحشر:
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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