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  :مدخل متهيدي

  .اقتصادية واجتماعيةذم اإلسالم البخل واجلشع، ملا يرتتب عنهما من مفاسد 
  /لبخل؟فما املقصود  
  جلشع؟ما املقصود /و  
  وما عواقبهما؟ 
  وكيف حار0ما اإلسالم؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

I - دراسة النصوص وقراء<ا: 
 :توثيق النصوص -  1

 :آل عمرانالتعريف بسورة  -أ 
آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  200مدنية، عدد آJ<ا  :آل عمرانسورة 

السم  ، ُمسيت ”امل“األنفال، تبدأ السورة حبروف مقطعة  جتلى  وما  عيسى عليه السالم،  آم  مرمي  والد   ”  عمران آل  ”  أسرة    قصة  ذكر  لورود  0ذا ا
الدة  اإلهلية  القدرة  مظاهر  من  فيها   السالم، سورة آل عمران من السور املدنية الطويلة، وقد اشتملت على ركنني  عليهما  عيسى  وابنها  مرمي  بو

دانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق /ملغازي ركن العقيدة وإقامة األدلة والرباهني على وح: هامني من أركان الدين، مها
  .واجلهاد يف سبيل هللا

  :/بن ماجة التعريف –ب 
ومن مثََّ  هو أبو عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجه الربعي الَقْزِويِينُّ، ُولد بقزوين سنة تسٍع ومائتني من اهلجرة، نشأ يف جو علمي، :ابن ماجة

حلديث خصوًصا، فحفظ القرآن الكرمي، وتردد على حلقات احملدثني، حىت حصَّل قدرًا كبريًا من  شبَّ حمب�ا للعلم الشرعي عموًما، وعلم ا
حلديث، ومن كتبه غري كتابه  عصر  أحد الصحاح الستة، فكان له تفسري للقرآن، وله أيًضا كتاب يف التاريخ أرَّخ فيه من) سنن ابن ماجه(ا

حلديث النبوي الشريف درايًة وروايًة، دارًسا ومدرًسا ومؤلًفا، ُتويفِّ ابن ماجه و الصحابة حىت عصره،  سنة ) رمحه هللا(بعد عمر حافل /لعطاء يف ا
 .ثالٍث وسبعني ومائتني من اهلجرة

II  - فهم النصوص:  

  )والجشع البخل( االقتصادية للمفاسد اإلسىالم محاربة

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
﴿ 

َ
ينَ  َ�َْسَ��  َوال ِ

�
�ُ  آتَاُهمُ  بَِما َفبَْخلُونَ  ا� ُهمْ  َخْ-ًا ُهوَ  فَْضِلهِ  ِمن اهللا

�
ُهمْ  23َ  ُهوَ  بَْل  ل

�
قُونَ  ل   َما َسيَُطو�

ْ
لُوا ِقيَاَمةِ  يَْومَ  بِهِ  7َِ

ْ
�ِ  ال  َوِهللا

َماَواِت  ِمَ-اُث  رِْض  الس�
َ
�ُ  َواأل   .﴾َخِب-ٌ  َيْعَملُونَ  بَِما َواهللا

  ]180: ة، اآليعمران آل سورة[

Dِ  َقنْ 
َ
�ُ  رIََِ  ُهَريَْرةَ  أ َم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�P  اMNِ�O  َعِن  َقنُْه، اهللا

�
ينَارِ  َقبْدُ  تَِعَس  «: قَاَل  وََسل MTرَْهمِ  َوَقبْدُ  ،ا MTَقِطيَفةِ  َوَقبْدُ  ،ا

ْ
 َوَقبْدُ  ،ال

َِميَصةِ 
ْ
Wْعِطيَ  إِنْ  ،ا

ُ
  .»يَِف  لَمْ  ُفْعَط  لَمْ  َوZِنْ  ،رIََِ  أ

  ]سنن ابن ماجة[
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الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو
o مينعون ما عندهم عن الناس :يبخلون.  
o سيعذ0م هللا مبا خبلوا به :سيطوقون.  
o شقي وهلك: تعس.  
o حلرير أو القطن :القطيفة   .نسيج من ا
o ط من حرير أو صوف :اخلميصة   .ثوب خمط

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2
 .وعده سبحانه وتعاىل الذين يبخلون مبا آ�هم بسوء العقاب �
حلريص على مجع املال وعدم إنفاقهبيانه ملسو هيلع هللا ىلص �  . عقاب ا

III - احتليل حماور الدرس ومناقشته:  
 :وحكمهما يف اإلسالم مفهوم البخل واجلشع -  1

  :مفهوم البخل واجلشع -أ 
المتناع عن اإلنفاق حىت يف األمور الضرورية :البخل �   .ا
حلرص  :اجلشع �  .والرغبة يف املزيد منه دون قناعة على املال،شدة ا

  :حكم البخل واجلشع يف اإلسالم –ب 
  .ملا هلما من عواقب وخيمة على الفرد وا§تمعالبخل واجلشع من الصفات الذميمة اليت حرمها هللا تعاىل،  يعترب

  : أسباب البخل واجلشع -  2
النشغال 0ا عن طلب اآلخرة �   .حب الدنيا وا
  .اخلوف من الفقر �
  .اإلميانضعف  �

  : أضرار البخل واجلشع -  3
  .انتشار العداوة والبغضاء وقطع األرحام �
النتفاع به �   .كنز املال دون ا
  .التعاسة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة �

  : حماربة البخل واجلشع -  4
التصاف ¬خالق اإلسالم �   .ا
  .السخاء والقناعة �
  .الرضا بعطاء هللا �
 .عدم التطلع إىل ما عند الغري �
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