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بیماری بخل و درمان آن درآموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


مقدمه

ُبیل ،از رذایل نفسانی است که در برابر جود و سیاوت قرار دارد و به معنای نگهداشتن نابجیای
داراییهای خود و منع از ادای حقوق آنهاست 1.امام حسن مجتبی در تعریف بییل فرمیود
َ
ىُالرجُل َُماُ َأ ْن َف َق ُ ََلَفا ًَُو َُماُ َأ ْم َسكَ َُش َرفًُا؛ 2بیل ایین اسیت کیه فیرد آنچیه را انفیاق
«الْب ْخلُُأ ْن َُي َر َّ
کرده ،تلف شده ببیند و آنچه را نگه میدارد ،شرافت خود» .آنچه بیش از هر هییز آدمیی را در دام
بیل گرفتار میکند ،نگرانی و ترس از فقر در آینده است که عالقه به منافع خود نییز بیه آن دامین
میزند .برای درمان بیل باید بیش از هر هیز ،به سیراغ ریشیه اصیلی آن رفیت و هشیمان تنیگ
بییل را باز کرد تا ترس از فقر از وجودش بریزد و مشت بستهاش باز شود .در این مقالیه مباحیک
معرفتی متعددی در زمینه بدی بیل ،پیامدهای بیل ،آثار سیاوت و درمان بیل بییان شیده کیه
همه در حکم نسیههای شفابیش قرآنی و حدیثی برای درمان آن است.
شناخت بخل

رسوطخدا

یُدا ٍ ُ َأدو ِ
يل؛ 3هیه دردی بیدتر از
ىُم َنُالْب ْخ ُِ
درباره بدی بیل فرموده است « َوَُُأ ُُّ َ ْ َ

بیل است؟!» .بیل نیز همچون نفاق ،از بدترین بیماریهای قلبی است که اگیر عیالج نشیود،
4
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انسان را به وادی هالکت و سقوط میکشاند 1.روایات بعضی رذائل کلیدی مانند غضیب و دروغ
و شرا را «شر» معرفی کردهاند 2،ولی بیل را بیماری دانستهاند که اوج بدی آن را میرساند.
بیل ،در حقیقت قطع پیوند بنده با خداست؛ هنانکیه امیرالمیؤمنین

َيمُ
فرمیوده اسیت « ِإ َذاُل ْ

ٍ
يكن ِ ُِ ِ
ل؛ 3هنگامی که خدا در بندهای حاجتی نداشیته باشید ،او را بیه
ُابتَ ََلُِ ِبالْب ْخ ُِ
َ ْ ِ
َُ َ
يُع ْب َ
ُهُف َ
اج ٌة ْ
بیل مبتال میکند» .بنا بر این روایت ،وقتی بندهای با خدا کار نداشته باشد و از طاعت او سر باز

زند ،خداوند هم با او کاری ندارد ،او را به حاط خودش رها و توفیقات را از او سلب مییکنید و او
را با درد ُبیل تنها میگذارد تا با این درد خود زندگی کند و با این درد بمیرد.
پيامدهای بخل

بیل به دین و دنیای انسان لطمه میزند .برخی از این پیامدها را از رواییات اهیلبییت

بییان

میکنیم.
 .1منشأ بدیها

بیل از رذائل اصلی و منشب بسیاری از گناهان و دردهای دیگری اسیت کیه بیه دنبیاط آن میآیید.

او ِ ُالْصي ِ
امیرالمؤمنین فرموده است «الْب ْخلُُ َج ِام ٌعُُ ِلمس ِ
وب َُوُه َو ُِز َم ٌاُُي َقادُ ِب ِ ُِإلَ ُك ِّلُْيو ٍُ؛
َ َ
َ
بیل ،جامع عیو بد و لجامی است که انسان را به سوی هر بدی میکشاند» .بییل نییز ماننید
ِ
دروغ ،غضب و شرابیواری است کیه نیه تنهیا خودشیان بید و نکوهییدهانید؛ بلکیه بسییاری از

4

درباره بییل فرموده است

بدیهای دیگر را هم به همراه خود میآورند .امیرالمؤمنین

5
ِ
فُ َوُالََّّ َف َقي َة ُِفييُْي ِب ِ
يلُ
يي ُِ
ُالر َِ ِم َُو ُِق َر َّ
الشَّ ِِيحُ ِإ َذ َ
اُش َّح َُم ََّ َع َّ
ُالز َكا َة َُو َّ
َ
ىُالض ْ
ُالص َ َق َة َُوُص َل َة َّ
ِ
يح؛ 6بییل هنگامی کیه بییل مییورزد
اُش ِِ ٌُ
ُع َل ُال َْجََّّ ِةُ َأ ْن َُي ْ خل ََه َ
َُ َر ٌاُ َ
ابُا ْل ِب ِّر َُو َ
ِاه َُوُ َأ ْب َو َ
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زکات [واجب] و صیدقه [مسیتحب] و صیلۀ رحیم و میهمیاننوازی و انفیاق در راه خیدا و
درهای نیکوکاری را منع میکند ،و بر بهشت حرام است که بییل به آن درآید.

انسانهای بییل هر روز با جلوههایی از فقر و بیچارگی خویشان ،همسایگان و همشهریان خیود
روبهرو میشوند ،ولی بیتفاوت از کنار آنها میگذرند؛ مانند گرسنگانی که از میان پسیماندهای
غذایی دیگران ،به دنباط سیر کردن شکم خود هستند ییا کسیانی کیه در دط شیب ،پسیماندهای
خشک و قابل بازیافت را از خیابانها و بیابانها جمع میکنند تا با درآمد اندک آنها ،خرج خیود
و عیالشان را درآورند یا دختران و پسرانی که به سبب نداری ازدواجشان به تبخیر افتاده اسیت و ییا
بیمارانی که به سبب ناتوانی از پرداخت هزینههیای درمیانی ،بیا درد و میرگ دسیت و پنجیه نیرم
میکنند.
 .2بخل نسبت بر خود و خانواده خویش

بیماری بیل گاه مانند سرطانی بدخیم ،همه وجود انسان را فرا میگیرد؛ به گونیهای کیه از خیرج
کردن برای خود و خانوادهاش دریغ میورزد تا آنجا که اهل و عیالش یا منتظر مرگ او میشوند ییا
برای تبمین مایحتاج ضروری خود ،میفیانه از ماط او بر میدارند .ابوسیفیان مصیداق روشینی در
این نوع از بیل است .همسرش هند (جگرخیوار) بعید از فیتح مکیه و اسیالمآوری ظیاهری آن
خانواده ،به پیامبر اکرم

شکایت کرد «ابوسیفیان میردی بیییل و حیریص اسیت و بیه انیدازه

کفایت من و فرزندانم به من نمیدهد ،مگیر اینکیه خیودم بیدون اطیالع او از میالش بیردارم».
امیرالمؤمنین

1

درباره این افراد فرموده است

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب َُوُيفوَ ُال ِْغ ََّ ُال َِّذ ِ
َيبُ َف َي ِصييش ُِفييُ
يُإيَّاِ َُطل َ
َعج ْبتُُلل َْبخيلُُ َي ْستَ ْصجلُا ْل َف ْق َرُالَّذيُم َّْ ُ َه َر َ َ
ال ُّ ْنياُعُيشُالْف َقرا ِ ُوُيِاْب ُِف ْ ِ ِ ِ
ُاأَ ْغ َِّ َيا ُِ؛ 2در شگفتم از بیییل ،بیه سیوی
اب ْ
َ َْ َ
يُاْلخ َرةَُ َس َ
َ َ َ َ
فقری میشتابد که از آن گرییتیه اسیت و غنیایی کیه آن را طلیب کیرده اسیت ،از او فیوت
میشود؛ پس در دنیا همچون فقرا زندگی میکند و در آخرت همچون حسابرسی اغنییا ،بیه
حسابش رسیدگی میشود!

 .1برای مثاط ر.ک محمد بن اسماعیل بیاری؛ صحیح البخقاری؛ ج،9
در ادامه آمده است که پیامبر اکرم

 ،13ح 4696و ج،11

 ،52ح.6419

اجازه داد آن زن بدون اجازه ،بیه مقیدار کفاییت خیودش و فرزنیدانش از میاط

شوهرش بردارد.
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛

 ،491حکمت.126

  134رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

سعدی شیرازی میگوید
«دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند یکی آن که اندوخت و نییورد و دیگیر آن کیه
آموخت و نکرد» 1.بر همین اساس ماط بییل ارزشی ندارد و معلوم نیست کی و کجا خرج شیود
و به هه کسی سود برساند؛ هنانکه امیرالمؤمنین

ِ
يِيحُُ ََ َجير؛ 2زر
فرموده اسیت « ِديَّيارُالشَّ

پوط بییل همچون سینگ بییارزش اسیت؛
سکه شحیح
(بییل حریص) ،سنگ است»؛ یعنی ِ
ِ
هون آن را خودش مصرف نمیکند یا بهجا مصرف نمیکند.
هركمهازرخملدردلم

زنمگاسمت 

هممممهدی ارهممماىاوسممم گاسمممت 3

بسیاری از سکههای طال و نقره به دست آمده از گنجهای کشف شده ،حاصل «رنیج» بییالنیی
است که سرمایه عمرشان را وقف اندوختن آنها کرده و نه خود خورده و نه به کسی دادهاند؛ بلکه
آنها را دفن کردهاند تا در روز مبادا آنها را خارج و خرج کنند ،ولی اجیل بیه آنیان مهلیت نیداده
است.

خوروپوشورخشماىوراحمترسمان 

مممیچممهدارىزرهممركسممان؟ 

نگممه

مانبوسممت 
زرونعمممتاك ممونرممرهكم ِ

كهرعرازبموریمرونزفرممانبوسمت 4
ِ

امیرالمؤمنین

فرموده است

ير َُطاع ِ
يلُُكَسيبُم ً ِ
ِ
اتُيوُُال ِْقيام ِةَُسرةُرج ٍ
ِ
ُاهَ [ُ-ف َو َّرثَي ُ
ية ِ ُِ
ياَلُفييُ َغ ْي ِ َ
إ َّنُ َأ ْع َظ َمُال َِْ َس َر َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ
5
يُطاع ِة ِ
ِ
يار؛
ُاأَ َّولُ ِبي ِ ُالََّّ َُ
ُاهُْ ْب َِانَ ُ َف َ َخ َلُ ِب ِ ُال َْجََّّ َة َُو َُد َخي َل ْ
َرج ًَل]ُ َف َو ُِرثَ َُرج ٌلُ َف َأ ْن َف َق ُُف َ َ ِ
بزرگترین حسرتها در روز قیامت ،حسرت مردی است که مالی را از راه غیر طاعت خیدا
به دست آورده است .پس آن را مردی به ارث میبرد و در راه طاعت خداونید سیبحان آن را
انفاق میکند و به سبب آن وارد بهشت ،و اولی به سبب آن وارد آتش میشود.

 .1مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیات سعدی گلستان؛ با ،8
 .2فضل بن حسن طبرسی؛ نثر الآللئ؛
 .3علی اکبر دهیدا؛ امثال و حکم؛ ج،4

.172

.66
.1945

 .4مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیات سعدی بوستان؛ با  ،2حکایت ،3
 .5محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛

 ،552حکمت.429

.258
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كمممهشمممفاتنیایمممرزفرزنمممروزن  2

بممورمماخممودردممربوشممهخویشممتن 

آثار سخاوت

در برابر بیل سیاوت قرار دارد و در آموزه های دینی از آن به نیکی یاد شده است .سییاوت آثیار
متعدد دنیوی و اخروی دارد که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1محبوبيت سخاوتمند در نزد خداوند

سیاوت ،انسان را نزد پروردگار خود محبو میکند؛ زیرا خداوند خود اهیل سییاوت اسیت و
سیاوتمندان را دوست دارد .امام صادق دربیاره سییاوتمندی حضیرت ابیراهیم فرمیوده
است «ابراهیم آنچنان میهماننواز بود که به «ابواضیاف» یعنی پدر میهمانیان معیروف شید و
هنین بود که وقتی میهمانی نداشت ،در طلیب آنیان از خانیه خیارج مییشید» .سیپس فرمیود
«خداوند ابراهیم را به خلیلی خود گرفت؛ هیون هرگیز از احیدی هییزی نیواسیت و هرگیز
3
ِ
يقُ
هیزی از او خواسته نشد که نه بگوید» .همچنین حضرت فرموده است « َشياب َُْيخيُم َر َّه ٌ
ِ ٍ ِ ٍ 4
وبُُ َأَب ُِإلَ ِ ِ
ِ
تمند فرو رفته در گناهان نزد خداونید
يل؛
ُعاب َُبخ ُ
فيُالذُّ ن ِ َ ُّ
جوان سیاو ِ
ِ
ُاهُم ْن َُش ْي ٍخ َ
ِ
عابد بییل دوستداشتنیتر است» .شاید علت این باشد که پیر عابد بییل ،بیه همیین
از
پیرمرد ِ
ِ
سبب مرتکب گناهان بسیاری میشود و امیدی به بهبود او نیست و با همیین وصیف ،خداونید را
مالقات خواهد کرد.

ُ
اىخواجهكهعمربوفزونازشصمتاسمت ررخوانبوهرگمزمگسمین شسمتهاسمت 
ز
نممانبممومگممرلمممشگرچ ِگزخمماناسممت كورارههمهعمر،كسینشكسمتهاسمتت 5

 .1جالط الدین محمد مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر دوم ،بیش نهم ،بیت 263
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/9

 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیات سعدی بوستان؛ با ،2
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛  ،40ح.6
 .4همان،

.254

 ،41ح.14

بیاض تاج الدین احمد وزیر؛ ج،1
 .5تاج الدین احمد وزیر؛ ِ

.347
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 .2ورود به بهشت

سیاوت افزون بر آثار دنیوی ،آثار اخروی فراوانی هم دارد که مهمترین آنها ،رسیدن به سیعادت
سییاوتمند خیوشاخالق ،در َکنیف
و نجات ابدی است .امام موسی کاظم فرموده اسیت «
ِ
(سایه حفظ و رعایت) خداست و خدا او را رها نمیکند تیا بیه بهشیتش َ
درآورد و خداونید هییچ
پیامبر و وصیای را مبعوث نکرده ،مگر با حاط سیاوت و هیچ یک از صالحان نبوده ،مگر اینکیه
سیی بوده است و پدرم تا هنگام وفات ،پیوسته مرا به سیاوت سفارش میکرد».
امام حسن مجتبی

1

بدهی بدهکاران را میبیشید 2،گاه بردگانش را آزاد 3و گاه میالش را بیا
گاه ِ

خدا قسمت میکرد .در منابع متعدد شیعه و اهلسنت نوشیتهانید کیه ایشیان در  47سیاط عمیر
شریفش ،سه بار مالش را با خدا مقاسمه کرد؛ یعنی همه مالش را به دو قسیمت مسیاوی تقسییم
کرد و نیمی از آن را برای خود نگه داشیت و نییم دیگیر آن را در راه خیدا داد تیا جیایی کیه حتیی
کفشهایش را هم در این مقاسمه داخل کرد.

4

انفاقهای انسان در این دنیا در هر یک از مواقف قیامت ،بهگونهای تجلی مییابد .بیرای مثیاط در
موقف حسا و حرارت زمین قیامت ،سایه سر انسیان اسیت؛ هنانکیه رسیوطخیدا

فرمیوده

ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َ
ُص َ َقتَ َُ ِظلُّ ُ؛ 5زمین قیامیت ،آتیش اسیت جیز
است «أ ْرُُالْق َي َامةُنَ ٌار َُماُ َخ ََلُظ َّلُالْم ْؤمنُ َفإ َّن َ
ِ
سایه مؤمن که همانا صدقهاش بیر او سیایه میافکنید» .پیس از حسیا و ورود بیه بهشیت نییز

سیاوت انسان به صورت شاخههای درختان زیبا و پربار بهشتی در برابرش به تصویر در میآیید.
امام رضا

فرموده است

الس ِخيُ َق ِريب ُِمن ِ
ِ
ِ
ُاهُ َق ِريب ُِمنُالْجََّّ ِةُ َق ِر ِ
يج َر ٌة ُِفييُ
ٌ َ ِ
ُالس َخا َُش َ
ٌ َ َ
ٌ
يبُم َنُالََّّا َُو َُْم ْصت َُيقول َّ
َّ ُّ
6
ِ
ِ
ٍ
اُد َخ َلُال َْجََّّ َُة؛ سیاوتمند به خداوند نزدییک اسیت ،بیه
ال َْجََّّ ِة َُم ْنُ ََ َصل ََّقُ ِبغ ْصنُم ْنُ َأ ْغ َُ
صان َه َ
بهشت نزدیک است ،به مردم نزدیک است [نیزد میردم ُم ا
قیر اسیت] و فرمیود سییاوت

 .1همان ،39 ،ح.4
 .2ر.ک محمد بن اسماعیل بیاری؛ صحیح البخاری؛ ج ،4
 .3ابن شهرآشو ؛ مناقب آل أبیطالب؛ ج 4،

.329

.18

 .4برای مثاط ر.ک محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج461 ،1؛ محمد بین حسین طوسیی؛ تهقذیب األحکقام؛
11؛ ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه؛ ج10 ،16؛ ابن شهرآشو ؛ مناقب آل ابیطالب؛ ج .14 ،4
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج  ،3 ،4ح.6
 .6همان،

 ،41-40ح.9

بیماری بخل و درمان آن درآموزههای دینی 137 

درختی است در بهشت ،که هر کس خود را به شاخهای از شاخههایش بیاویزد ،بیه بهشیت
وارد میشود.
درسخاكوشاىرمرادردرسمخا  
ُ
درر خمردسخینموروصفاسمت  

بممماریممماریازپمممیشمممر زرخممما 



زانكهدرج تقری

مص فاست 



حقبعمالیرمردر ج متنوشمت  
ِ
ز
هی ُمم ِسبنگذردسوىرهشمت 

اینكهجاىاسمخیاراشمررهشمت 



رلكهاوراكیرسمررموىرهشمت؟ت 



اىپسردرمردمیمشمهوررماش  


راسخارماشوبوا ممپیشمهگیر  


ازرخیلممممیوبكدممممردوررمممماش 
بمماشممودروىدلممترممررم یممر 1


راههای درمان بيماری بخل

مهمترین ریشه بیل ،ترس از فقر در آینده است .بنابراین بیل ریشه معرفتی و روانشناختی دارد و
برای عالج آن نیز باید راهکارهای معرفتی و روانشناختی مناسبی ارائه شود .راهکارهیای مناسیبی
در قرآن کریم و روایات برای رفع این نگرانی بیان شده است که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1خوشبينی و اميد به فضل خداوند

خداوند در سوره بقره ،اهل ایمان را با بیانهای ادبی گوناگون بیه انفیاق ترغییب کیرده اسیت 2.از
جمله فرموده است

َ َّ
الل ُه َيع ُ
كد ُك ْْ َم ْغف َكر ًة م ْن ُ
َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ
كه َو
َّاء و
«الَّينان ي ِعدكْ الفق َر و يأم ُركْ ِبالفح ِ
ِ
ِ
ِ

َ ْ ً َ َّ ُ
واس ٌع ََليْ  3شیطان به شما وعده فقر میدهد و بیه زشیتیهیا فرمانتیان مییدهید و
فض و الله ِ

گشایشیگر
خداوند به شیما وعیده آمیرزش و فضیلی از جانیب خیودش را میدهید و خداونید،
ِ
داناست» .ترس از فقر در اینجا ،همان هیزی است که انسیان را از انفیاق بیاز مییدارد و او را بیه
بیل گرفتار میکند .قرآن کریم ،شیطان را منشب این نگرانی میداند که میخواهد او را فریب دهد
و از انجام دادن کار خیر باز دارد .قرآن برای رفع ایین نگرانیی انسیان را بیه دط بسیتن بیه مغفیرت
خداوند و انفاق دعوت میکند و به انسان این نوید را میدهد که خداوند از حیاط بنیدگانش آگیاه
 .1عطار نیشابوری؛ پندنامه؛ در بیان سیاوت.
https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/62

 .2بقره .277-261
 .3بقره .268
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است و از خزائن غیب خود به زندگی اهل بیشش ،گشایش میدهد.
شیطان آدمی را به شیوههای میتلفی مانند عجله نکردن در انفاق یا احتیاج خود ،وسوسه میکنید

ِ ِ ِ
يو ِ َُوُ
الص َ َقةُ ِبال َْيي ََُقييُميتَي َة َّ
تا از انفاق پرهیز کند؛ هنانکه امام صادق فرموده است « َّ
ُالس ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل؛ 1صیدقه
َُل َُي ْف َص َُ
ين َُش ْي َطاناًُكلُّه ْم َُي ْأمرُِ َأ ْن َ ُ
ُع ْنُلِ ِّي َُْ ْبص َ
ينُ َن ْوعاًُم ْنُ َأ ْن َو ِاُِال َْب ََل َُوَُ َف ُّ َ
ََ ْ َفع َُْ ْبص َ

دست خود ،از مرگ بد پیشگیری و هفتاد نوع از انواع بال را دفع مییکنید و از مییان هانیه
دادن با ِ

هفتاد شیطان رها میشود که هر یک از آنها او را امر میکند که این کار را انجام ندهد».

بنابراین بیل ،به ضعف ایمان و بدگمانی به خدا و وعدههای او و سیاوت ،به امیدواری به فضیل
خدا باز میگردد؛ هنانکه امیرالمؤمنین

ِ
ِ
ير َصُ َغ َرا ِيزُ
فرموده است «إ َّنُالْب ْخ َل َُوُالْج ْ
يب َن َُوُالِْ ْ

اه؛ 2بیل ،ترس و حر  ،طبیعتهای پراکندهای هستند کیه بیدگمانی
َشتَّ ُُ َي ْج َمص َهاُْو ُالظَّ ِّنُ ِب ِ ُِ

به خدا آنان را جمع میکند»؛ یعنی با وجود اختالفی که در مفهوم و حقیقت آنهاسیت ،در همیه

آنها بدگمانی به خدا نهفته است .امام صادق

بهشت را برای کسی ضمانت میکند که انفیاق

میکند و از فقر نمیهراسد « َأ ْن ِف ْق َُو ََُلُ ََ َخ ْفُ َف ْقرًُا؛ 3انفاق کن و از فقر نترس».

ز
ز
ز
مالومتر ازكمی،كههرچهدهمی   جزاىآنرمهیكمیده،زدادگمریماری 
ردخ


بمموهمچمموم دمممممماهیرممهعی ممهچ ممرانی   كهریشتررمرهیفمی


چوغ چهخانهپمرازرمر ودایممیدلت مگ 

ریشمتریماری 
4

كهكیزرادهواخمردهاىززریماری 




 .2ایمان به وعدههای الهی

دومین راهکار معرفتی برای درمان بیل ،ایمان به این وعده الهی است کیه انسیان هیر هیه در راه

ُ ْ
خدا ببیشد ،خداوند جایگزین آن را به او عطا میکند؛ هنانکه در قرآن کریم میفرماید «قكل ِإ َّن
ََْ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ
ْ َ
َ ِّ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
كو خ ْي ُكر
باد ِه َو َيق ِد ُر ل ُه َو ما أنفقتْ ِمن شى ٍء فهو يخ ِلفه و
ربي يبسط الرزق ِلمن يَّاء ِمن َِ ِ
َ
َّ
قين؛ 5بگو پروردگارم روزی را برای هر که از بندگانش که بیواهید ،گشیاده و بیرای هیر کیه
الراز
ِ
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،3 ،4ح.7
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ نامه ،53
 .3محمدبن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.430

.144

 .4سلمان ساوجی؛ دیوان اشعار؛ قصیده .88
https://ganjoor.net/salman/divanss/ghasidess/sh/88
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بیماری بخل و درمان آن درآموزههای دینی 139 

بیواهد ،تنگ میگرداند و آنچه را انفاق کنید ،خداوند جایگزینش را به شما میدهد و او بهتیرین
روزیدهندگان است» .در سین و سیره اهلبیت

نیز این حقیقت قرآنی انعکاس یافته است.

ِ
يما ِ ُِإلَي ُال َْص ْبي ِ ُ
از امام صادق یا امام باقر هنین نقل شده است «ي َّْ ِزل ِ
ُاهُال َْمصونَ َةُم َن َّ
ُالس َ
ِب َق ْ ِرُال َْمئو َن ِةُ َف َم ْنُ َأ ْي َق َنُ ِبال َْخل َِف َُْ َخ ْتُ َن ْفس ُ ِبالََّّ َف َق ُِة؛ 1خدا یاریاش از آسمان به سیوی بنیده را بیه

اندازه هزینهاش نازط میکند .پس کسی که به جایگزین یقین داشته باشد ،نفسش در خرج کیردن
گذشت میکند».
اگر کسی از انفاق در راه طاعت خدا بیل بورزد ،خداوند او را بیه انفیاق آن میاط در راه معصییت

مبتال میکند و آن شیص ،هم مالش را از دست میدهد و هم شقاوتی را بیرای خیود مییخیرد.
َ
امام باقر به حسین بن ا ْی َمن فرمود

ُاهُف ِإنَّ ُلَمُيبخلُعب ُو ََُلُ َأميةُ ِبَّفق ٍ
ية ُِفيمياُير ِ
ياَُُسينُ َأ ْن ِفقُوُ َأي ِقنُ ِبال َْخل ِ
ضييُا ِ َهُ
َ ٌ َََ
َف ُِم َن ِ ِ َ
ْ َْ َ ْ َ ٌْ َ
ْ َ ْ ْ
َ َْ
َ ْ
2
ِ
ِ
َع َّز َُو َ ِ َ َ
ل؛ ای حسیین! انفیاق کین و بیه
ُجي َُّ
ُع َّ
يز َُو َ
ُاه َ
ُج َّلُإ ََّلُأ ْن َف َقُأ ْض َصا َف َهاُف َيمياُي ْسيخ ِ َ
جایگزین آن از جانب خداوند یقین داشته باش .به درستی که هر بنده و کنیزی [از بندگان و
کنیزان خدا] به انفاقی در راه رضای خداوند عزوجل بیل بورزند ،هندین برابیر آن را در راه
خشم خداوند عزوجل هزینه میکنند.

انفاق در راه خدا ،سبب افزایش ماط و روزی انسان میشود و اگر انسان به آن ایمان بییاورد ،انفیاق
به فرزندش محمد فرمود « َأم ِ
يلُ
يتُ َأ َّن ُِلك ِّ
ياُعل ْم َ
َ َ

در راه خدا برایش آسان میشود .امام صادق

3
َشيُ ٍ ُِم ْفتَاَا ًَُو ُِم ْفتَاحُُ ِ
کلیید روزی،
ُالص َ َقةُ؛ آیا نمیدانیی کیه هیر هییزی کلییدی دارد و ِ
الر ْزق َّ
ِّ
ْ

صدقه است؟!».

صدقه و انفاق ماط در راه خدا ،گاهی منافعی هون افیزایش روزی را بیه دنبیاط دارد و گیاه ضیرر و
زیانهایی را از او دفع میکند .امام صادق

ِ
ُاد َفصيواُ
الصي َ َقة َُو ْ
واُم ْر َضاك ْمُ ِب َّ
فرموده است « َداو َ

ِ ِ ِ
ِ
الص َ َق ُِة؛ 4بیمارانتان را با صدقه مداوا و بال را با دعیا دفیع کنیید و
واُالر ْز َقُ ِب َّ
ال َْب ََل َ ُبال ُّ َعا َُو ُُا ْْتَ َّْزل ِّ

روزی را با صدقه فرود آورید».

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،4
 .2همان،

 ،43ح.7

 .3همان،

 ،10-9ح.3

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4

،44ح .8

 ،3ح.5
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فهرست منابع
 .1ابن ابیالحدید ،عبدالحمید بن هبلالله؛ شرح نهج البالغه؛ تحقی محمد ابوالفضل ابیراهیم؛ هیا
اوط ،قم مکتبل آیل الله المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .2ابن شهرآشو مازندرانی ،محمد بن علی؛ مناقب آل أبیطالب؛ ها اوط ،قم عالمه1379 ،ق.
 .3ابن فارس ،احمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغة؛ تحقی عبدالسالم محمد هارون؛ ها اوط ،قیم
مکتب االعالم االسالمی[ ،بیتا].
 .4ابوهالط عسکری ،حسن بن عبدالله؛ الفروق فی اللغة؛ ها اوط ،بیروت دار االفاق الجدید [ ،بیتا].
 .5بیاری ،محمید بین اسیماعیل؛ صقحیح البخقاری؛ هیا دوم ،قیاهره المجلیس اخعلیی للشیئون
اسسالمیل لجنل إحیاء کتب السنل1410 ،ق.
 .6احمد وزیر ،تاجالدین؛ بیاض تاج الدین احمد وزیر؛ تحقی علی زمیانی علو یجیه؛ هیا اوط ،قیم
مجمع الذخائر اسالمی1423 ،ق.
 .7جوهری ،اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ تحقیی احمید عبیدالغفور عطیار؛ هیا اوط ،بییروت دار
العلم[ ،بیتا].
 .8دهیدا ،علی اکبر؛ امثال و حکم؛ ها دوازهم ،تهران امیرکبیر1383،ش.
 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ها اوط ،بیروت دار القلم[ ،بیتا].
.10

سایت گنجور؛ دیوان اشعار سلمان ساوجی ،پندنامه عطار ،مثنوی مولویganjoor.net .

 .11سعدی ،مصلح بن عبدالله؛ بوستان؛ تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران امیرکبیر1363 ،ش.
 .12ییییییی ،ییییییییییییییییییی؛ گلستان؛ تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران امیرکبیر1363 ،ش.
 .13شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تحقی صبحی صالح؛ ها اوط ،قم هجرت1414 ،ق.
 .14طوسی ،محمد بن حسن؛ تهذیب األحکقام؛ تحقیی حسین الموسیوی خرسیان؛ هیا ههیارم،
تهران دار الکتب اسسالمیه1407 ،ق.
 .15طبرسی ،فضل بن حسن؛ نثر الآللئ؛ ترجمه حمیدرضیا شیییی؛ تحقیی محمید حسین زبیری
قایئنی؛ ها دوم ،مشهد بنیاد پژوهشهای اسالمی1384 ،ش.
 .16کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی علی اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ تهیران دار الکتیب
اسسالمیل1407 ،ق.
 .17مجلسی ،محمدباقر؛ بحار األنوار؛ ها دوم ،بیروت دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

