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 چكیده

رد بيش از نياز آن نعمت هايي كه پروردگار در اختيار انسان گذاشته، در بسياري از موا

توانند ديگران را نيز سهيم كنند بدون آنكه زياني به زندگي خودشان هاست، به گونه اي كه مي 

را در اين  يكنند و هيچ كسرذيله بخل از اين كار امتناع مي  برسد، ولي گروهي به خاطر صفت

بخل ورزيدن و خسيس بودن مقابل سخاوت است به معناي امساك  موهبت الهي سهيم نمي كنند.

كه نبايد امساك شود. اين صفت پليد نفساني گاهي با خلقت انسان همراه مي از محلي موجودي 

باشد و گاهي بر اثر تربيت نادرست بوجود مي آيد، ريشه ي اصلي اين صت مانند بسياري از 

ذايل اخالقي ضعف مباني ايمان و معرفت اهلل است، رسيدن به كمال علت اصلي آفرينش انسان و ر

هدف واالي رسالت پيامبران است، بخل آدمي را از  آنچه خداوند به او عطا نموده باز مي دارد و 

مي شود. در اين پژوهش بيشتر سعي شده است روش و كمال مانع از رسيدن او به معرفت اهلل 

بخانه اي باشد و با بهره گيري از آيات و تفاسير آن و همچنين رواياتي كه پيرامون اين موضوع كتا

بيان شده به تبيين واژه بخل، مترادف هاي آن و بيان مراتب بخل پرداخته شود و به دنبال علل و 

ن بارها و خدا در قرآ عوامل آن به آثار و عواقب بخل پي ببرد وراهكارهاي مبارزه با آن را بيابد.

بارها متذكر انسان مي شود كه راه بخل پيش نگيريد كه علت بوجود آمدن آن حب دنيا، ترس، 

جهل، تكبر و... است و باغث مي شود كه انسان دچار سختي، كينه، نفاق و... شود. كسي كه 

 خداوند را بر همه چيز قادر مي داند معتقد است كه ريشه ي تمام خيرات و بركات ذات پاك حق

 تعالي است و اوست كه مالك آسمان ها و زمين است امكان ندارد دچار اين خوي زشت شود.

 واژگان کلیدی: آیه، بخل، ضنین، آثار
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 مقدمه

مي گيرد، از جمله: روانشناسي، انسان از جنبه هاي گوناگون، موضوع علوم مختلف قرار 

جامعه شناسي، تاريخ، اخالق و... ، هريك علومي هستند كه وجود انسان را از ديدگاه ويژه مورد 

بحث قرار مي دهند، اما چيزي كه اهميت ويژه دارد شناخت پيچيدگي هاي روحي و اسرار دروني 

ان براي دست يابي به اوست. همانگونه كه مي دانيد همه ي تالش هاي علمي و عملي انس

سعادت و خوشبختي است و راه هاي رسيدن به آن بدون شناخت ويژگي هاي دروني انسان 

 ممكن نيست.

در بسياري از آيات قرآن خداوند متعال اوصاف انسان را شمرده است كه برخي از ديدگاه 

 باشد. قرآن نقاط ضعف انسان محسوب مي شود و برخي نيز امتيازات و نقطه ي قوت او مي

بخل يكي از نقاط ضعف انسان به شمار مي رود به گونه اي كه انسان حاضر نباشد كه 

 جان،مال و جايگاه خود حتي آنجا كه سفارش اسالم مي باشد بذل نمايد.

به  )عليه السالم(در اين پژوهش سعي شده با استفاده از تفاسير آيات و روايات معصومين 

عوامل ايجاد كننده و آثار و عواقب وجودي بخل در انسان پرداخته شود و راهكار هاي اجتناب از 

آن را بيان نمايد. در واقع اين پژوهش از دو بخش تشكيل شده، بخش اول كليات و مفهوم شناسي 

 مي باشد كه فصل اول كليات تحقيق اعم از تعريف و تبيين موضوع، ضرورت و اهداف و... مي

 پردازد و در فصل دوم به تفهيم مفاهيم از قبيل بخل، آثار، علل و... پرداخته مي شود.

در بخش دوم به بررسي بخل در قرآن و روايات مي پردازد و طي چهار فصل مراتب بخل، 
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 علل و عوامل بخل، آثار و عواقب آن و در پايان راهكار هاي مبارزه با آن را بيان مي كند.

مطالعه پژوهش خواننده متنبه گردد و با شناخت اين صفت)بخل( كه خود اميد است كه با 

مانع شكوفايي انسان مي باشد از سقوط اخالقي جلوگيري شود. زيرا زندگي انسان يك زندگي 

جاودانه است و منحصر به چند روز دنيا نيست، لذا الزم و ضروري است براي رسيدن به سعادت 

كه خداوند بيان نموده را عملي نمايد تا بتواند در مسير كمال قدم و جاودانگي راه ها و دستوراتي 

 بردارد و به جايگاه واال و با عظمتي كه براي انسان در نظر گرفته است دست يابد.

قرآن درباره انسان دو گونه برخورد نموده است؛ در برخي از آيات از آيات از او به عنوان 

ين وتنها موجودي كه عهده دار قبول امانت الهي است، بهترين مخلوقات و خليفه خداوند در زم

ياد مي كند و در برخي ديگر وي را مورد مذمت قرار داده است و موجودي حريص، كم ظرفيت، 

بخيل و عجول توصيف نموده است. آيا اين صفات، جز عيوب و ضعف هاي طبيعي همه انسان 

ا با صفاتي بيافريند سپس آفريده خود را  ها به شمار مي رود؟ آيا ممكن اس خداي متعال انسان ر

مذمت كند؟ حقيقت اين است كه خداوند نيروها غرايز و صفاتي را در انسان آفريده است كه 

بالقوه وسيله تكامل و ترقي انسان محسوب مي شوند. بنابراين صفات و غرايز مزبور ذاتاً بد نيستند 

نحرافي قرار گيرند و از آن سود استفاده شود بلكه وسيله كمال هستند اما هنگامي كه در مسير ا

 مايه نكبت و بد بختي خواهند بود، مانند: حرص، فتور، جبن.

هام و بر ضعف هاي خود با كمك عقل و ايانسان تنها موجودي است كه بايد خود را بسازد 

يثار و در برابر از مكتب انبيا چيره شود و بتواند در برابر كمبود ها تحمل و در برابر بخل، انفاق و ا

 حرص، زهد و بي رغبتي به كار ببرد.

 انواع و مراتب بخل -6
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 بخل در امور واجب الف.

مرتبه نخست آن است كه آدمي از پرداخت حقوق شرعي و واجب خود همچون زكات، 

خمس و مخارج الزم ديگر دست كشيده و از اين روست كه به دفعات در روايات سخن از آن 

 مي فرمايند:  )عليه السالم(مينه امام كاظمآمده است كه در اين ز

بخيل كامل كسي است كه نسبت به آنچه خداوند بر او « »البخيل من بخل لما افترضَ اهللُ عليه»

 1«واجب فرموده بخل ورزد.

 بخل در ایثار ب.

 :  )عليه السالم(امير المؤمنين علي

از بدن هايتان بگيريد و بر جان هايتان » «أَنْفُسِكُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَاوَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى »

 2«بيفزايد و در بخشش بخل نورزيد.

همان بخل از بخشش اموال قلمداد شده است ، در نتيجه در اين سخن نيز مراد از بخل ، 

خواهد بود. نكته لطيفي كه در اين عبارت به « بخل»و عكس آن « جود»جسم را فداي جان كردن 

چشم مي خورد ، آنكه هركس از جسمش كم نمود بر جانش افزود ، اهل جود است. پس شهيدان 

كرده اند. پس بخيل كسي است كه هم مال را كه اهل جودند با ايثار جسم و جان خود را تقويت 

امساك مي كند هم جان را ، امساك مال را موجب حيات خود مي پندارند و امساك جان چون 

                                                           
1

، مترجم: ابوالحسن موسوي  2، ج  76-76محمد باقر بن محمد تقي، مجلسي، بحاراألنوار ترجمه جلد .

محمد باقر بن محمد تقي، مجلسي، . ، 543همداني ، تهران ، كتابخانه مسجد ولي عصر بي جا، بي تا، ص

 .254، ص، بي تااسالميهتهران، ، 2جبحاراألنوار، مترجم: موسي خسروي،  9احتجاجات ترجمه جلد

سيد رضي ، نهج البالغه ، مترجم: محمد دشتي ، قم ، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امير المؤمنين ، . 2

 .547، ص 165ش، خطبه 1564
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 1مرگ را پايان زندگي مي دانند.

مردي كه هنگام فقر همسر خويش را در برآوردن جوانح مادي برخود مقدم مي دارد، به 

آن را تحسين مي كند؛ وآن كس به هنگام وجوب جهاد عمل مستحبي دست زده كه عقل و شرع 

و حمله دشمنان بر مسلمين، به ميدان جهاد مي شتابد و جان خويش را براي حفظ اسالم بر كف 

 2مي نهد، به عملي واجب روي آورده است كه عقل و شرع نيز آن را واجب مي داند.

 بخل معنویج. 

بعضي افراد هستند كه در امور معنوي بخيل هستند مانند كسي كه نسبت به علم و دانش 

را اظهار ديگران بخل مي ورزد و آن كتمان چيزي است كه براي شخص معلوم است و بايد آن 

 د: نمي فرماي خداوند 5كند.

 بخَِلُواْ مَا سَيُطَوَّقُونَ  لَّهُمْ شرٌََّ هُوَ بَلْ  لَّهُم خَيرًْا هُوَ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ بِمَا يَبْخَلُونَ الَّذِينَ    يحَْسَبنَ لَا وَ»

يهود اوصاف و فضايل حضرت »« خَبِير تَعْمَلُونَ بمَِا اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ وَ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ

 4«نمودند و اين كتمان خود نوعي بخل است.را كتمان )صلي اهلل عليه و آله( محمد

مخفي كردند. )صلي اهلل عليه و آله( خداوند يهود را بخيل معرفي كرده است چون فضايل پيامبر

 كساني كه در گسترش علم كوتاهي كنند و مانع علم و علوم الهي مي شوند بخيلند.

 شحیحد. 

                                                           
، مشهد ، استان  11ناسي نهج البالغه ، فصلنامه علمي ترويجي مشكوة شماره نصر اهلل ، شاملي ، معنا ش .1

 .33-37قدس رضوي ، ص

2
 .564، ص1576مرتضي، مطهري، فلسفه اخالق، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا، .

3
.264، ص13چاپ اول، قم، دارالعرفان قم، قرن، 6جم، يحسين، انصاريان، تفسير حك.

4
 .161آيه ( ، 5آل عمران).
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ورزند و مردم را به بخل  همانان كه همواره بخل مى »1«بِالْبُخْلِالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ »

 .«دارند وامى

كلمه شُح اشاره به همين مرتبه داد كه به سختي در ميان مردم شايع است، فصيل العياض 

به من فرمود: آيا ميداني شحيح چه كسي است؟ عرض كردم:  )عليه السالم(گفت كه امام صادق

فرمود: شحيح بد تر از بخيل است چرا كه بخيل تنها به دارايي  ليه السالم()عهمان بخيل است. امام

خويش بخل مي ورزد و شحيح هم به دارايي خود خسّت مي ورزد هم به دارايي مردم تا آنجا كه 

چيزي از دارايي مردم نمي بيند جز آنكه آرزو مي كند آن دارايي حالل يا حرام براي او باشد 

 2روزي خدا سودي نمي برد.سيري نمي يابد و از 

هيچ چيزي مانند شحّ يعني بخل شديد اسالم »مي فرمايند:  )صلي اهلل عليه و آله(رسول خدا

 و سپس فرمود: « شخص را تباه نمي سازد.

همانا كه اين شحّ حركت خفيف و نامحسوسي مانند حركت مور، و انواع و شاخه هايي مانند انواع و »

 3«شاخه هاي دام صياد دارد.

 ه.  لئیم

كريم صاحب جود و بخشش را گويند و هركه را صفات  الظالمُ لئيم : –المنصف كريم 

                                                           
1

.24(، آيه36حديد).

2
 حسن بن علي، شعبه حراني، تحف العقول، مترجم: محمد باقر كمره اي، مصحح: علي اكبر غفاري، .

 .766تهران، كتابچي، بي تا، ص

3 ، تهران، نشر 2بابويه، ترجمه من ال يحضره الفقيه، مترجم: علي اكبر، غفاري، ج ابن محمد بن علي،.

 .579، صصدوق، بي تا
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بخيل از آنكه ديگران دارايي خود را براي خود  1حميده باشد نيز كريم گويند و لئيم مقابل اوست.

خرج مي كند ناراخت شده بخل مي ورزد و چون كسي را ببيند كه براي خود و خانواده اش 

هزينه اي صرف مي كند ناراحت مي شود به اندوه فرو مي رود، او را از اين كار منع مي كند و به 

  2ا به اصطالح لئيم)پست( مي خوانند.سخت گيري در مصارف زندگي امر مي نمايد و اينان ر

است « فضيلت»مقابل « رذيلت»احسان كردن لئيم يعني بخيل زشت ترين رذيلتي است ، 

باعتبار اين « بودن احسان بخيل زشت ترين رذيلتي»يعني صفتي كه باعث پستي مرتبه باشد و 

مذموم است ، و  است كه بخيل اگر احساني كند بي منت تمام نباشد و احسان با منت بغايت

ممكن است كه مراد به لئيم مطلق بد كردار باشد و بدي احسان او نيز باعتبار منت باشد يا باعتبار 

 5اين كه اكثر بجمعي احسان كند كه مانند او بدكردار باشد و در مصارف بد مصرف كنند.

 و. قتور

 4«ذَالِكَ قَوَامًا   واْ وَ كَانَ بَينْوَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَ لَمْ يَقْترُُ»

 اين آيه مسئله را تحت عنوان يقتُر بيان مي كند و مي فرمايند:

يكي از ويژگي هاي عباد الرحمن بندگان خاص خداوند بخشنده اين است كه هنگامي كه 

 انفاق مي كنند، نه اسراف نه سختگيري مي كنند، بلكه در ميان اين دو حد اعتدالي دارند.

                                                           
1

 محمد حسين ، آقا جمال خوانساري ، شرح غررالحكم و دررالكلم ، مترجم: جالل الدين حسيني .

.24، تهران ، دانشگاه تهران ، بي تا ، ص 1محدث ، ج

2 ، چاپ سوم، تهران،  2حسن بن محمد، ديلمي، ارشاد القلوب، مترجم: هدايت اهلل، مسترحمي، ج .

 .145، ص1549مصطفوي، 

3
 .24، ص 1آقا جمال خوانساري ، همان ، جمحمد حسين ،.

4
 76(، آيه 23فرقان).
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معناي قَتَر: يقتَر از ماده قَتَر بر وزن صَبر به معني تنگ گرفتن است كه نقطه مقابل اسراف 

مي باشد و گاه)اسراف و اقتار( را در مقابل يكديگر قرار مي دهند، يكي اين است كه به بيش از 

ضعيف  حد الزم و ديگر اين است كه كمتر از حد الزم انفاق كند. در واقع قتر و اقتار از مراحل

بخل است؛ زيرا از حد اقل چيز انفاق مي شود هرچند كمتر از مقدار شايسته باشد، در حالي كه 

مراحل شديد تر بخل هيچ گونه انفاقي نمي شود و از آن به عنوان قتور صفت مبالغه در همان 

د را از معني يعني بخيلي كه بخل را به نهايت درجه رسانده و با اين حال، خداوند بندگان ويژه خو

 1اين صفت نيز پاك و مبرا مي داند.

 2«لم يقتروا به معني لم يبخلوا في حق اهلل عَزَوجلّ»مي فرمايند: )عليه السالم( امام صادق

 ی. ضنین

 3«او بر عالم غيب بخيل نيست.« »وَ مَا هُوَ عَلىَ الْغَيْبِ بِضَنِين: »ضن بخل در امر گرانبهاست

 مي فرمايند:  )صلي اهلل عليه و آله(ت. رسولخداضن صفت مشبهه از ماده )ضن( اس

نسبت به هيچ چيز از آنچه به او وحي مي شود بخل نمي ورزد و چيزي را از كسي كتمان و پنهان »

نمي كند و تغيير و تبديل نمي دهد، بلكه همان طور كه جبرئيل تعليم داده به مردم مي دهد آنچه را مأمور به 

 «تبليغ آن شد تبليغ مي كند.

مراتب بخل همگي مورد مذمت خداوند و ائمه قرار گرفته است چه كم چه زياد در هر 

                                                           
 .142محمد، نوروزي، همان كتاب ، ص.1

2
، چاپ سوم، قم، ناشر دارالكتاب، 2علي بن ابراهيم، قمي، تفسير قمي، مترجم: طيب موسوي جزايري، ج.

 .116، ص1575

3
 24( ، آيه61تكوير).
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صورت بايد بتوان آن را از قلب بيرون كنيم. الشُح و اإليمان ال يجتمعان في قلب واحد: بخل و 

 1ايمان در يك قلب واحد جمع نمي شوند.

 علل و عوامل بخل -2

 حب دنیا الف.

 فَمِنكُم اللَّهِ سَبِيلِ فىِ لِتُنفِقُواْ تُدْعَوْنَ هَؤُلَاءِ هَأَنتُمْ(33)   أَضْغَانَكمُ يخُْرِجْ وَ تَبْخَلُواْ فَيُحْفِكُمْ يَسَْلْكُمُوهَا إِن»

 لَا ثُمَّ غَيرَْكُمْ قَوْمًا يَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْاْ إِن وَ  الْفُقَرَاءُ أَنتُمُ وَ    الْغَنىِ اللَّهُ وَ  نَّفْسِهِ عَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ مَن وَ  يَبْخَلُ مَّن

 2«(33)  أَمْثَالَكم يَكُونُواْ

 برمال را شما هاى كينه و ورزيد، مى بخل كند طلب شما از اصرار به و بخواهد را شما[  اموال] اگر»

 شما از برخى پس. ايد شده خوانده فرا خدا راه در انفاق براى كه هستيد[  مردمى] همان شما (33. )كند مى

 شما و است نياز بى خدا[  گرنه] و ورزيده، بخل خود زيان به تنها ورزد بخل كس هر و ورزند، مى بخل

 نخواهند شما مانند كه داد خواهد شما از غير مردمى به را شما جاى[ خدا] برتابيد روى اگر و نيازمنديد

 («33.)بود

را بيان مي نمايد و در حقيقت ال دوستي مردم به مآيه شريفه دلبستگي شديد بسياري از 

نوعي مالمت و سرزنش آن ها و در عين حال تشويق به ترك اين وابستگي است، تا آنجا كه اگر 

 خدا نيز از آنها مطالبه كند، خشم و كينه او را به دل مي گيرند.

وتمندان كه بعد سوره مباركه قلم درباره سرگذشت عده اي از ثر 55تا  26خداوند در آيات 

از مرگ پدرشان تصميم گرفتند كه مستمندان را كه هرساله از اين باغ بهره برند محروم سازند را 

                                                           
1

عطاردي ، مترجم: عزيز اهلل عطاردي قوچاني ، عطار ، تهران ، بي علي بن حسن، طبرسي ، مشكاة األنوار .

 .217تا ، ص

2
.56و  56( ، آيه 46محمد).
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بيان مي كنند، كه علت اين تصميم چيزي جز حب دنيا و زياده خواهي نيست، اصوالً ثروتمندان 

عالقه گاهي بخاطر  دنيا پرست عالقه دارند قدرت هاي اجتماعي بيشتري در اختيار بگيرند كه اين

فزون طلبي و گاهي به علت ترسي است كه از قدرت هاي سياسي و اجتماعي ديگران دارند كه 

مبادا ثروت آن ها توسط آن قدرت ها آسيب ببيند به همين خاطر هميشه با پيامبران كه مردم را 

اطر عالقه زياد زير چتر حكومت الهي قرار مي دادند به مخالفت بر مي خاستند، بعضي افراد به خ

به شهوت دنيا، به اموال خود كه وسيله اي براي وصول به شهوات است عشق مي ورزند، به 

 1طوري كه حاضر نيستند كترين چيزي در اختيار كسي بگذارند.

 بی توجهی به مالكیت خدا و فراموش کردن خداب. 

بي توجهي به مالكيت خدا و اينكه افراد همه اموال را از خودشان مي دانند. خداوند در آيه 

 آل عمران مي فرمايد:  161

 خَِلُواْب مَا سَيُطَوَّقُونَ  لَّهُمْ شرٌََّ هُوَ بَلْ  لَّهُم خَيرًْا هُوَ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ بِمَا يَبْخَلُونَ الَّذِينَ    يحَْسَبنَ لَا وَ»

 فضل از خدا آنچه به كه كسانى و» «خَبِير تَعْمَلُونَ بمَِا اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ وَ  الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ

 برايشان بلكه است، خوب آنان براى[  بخل] آن كه نكنند تصور هرگز ورزند، مى بخل كرده، عطا آنان به خود

 زمين و آسمانها ميراث. شود مى گردنشان طوق قيامت روز اند، ورزيده بخل آن به كه آنچه زودى به. است بد

 «.است آگاه كنيد مى آنچه به خدا و خداست، آنِ از

( شده كه مفهوم آن اين فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ مَاقابل توجه اينكه: در اين آيه از مال تعبير به )

است كه مالك حقيقي اموال و منابع و در آمد خدا است و آنچه به هركس داده شده از فضل و 

                                                           
 .761،ص1569، چاپ دوم، تهران، قائم آل محمد، اقي، احمد، معراج السعادتنر.1



12 

 1كرم اوست، بنابراين جاي اين نيست كه كسي از انفاق در راه مالك حقيقي، بخل بورزد.

را بعضي مفسران، معتقدند اين جمله عموميت دارد و همه مواهب الهي حتي علم ودانش 

يعني « واهلل ميراث السموات و األرض»شامل مي شود. سپس آيه اشاره به يك نكته ديگر مي كند.

اين اموال، چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود چه نشود باآلخره از صاحبان آن جدا خواهد شد 

هتر و خداوند وارث همه ميراث زمين و آسمان خواهد بود. اكنون كه چنين است چرا بخل، چه ب

كه پيش از جدا شدن از آن ها از بركات معنوي آن ها بهره مند گردند نه تنها از حسرت و 

 2مسئوليت آن.

 مي فرمايند: )عليه السالم(صادقامام 

شخصي كه مال خود را باقي مي گذارد و به دليل بخل در راه اطاعت خدا انفاق نمي كند سپس مي »

در طاعت و نلفرماني خدا مصرف مي كند پس اگر در پيروي  ميرد و آن مال را براي كسي مي گذارد كه

دستور خدا مصرف كند صاحب آن مال را مشاهده مي كند و بر اندوه و حسرتش مي افزايد چرا كه مال 

متعلق به او بوده چون صاحب مال را در ميزان ديگري مشاهده مي كند و اگر در راه نافرماني خدا صرف 

 3«مي شود چرا كه در راه خدا خرج نشده است.شود باز بر حسرتش افزوده 

 «والبخل بالموجودُ سُوُءُ الظَّنَّ بالمَعبُود.»مي فرمايند:  )عليه السالم(امير المؤمنين

بخل ورزيدن نسبت به آنچه انسان دارد به خاطر سوءِ ظن به خداست سوءِ ظن به مالك حقيقي و 

                                                           
1 چاپ ، 19جسيد محمد حسين، طباطبايي، ترجمه الميزان، مترجم: سيد محمد باقر، موسوي همداني، .

 .321، ص1564پنجم، قم، دفتر تبليغات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

 .192، ص1564ناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، چاپ اول، تهران، دارالكتب اإلسالميه، .2

، چاپ 22حسين، بروجردي، منابع فقه شيعه)ترجمه جامع األحاديث شيعه(، مترجم: جمعي از فضال، ج.3

 .253، صش1567تهران، انتشارات فرهنگ سبز، اول، 
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 1به وعده هاي او و قدرتش برهمه چيز.

 تهیدستی ترس از  ج.

بخيل پيوسته از فقر در هراس است و از تهي بودن دست خود هراسان، اين ترس اورا به 

 انجام گناه وا مي دارد تا آنجا كه دست به انجام گناهان كبيره مي زند.

 الْانسَانُ كاَنَ وَ  الْانفَاقِ خَشْيَةَ لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا   رَبىّ رَحْمَةِ خَزَائنَ تَمْلِكُونَ أَنتُمْ لَّوْ قُل»اسرا: 111آيه  

 امساك قطعاً كردن خرج بيم از هم باز بوديد، پروردگارم رحمت هاى گنجينه مالك شما گرا :بگو« »قَتُورًا

 .«است بخيل همواره انسان و ورزيديد، مى

 2و انسان طبعاً موجودي بخيل است.

 :)صلي اهلل عليه و اله(رسول خدا

كه دارد از انفاق كوتاهي مي كند در صورتي كه بخشش، اموالش را  جاي تعجب است بخيل با بخلي»

 3«از بين نمي برد و او را فقير نمي كند و بخل سبب باقي ماندن اموال نمي گردد.

اگر شما خزانه هاي بخشش پروردگار عالم را »بگو:اي پيامبر تو به اين پيشنهاد دهندگان 

ن مال)آن خزانه ها( نگاهي مي داريد و انفاق مالك شويد همان وقت هم از ترس فقر و كم شد

                                                           
آقا جمال خوانساري، محمد حسين، شرح آقا جمال بر غرر الحكم و دررالكلم، جلد يك، محقق : جالل .1

 .529الدين، حسيني محدث، تهران، دانشگاه تهران، بي تا، ص

ششم، تهران، صدوق،  ، محقق: علي اكبر غفاري، يك جلد، چاپتفسير جامعبروجردي، محمد ابراهيم، .2

 .131، ص1571

3 ، 1567چاپ اول، قم، انتشارات حكمت، ، 4جسيد عبد الحجت، بالغي، حجة التفاسير االكسير، .

 .91ص
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 1نمي كنيد و آدمي بخيل است.

 تكبر و فخر فروشی د.

 56و57تكبر و فخر فروشي از عوامل بخل ورزي و دعوت به آن مي باشد. سوره نساء آيه

طبق آيه كسانيكه متكبر و خود –كسانيكه از انفاق اموالشان در راه خدا بخل مي ورزند 

ومردم را به بخل دعوت مي كنند و آنچه خداوند از فضل و  -اين چنين هستند.خواه هستند 

 2رحمتش به آن ها داده كتمان مي كنند.

اي آيه در حقيقت، دنباله ي آيات پيش و اشاره به افراد متكبر و خودخواه است آن ها نه 

ن دعوت مي كنند و تنها خودشان از نيكي كردن به مردم بخل مي ورزند، بلكه ديگران را نيز به آ

اينكه آخر آيه مي فرمايند: عذاب آنها خوار كننده است. براي اين است كه جزاي تكبر و خود برتر 

 5بيني را از اين راه ببينند.

 (23)فَخُورٍ مخُْتَالٍ    كلُ يحُِبُّ لَا اللَّهُ وَ  ءَاتَئكُمْ بِمَا تَفْرَحُواْ لَا وَ فَاتَكُمْ مَا  عَلىَ تَأْسَوْاْ لِّكَيْلَا»

 «(24)الحَْمِيدُ    الْغَنىِ هُوَ اللَّهَ فَإِنَّ يَتَوَلَّ مَن وَ  بِالْبُخْلِ النَّاسَ يَأْمُرُونَ وَ يَبْخَلُونَ الَّذِينَ

 خدا و نكنيد، شادمانى است داده شما به آنچه[  سبب] به و نشويد اندوهگين رفته شما دست از آنچه بر تا»

 ورزيدن بخل به را مردم و ورزند مى بخل كه همانان(23: )ندارد دوست را فخرفروشى خودپسند هيچ

 4(«24).است ستوده نياز بى خدا قطعاً گرداند روى كه هر و. دارند وامى

                                                           
1

 .91همان كتاب ، ص سيد عبد الحجت،.

، 1565چاپ اول، تهران، انتشارات صدوق، ، 2جابراهيم، عاملي، تفسير عاملي، محقق: علي اكبر، غفاري، .2

 .45همان كتاب ، صسيد عبد الحجت، بالغي، ،  .416ص

 .576، ص2جناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، .3

4
24-25(، آيات36حديد).
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 مي فرمايند:  )عليه السالم(امام باقر

سه چيز است كه موجب بد بختي مي شود؛ بخلي كه اطاعت شود، هواي نفسي كه تبعيت شود و »

 1«انسان بر خود خشنود بود و تكبر ورزد.آنكه 

آري الزمه دلبستگي شديد به مواهب دنيا تكبر و غرور بخل و دعوت ديگران به بخل است 

بخل كردن به اين دليل است كه سرمايه ي كبر و غرور خود را در اين اموال مي داند و هرگز اما 

راي اين است كه اوالً اگر ديگران نمي خواهد آن را از دست دهد و اما دعوت ديگران به بخل ب

سخاوتمند باشند او رسوا مي شود و ثانياً چون بخل را دوست دارد مبلغ چيزي است كه به آن 

 2عشق مي ورزد.

بخيل ترين مردم كسي است كه از روي »« البخيل مَن بَخِلَ بالسَّالم.»:  )عليه السالم(امام صادق

 5«تكبر و غرور در سالم كردن بخل بورزد

 ه. جهل

 4بخل ورزي آدمي معلول جهل و شناخت نادرست از خير و شر مي باشد.

بخَِلُواْ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَئهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيرًْا لَّهُم  بَلْ هُوَ شرٌََّ لَّهُمْ  سَيُطَوَّقُونَ مَا     وَ لَا يحَْسَبنَ»

                                                           
، نجفي، بي جا، 6بحاراالنوار، مترجم: محمد جواد، ج 44محمد باقر بن محمد تقي، مجلسي، ترجمه ج .1

 .115بي نا، بي تا، ص

2
 .576، ص2جناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، .

احمد بن محمد ، ابن فهد ، آيين بندگي و نيايش ، ترجمه عدة الداعي ، مترجم: حسين غفاري ساروي ، .3

 .517قم ، بنياد معارف اسالمي ، بي تا ، ص

4
.191ناصر، مكارم شيرازي، همان ، ص.
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 1«لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  وَ اللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيربِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  وَ 

اين آيه به مانعان زكات تحصيص داده شده است و تشديدهايي كه در آيه به چشم مي 

خورد نيز دليل بر اين است كه افرادي كه بخل مي ورزند و از آنچه خداوند از فضل خود به آن ها 

او نمي دهند تصور نكنند كه به سود آن هاست، بلكه اين كار به زيان آن ها تمام مي  داده در راه

شود و اين نشانه ها ي جهل و شناخت نادرست آن هاست كه اموالي كه حقوق واجب آن ها 

پرداخت نشده و اجتماع، از آن ها بهره اي نگرفته است تنها در مسير هوس ها ي فردي و گاهي 

ه كار گرفته شده است يا بي دليل انباشته گرديده و هيچ كس از آن ها استفاده مصارف جنون آميز ب

نكرده است همانند ساير اعمال زشت انسان در روز رستاخيز طبق قانون )تجسم اعمال( تجسم 

 2مي يابد و به صورت عذاب دردناكي درخواهد آمد.

 در مورد بخل سؤال شد، فرمودند:  )عليه السالم(از حضرت علي

خل آن است كه انفاق كرده را تلف بداند و آنچه را امساك كرده آن را اسراف ببيند و اين جهل ب»

 3«است.

 و. نداشتن ایمان به معاد

بخيل ايمان به معاد ندارد. اگر بداند از دوستان و برادران حاضر و زنده هجرت كرده و به 

ندد اين گمان باطل او كه با مرگش دوستان و برادران ديگرش كه قبالً در قيد حيات بودند مي پيو

                                                           
1

 .161( ، آيه 5آل عمران).

2
اى، يك  ، مترجم: على بن حسين، زواره اى كشف الغمة / ترجمه و شرح زواره اربلى، على بن عيسى، . 

 .141، تهران، انتشارات إسالمية، بي تا ، ص 2محقق / مصحح: ابراهيم، ميانجى، ج جلد، 

3
 همان.
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پايان مي يابد و از بهترين دوستان جدا مي شود زائل خواهد شد و اين سنت مرگ نه براي او، 

 1بلكه براي هركس است كه در خانه هاي ديگران نشسته است.

كسي كه همه چيز را از خدا مي داند، حتي عبادت، حيات و مماتش را در پس اختيار حي 

ه و او را رب العالمين هستي مي نگرد، وقتي مورد امتحان واقع مي شود همه مالش را قيوم دانست

مي بخشد و در هنگام بذل جان نيز كمك هيچ كس از ملك و ملكوت را نپذيرفته و به راحتي 

برآتش پا مي گذارد، پس عجيب نيست كه خداوند آن آتش را براي او سرد و همراه سالمت كرده 

 2هيبت آتش، گلستاني زيبا فراهم نمايد.و از آن خرمن پر 

 آثار و عواقب بخل -9

 انكار پاداش الهی الف.

[  پاداش] و ديد، نياز بى را خود و ورزيد بخل آنكه امّا و» « بِالحُْسْنى كَذَّبَ وَ  اسْتَغْنىَ وَ بخَِلَ مَن أَمَّا وَ»

 3«گرفت دروغ به را نيكوتر

كنود كسي طبق آيه  4«است. ناسپاس سخت پروردگارش به نسبت انسان كه« »لَكَنُود لِرَبِّهِ الْانسَانَ إِنَّ»

 3است كه تنها غذا مي خورد و از بخشش به ديگران خودداري مي كند.

                                                           
 .35. نصراهلل، شاملي، معنا شناسي بخل در نهج البالغه ، ص1

، تهران، فيض االسالم، بي تا، 5شرح فيض االسالم اصفهاني، ج سيد رضي، شرح نهج البالغه، ترجمه و.2

 .115ص

./  1713، بي جا، بي نا، بي تا، ص1محمد، ري شهري، ميزان الحكمة، ترجمه محمد رضا، شيخي، ج .3

 .393، ص1562سيد، عباس حسيني، سيد كريمي، تفسير عليين، چاپ اول، قم، انتشارات اسوه، 

4
7(، آيه111عاديات).

 .351، ص1571فراهاني، ، تهران،1، چاپ11ج، فسير مجمع البيانرضا ستوده، تفضل بن حسن، طبرسي، .5
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كنود كسي است كه نعمت هاي الهي را انكار مي كند. انسان كنود كسي است كه وقتي 

رفتار مشكلي گردد نا شكيبايي و جزع مي نعمتي به او مي رسد از ديگران دريغ مي كند و اگر گ

 1كند. البته همه اين ها به معناي ناسپاسي و بخل است.

ازبخل ورزي انسان بخيل همين كافي است كه نسبت »مي فرمايند:  )عليه السالم(امام صادق

 2«به پروردگارش بدبين است.

 ترك جهاد ب.

 19شركت نكردن منافقان در جهاد به سبب بخل آنان به مسلمانان بود كه خداوند در آيه 

به زودي با » «الخَْير... عَلىَ أَشِحَّةً حِدَادٍ بِأَلْسِنَةٍ سَلَقُوكُم »...احزاب به آن اشاره مي كنند و مي فرمايند: 

 «زبان هاي تيزي كه از خير بخل مي ورزند با شما مالقات مي كنند.

در كتاب سليم بن قيس مي خوانيم كه: اظهار شجاعت هاي عمر در ايام صلح از جمله اينان 

او را فضيلت مي دهد، او فرار مي كرد نه  -اي شيث بن قيس-بعضي از كساني كه تو و اصحابت

تيري مي انداخت نه شمشيري مي كشيد و نه نيزه اي، وقتي نوبت مرگ و در گيري مي شد به 

مي برد و پنهان مي شد و عذر مي آورد و مانند گوسفندي يك چشم خود را پنهان گوشه اي پناه 

 5مي كرد و در مقابل دستهيچ لمس كننده اي از خود دفاع نمي كرد.

هرگاه با دشمن روبرو مي شد فرار مي كرد و از ترس و پستي به دشمن پشت مي نمود و 

                                                           
1

 .172-171صصبي جا، بي نا، بي تا، ، 21قرطبي، الجامع االحكام القرآن، ج.

 .744حسين، بروجردي، همان كتاب ، ص .2

3
 اسماعيل، انصاري زنجاني خوئيني، سليم بن قيس، قيس، اسرارآل محمد/ ترجمه كتاب سليم، مترجم: .

 .236قم، نشر الهادي، بي تا، ص
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اد و جنگ يكي از آثار بخل است و آن گاه كه موقع تقسيم غنائم بود سخن مي راند ترك جه

انسان بخيل نمي تواند از جان خود در راه خدا بگذرد هرچند بداند كه خداوند پاداش عظيمي 

 براي آن در نظر گرفته باشد.

 سختی ج.

 11تا  6خداوند در سوره ليل آيات  1بخل ورزي سبب گرفتار شدن به سختي مي شود.

 فَسَنُيَسِّرُهُ  بِالحُْسْنىَ كَذَّبَ وَ اسْتَغْنىَ وَ بخَِلَ مَن أَمَّا وَ»ضمن اشاره به مجازات شديد بخيالن مي فرمايد: 

طلبد و پاداش نيكي  اما كسي كه بخل ورزيده و از اين راه بي نيازي»« تَرَدَّى إِذَا مَالُهُ عَنْهُ يُغْنىِ مَا وَ لِلْعُسْرَى

الهي را تكذيب كند، ما او را در مسير دشواري قرار مي دهيم و آن هنگام كه)در جهنم( سقوط مي كند، ديگر 

 .«ودي نخواهد داشتاموال او را به حالش س

 از اين تعبير به خوبي روشن مي شود:

ا و آخرت براي انسان بخل سبب بي نيازي و ثروت نمي شود؛ بلكه پيمودن اين راه، كار را در دني

در دنيا به بال و شدائد و سختي ها دچار و  2دشوار مي كند. چه سودي به حال او خواهد داشت.

در آخرت به غل و زنجير و عمود و تازيانه و حميم و عساق و آتش و روي سياه و حشر با 

 5شيطان و ساير عذاب ها گرفتار مي شود.

در تفسير )يُسر( در مقابل )عُسر( است، مفسران بزرگ، احتماالت زيادي داده اند كه نقطه 

                                                           
1

 .576ناصر، مكارم شيرازي، برگزيده كتاب اخالق در قرآن، ص.

 .311طباطبايي، همان كتاب ، صسيد محمد حسين، .2

3 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسالم،  14طيب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، ج.

 .141ش، ص1566
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مقابل اين احتماالت در مورد عُسر نيز صادق است. نخست اين كه منظور از زمينه هاي توفيق و 

آسان شدن راه اطاعت خدا است در برابر واژه عسر كه درباره سلب توفيق و پيچيدگي راه اطاعت 

بعضي آن را به معني راه آسان زندگي و بعضي، راه بهشت و پاداش هاي بزرگ الهي و  است.

بعضي ديگر به معني امدادهاي غيبي و مانند آن شمرده اند، ولي همان گونه كه در باال اشاره شد 

عسر و همچنين يسر مفهوم وسيع و گسترده اي دارد كه تمام اموري را كه مربوط به دنيا و آخرت 

امل مي شود. پس كسي كه بخل مي ورزد به سختي دچار مي شود كه اين سختي انواع است، ش

 1گوناگون دارد.

 مي فرمايند:  باقر)عليه السالم(امام 

نمايد، گرفتار شود به كمك هركس از كمك برادر مسلمانش دريغ كند و در انجام حاجت او بخل »

 2......«طر او فردي هم كسي كه گنهكار شود به خاطر او به سختي افتد و به خا

 آسایش نداشتند.

با توجه به اينكه بخيل به پروردگارش بي اعتماد و بد بين است و نسبت به اموال خود 

وابستگي دارد هميشه در نگراني به سر مي برد كه مبادا آن را از دست بدهد و اين امر آرامش را از 

 او مي گيرد.

 مي فرمايند: )عليه السالم(امام صادق

                                                           
1

 .63، ص 26ناصر ، مكارم شيرازي ، تفسير نمونه ، ج.

2 ، ، قم، ناشر اسوه، بي تا3محمد بن يعقوب، كليني، اصول كافي، مترجم: محمد باقر، كمره اي، ج.

 .533ص
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كمترين آسايش را بخيالن دارند كه به واجبات خدا 1براي بخيل راحتي و آسايش نيست.» 

 2«بخل مي ورزند.

 3«آرامش بخيل از تمام مردم كمتر است.« »اَقَلُّ الناس راحةً اَلبَخيلُ»

 مشورت نكردن با بخیل ه.

را از مشورت با   )عليه السالم(در سخني حكيمانه حضرت علي )صلي اهلل عليه و آله(پيامبر اكرم

يا علي هيچ گاه با بخيل مشورت نكن زيرا تو را از هدفت باز مي »بخيل منع كرده و فرموده است: 

 4«دارد.

 راهكارهای اجتناب از بخل -4

 توجه به علم خداوند الف.

 خدا حقيقت، در» «عَظِيمًا أَجْرًا لَّدُنْهُ مِن يُؤْتِ وَ يُضَاعِفْهَا حَسَنَةً تَكُ إِن وَ  ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَظْلِمُ لَا اللَّهَ إِنَّ»

 پاداشى خويش نزد از و كند، مى چندانش دو باشد نيكى[ كارِ ذرّه، آن] اگر و كند نمى ستم اى ذرّه وزن هم

 3«.بخشد مى بزرگ

 بخَِلُواْ مَا سَيُطَوَّقُونَ  لَّهُمْ شرٌََّ هُوَ بَلْ  لَّهُم خَيرًْا هُوَ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ بِمَا يَبْخَلُونَ الَّذِينَ    يحَْسَبنَ لَا وَ»

 فضل از خدا آنچه به كه كسانى و» «خَبِير تَعْمَلُونَ بمَِا اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ وَ  الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ

                                                           
1

 .515ص ا، بي تا،بي جا، بي ن ، 65جنجفي،  محمد جوادبحاراالنوار،  44مجلسي، ترجمه ج  ،محمد باقر.

، محمد بن علي، بابويه، كتاب مواعظ، مترجم: عزيز اهلل عطاردي قوچاني، تهران، ناشر مرتضوي، بي تا.2

 .36ص

 .119ص ،1563، قم، عصرجوان، 2زايي، چاپ علي اكبر ميراينده، كلمات قصاررسول اعظم، پ ،ابوالقاسم.3

 .567نا، بي تا، ص بحاراالنوار، بي جا، بي 44محمد باقر بن محمد تقي، مجلسي، ترجمه ج .4

5
 41(، آيه4نساء).
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 برايشان بلكه است، خوب آنان براى[  بخل] آن كه نكنند تصور هرگز ورزند، مى بخل كرده، عطا آنان به خود

 زمين و آسمانها ميراث. شود مى گردنشان طوق قيامت روز اند، ورزيده بخل آن به كه آنچه زودى به. است بد

 1«است. آگاه كنيد مى آنچه به خدا و خداست، آنِ از

كه دامنگير شما  اين آيه در حقيقت به افرادي بي ايمان و بخيل مي گويد اين مجازات هايي

مي شود محصول اعمال شماست و از سوي خدا هيچ ستمي نخواهد شد و اگر به خدا ايمان 

داشتيد و به جاي بخل راه خدا را پيش گرفته بوديد از پاداش عظيم الهي برخوردار مي شويد و 

 2خداوند به حسنات آن ها به مراتب بيش از آنچه انجام داده اند پاداش مي دهد.

 ه به غنای مطلق خداوندتوج ب.

 تنها ورزد بخل كس هر و» «الْفُقَرَاء أَنتُمُ وَ    الْغَنىِ اللَّهُ وَ  نَّفْسِهِ عَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ مَن وَ  يَبْخَلُ مَّن»

 3.«نيازمنديد شما و است نياز بى خدا[  گرنه] و ورزيده، بخل خود زيان به

توجه به غناي مطلق خدا راهي براي دور ماندن از بخل است. كسي كه خود را مالك واقعي 

ثروتش مي داند و غافل از اين حقيقت است، كه همه چيز مملوك خدا است و نسبت به مال و 

ثروت عشق افراطي دارد و از تشخيص خير و شر خويش عاجز است و قيامت و حساب و 

است دچار بخل مي گردد. انسان همه ثروت و مالش عطاي خداست و محاسبه آن را از ياد برده 

اين حق را ندارد كه ثروت را به اسارت بكشد و يا هرگونه دلش بخواهد آن را خرج كند، انسان 

مجاز است مطابق شانس از ثروتش استفاده كند و اضافه آن از فضل خداست در راهي كه حضرت 

                                                           
1

 161(، آيه5آل عمران).

 .443، ص1566حضرت ولي عصر، مؤسسه تحقيقات ، بي جا، 4هشت اخالق، چمهدي، نيلي پور، ب.2

3
 .56( ، آيه 46محمد).
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 1حق معين نموده انفاق نمايد.

 )صلي اهلل عليه و آله(كه او را خليفه خود قرار داده است اطاعت كند. از رسول خداكسي 

 روايت شده است كه:

ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فسيأله من فضله ما اعطا اهلل اياه فيبخل عليه اال خرج له يوم القيامة من »

 2«جهنم شجاع تيلمظ حتي يطوقه.

ند و از اضافه مالي كه خداوند به وي عطا كرده براي خويشاوندي نيست به خويشاوندش رجوع ك»

جبران مشكلش بخواهد و او نسبت به سائل بخل ورزد، مگر اينكه قيامت ماري عظيم از جهنم بيرون آيد و او 

 «را پيوسته بگزد تا طوق گردنش شود.

 5«اقل الناس راحة البخيل: كمترين راحتي را در ميان مردم بخيل دارد.»سپس فرمود: 

 توجه به مالكیت خداوند ج.

 آنِ از زمين و آسمانها ميراث« »...خَبِير تَعْمَلُونَ بمَِا اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ وَ ...»

 4.«است آگاه كنيد مى آنچه به خدا و خداست،

انسان ها زمينه توجه به اينكه خداوند مالك آسمان ها و زمين است و آگاهي او از اعمال 

است افرادي بخل مي ورزند و از آنچه خداوند از فضل خود به آن ها داده در راه  جتناب از بخلا

                                                           
 .466همان ، صحسين، انصاريان، .1

2
عبد الرحمن بن ابي بكر ، سيوطي ، الدار المنثورفي تفسير المأثور، قم ، كتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي  .

 .593ق ، ص1414، 

3 ، بي جا، بي نا، بي تا، 65، مترجم: محمد جواد، نجفي،جهمانمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، .

 .511ص

4
 161( ، آيه 5آل عمران).
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 1او نمي دهند قصور نكنند به سود آن هاست بلكه اين كار به زيان آن ها تمام مي شود.

جدا خواهد اين اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود باآلخره از صاحبان آن 

شد چون خداوند وارث همه ميراث زمين و آسمان ها است اكنون كه اينچنين است چه بهتر كه 

 2پيش از جدا شدن ار آن ها از بركات معنوي آن بهره مند گردند نه تنها از حسرت و مسئوليت آن.

 ویژگی بخیالن در قرآن و روایاتتوجه به د. 

 بسختى را يتيم كه است كس همان اين« »الْمِسْكِين طَعَامِ  عَلىَ يحَُضُّ لَا وَ الْيَتِيمَ يَدُعُّ الَّذِى فَذَالِكَ »

 3«.كند نمى ترغيب بينوا دادن خوراك به و راند، مى

است كه يتيم را به زور از در خانه ي خود مي راند و او را جفا مي كند ، و از بخيل كسي 

را انكار نمي داشت چنين جرأتي به خود نمي داد عاقبت عمل زشتش نمي ترسد و اگر روز حزا 

پس بخيل از عاقبت  4و از عاقبت عمل خود مي ترسيد و اگر مي ترسيد به يتيم ترحم مي نمود.

 عمل خود نمي ترسد كه دست به اين عمل زشت مي زند.

 كُنَّا إِنَّا يَاوَيْلَنَا قَالُواْ/  ظَالِمِين كُنَّا إِنَّا رَبِّنَا سُبْحَانَ قَالُواْ/  محَْرُومُون نحَْنُ بَلْ لَضَالُّونَ إِنَّا قَالُواْ رَأَوْهَا َلَمَّا »

 5«طَاغِين

بخل صاحبان باغ سوخته باعث شد كه آنان از ميوه هاي باغ محروم شوند ، بخل آنان را در 

                                                           
1

 .123، ص 4ي ، تفسير الميزان ، جمحمد حسين ، طبا طباي.

 .191، ص5جناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، .2

3
 .5و 2( ، آيات 116ماعون).

4
 ، قم، مؤسسه 2چاپ، 2محمد تقي بن مقصود علي، مجلسي، لوامع صاحب قراني مشهور به فقه، ج.

 .755، صق1414اسماعيليان، 

5
 .51و  29،  26،  27( ، آيات 76قلم).
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ها در زمره ي ستمگران قرار داد و گفتند هم به خود ستم كرديم هم به فقرا و علت قرار گرفتن آن 

زمره ي طغيانگران نيز بخل آن ها بود ، از حد خود تجاوز كردند و پا از گليم عبوديت فراتر 

 1نهادند.

  :اهلل)صلي اهلل عليه و آله( قال رسول 

اين بخل را حركتي است مانند حركت پاي مورچه كه شاخه ها دارد مانند شاخه هاي شرك، يعني »

داند كه بخل مي كند و افراد بخيل را نهايت نيست و اگر كسي خواهد بسيار است كه آدمي بخل كند و نمي 

كه از آن خالص شود بعد از رياضت و مجاهدات و تضرعات بسيار مي يابد كه حق سبحان و تعالي ريشه 

 2«هاي آن را از نفس بكند.

خود خواه مي در توبيخ و سرزنش انسان ها ي  نهج البالغه 116در خطبه  )عليه السالم(اميرالمؤمنين

 فرمايند:

عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا تُكْرِمُونَ فَلَا أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا وَ لَا أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ »

 5« لَكُمْ وَ انْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوَانِكُماللَّهَ فِي عِبَادِهِ فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْ

را در راه خدايي كه آن مال ها را روزي شما كرد مي بخشيد و نه جان ها را در راه خداي  نه اموال خود»

جان آفرين به خطر مي افكنيد. دوست داريد مردم را در راه خانه هاي گذشتگان عبرت گيريد و از جدايي با 

 «برادرانتان پند پذيريد. نزديكترين

 . بذل نكردن جان2. بذل نكردن مال      1در اين خطبه بخيالن دو ويژگي ناپسند دارند: 

                                                           
1

 .715، ص 19محمد حسين ، طبا طبايي ، تفسير الميزان ، ج.

2
 ، قم، مؤسسه 2چاپ ،7محمد تقي بن مقصود علي، مجلسي، لوامع صاحب قراني مشهور به فقه، ج.

.56، صق1414اسماعيليان، 

3
.216(، همان ، ص 116سيد رضي، نهج البالغه)خطبه.
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هرچه را از اموالش كه مي كند گمان بخيل علت دارد و آن اين كه نبخشيدن مال در راه خدا 

ارد و در نتيجه به ببخشد، عوض ندارد چرا كه او به خداي رب العالمين كه رازق اوست ايمان ند

رزاقيت حق تعالي نيز ايمان ندارد پس خود را در أخذ مال مستقل دانسته و براي آنچه به دست 

آورده ارزش فراواني قائل است. اگر او به پروردگارش حسن ظن داشته باشد يقيناً عذرش برطرف 

قادي در گشته و مي داند هرچه او ببخشد عوض بهتري نصيبش مي شود. پس بخيل ضغف اعت

 1توحيد افعالي دارد.

آتشگيره جهنم در روز قيامت هر ثروتمندي است كه در انفاق مال خود به فقيران بخل 

چون غني در نيكي و بخشش خود بخل ورزد، فقير آخرت خود را به دنياي  2ورزيده باشد،

خويش خواهد فروخت، بخل جامع همه عيب ها ي بد است و افساري است كه آدمي با آن به هر 

 5بدي كشيده مي شود.

 ه.  توجه به نقش معیشت خدا در توسعه و  روزی انسان ها

بگو: پروردگار من است « »مَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لَكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِ   ُقلْ إِنَّ رَبىّ »

 4«دانند. كه روزى را براى هر كس كه بخواهد گشاده يا تنگ مى گرداند ليكن بيشتر مردم نمى

 هرگز نبايد وسعت روزي دليل بر سعادت و تنگي را دليل بر شقاوت شمرد اما اكثر مردم از

اين واقعيت بي خبرند اگر بدانند كه همه امور به دست خداوند است و روزي گسترده را خداوند 

                                                           
1 محمد ، احمد جاد موسوي. ش ، 1561زماني ، قم ، پژواك انديشه ،  مصطفويقرآني، هاي قصه ،

 .267ص

2
، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ 7محمد رضا، محمد، علي، حكيمي، الحياة، مترجم: احمد، آرام، ج.

 .113، ص1561اسالمي، 

3
 95همان، ص.

4
57(، آيه54سبأ).
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 1مي دهد نه بخل و خساست مي توانند از بخل پيشگيري كنند.

 و.  درك خیر و شر

در ك صحيح انسان ها از خير و شر خويش، زمينه بخشش از دارايي ها و پرهيز از بخل 

 است.

هركه از بخل نفسش محفوظ شود آن ها اند  2«حَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونوَ مَن يُوقَ شُ»...

 5نجات يافتگان.

انسان ها بايد بدانند كه خير و رستگاري آن است كه خداوند وعده داده است نه آنكه 

 بوسيله بخل حاصل شود.

بايد كه اوالً به تضرع و بخل امّ الفساد است، پس اگر كسي در نفس خود يابد بخل را مي 

زاري مشغول شود تا حق سبحانه و تعالي آن را زايل گرداند و بعد از آن به رياضت مشغول شود 

و با رياضت نيز تضرع كند تا حق سبحانه و تعالي لطف خود را شامل او كند و اين صفت و باقي 

 4صفات رذيله را از او بردارد.

 

 

                                                           
1

 .119، ص 16ناصر ، مكارم شيرازي ، همان كتاب ، ج.

2
 .9(، آيه39حشر).

3
 .166علي اكبر، همان كتاب ، ص.

4 ، قم، مؤسسه 2، چاپ7محمد تقي بن مقصود علي، مجلسي، لوامع صاحب قراني مشهور به فقه، ج.

 .64ق، ص1414اسماعيليان، 
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 نتیجه گیری

معصومين)عليهم السالم( از تطور معنايي خاصي برخوردار است و با  واژه بخل در بيانات

معناي مفهومي واژه بخل در كالم معصومين كامالً تحت تأثير  مقايسه متن قرآن مي توان گفت؛

معناي قرآن قرار دارد. با اين حال در ميان مصاديق واژه بخل تفاوت هاي بسياري مي بينيم و اين 

نظر مي رسد، زيرا همان طور كه در علم معناشناسي با آن رو به رو هستيم تفاوت ها نيز طبيعي به 

هر متن عالوه بر ويژگي هاي ساختاري اعم از نوع مفردات و كيفيت نحوي كه هريك بر معناي 

 متن تأثير فوق العاده دارد، مصاديق متن را از همديگر متمايز نموده است.

د مذمت قرار گرفته است و بارها و بارها در هرصورت بخل با انواع مترادف هايش مور

خداوند انسان را متذكر مي شود تا خود را در مقابل اين صفت حفظ كند و علت هاي بروز اين 

صفت را بيان مي كند. آثار و عواقب بخل در قرآن و روايات نشان مي دهد كه بخيل به كفر 

ه دنيا طلبي سر سلسله ي تمام نزديك شده و دنيا طلبي در چهره او موج مي زند، در حالي ك

لغزش ها و خطاهاست، بخيل به سوي تكبر، تفاخر و كفر پيش مي رود و سر انجام راه به استكبار 

و انحصار در سرمايه و نهايتاً فقر مالي و فرهنگي باز مي شود و اين به معناي انحطاط فرهگي و 

 ديني مي باشد.
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