البخل كآثاره

الحمد هلل الملك الجليل  ،الهادم إلى سواء السبيل  ،أرسل

رسوؿق بالحق ،كأنزؿ معو الكتاب ىدل للناس كبينات من

الهدل كالتنزيل  .فحمده سبحانو كتعالى كنشكره ،كنتوب إليو

كنستغفره ،أمر بمكارـ األخالؽ  ،كنو ل عن الجبن كالبخل

كالنفاؽ .كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو  ،كال شبيو
كال نظير كال مثيل ،كأشهد أف سيدنا محمدا عبده كرسولو،

الموصوؼ بالعصمة ،كالمبعوث بالهدل كالحكمة  ،أشرؼ

الناس نفسا كأعالىم ىمة  ،يحمل الكل كيكسب المعدكـ

كيعين على نوائب الحق بما لديو من كثير أك قليل  .صلى اهلل

كسلم كبارؾ عليو  ،كعلى آلو كأصحابو القاصدين كجو اهلل
إمساكا كإنفاقا ،كالتابعين لهم بإحساف من كل أمة كجيل .

أما بعد  :فأكصيكم ػ أيها الناس ػ كنفسي بتقول اهلل عز كجل،
ً
السهل
سهل الدنيا ،فبعد
فاتَّقوا اهلل رحمكم اهلل ،كال يغرنَّكم ي

كالحزف فيها غير ىمأموف ،ما
ًح فيها محز كف ،ي
يحزكف ،كالفر ي
ً
المنوف ،من رىكن
ضحكت فيها نفوس إال كبى ىكت عيوف ،ىي داء ى
أىل التقى كاإلخالص،
إليها فهو المغبوف ،لم َّ
يهتم بالخالص إال ي
أيٌامهم بالصالح زاىرة ،كأعينيهم في الدُّجى ساىرة ،في نفوس

و
كقلوب بخشية اهلل عامرة ،يعملوف للدنيا كاآلخرة.
طاىرة،

أيها المسلموف :اإلسالـ دين يقوـ على البذؿ كاإلنفاؽ  ،كيضيق

على الشح كاإلمساؾ  ،حبب إلى بنيو أف تكوف نفوسهم

سخية،كأكفهم ندية  ،ككصاىم بالمسارعة إلى دكاعى اإلحساف

ككجوه البر .كأف يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم ،
ال ينفكوف عنو فى صباح أك مساء“  :الذين ينفقوف أموالهم
بالليل كالنهار سرا كعالنية فلهم أجرىم عند ربهم كال خوؼ

عليهم كال ىم يحزنوف”

غير أف اإلنساف  -يا عباد اهلل  -مجبوؿ على حب الماؿ

كالحرص على اقتنائو  ،يضرب فى مناكب األرض كلؤلثرة فى

نفسو إيحاء شديد  ،أكثر تفكيره فى نفسو كأقلو فى اآلخرين .

كلو أنو أكتى ما فى األرض جميعا  ،بل لو أنو امتلك خزائن

الرحمة العليا لما طوعت لو نفسو أف تنفق منها بسعة  ،كلقامت

لو من طبيعتو الضيقة علل شتى تضع فى يديو األغالؿ“ :قل لو
أنتم تملكوف خزائن رحمة ربي إذا ألمسكتم خشية اإلنفاؽ ك

كاف اإلنساف قتورا”

أيها األحبة في اهلل ،البخل نزعة خسيسة يجب أف تخاصم

بعنف ،كأف تقاكـ دسائسها بيقظة كنشاط ،إنو

داء فتاؾ يزرع

الحقد كالغل في الصدكر ،كينبت السوء كالبغضاء في القلوب،

تقطعت بو األكاصر ،كانصرمت بسببو الوشائج ،كقاـ على أساسو

سوؽ الحسد كالبغض  ،كم فرؽ بين األحباب ،ككم أغلق من

بيوتات كدمر مجتمعات  ،إنو من أدكء األدكاء كأخبثها،

إذا

استشرل في قوـ أىلكهم ،كإذا استفحل في أناس محق بركتهم.

البخيل ياعباد اهلل ،ال يثق في مواله ،فهو دائمان سيء الظن

بخالقو ،يحسب أنو لن يرزقو ،كلن يكرمو ،كأف ىذا الذم بين

خير،
يديو من الخير كالماؿ كا لنعمة لو انقضى فلن يأتي بعده ه

كلن يخلف اهلل عليو بسواه ،يظن ىذا المخذكؿ أنو لو تصدؽ

من أموالو صار فقيران معوزان كالمتصدؽ عليهم ،كما أيقن ىذا

كأمثالو أف الماؿ ال تنقصو الصدقة بل تنميو كتبارؾ فيو  .يقوؿ

عليو الصالة كالسالـ " السخى قريب من اهلل  ،قريب من الناس

 ،قريب من الجنة  ،بعيد من النار  ،كالبخيل بعيد من اهلل  ،بعيد

من الناس  ،بعيد من الجنة  ،قريب من النار ،كلجاىل سخى

أحب إلى اهلل تعالى من عابد بخيل"

إف األمواؿ المستخفية فى الخزائن  ،المختبئ فيها حق

المسكين كالبائس  ،شر جسيم على صاحبها فى الدنيا كاآلخرة
 ،إنها أشبو بالثعابين الكامنة فى جحورىا ،كأنها رصيد األذل

للناس  ،بل لقد بين عليو الصالة كالسالـ أنها تتحوؿ فعال إلى

حيات تطارد صاحبها لتقضم يده التى غلها الشح “  .يقوؿ
عليو الصالة كالسالـ .. .كال صاحب كنز ال يفعل فيو حقو إال

جاء كنزه يوـ القيامة شجاعا أقرع يتبعو فاتحا فاه  ،فإذا فر منو

يناديو  ،خذ كنزؾ الذل خبأت  ،فأنا عنو غنى فإذا رأل أنو البد

لو منو سلك يده فى فمو  ،فيقضمها قضم الفحل“ .

إف شرائع اإلسالـ لم تألو جهدان في إفهاـ اإلنساف بالحسنى

كاإلقناع ،أف محبتو الشديدة لمالو قد تورده المتالف ،كأنو لو

فكر حقيقة ما يملك كفى عاقبتو معو ،لرأل السماحة أفضل من
األثرة  ،كالعطاء خيرا من البخل .كفي الحديث“ :يقوؿ العبد :

مالى مالى  :كإنما لو من مالو ثالث  :ما أكل فأفنى  ،أك لبس

فأبلى  ،أك أعطى فأقنى .كما سول ذلك فهو ذاىب كتاركو

للناس  “ .كعجيب ياعباد اهلل أف يشقى امرؤ فى جمع ما يتركو
لغيره  ،كإذا لم يستفد المسلم من مالو فيما يصلح معاشو

كيحفظ معاده فمم يستفيد بعد ؟  .كقد أماط الرسوؿ صلى اهلل
عليو كسلم اللثاـ عن ىذه الحقيقة فقاؿ“ :أيكم ماؿ كارثو أحب

إليو من مالو؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل ما منا أحد إال مالو أحب إليو .

قاؿ :فإف مالو ما قدـ كماؿ كارثو ما أخر“

معاشر األحبة  :إف نجاح اإلنساف فى إزاحة عوائق البخل التى

تعترض مشاعر الخير فيو ىو فى نظر اإلسالـ فضيلة كاملة  ،إذ
المعركؼ أف المرء يشتد أملو فى الحياة  ،كتتوثق أكاصره بها

عندما يكوف صحيح البدف  ،طامحا فى المستقبل  ،يقتصد فى
نفقتو كيضاعف فى ثركتو  ،ليطمئن إلى غد أرغد لو كلذريتو ،

فإذا غالب ىذه العوامل كلها ،كبسط كفو فى مالو  ،ينفق عن

سعة كال يخشى إقالال كال ضياعا  ،فهو بذلك يفعل الخير

العظيم  .جاء رجل إلى النبى صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  :يا

رسوؿ اهلل  ،أل الصدقة أعظم أجرا ؟ قاؿ“ :أف تصدؽ كأنت

صحيح شحيح  ،تخشى الفقر كتأمل الغنى  ،كال تمهل حتى إذا
بلغت الحلقوـ قلت  :لفالف كذا كلفالف كذا كقد كاف لفالف

كذا“.

معاشر األحبة  :إف البذؿ الواسع عن إخالص كرحمة يغسل

الذنوب كيمسح الخطايا فإذا انزلق المسلم إلى ذنب كشعر بأنو

باعد بينو كبين ربو  ،فإف الطهور الذل يعيد إليو نقاءه كيرد إليو

ضياءه كيلفو فى ستار الغفراف كالرضا  ،أف يجنح إلى ماؿ عزيز
عليو فينخلع عنو للفقراء كالمساكين  ،زلفى يتقرب بها إلى أرحم
الراحمين  .عن أبى ذر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

قاؿ“ :تعبد عابد من بنى إسرائيل فعبد اهلل فى صومعة ستين عاما

 ،فأمطرت األرض فاخضرت  ،فأشرؼ الراىب من صومعتو ،

فقاؿ  :لو نزلت فذكرت اهلل فازددت خيرا!!

فنزؿ كمعو رغيف أك رغيفاف  ،فبينما ىو فى األرض لقيتو امرأة
فلم يزؿ يكلمها كتكلمو حتى غشيها ثم أغمى عليو  .فنزؿ

الغدير يستحم  ،فجاءه سائل  ،فأكمأ إليو أف يأخذ الرغيفين  ،ثم

مات  ..فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية

بحسناتو  ،ثم كضع الرغيف أك الرغيفاف مع حسناتو  ،فرجحت

حسناتو  ،فغيفر لو"

كيركل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن ربو ىذا الحديث“ :يا

ابن آدـ أفرغ من كنزؾ كعندل ال حرؽ  ،كال غرؽ كال سرؽ ،

أكفيكو أحوج ما تكوف إليو“ .

كقد يسبق الظن إلى أف السخاء ينقص الثركة كيقرب من الفقر ،

كيسلب الرجل نعمة الطمأنينة فى ظل مالو الممدكد  ،كخيره
المشهود  ،كىذا الظن من كساكس الشيطاف التى يلقيها فى

نفوس القاترين األدنياء  .كالحق أف الكرـ طريق السعة  ،كأف

السخاء سبب النماء  ،كأف الذل يجعل يديو ممرا لعطاء اهلل يظل

مبسوط اليد بالنعمة  ،مكفوؿ اليوـ كالغد بالغدؽ الدائم من

رحمة اهلل ككرمو.

كفى الحديث عن اهلل تبارؾ كتعالى“ :يا عبدل أنفق أنفق عليك ،
يد اهلل مؤلل ال يغيضها نفقة سحاء الليل كالنهار  ،أرأيتم ما أنفق
منذ خلق السموات كاألرض؟ فإنو لم يغض ما بيده ،ككاف عرشو

على الماء كبيده الميزاف يخفض كيرفع “ .

إف المنفقين على السراء كالضراء ىم بعين اهلل  ،كفى كنفو ،

تصلى عليهم المالئكة كيرتقب لهم المزيد  ،أما الكانزكف فال

يتوقع لهم إال الضياع .كىل يخلدكف مع الماؿ أك يخلد معهم

الماؿ؟ إف الماؿ عارية انتقل إلينا من غيرنا  ،كسينتقل منا إلى

غيرنا  ،فلم التشبث بو كالتفانى فيو؟ إف كل ما يتعلق البشر بو

من حطاـ الدنيا سوؼ يدعونو لوارث السموات كاألرض ،

كسينتقلوف إلى ربهم حفاة عراة  ،ال ماؿ كال جاه كما يخلقوا أكؿ
مرة  ،كسيطوقوف ما بخلوا بو يوـ القيامة .فال غركحينئذ إذا نقم
المؤل األعلى على من ينسى ىذه الحقائق  ،كينطلق فى ربوع

األرض  ،ال ىم لو إال جمع ما يضره  ،كنسياف ما يفيده  .قاؿ

رسوؿ اهلل “  :ما من يوـ يصبح العباد فيو إال ملكاف ينزالف ،

فيقوؿ أحدىما  :اللهم أعط منفقا خلفا  ،كيقوؿ اآلخر  :اللهم

أعط ممسكا تلفا“ .

أيها األحبة الكراـ  :قد يحرص المرء على الماؿ ألنو يريد ترؾ

أكالده فى ثراء ،يحميهم تقلب األياـ كأحداث الليالى كىذا قصد

حسن  ،كالمسلم مكلف أف يصوف ذريتو  ،كأف يمنع عنهم العيلة
 ،كأف يراىم بمأمن من الحاجة إلى الناس ،غير أف البخل

بالحقوؽ ككنزىا لؤلكالد ال يمحو فقرا كال يضمن غنى كال ييقبل
من صاحبو يوـ القيامة عذر  .يركل عن عبد اهلل بن مسعود أف

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ “شرالخلق عند اهلل عبدين

ممن أكثر لهما من الماؿ كالولد  .فقاؿ ألحدىما  :أل فالف بن
فالف  .قاؿ  :لبيك رب كسعديك  .قاؿ  :ألم أكثر لك من

الماؿ كالولد ؟ قاؿ  :بلى أل رب  .قاؿ  :ككيف صنعت فيما

آتيتك ؟ قاؿ  :تركتو لولدل مخافة العيلة !! قاؿ  :أما إنك لو

تعلم العلم لضحكت قليال كلبكيت كثيرا .أما إف الذل تخوفت

عليهم قد أنزلت بهم  .كيقوؿ لآلخر  :أل فالف بن فالف ،

فيقوؿ  :لبيك أل رب كسعديك  .قاؿ لو  :ألم أكثر لك من

الماؿ كالولد ؟ قاؿ  :بلى أل رب  :قاؿ  :فكيف صنعت فيما

آتيتك ؟ قاؿ  :أنفقت فى طاعتك  ،ككثقت لولدل من بعدل
بحسن طولك ! قاؿ  :أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا

كلبكيت قليال  .أما إف الذل كثقت بو قد أنزلت بهم" أك كما قل
عليو الصالة كالسالـ.

يبعرا السماحة ،كاجتنبوا
أال فاتقو اهلل عباد اهلل ،كاستمسكوا
البخل كالتقتير ،كسارعوا إلى الجود كالكرـ  ،كاعلموا أف من

بذؿ اليوـ القليل جناه غدا أك بعد غد كثير..
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم:

" ياأيها الذين ءامنوا إف من أزكاجكم كأكالدكم عدكان لكم

فاحذركىم ،كإف تعفوا كتصفحوا كتغفركا فإف اهلل غفور رحيم،
إنما أموالكم كأكالدكم فتنة كاهلل عنده أجر عظيم ،فاتقوا اهلل

مااستطعتم كاسمعوا كأطيعوا كأنفقوا خيران ألنفسكم ،كمن يوؽ
شح نفسو فأكلئك ىم المفلحوف"

بارؾ اهلل لي كلكم ...
الحمد هلل على إحسانو ،كالشكر لو على توفيقو كامتنانو ،كأشهد

أف ال إلو إال اهلل تعظيمان لشأنو ،كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان
عبده كرسولو ،الداعي إلى جنتو كرضوانو ،صلى اهلل كسلم كبارؾ

عليو ،كعلى آلو كصحابتو كإخوانو ،كالتابعين كمن تبعهم بإحساف

إلى يوـ الدين.

أما بعد  :فاتقوا اهلل عباد اهلل ،كتأملوا فيما ركاه عبداهلل بن عباس

رضي اهلل عنهما حين قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :
خلق هللا جنة عدن بيده  ،ودلى فيها ثمارها  ،وشق فيها أنهارها  ،ثم
نظر إليها فقال لها  :تكلمي فقالت  { :قد أفلح المؤمنون }  ،فقال هللا

عز وجل  :وعزتي وجاللي ال يجاورني فيك بخيل.
أرأيتم ياعباد هلل ،كيف يمنع البخل صاحبو من دخوؿ جنة

عرضها السموات كاألرض؟ أرأيتم كيف يحرـ البخل صاحبو من
مجاكرة الكريم المناف؟ إنو داء خطير ،كشر مستطير،

ذمو اهلل
ٌ

تعالى كنهى عنو ،كتوعد عليو كجعلو طريقان للشقاء كالعسر في

الدنيا ،كسوء المنقلب كالمصير في اآلخرة فقاؿ تعالى " كأما من
بخل كاستغنى ،ككذب بالحسنى ،فسنيسره للعسرل ،كما يغني

عنو مالو إذا تردل " " كال يحسبن الذين يبخلوف بما آتاىم اهلل

من فضلو ىو خيران لهم بل ىو شر لهم سيطوقوف ما بخلوا بو يوـ
القيامة كهلل ميراث السموات كاألرض كاهلل بما تعملوف خبير

)

معاشر المؤمنين:

اإلسالـ يوصى بأف يكرـ المرء نفسو ثم أىل بيتو ثم ذكل رحمة
ثم سائر الناس .كمعنى كرـ المرء مع نفسو أف يشبع نهمتها من

الحالؿ فيصدىا عن الحراـ  ،كأف يصونها عن مظاىر الفاقة التى
تخدش مكانتها فى المجتمع  ،كتهبط بها دكف المستول

الواجب لعزة المسلم  ،كذلك كلو فى نطاؽ القصد الذل ال

إسراؼ فيو كال شطط  ،كللمسلم أف يمسك لديو من الماؿ ما
يبلغو ىذه األىداؼ المشركعة " .كال تجعل يدؾ مغلولة إلى

عنقك ،كال تبسطها كل البسط فتقعد ملومان محسوران"

كعلى رب البيت أف يتعرؼ المطالب المعقولة ألىلو ككلده  ،كأف
ينفق عن سعة فى قضائها  ،فليس من الدين أف يدع المرء زكجتو

أك بنيو كبناتو فى حاؿ قلقة من االحتياج كالضيق  ،ثم يضع مالو

فى مصرؼ آخر مهما كاف خطره  ،فركابط األسرة أكلى بالعناية

كأحق بالتوثيق من غيرىا  .قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

“ :دينار أنفقتو فى سبيل اهلل  ،كدينار أنفقتو فى رقبة  ،كدينار

تصدقت بو على أىلك  ،أعظمها أجرا الذل أنفقتو على أىلك“

إف فى ىذا اإلرشاد زجرا لطائفة من الناس يجنحوف إلى السرؼ

خارج بيوتهم كبين أصدقائهم أك الغرباء عنهم ،فإذا خلوا إلى

أىلهم كانوا أمثلة سيئة للتقتير كاؿتعسف! كفى الحديث“ :يا أمة

محمد كالذل بعثنى بالحق ال يقبل اهلل صدقة من رجل كلو قرابة
محتاجوف إلى صلتو كيصرفها إلى غيرىم  ،كالذل نفسى بيده ال

ينظر اهلل إليو يوـ القيامة“

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم:

(ىاأنتم ىؤالء تدعوف لتنفقوا في سبيل اهلل فمنكم من يبخل كمن
يبخل فإنما يبخل عن نفسو كاهلل الغني كأنتم الفقراء كإف تتولوا

يستبدؿ قومان غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم)

أال فاتقوا اهلل رحمكم اهلل ،كتعوذكا باهلل من الجبن كالبخل،

كضلع الدين كقهر الرجاؿ.

ىذا كصلوا كسلموا...

الموقع الرسمي للشيخ القارئ نبيل الرفاعي
http://www.nrefaei.com

