
 های دینین درآموزهبیماری بخل و درمان آ

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

از رذایل نفسانی است که در برابر جود و سیاوت قرار دارد و به معنای نگهداشتن نابجیای  ،ُبیل
در تعریف بییل فرمیود   امام حسن مجتبی 1هاست. های خود و منع از ادای حقوق آن دارایی

جُ ُُالْب ْخلُ » َُشَرفاًَُأْنُيََرىُالرَّ ََُلَفًاَُوَُماَُأْمَسكَ   َُماَُأنَْفقَ   بیل ایین اسیت کیه فیرد آنچیه را انفیاق  2؛ل 
آنچه بیش از هر هییز آدمیی را در دام  .«شرافت خود ،دارد شده ببیند و آنچه را نگه می  کرده، تلف

ه آن دامین منافع خود نییز بیبه عالقه  کهنگرانی و ترس از فقر در آینده است  ،کند بیل گرفتار می
اصیلی آن رفیت و هشیمان تنیگ  هزند. برای درمان بیل باید بیش از هر هیز، به سیراغ ریشی می

اش باز شود. در این مقالیه مباحیک  بییل را باز کرد تا ترس از فقر از وجودش بریزد و مشت بسته
ه معرفتی متعددی در زمینه بدی بیل، پیامدهای بیل، آثار سیاوت و درمان بیل بییان شیده کی

 های شفابیش قرآنی و حدیثی برای درمان آن است. همه در حکم نسیه

 شناخت بخل

هیه دردی بیدتر از  3؛َداٍ َُأْدَوىُِمَنُالْب ْخيلُُِیَُُّوُأَُ» ه بدی بیل فرموده است دربار خدا رسوط
 ،های قلبی است که اگیر عیالج نشیود از بدترین بیماری 4بیل نیز همچون نفاق، .«بیل است؟!

                                                           
 .حوزه علمیه قم 3آموخته سطح دانش* 

؛ حسین بن عبداللیه ابیوهالط عسیکری؛ 109؛  مفردات ألفاظ القرآن. ر.ک  حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ 1
 .170؛  الفروق فی اللغة

 .417؛  71 ؛ جبحاراألنوار. محمد باقر مجلسی؛ 2
 .44،  4 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .52؛ مائده  10. برای مثاط ر.ک  بقره  4

 انفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغ

 ـ شماره اول 1441ـ رمضان  1399بهار  
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غضیب و دروغ  مانندروایات بعضی رذائل کلیدی  1کشاند. به وادی هالکت و سقوط میانسان را 
 رساند. که اوج بدی آن را می اند را بیماری دانستهولی بیل  2اند، معرفی کرده« شر  »را و شرا  
ِإَذاُلَيْمُ  »ه اسیتفرمیود هنانکیه امیرالمیؤمنین؛ حقیقت قطع پیوند بنده با خداست بیل، در

ُِ ُِبالْب ْخلُِيَك ْنُِهِ   ِ اَجٌةُابْتَََل ََ او را بیه  ،ای حاجتی نداشیته باشید هنگامی که خدا در بنده 3؛ُِفيَُعبٍْ ُ
ای با خدا کار نداشته باشد و از طاعت او سر باز  ه وقتی بند ،این روایتبنا بر  .«کند بیل مبتال می

او  و کنید یقات را از او سلب مییاو را به حاط خودش رها و توف ،خداوند هم با او کاری ندارد ،زند
 گذارد تا با این درد خود زندگی کند و با این درد بمیرد. را با درد ُبیل تنها می

 پيامدهای بخل

بییان  بییت رواییات اهیلپیامدها را از این برخی از زند.  انسان لطمه می و دنیای به دین بیل
 کنیم. می

 ها . منشأ بدی1

 آیید. ی اسیت کیه بیه دنبیاط آن مییاری از گناهان و دردهای دیگربیل از رذائل اصلی و منشب بس
يو ٍَُُُجاِمعٌُُُالْب ْخلُ   »ه استفرمود امیرالمؤمنین  ْ ُ ُبِِ ُِإلَ ُك لِّ ُي َقاد  ٌُ  4؛ِلَمَساِوِ ُالْص ي وِبَُوُه َوُِزَما

نید نییز مانبییل «. کشاَند بیل، جامِع عیو  بد و لجامی است که انسان را به سوی هر بدی می
بلکیه بسییاری از  ؛انید تنهیا خودشیان بید و نکوهییده  شرابیواری است کیه نیهدروغ، غضب و 

    ه استبییل فرمود هدربار آورند. امیرالمؤمنین های دیگر را هم به همراه خود می بدی
يحُ  ِِ ييْفُِ 5الشَّ ِمَُوُِقَرىُالضَّ َِ

َ قََةَُوُِصلََةُالرَّ كَاَةَُوُالصَّ َُمَََّعُالزَّ يِبيِلُُِإَذاَُشحَّ َْ َوُالَََّّفَقيَةُِفييُ
يحٌُ ِِ َُعلَ ُالَْجََِّّةَُأْنُيَْ خ لََهاَُش ٌُ َرا ََ َُوُ َُوَُأبَْواَبُالْبِرِّ ِ ورزد  بییل هنگامی کیه بییل میی 6؛اِه 

                                                           
 سوره مبارکه لیل نیز تبثیر بیل در هالکت انسان بیان شده است. 11-8. در آیات 1
 .339و   303،  2؛ جالکافی. ر.ک  محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .44،  4 ؛ جافیکال.  محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .543،  378؛ حکمت نهج البالغة. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 4
؛ احمد بن 378، 1؛ جالصحاحاند. ر.ک  اسماعیل بن حماد جوهری؛  . اهل لغت شحیح را به معنای بییل دانسته5

، 1؛ جمفقردات ألفقاظ الققرآن؛ حسیین بین محمید راغیب اصیفهانی؛ 178،  3؛ جمعجم مقاییس اللغقةفارس؛ 
 446. 
 .1، ح44،  4 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 6



   133  های دینیبیماری بخل و درمان آن درآموزه

نوازی و انفیاق در راه خیدا و  رحیم و میهمیان ۀزکات ]واجب[ و صیدقه ]مسیتحب[ و صیل
 ام است که بییل به آن درآید. کند، و بر بهشت حر درهای نیکوکاری را منع می

همسایگان و همشهریان خیود  ،هایی از فقر و بیچارگی خویشان بییل هر روز با جلوههای  انسان
مانند گرسنگانی که از میان پسیماندهای  ؛گذرند ها می تفاوت از کنار آن ولی بی ،شوند رو می هروب

پسیماندهای  ،نی کیه در دط شیبکردن شکم خود هستند ییا کسیا سیر  به دنباط ،غذایی دیگران
خرج خیود  ،ها کنند تا با درآمد اندک آن ها جمع می ها و بیابان خشک و قابل بازیافت را از خیابان

ییا و و عیالشان را درآورند یا دختران و پسرانی که به سبب نداری ازدواجشان به تبخیر افتاده اسیت 
پنجیه نیرم  و  بیا درد و میرگ دسیت ،رمیانیهیای د بیمارانی که به سبب ناتوانی از پرداخت هزینه

 .کنند می
 خویش هخود و خانوادنسبت بر . بخل 2

  خیرج از ای کیه گونیه  به ؛گیرد می وجود انسان را فرا ههم مانند سرطانی بدخیم،بیماری بیل گاه 
ا شوند یی یا منتظر مرگ او میاهل و عیالش تا آنجا که ورزد  دریغ می اش ای خود و خانوادهکردن بر

مصیداق روشینی در ابوسیفیان . دارند می میفیانه از ماط او بر برای تبمین مایحتاج ضروری خود،
آوری ظیاهری آن  همسرش هند )جگرخیوار( بعید از فیتح مکیه و اسیالم این نوع از بیل است.
 هابوسیفیان میردی بیییل و حیریص اسیت و بیه انیداز»  شکایت کرد خانواده، به پیامبر اکرم

 1 .«مگیر اینکیه خیودم بیدون اطیالع او از میالش بیردارم ،دهد زندانم به من نمیکفایت من و فر
    ه استفرمود درباره این افراد امیرالمؤمنین

ُ ُِفييُُُلِلْبَِخيلَُُُِعِجبْت  ِ َُطلَيَبَُفيَِصييش  ُالِْغََّ ُالَِّذيُِإيَّا ُهََرَبَُوُيَف وَ    ُالَْفْقَرُالَِّذيُِمَّْ   يَْستَْصِجل 
نْيَاَُعيُْ َساَبُاْأَْغَِّيَا ُِال ُّ َِ ُِفيُاْْلِخَرِةُ ب  َْ ا َِ بیه سیوی  ،در شگفتم از بیییل 2؛َشُالْف قََراِ َُوُي 

از او فیوت  ،شتابد که از آن گرییتیه اسیت و غنیایی کیه آن را طلیب کیرده اسیت فقری می
کند و در آخرت همچون حسابرسی اغنییا، بیه  پس در دنیا همچون فقرا زندگی می ؛شود می

 شود! دگی میحسابش رسی
                                                           

. 6419، ح52،  11و ج 4696، ح13،  9؛ جصحیح البخقاری . برای مثاط ر.ک  محمد بن اسماعیل بیاری؛1
اجازه داد آن زن بدون اجازه، بیه مقیدار کفاییت خیودش و فرزنیدانش از میاط  در ادامه آمده است که پیامبر اکرم

 شوهرش بردارد.
 .126، حکمت491؛  نهج البالغةبن حسین شریف الرضی؛  . محمد2
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 گوید   سعدی شیرازی می
فایده کردند  یکی آن که اندوخت و نییورد و دیگیر آن کیه   بیدو کس رنج بیهوده بردند و سعی »

بر همین اساس ماط بییل ارزشی ندارد و معلوم نیست کی و کجا خرج شیود  1.«آموخت و نکرد
يِيحُِ» فرموده اسیت  هنانکه امیرالمؤمنین؛ و به هه کسی سود برساند َجيرُُِديَّيارُالشَّ  زر 2؛ََ

ارزش اسیت؛  یعنی پوِط بییل همچون سینگ بیی ؛«شحیح )بییِل حریص(، سنگ است هسک
 .کند جا مصرف نمی کند یا به یهون آن را خودش مصرف نم

كمهازرخملدردلم زنمگاسمتهر
  

3هممممهدی ارهممماىاوسممم گاسمممت
 

بییالنیی « رنیج»حاصل  های کشف شده، به دست آمده از گنجهای طال و نقره  بسیاری از سکه
بلکه  ؛اند داده یو نه به کس  و نه خود خورده  ها کرده عمرشان را وقف اندوختن آن هاست که سرمای

ولی اجیل بیه آنیان مهلیت نیداده  ،ها را خارج و خرج کنند اند تا در روز مبادا آن ها را دفن کرده آن
 .است

خوروپوشورخشماىوراحمترسمان
  

؟مممیچممهدارىزرهممركسمماننگممه
 

زرونعمممتاك ممونرممرهكمماِنبوسممت
  

4كهرعرازبموریمرونزفرمماِنبوسمت
 

    ه استفرمود امیرالمؤمنین
يلٍُ ْسَرة َُرج  ََ ُالِْقيَاَمِةُ َُ َسَراِتُيَْو َِ َُأْعَظَمُاْل ُُُِِإنَّ ُُ-كََسيَبَُمياًَلُِفييَُغْييِرَُطاَعيِةُاِه  ثَي   ]فََورَّ

ًَل[ُفََورُِ ٌلَُفَأنَْفقَ ُ َرج  َُرج  ل ُِبيِ ُالََّّيارَُُُثَ   َُفَ َخَلُبِِ ُالَْجَََّّةَُوَُدَخيَلُاْأَوَّ انَ   َِ ْب  ْ ُ ِ  5؛ِفيَُطاَعِةُاِه 
ها در روز قیامت، حسرت مردی است که مالی را از راه غیر طاعت خیدا  ترین حسرت بزرگ

ت خداونید سیبحان آن را برد و در راه طاع یپس آن را مردی به ارث م .به دست آورده است
لی به سبب آن وارد آتش می ،کند و به سبب آن وارد بهشت انفاق می  شود. و او 

                                                           
 .172،  8؛ با  کلیات سعدی گلستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 1
لئ. فضل بن حسن طبرسی؛ 2  .66؛  نثر الآل
 .1945،  4؛ جامثال و حکم. علی اکبر دهیدا؛ 3
 .258،   3، حکایت 2؛ با  بوستان کلیات سعدی. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 4
 .429، حکمت552؛  نهج البالغةمحمد بن حسین شریف الرضی؛  .5
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درزممممینمردممممانخانمممهمكمممن
  

1كممارخممودكممنكممارریگانممهمكممن
 

***** 
غمخوی درزنرگیخموركمهخموی 

  
رممهمممردهنپممردازدازحممر خمموی 

 

بممورمماخممودردممربوشممهخویشممتن
  

2رزفرزنمممروزنكمممهشمممفاتنیایممم
 

 آثار سخاوت

سییاوت آثیار در برابر بیل سیاوت قرار دارد و در آموزه های دینی از آن به نیکی یاد شده است. 
 کنیم. ها اشاره می دارد که به دو مورد از آنمتعدد دنیوی و اخروی 

 . محبوبيت سخاوتمند در نزد خداوند1

خداوند خود اهیل سییاوت اسیت و  کند؛ زیرا سیاوت، انسان را نزد پروردگار خود محبو  می
ه فرمیود دربیاره سییاوتمندی حضیرت ابیراهیم سیاوتمندان را دوست دارد. امام صادق

یعنی پدر میهمانیان معیروف شید و « ابواضیاف»نواز بود که به  آنچنان میهمان ابراهیم»  است
  فرمیود سیپس . «دشی در طلیب آنیان از خانیه خیارج میی ،هنین بود که وقتی میهمانی نداشت

هیون هرگیز از احیدی هییزی نیواسیت و هرگیز  ؛را به خلیلی خود گرفت خداوند ابراهیم»
َرهَّيٌقُ»همچنین حضرت فرموده است   3.«هیزی از او خواسته نشد که نه بگوید ُم  يِخي  َْ ُ َشياب 

ن وِبُ ُِمْنَُشيٍْخَُعاِبٍ ُبَِخيلٍُُُِفيُالذُّ ِ ُِإلَ ُاِه  بُّ ََ نزد خداونید  فته در گناهانر تمنِد فروجواِن سیاو 4؛َأ
بیه همیین  بییل، پیر عابدعلت این باشد که شاید  .«تر است داشتنی از پیرمرِد عابِد بییل دوست

خداونید را  ،امیدی به بهبود او نیست و با همیین وصیفشود و  بسیاری میگناهان سبب مرتکب 
 مالقات خواهد کرد.

تاىخواجهكهُعمربوفزونازشصمتاسم
  

ررخوانبوهرگمزمگسمین شسمتهاسمت
 

نممانبممومگممرلمممشگرچز ِگزخمماناسممت
  

5كورارههمهعمر،كسینشكسمتهاسمتت
 

                                                           
 263؛ دفتر دوم، بیش نهم، بیت مثنوی معنوی. جالط الدین محمد مولوی؛ 1

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/9 

 .254،   2؛ با  کلیات سعدی بوستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 2
 .6، ح40؛  یالکاف. محمد بن یعقو  کلینی؛ 3
 .14، ح41. همان،  4
 .347،  1؛ جبیاِض تاج الدین احمد وزیر. تاج الدین احمد وزیر؛ 5
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 ورود به بهشت. 2

رسیدن به سیعادت  ،ها ترین آن آثار اخروی فراوانی هم دارد که مهم ،سیاوت افزون بر آثار دنیوی
اخالق، در کَنیف  سییاوتمنِد خیوش  »ته اسیفرمود امام موسی کاظم .و نجات ابدی است

کند تیا بیه بهشیتش درآوَرد و خداونید هییچ  حفظ و رعایت( خداست و خدا او را رها نمی ه)سای
مگر اینکیه  ،مگر با حاط سیاوت و هیچ یک از صالحان نبوده ،ای را مبعوث نکرده پیامبر و وصی

   1.«کرد فارش میسیی بوده است و پدرم تا هنگام وفات، پیوسته مرا به سیاوت س
و گاه میالش را بیا  3ادگاه بردگانش را آز 2بیشید، گاه بدهِی بدهکاران را می امام حسن مجتبی

عمیر  سیاط 47ایشیان در کیه انید  سنت نوشیته در منابع متعدد شیعه و اهل .کرد خدا قسمت می
ی تقسییم مالش را به دو قسیمت مسیاو هیعنی هم ؛سه بار مالش را با خدا مقاسمه کرد ،شریفش

کرد و نیمی از آن را برای خود نگه داشیت و نییم دیگیر آن را در راه خیدا داد تیا جیایی کیه حتیی 
 4هایش را هم در این مقاسمه داخل کرد. کفش
بیرای مثیاط در  .یابد ای تجلی می گونه به ،های انسان در این دنیا در هر یک از مواقف قیامت انفاق

ه فرمیود خیدا هنانکیه رسیوط ؛سر انسیان اسیت هیموقف حسا  و حرارت زمین قیامت، سا
َُ ِظلُّ ُ   »است َُصَ قَتَ   ْؤِمِنَُفِإنَّ ُالْم  ُالِْقيَاَمِةُنَاٌرَُماَُخََلُِظلَّ  ُ زمیِن قیامیت، آتیش اسیت جیز  5؛َأْر

پیس از حسیا  و ورود بیه بهشیت نییز  .«افکنید اش بیر او سیایه می مؤمن که همانا صدقه هسای
 آیید. به تصویر در میهای درختان زیبا و پربار بهشتی در برابرش  اخهسیاوت انسان به صورت ش

    ه استفرمود امام رضا
َُشيَجَرٌةُِفييُ َخا   ُيَق ول ُالسَّ ِمْصت    َْ ُقَِريٌبُِمَنُالَْجََِّّةُقَِريٌبُِمَنُالََّّاِ َُوُ ِ ُقَِريٌبُِمَنُاِه  ِخيُّ السَّ

سیاوتمند به خداوند نزدییک اسیت، بیه  6؛انَِهاَُدَخَلُالَْجََّّةَُالَْجََِّّةَُمْنَََُصلََّقُِبغ ْصٍنُِمْنَُأْغصَُ
بهشت نزدیک است، به مردم نزدیک است ]نیزد میردم ُمقیرا  اسیت[ و فرمیود  سییاوت 

                                                           
 .4، ح39. همان،  1
 .329،   4؛ ج صحیح البخاری . ر.ک  محمد بن اسماعیل بیاری؛2
 .18   4، ؛ ج طالبیمناقب آل أب. ابن شهرآشو ؛ 3
؛ تهقذیب األحکقام؛ محمد بین حسین طوسیی؛ 461،  1؛ جفیالکا. برای مثاط ر.ک  محمد بن یعقو  کلینی؛ 4

 .14،   4؛ ج مناقب آل ابیطالب؛ ابن شهرآشو ؛ 10،  16؛ جشرح نهج البالغه؛ ابن ابی الحدید؛ 11 
 . 6، ح3،  4؛ ج الکافی. محمد بن یعقو  کلینی؛ 5
 .9، ح41-40. همان،  6



   137  های دینیبیماری بخل و درمان آن درآموزه

بیه بهشیت  ،هایش بیاویزد ای از شاخه درختی است در بهشت، که هر کس خود را به شاخه
 شود.  وارد می
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گیرراسخارماشوبوا ممپیشمه


1بمماشممودروىدلممترممررم یممر


 درمان بيماری بخلهای  راه

معرفتی و روانشناختی دارد و  هبیل، ترس از فقر در آینده است. بنابراین بیل ریش هترین ریش مهم
بی راهکارهیای مناسیبرای عالج آن نیز باید راهکارهای معرفتی و روانشناختی مناسبی ارائه شود. 

 کنیم. ها اشاره می بیان شده است که به دو مورد از آنقرآن کریم و روایات برای رفع این نگرانی در 
 بينی و اميد به فضل خداوند . خوش1

از  2های ادبی گوناگون بیه انفیاق ترغییب کیرده اسیت. اهل ایمان را با بیان در سوره بقره،خداوند 
ُْ » جمله فرموده است  ْيناُن َيِعُدُك ْْ َمْغِفكَرًة ِمْنكُه َو  الََّّ ُه َيِعكُدُك ْْ ِباْلَفْحَّاِء َو اللَّ اْلَفْقَر َو َيْأُمُرُك

ليْ ََ ُه واِسٌع  دهید و  هیا فرمانتیان میی و بیه زشیتی دهد فقر می هشیطان به شما وعد 3 َفْضً  َو اللَّ
دهید و خداونید، گشایشیگِر  آمیرزش و فضیلی از جانیب خیودش را می هخداوند به شیما وعید

دارد و او را بیه  میی همان هیزی است که انسیان را از انفیاق بیاز ،ترس از فقر در اینجا .«استدان
خواهد او را فریب دهد  داند که می منشب این نگرانی می ، شیطان راکند. قرآن کریم بیل گرفتار می

بیه مغفیرت بسیتن   انسیان را بیه دطبرای رفع ایین نگرانیی  . قرآندادن کار خیر باز دارد  و از انجام
که خداوند از حیاط بنیدگانش آگیاه دهد  کند و به انسان این نوید را می خداوند و انفاق دعوت می
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 دهد. است و از خزائن غیب خود به زندگی اهل بیشش، گشایش می
کنید  های میتلفی مانند عجله نکردن در انفاق یا احتیاج خود، وسوسه می شیطان آدمی را به شیوه

يْوِ َُوُ»  ه استفرمود امام صادقکند؛ هنانکه  تا از انفاق پرهیز ُِبالْيَيِ ََُِقييُِميتَيَةُالسَّ َ قَة  الصَّ
ِ َُأْنََُلُ ر  ْمُيَْأم  بِْصيَنَُشيَْطانًاُك لُّه  َْ ُ يِّ ِِ َُعْنُل  ُالْبَََلِ َُوَُ فَ ُّ ِِ بِْصيَنُنَْوعًاُِمْنَُأنَْوا َْ ُ  صیدقه 1؛ُيَْفَصلَََُْ فَع 

 هکنید و از مییان هانی بد پیشگیری و هفتاد نوع از انواع بال را دفع مییدادن با دسِت خود، از مرگ  
   .«کند که این کار را انجام ندهد ها او را امر می شود که هر یک از آن هفتاد شیطان رها می

های او و سیاوت، به امیدواری به فضیل  بنابراین بیل، به ضعف ایمان و بدگمانی به خدا و وعده
ُ  »ه استفرمود انکه امیرالمؤمنینهن؛ رددگ می خدا باز يْرَصُغََراِ يز  ِِ يبَْنَُوُاْل ُالْب ْخَلَُوُالْج  ِإنَّ

َُُُِشتَّ  ُِباِه  نِّ ُالظَّ و    ْ ای هستند کیه بیدگمانی  های پراکنده بیل، ترس و حر ، طبیعت 2؛يَْجَمص َهاُ
 ههاسیت، در همی یعنی با وجود اختالفی که در مفهوم و حقیقت آن ؛«کند به خدا آنان را جمع می

کند که انفیاق  بهشت را برای کسی ضمانت می ها بدگمانی به خدا نهفته است. امام صادق آن
 .«انفاق کن و از فقر نترس 3؛َأنِْفْقَُوََُلَََُخْفَُفْقراًُ»هراسد   کند و از فقر نمی می

می،كههرچهدهمی ر ازكز ردخ مالومتز


ه،زدادگمریماری جزاىآنرمهیكمیدز
 

بمموهمچمموم دمممممماهیرممهعی ممهچ ممرانی


كهریشتررمرهیفمی ریشمتریماری
 

چوغ چهخانهپمرازرمر ودایممیدلت مگ


4اىززریماریكهكیزرادهواخمرده 
 

 های الهی . ایمان به وعده2

هیه در راه  الهی است کیه انسیان هیر هدومین راهکار معرفتی برای درمان بیل، ایمان به این وعد
ُقكْل ِإنَّ »فرماید   در قرآن کریم میهنانکه کند؛  خداوند جایگزین آن را به او عطا می ،دا ببیشدخ

ْْ ِمْن َش  باِدِه َو َيْقِدُر َلُه َو ما َأْنَفْقُت َِ ْزَق ِلَمْن َيَّاُء ِمْن  ي َيْبُسُط الرِّ ٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َو ُ كَو َخْيكُر  ْى َربِّ
اِزقيَن  گشیاده و بیرای هیر کیه  ،روزی را برای هر که از بندگانش که بیواهید بگو پروردگارم 5؛الرَّ
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دهد و او بهتیرین  خداوند جایگزینش را به شما می ،گرداند و آنچه را انفاق کنید تنگ می ،بیواهد
 .نیز این حقیقت قرآنی انعکاس یافته است بیت اهل هدر سین و سیر .«دهندگان است روزی

يَماِ ُِإلَي ُالَْصْبيِ ُ»نقل شده است   هنین یا امام باقر از امام صادق ُالَْمص ونََةُِمَنُالسَّ ي َِّْزل ُاِه  
ُِبالَََّّفقَةُِ َخْتُنَْفس    َْ اش از آسمان به سیوی بنیده را بیه  خدا یاری 1؛ِبَقْ ِرُالَْمئ ونَِةَُفَمْنَُأيْقََنُِبالَْخلَِفُ

کیردن   نفسش در خرج ،ین داشته باشدپس کسی که به جایگزین یق .کند اش نازط می هزینه هانداز
 .«کند گذشت می

خداوند او را بیه انفیاق آن میاط در راه معصییت  ،اگر کسی از انفاق در راه طاعت خدا بیل بورزد
 .خیرد دهد و هم شقاوتی را بیرای خیود میی کند و آن شیص، هم مالش را از دست می مبتال می
 به حسین بن َاْیَمن فرمود   امام باقر

 َُ ُلَْمُيَبَْخْلَُعبٌْ َُوََُلَُأَميٌةُبَََِّفَقيٍةُِفيَمياُي ْرِضييُايَاُ َُفِإنَّ   ِ َُأنِْفْقَُوَُأيِْقْنُِبالَْخلَِفُِمَنُاِه  َُسيْن  َ ِه 
َُوَُجيلَُّ َُعيزَّ َ ُاِه  َُأنَْفَقَُأْضَصافََهاُِفيَمياُي ْسيِخ   ُِإَلَّ َُوَُجلَّ انفیاق کین و بیه  !ای حسیین 2؛َعزَّ

انب خداوند یقین داشته باش. به درستی که هر بنده و کنیزی ]از بندگان و جایگزین آن از ج
هندین برابیر آن را در راه  ،کنیزان خدا[ به انفاقی در راه رضای خداوند عزوجل بیل بورزند

 کنند.  خشم خداوند عزوجل هزینه می
ایمان بییاورد، انفیاق اگر انسان به آن شود و  انسان می ماط و روزیسبب افزایش  ،انفاق در راه خدا

ُ»  به فرزندش محمد فرمود  شود. امام صادق در راه خدا برایش آسان می ُِلك يلِّ َأَمياَُعِلْميَتَُأنَّ
َ قَةُ ٍُ ُِمْفتَاًَاَُوُِمْفتَاحُ َُشيُْ ْزِقُالصَّ دانیی کیه هیر هییزی کلییدی دارد و کلییِد روزی،  آیا نمی 3؛الرِّ

 .«صدقه است؟!
گیاه ضیرر و منافعی هون افیزایش روزی را بیه دنبیاط دارد و خدا، گاهی صدقه و انفاق ماط در راه 

يَ قَِةَُوُاْدَفص يواُ»   فرموده است  امام صادق .کند هایی را از او دفع می زیان واَُمْرَضاك ْمُِبالصَّ َداو 
َعاِ َُوُاُِ َ قَةُِالْبَََلَ ُِبال ُّ ْزَقُِبالصَّ تََِّْزل واُالرِّ مداوا و بال را با دعیا دفیع کنیید و بیمارانتان را با صدقه  4؛ْْ

 .«روزی را با صدقه فرود آورید
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