
 

 

 

 

 

 

 

 بخل
 یابوالفضل یغمای

 

والیحّسبن اّلذین یبخلون بما آتاهم اهلل من فضله هو خيراً ّلهم بّل هو شر ّلهم 

  ؛سيطوقون ما بخلوا به یوم اّلقيامة

ورزند این  و کسانی که به آنچه خدا از فضل و کرم خود به آنان داده بخل می
زودی در روز قیامت آنچه را  را خیر خویش مپندارند، بلکه شرّشان است و به

 .اند طوق گردنشان شود بخل کرده

 شناسی مفهوم

در لغت خودداری کردن از خرج کردن مال هنگام نياز داشتن به چيزی، يا دريغ داشتن چيزی 

و در اصصالح علم اخالق  5گويند چشمی و خسّت را بخل می از ديگران به دليل حسادت، تنگ

تری دارد و  ن مفهوم وسيعبخل در قرآ 3.بخل يعنی خودداری از بذل کردن آنچه که بايد بذل کرد

 7.شود هم اطالق می... ترك کارهای خير، جهاد و: به مواردی مانند

 آیه تفسیر

اين است  «سيطوقون ما بخلوا به یوم اّلقيامة»مقصود از جملة : اند گروهی از مفسّران گفته

بر گردن سان حلقه  اند در روز رستاخيز به هايی که در بخشش و انفاق آن، بخل ورزيده که ثروت
 .آنان افكنده خواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 عمران،  آل.  
 .232، ص 8، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 . 5 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، ترجمة . 4
 .34 ، ص 1، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 3
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اند که آية شريفه، هشدار به کسانی است که از زکات و پرداخت  نقل کرده از امام باقر
 .زنند حقوق مالی سرباز می

يك از شما مردم از پرداخت زکات  هيچ: اند که فرمود نيز روايت کرده از پيامبر گرامی
گاه به تالوت  مت ماری بر گردن او خواهد افكند و آنکه خداوند در روز قيا زند جز اين سرباز نمی

 .اين آيه پرداختند
دارد تا ثروتی را که در آن بخل  گروهی معتقدند که پروردگار در روز قيامت آنان را وامی

آيه، هشدار به کسانی است که مثل زراندوزان هستند و : گويند ای هم می ورزيدند بياورند و عدّه
کند و بر پشت، پهلو و پيشانی آنها  های گنجينه شدة آنان را داغ می  و نقرهخداوند روز قيامت طال

 5.اينها برخی از نظريّات دربارة آيه بود که از مفسّران نقل شد 1.زند می

 های آیه پیام

 .(بّل هو شر ّلهم)مالی که در راه خدا صرف نشود شرّ است . 1

 .آتش بر گردن بخيل استمال بخل ورزيده شده در قيامت به صورت طوقی از . 3
 رويم، پس بخل چرا؟ ايم و با دست خالی می همه چيز از آن اوست ما با دست خالی آمده. 9

 3.اسير مال شدن در دنيا، موجب اسارت در آخرت است. 0

 عناوین مرتبطآیات و 

 و 0ماعون، : )؛ تهديد(13ـ  19احزاب، : )؛ ترك جهاد(3ـ  9ليل، : )انكار پاداش :آثار بخل
نساء، : )؛ کفران نعمت(190عمران،  آل: )؛ شر(33اسراء، : )؛ سرزنش(10و  9ليل، : )؛ سختی(7

 7(.97ـ  90نساء، : )؛ محروميّت از محبّت خدا(99ـ  97محمّد، : )؛ کينه(97

؛ ترس از (9ليل، : )نيازی طلبی ؛ بی(190عمران،  آل: )توجّهی به مالكيّت خدا بی :عوامل بخل

 0(.190عمران،  آل: )؛ جهل(97ـ  90نساء، : )؛ تكبّر(100اء، اسر: )دستی تهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45توبه، .  
 .141، ص 3و  4، ج مجمع البیانطبرسی، ترجمة . 8
 .838، ص 8، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .34 ، ص 1، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 3
 .32 ، ص همان. 5
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: ؛ توجّه به غنای خدا(00ـ  93و  97نساء، : )توجّه به علم خدا: های اجتناب از بخل راه
؛ (90ـ  33اسراء، : )؛ توجّه به مشيّت خدا(190عمران،  آل: )؛ توجّه به مالكيّت خدا(99محمّد، )

 1(.190عمران،  آل: )درك خير و شر

ليل، : )؛ سقوط(190عمران،  آل: )؛ طوق آتشين در گردن(09ـ  07توبه، : )عذاب :کیفر بخل

 5(.11و  9

 بخل از منظر روایات

آمدها و نتايج دنيادوستی است و از صفات پليد و زشت و اخالق رذيله به شمار  بخل از پی

 :توصيه فرمود ر اکرمپيامب. از اين رو، اخبار بسياری در مذمّت آن رسيده است. رود می

ن سفکوا دماءهم أهلک من كان قبلکم حملهم علی أنّه إیّاكم واّلشُحّ فإ

  ؛واستحلّوا محارمهم

ریزی و حالل  از بخل بپرهیزید که پیشینیان شما را هالک کرد و آنها را به خون
 .ها واداشت شمردن حرام

 :و نيز فرمود

  ؛الیدخّل اّلجنةَ بخيّلٌ

 .ودش بخیل وارد بهشت نمی

 :و فرمود

اّلبخيّل بعيد من اهلل بعيد من اّلناس بعيد من اّلجنة قریب من اّلنار وجاهّل 

  دوي اّلداء اّلبخّل؛أ ّلی اهلل من عابد بخيّل وإحبّ أسخی 

بخیل از خدا، مردم و بهشت دور و به آتش نزدیک است و نزد خدا جاهل 
 .ها بخل است تر است و بدترین بیماری سخی از عابد بخیل محبوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35 ، ص همان.  
 .52 ، ص همان. 8
 .58 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، ترجمة . 4
 .54 ، ص همان. 3
 .همان. 5
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! واشهيداه: در جهاد کشته شد، زنی بر او گريست و گفت دی از اصحاب رسول خدامر

گو بوده يا نسبت به آنچه از  دانی که او شهيد است، شايد بيهوده چه می»: فرمود پيامبر

 :فرمود در کالم ديگر حضرت رسول. «ورزيده است شده بخل می زندگی او کم نمی

  ؛بع واعجاب اّلمرء بنفّسهاّلموبقات ثالثٌ شح مطاع وهوي متّ

سه چیز هالک کننده است؛ بخلی که اطاعت شود؛ هوای نفسی که پیروی شود 
 .و عُجب آدمی به خود

 آثار بخل از دیدگاه روایات

 دشنام آوری. 9

 .شود بخل ورزيدن، ماية دشنام بسيار می 5؛«باّلبخّل تکثر اّلمّسبّة» :فرمود علیامام 

 ننگ بودن. 2

 .بخل ننگ و عار است 3؛«اّلبخّل عارٌ» :فرمود امام علی

 آبروبری. 3

 .دهد بخل آبرو را بر باد می 7؛«اّلبخّل یمزّق اّلعِرض»: فرمود امام رضا

 خواری. 4

هرکه در مال خود بخل  0؛«من بخّل بماّله ذلّ من بخّل بدینه جَّلّ»: فرمود امام علی

 .ورزد، خوار شود و هرکه در دين خود بخل ورزد، سربلند گردد

 دور شدن از پیامبر. 5

ترين شما از  بيگانه 1؛«أبعدكم بی شبهاً اّلبخيّل اّلبرزي اّلفاحش» :فرمود پيامبر اکرم

 .کردار است من آدم بخيل بدزبان زشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  
 .338، ص  ، ج میزان الحکمهة ری شهری، ترجم. 8
 .همان. 4
 .همان. 3
 .همان. 5
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 محرومیت از دوستی. 6

 .بخيل هيچ دوستی ندارد 5؛«ّليس ّلبخيّل حبيب» :فرمود امام علی

 آتش. 7

تقول ّللغنی یا من وهبه اهلل دنيا ... يامة ثالثةتکلم اّلنار یوم اّلق» :فرمود کرماپیامبر 

در روز رستاخیز  3؛«كثيرة واسعة فيضاً وسأّله اّلفقير اّليّسير قرضاً فأبی إّلّا بخال فتزدرده

ای کسی که خداوند دنیایی : گوید و به ثروتمند می:... گوید آتش با سه نفر سخن می

کی قرض خواست و تو ندادی و بخل و فقیر، از تو اند! فراوان، فراخ و سرشار به تو داد

 .بلعد او را می( آتش)پس ! ورزیدی

 بخل ۀگستر

 7.جا خرج کند بخيل کسی است که مالی را به ناروا به دست آورد و آن را بی. 1

زند و از بخشش به قوم و  بخيل کسی است که از پرداخت زکات واجب مال خود سرباز می. 3

 0.ورزد خويشان خود دريغ می

 6.ورزد کسی است که از سالم کردن بخل می بخيل. 9

 حکایت

 ای سوزن عاریه. 9

ورزيد؛ از يكی  نقل شده که محمّد بن يحيی بن خالد بن برمك بخيل بود و سخت بخل می
سفرة : از خويشاوندانش دربارة او پرسيده شد ـ خويشاوند با او انس داشت ـ و کسی به او گفت

های  اش يك وجب در يك وجب است و کاسه سفره: گفت .محمّد بن يحيی را برايم توصيف کن
: شود؟ گفت چه کسی بر سر آن سفره حاضر می: گفت. کاری شده است او از دانة خشخاش کنده

                                                                                                                   
 .33، ص تحف العقولحرّانی، .  
 .333، ص  ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8
 .   ، ص خصالصدوق، . 4
 .425، ص 14، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3
 .835، ص معانی االخبارصدوق، . 5
 .831، ص همان. 1
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آری، : خورد؟ گفت آيا کسی با او غذا می: پرسيد(. نويسند فرشتگانی گرامی که می)کرام کاتبين 
به : گفت. ات پاره است باشد در حالی که جامهبدا بر تو، آن سفره ويژة تو : پس گفت. ها مگس

گرفتی؟  از محمّد بن يحيی عاريه می: گفت. خدا سوگند، من يك سوزن ندارم که آن را بدوزم
گاه جبرئيل  داشت، آن داشت که از بغداد تا نوبه امتداد می ای پر از سوزن می اگر محمّد خانه: گفت

خواستند که  کردند و از او می بود و ضمانت او میبه همراهشان  آمدند و يعقوب و ميكائيل می
به آن دو فرشته سوزنی عاريه بدهد تا با آن پيراهن يوسف را که از پشت پاره شده بدوزند عاريه 

 1.داد نمی

 ه پاچهفقط کلّ. 2

خورد تا سخت به گوشت  حفصه بخيل بود و از روی بخل گوشت نمی مروان بن ابی: گويند
فرستاد و غالم  شد، غالم خود را می و هرگاه مايل به گوشت خوردن میکرد؛  اشتها پيدا می

بينيم که زمستان و تابستان جز کلّه  می: به او گفتند. خورد خريد و آن را می ای می برايش کلّه
دانم  کلّه خيلی خوب است، قيمتش را می: ای؟ گفت خوری، به چه دليل آن را برگزيده چيزی نمی

تواند مرا مغبون کند و گوشتی نيست که غالم بپزد و  م در امانم و نمیو از خيانت کردن غال
شوم و با خوردن  بتواند از آن بخورد و اگر به چشم يا گوش يا صورت آن دست بزند از آن آگاه می

خورم، چشم آن رنگی و گوش آن رنگی و ميان سر و گردنش  های رنگارنگی می کلّه گوشت
بنابراين، . آيم ن رنگی است و خودم از عهدة خرج پختن آن برمیرنگی و مغز آن رنگی و زبان آ

 5.هايی نهفته است برای من در خوردن کلّه منافع و بهره

 گو بخیل راست. 3

ای  بيا تكّه: گفت کرد و می ای داشت که همواره او را به منزل خود دعوت می اعمش همسايه
ا به خانه فراخواند و چون گرسنه بود روزی او ر. کرد نان با نمك بخور و اعمش خودداری می

پس گدايی آمد و . خانه تكة نان و نمكی نزد او آورد صاحب. پس وارد منزلش شد. موافقت کرد
خدا به تو خير : خانه گفت خدا به تو خير دهد، دوباره تكرار کرد و صاحب: خانه به او گفت صاحب
رسم، اعمش گدا را  ا عصا به خدمتت میبرو وگرنه ب: چون بار سوم تكرار کرد، به او گفت. دهد

با عصا به )ام  گوتر از صاحب اين خانه نديده برو به خدا سوگند، راست! وای بر تو: صدا زد و گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8  ، ص 1، ج راه روشنصاحبی، .  
 .همان. 8
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مدّتی است که مرا به نمك و نان دعوت کرده و به خدا چيزی بر آنها نيفزوده ( آيد سراغت می

 1.است

 شعر

 ام داد بر باداحوال گنج قارون کايّ
 

 ر غنچه بازگوييد تا زر نگه نداردب 
 

حافظ
5 

* * * 
 بخل عيبی است که صـد فضـل بپوشـاند وجُـود    

 

ــد   ــر گردان ــب هن ــايی اســت کــه صــد عي  3کيمي
 

* * * 
ــری    ــدم هن ــا ق ــرق ت ــر از ف  اگ

 

 7چون بخيلـی زخـاك رَه بَتَـری    
 

* * * 
 بخيل توانگر به دينار و سيم

 

 طلسمی است باالی گنجی مقيم 
 

 اگهش بشكنندبه سنگ اجل ن
 

 به آسودگی گنج قسمت کنند 
 

 پس از بردن و گرد کردن چو مور
 

 بخور پيش از آن کِت خورد کرم گور 
 

سعدی
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