
  البخل
  وھو: االمساك عما یحسن السخاء فیھ، وھو ضد الكرم.

والبخل من السجایا الذمیمة، والخالل الخسیسة، الموجبة لھوان صاحبھا ومقتھ وازدرائھ، وقد عابھا االسالم، 
  وحّذر المسلمین منھا تحذیراً رھیباً.

ھا أنتم ھؤالء ُتدعون لتنفقوا في سبیل ّهللا فمنكم من یبخل، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسھ وّهللا «قال تعالى: 
  )٣٨(محمد:    »الغنّي وأنتم الفقراء

الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ویكتمون ما آتاھم ّهللا من فضلھ، وأعتدنا للكافرین عذاباً «وقال تعالى: 
  )٣٧ء: النسا»(مھیناً 

وال یحسبنَّ الذین یبخلون بما آتاھم ّهللا من فضلھ ھو خیراً لھم بل ھو شر لھم سُیطّوقون ما بخلوا «وقال تعالى: 
  )١٨٠آل عمران: ».(بھ یوم القیامة

أن أمیر المؤمنین سمع رجالً یقول: إّن الشحیح أغدُر من الظالم. فقال: «وعن الصادق عن آبائھ علیھم السالم: 
الظالم قد یتوب ویستغفر، ویرّد الظالمة عن أھلھا، والشحیح إذا شحَّ منع الزكاة، والصدقة، وصلة كذبت إن 

  الرحم، وقرى الضیف، والنفقة في سبیل ّهللا تعالى،
  »وأبواب البر، وحرام على الجنة أن یدخلھا شحیح
یھ وآلھ: السخي قریب من ّهللا، قال رسول ّهللا صلى ّهللا عل«وعن جعفر بن محمد عن آبائھ علیھم السالم قال: 

  »قریب من الناس، قریب من الجنة، والبخیل بعید من ّهللا، بعید من الناس، قریب من النار
عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذي منھ ھرب، ویفوتھ الغنى الذي إیاه طلب، «وقال أمیر المؤمنین علیھ السالم: 

 »ة حساب األغنیاءفیعیش في الدنیا عیش الفقراء ویحاسب في اآلخر

  مساوئ البخل:
  البخل سجیة خسیسة، وُخلق لئیم باعث على المساوئ الجمة، واألخطار الجسیمة في دنیا االنسان وأخراه.

أما خطره االُخروي: فقد أعربت عنھ أقوال أھل البیت علیھم السالم ولّخصھ أمیر المؤمنین علیھ السالم في 
شحَّ منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وقِرى الضیف، والنفقة في سبیل  والشحیح إذ«كلمتھ السالفة حیث قال: 

  ».ّهللا، وأبواب البر، وحرام على الجنة أن یدخلھا شحیح
وأما خطره الدنیوي فإنھ داعیة المقت واالزدراء، لدى القریب والبعید وربما تمنى موَت البخیل أقرُبھم الیھ، 

  في تراثھ. وأحبھم لھ، لحرمانھ من نوالھ وطمعاً 
والبخیل بعد ھذا أشّد الناس عناءاً وشقاءاً، یكدح في جمع المال والثراء، وال یستمتع بھ، وسرعان ما یخلّفھ 

  للوارث، فیعیش في الدنیا عیش الفقراء، ویحاسب في اآلخرة حساب األغنیاء.

  صور البخل:
  مساوئھ، باختالف صوره وأبعاده: بید أّنھ یتفاوت ذّمھ، وتتفاقم -وإن كان ذمیماً مقیتاً  - والبخل 

ھا إثماً، ھو البخل بالفرائض المالیة، التي أوجبھا ّهللا تعالى على المسلمین، تنظیماً لحیاتھم  فأقبح صوره وأشدُّ
  االقتصادیة، وإنعاشاً لمعوزیھم.

  وھكذا تختلف معائب البخل، باختالف األشخاص والحاالت:
والشّح على العیال أو األقرباء أو األصدقاء أو األضیاف أبشع وأذّم منھ فبخل األغنیاء أقبح من بخل الفقراء، 

على غیرھم، والتقتیر والتضییق في ضرورات الحیاة من طعام ومالبس، أسوأ منھ في مجاالت الترف والبذح 
  أعاذنا ّهللا من جمیع صوره ومثالیھ.

  عالج البخل:
  حقة، فجدیروحیث كان البخل من النزعات الخسیسة، والخالل الما

  بالعاقل عالجھ ومكافحتھ، وإلیك بعض النصائح العالجیة لھ:
أن یستعرض ما أسلفناه من محاسن الكرم، ومساوئ البخل، فذلك یخفف من َسورة البخل. وان لم ُیجِد ذلك،  - ١



ل، وارتاح كان على الشحیح أن یخادع نفسھ بتشویقھا الى السخاء، رغبة في الثناء والسمعة، فاذا ما أنس بالبذ
  الیھ، ھّذب نفسھ باالخالص، وحبب الیھا البذل في سبیل ّهللا عز وجل.

ببات. - ٢   للبخل أسباب ودوافع، وعالجھ منوط بعالجھا، وبدرء األسباب تزول المسَّ
وأقوى دوافع الشّح خوف الفقر، وھذا الخوف من نزعات الشیطان، وایحائھ المّثبِّط عن السخاء، وقد عالج 

كریم ذلك بأسلوبھ البدیع الحكیم، فقّرر: أن االمساك ال یجدي البخیل نفعاً، وإنما ینعكس علیھ إفالساً القران ال
ھا أنتم ھؤالء ُتدعون لتنفقوا في سبیل ّهللا فمنكم من یبخل، ومن یبخل فإنما یبخل عن «وحرماناً، فقال تعالى: 

  )٣٨(محمد: » نفسھ، وّهللا الغني وأنتم الفقراء
أن ما یسدیھ المرء من عوارف السخاء، التضیع ھدراً، بل تعود مخلوقة على الُمسدي، من الرزاق وقرر كذلك 

  )٣٩(سبأ: » وما أنفقتم من شيء فھو یخلفھ، وھو خیر الرازقین«الكریم، قال عز وجل: 
، وأنھ وھكذا یضاعف القرآن تشویقھ الى السخاء، مؤكداً أن المنفق في سبیل ّهللا ھو كالمقرض rّ عز وجل

َرُد علیھ القرض أضعافاً مضاعفة:  مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل ّهللا كمثل حبة «تعالى بلطفھ الواسع یُّ
  )٢٦١البقرة: »(أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، وّهللا یضاعف لمن یشاء، وّهللا واسع علیم

ى السخاء، یوّجھ القرآن الیھم تھدیداً رھیباً، یمأل النفس أما الذین استرقھم البخل، ولم ُیجدھم االغراء والتشویق ال
  ویھّز المشاعر:

والذین یكنزون الذھب والفضة وال ینفقونھا في سبیل ّهللا فبشرھم بعذاب ألیم. یوم ُیحمى علیھا في نار جھنم، «
  )٣٥ -  ٣٤بة: التو»(فُتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

ومن دواعي البخل: إھتمام اآلباء بمستقبل أبنائھم من بعدھم، فیضنون بالمال توفیراً ألوالدھم، ولیكون ذخیرة 
  لھم، تقیھم العوز والفاقة.

وھذه غریزة عاطفیة راسخة في االنسان، ال تضّره والتجحف بھ، ما دامت سوّیة معتدلة. بعیدة عن االفراط 
  والمغاالة.

  ال یلیق بالعاقل، أن یسرف فیھا، وینجرف بتیارھا، مضحیاً بمصالحھ الدنیویة والدینیة في سبیل أبنائھ.بید أنھ 
وقد حّذر القرآن الكریم اآلباء من سطوة تلك العاطفة، وسیطرتھا علیھم كیال یفتتنوا بحب أبنائھم، ویقترفوا في 

(األنفال: » أوالدكم فِتنة، وأن ّهللا عنده أجر عظیمواعلموا أّنما أموالكم، و«سبیلھم ما یخالف الدین والضمیر: 
٢٩(  

أما بعد، فإن الذي في یدیك من الدنیا، قد كان لھ أھل «وأعظم بما قالھ أمیر المؤمنین علیھ السالم في كتاب لھ: 
  قبلك، وھو صائر الى

شقیت بھ، أو رجل عمل  أھل بعدك ، وإنما أنت جامع ألحد رجلین: رجل عمل فیما جمعتھ بطاعة ّهللا، فسعد بما
فیھ بمعصیة ّهللا، فشقي بما جمعت لھ، ولیس أحد ھذین أھالً أن تؤثره على نفسك، وتحمل لھ على ظھرك، 

  »فارجو لمن مضى رحمة ّهللا، ولمن بقَي رزق هللاّ 
) قال: ١٦٧رة:(البق» كذلك یریھم ّهللا أعمالھم حسرات علیھم«وعن أبي عبد ّهللا علیھ السالم في قول ّهللا تعالى: 

ھو الرجل یدع مالھ ال ینفقھ في طاعة ّهللا بخالً، ثم یموت فیدعھ لمن یعمل فیھ بطاعة ّهللا، أو في معصیة ّهللا، «
فإن عمل فیھ بطاعة ّهللا، رآه في میزان غیره فرآه حسرًة، وقد كان المال لھ، وإن كان عمل بھ في معصیة ّهللا، 

  »معصیة هللاّ قّواه بذلك المال حتى عمل بھ في 
* * *  

وھناك فئة تعشق المال لذاتھ، وتھیم بحبھ، دون أن تتخذه وسیلة الى سعادة دینیة أو دنیویة، وإنما تجد أنسھا 
  ومتعتھا في اكتتاز المال فحسب، ومن ثم تبخل بھ أشد البخل.

مآرب المعاش أو المعاد، وھذا ھَوس نفسي، ُیشقي أربابھ، ویوردھم المھالك، لیس المال غایة، وإنما ھو ذریعة ل
  فاذا انتفت الذریعتان غدا المال تافھاً عدیم النفع.

  وكیف یكدح المرء في جمع المال واكتنازه؟! ثم سرعان ما یغنمھ
  الوارث، ویتمتع بھ، فیكون لھ المھنى وللمورث الوزر والعناء.

كال بل ال تكرمون الیتیم، وال تحاضون على «وقد استنكر القرآن الكریم ھذا الَھوَس، وأنذر أربابھ إنذاراً رھیباً: 



طعام المسكین، وتأكلون التراث أكالً لّما، وتحبون المال حباً جماً، كال إذا دكت األرض دكاً دكاً، وجاء ربُّك 
والملك صفاً صفاً، وجيء یومئذ بجھنم، یومئذ یتذكر االنسان وأنى لھ الذكرى، یقول یا لیتني قدمت لحیاتي، 

  )٢٦ -  ١٧(الفجر: » عذُب عذاَبُھ أحد، وال ُیوثق وثاقھ أحدفیومئذ ال یُ 
ویل لكل ُھمَزٍة لَُمزٍة، الذي جمع ماالً وعدده، یحسب أن مالھ أخلده، كال لینبذّن في الُحطمة، وما «وقال تعالى: 

  (الھمزة)» أدراك ما الُحطمة، نار ّهللا الموقدة، التي تّطلع على األفئدة، إنھا علیھم مؤصدة، في عمد ممددة
وأبلُغ ما أثر في ھذا المجال، كلمة أمیر المؤمنین علیھ السالم، وھي في القمة من الحكمة وسمو المعنى، قال 

  إنما الدنیا فناء، وعناء، وِغَیر، وِعَبِر،«علیھ السالم: 
ي الصحیَح فمن فنائھا: أنك ترى الدھر ُموتِراً قوسھ، مفوقاً نبلھ، ال تخطئ سھامھ، وال تشفى جراحھ. یرم

  بالسقم، والحيَّ بالموت.
  ومن عنائھا: أنَّ المرء یجمع ما ال یأكل، ویبني ما ال یسكن، ثم یخرج الى ّهللا ال ماالً حمل، وال بناءاً نقل.

  ومن ِغَیرھا: أنك ترى المغبوط مرحوماً، والمرحوم مغبوطاً، لیس بینھم اال نعیم زّل، وبؤس نزل.
  على أملھ، فیتخطفھ أجلھ، فال أمل مدروك، وال مُؤمَّل متروك ومن ِعَبرھا: أن المرء یشرف

    

 


