
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آداب انفاق ـ 1ـ 4
 کسب رضاي خداوند: ـ نیت1ـ 1ـ 4

شته باشـد  در بحث انفاق و صدقه پیش از هر چیز انسان باید به خاطر دا          
 1. خداست و مالک حقیقی اوسـت رزقی که در حال انفاق آن است از آنِ   

کند، بشارت به برکت    این مالک حقیقی عالوه بر اینکه امر به بخشش می         
 آن،و یقـین  ایـن مطلـب     درك2.دهـد و بازگشت چندین برابر آن نیز می     

                                                        

.                         
        )7/ حدید(  

.                      )نیـز   )276/ بقره ،
  )261/ بقره: (ك.ر

  فصل چهارم
 انفاق پسندیده
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 را  انفاق را به شیرینی و کراهت آن را به شوق تبدیل کـرده، نیـت       سختیِ
   1.گرداندخالص میکه از دیگر آداب انفاق است نیز 

ـ تنهـا سـودي عا     ناسالم از آفات انفاق است که نـه        يانگیزه د صـاحبش   ی
 از ابتدا باکه چنین فردي . کشاند نابودي میيکند بلکه او را به ورطه   نمی

هـایش پرداختـه،   شناختی معیوب به انفاق و خرج کردن اموال و توانـایی     
بـراي  است و مـثال     ذ دنیوي را آمال خود قرار داده        ی خیاالتش لذا  تنها در 

نشینی شیطان،    با هم هم اوست که    . زند دست به هر کاري می     ،دیده شدن 
در عوض کسب رضاي خداوند حسرت و در نهایـت هالکـت را بـراي               

  .آوردخود به ارمغان می
  

        
       

        
        
            

      
           

    2  

اند که امـوال     و فخرفروشان همان کسانی    متکبران
کننـد، و بـه خـدا و     عنوان ریا انفاق مـی    خود را به  

روز قیامت ایمان ندارند، و معلوم است کسی کـه          
چـه  . قرینش شیطان باشـد، چـه بـد قرینـی دارد          

شد و چه ضرري برایشان داشت اگر بـه خـدا       می
آوردنــد و از آنچــه خــدا  و روز جــزا ایمــان مــی

نمودند، با اینکه خـدا بـه        ه انفاق می  روزیشان کرد 
  وضعشان دانا است؟

                                                        

. ...                                  
                  )272/ بقره(  
) .نیز) 39و38/ نساء:                    
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 )اعتدال(حد و میزان انفاق ـ 2ـ 1ـ 4

اول شـرایط منفـق و دوم     : انفاق را باید از دو زاویه نگریـست       اعتدال در   
  . شرایط مستحقّ

  

  الف ـ شرایط منفق
 آن هـنگام که اعـراب دائـمـا ازانفاق دهنده تا چه میزان باید انفاق کند؟        

عنوان انفاق تـوانند بهکـردند که چه چـیزي را می     میزان انـفاق سـؤال می   
جـاي    به وها را اصالح       خداوند سؤال آن   ،)ونَقُنفا ی اذَ م کنَلوأَسی(بدهند  

 آگـاه باشـید کـه     !اي مسلمانان "کند که   بیان میزان انفاق ابتدا یادآوري می     
یرد، نه از روي ریا باشد و نـه از   خیرات قرار گيانفاق شما باید در زمره    

 ي  اي رسیده باشد که بتـوان واژه      باید خلوص آن به درجه    . "روي کراهت 
اما . پردازدهاي آن می بعد به اولویتي  و در مرحله،خیر به آن اطالق کرد

 دوبـاره  انـد،  نبرده پیعمق مطلب هنوز به ) شاید (مسلمانان به سبب اینکه  
خداوند بـاز هـم در    ، ولی   خواهشان را بگیرند  پرسند تا بلکه جواب دل    می

   1).فو العلِقُ(: فرمایدجوابشان می

  :در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است

                                                                                                             

    )و) 117/ عمرانآل            
                    

   )36/ انفال(  
) .219و215/ بقره(  
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- به معنی قصد بـر  ـ  راغب در مفرداتي به گفته ـ  در اصلعفو"
. گرفتن چیزي است یا به معنی چیزي که برگرفتن آن آسان است            

ده است، بر مصادیق گوناگونی    و از آنجا که این معنی بسیار گستر       
از جمله بخشش و آمرزش، از بـین بـردن اثـر،     . اطالق شده است  

هـر چیـز، مقـدار اضـافی چیـزي، و بهتـرین            ي وسط و میانه   حد 
ظاهرا دو معنی اول متناسب با مفهوم آیه نیست و به           . قسمت مال 

 یعنی در انفاق حـد . رسد مراد یکی از سه معنی اخیر باشد  نظر می 
هـاي خـود را   را رعایت کنید و یا مقدار اضافی از نیازمندي   وسط  

ارزش  هاي بـی  ید و یا به هـنگام انـفاق به سراغ قسمت        یانفاق نما 
هـا کـه برگـرفتن آن بـراي         بلکه از بــهترین قــسمت      ،مال نروید 

خودتان به خاطر مرغوبیت سهل و آسان است در راه خدا انفـاق             
  .کنید

توان گفت این اسـت کـه     ین آیه می  احتمال دیگري که در تفسیر ا     
عفو به همان معنی اول، یعنی مغفرت و گذشت از لغزش دیگران            

بگـو بهتـرین   : شـود   مطابق این معنی، تفسیر آیه چنـین مـی       .است
 .انفاق، انفاق عفو و گذشت است

 ه به اوضاع اجتماعی عرب جـاهلی و محـل نـزول قـرآن،              با توج
 تـوزي و عـدمِ      و کینـه   مخصوصا مکه و مدینه که از نظر دشـمنی        

گذشت در حد اعال بودند، این احتمـال چنـدان دور نیـست، بـه               
 کامل ایـن معنـی      ينیز نمونه 6خصوص اینکه شخص پیغمبر   

گونه که اعالم عفو عمومی نسبت به مشرکان مکـه کـه             همان ؛بود
 .دهـد  ترین دشمنان اسالم بودند نشان می  ترین و سنگدل   سرسخت

ها سؤال از انفاق اموال کننـد ولـی نیـاز     و هیچ مانعی ندارد که آن     
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تر است  ها به انفاق عفو، سبب شود که قرآن آنچه را الزم شدید آن
و این یکی از شؤون فصاحت و بالغت اسـت     . در پاسخ بیان کند   

 پاسخ سـؤال طـرف را رهـا کـرده و بـه مهمتـر از آن           ،که گوینده 
 و ممکـن    ي وجـود نـدارد     در میان این تفاسیر، تـضاد      1.پردازد می

  2".ها در مفهوم آیه جمع باشد  آني است همه

  :خورددر این احادیث نیز تعبیر فوق به چشم می

 3".خوشا به حال آنکه مازاد نیاز از مالش را انفاق کند" -
 روز نیـازت  ياز این مال در حد نیاز نگه دار و بیش از آن را برا        " -

    4"!پیش فرست
  :ي عفو به قرار زیر استدر معنابندي نظرات طور خالصه جمعبه

 عفـو بـه معنـاي       ي  عفو در اینجا با توجه به یکـی از معـانی واژه            -
   5.واسطه شدن در انفاق است

 پس  ،کندیعنی تفاوتی نمی  . تان است عفو به معناي مازاد نیازمندي     -
 .از برآوردن نیازهایتان هر چه ماند در راه خدا انفاق کنید

 نیـاز خـود   ي و یـا از دایـره  توانیـد از آن بگذریـد  هر مالی که می    -
 . خارج سازید همه را در راه خدا انفاق کنید

                                                        

 .ق انفاق غیر مادي خواهد بوددر این صورت از مصادی.  
 .120و119/ 2: تفسیر نمونه  
 .287/ 71: بحار  
 .377/ 21نامه: نهج البالغه، صبحی صالح  
. شاید بتوان  با توجه به این معنا  توانید، در راه انفاق واسطه شوید،حتی اگر خود نمی

 .گران دانستمؤسسات خیریه را نیز در زمره انفاق
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یعنی از حق خود انفـاق  . عفو به معناي خود عفو و بخشش است      -
 .گذریدها در وسیله دیگران را ببخشید و از آن کنید و بدین

 1.عفو به معناي بهترین بخش از مال است -

-ي مـی   مسلمان تا حـد    یک فرد یادآوري این نکته نیز ضروري است که        
    چنان بخیـل باشـد کـه       نه آن .  اعتدال خارج نشود   تواند ببخشد که از حد

 ياي آب از دستش نچکد و نه آنقدر دسـت و دل بـاز کـه در اداره          قطره
  .زندگی خویش نیز ناتوان شود

  

        
         

        
  2  

نه بخل ) روي مکن در انفاق به محتاجان زیاده(
اند و نه آن  بورز که گویی دستت را به گردنت بسته

نزد خود ) براي روز مبادا(چنان باز کن که چیزي 
دست بنشینی و خود را   آن وقت تهی،نگذاري

  .مالمت کنی
  

شـمارد بـه    عبادالرحمـان را مـی    که صفات     فرقان هنگامی  يسورهنیز در   
  :فرمایدمطلب اشاره کرده می همین

  

                                                        

 .     مجمع البیان (،  )121و120/ 2: تفسیر نمونه (،  )196/ 2: المیزان(بر گرفته از تفاسیر :
  )403و402/ 6: مفاتیح الغیب(و ) 262/ 1: الکشاف(، )558/ 2
) .همچنین) 29/ إسراء:                         

           )195/ بقره(  
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 1  

 اسراف ،کنند و کسانی که چون خرج می
نکنند و بخل نورزند و میان این دو معتدل 

  .باشند
  

شـود کـه در آن از مواسـات و           فوق احـادیثی یافـت مـی       تآیاعالوه بر   
مواسات تقریبا در معناي مشارکت است . مشارکت سخن رانده شده است

از  یعنی آساه بِماله .شریک و سهیم کردن در معیشت و رزق است       آن  "و  
و . مند شدندطور یکسان از آن مال بهرهاي که به به گونهآن مال به او داد،  
شود که مالِ مورد تسهیم تنها در در جایی استعمال میات گفته شده مواس

در نتیجه در انفاق به فقرا، انفاق دهنده تا  2".حد کفاف باشد نه بیش از آن
تواند پیش رود اما بـه شـرطی کـه    سهیم کردن آنان در اموال خود نیز می    

احادیث زیر نیـز بـه همـین        . خود را به تنگدستی و بلکه هالکت نیندازد       
  :ن اشاره دارندمضمو

  3"!هایتان شریک کنیدمسلمانانِ فقیر را در دارایی" -

                                                        

) .67/ فرقان(  
 .»  ُاةاسوالرِّزقِ        : الم اشِ وعی المۀُ فماهسالم کَۀُ وشَارالم ...  هالبِم اهآس و :  لَهعج و ه أنَالَه منْ

لَۀٍ فَلَـیس بِمواسـاةٍ         ه إال منْ کَفَاف، فَـإنْ کَـانَ مـنْ فَـضْ وةً، و قیلَ لَایکُونُ ذَلک منْ أس یهف.«  
  )36/ 14: لسان العرب(
 .فـۀ، تحقیـق    مؤسسۀ البعثۀ دارالثقامالی، قم،األ ،جعفر محمدبن حسنو شیخ أب ،طوسی

   136، ص2ج ق،1414 ،قسم الدراسۀ اإلسالمیۀ
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ب و نزدیکـی    با مواسات برادرانتان، به سمت خداوند تعالی  تقرّ        " -
  1".جویید

 گونه اسـت  این شما   يجامعه آیا: فرمایدبه فردي می  7امام باقر " -
 بتواند درصـورت نیـاز دسـت در        گونه محذوریتی هیچکه هر کس بدون     

 يه چنین رسمی در جامع    :برادرش کرده حاجتش را بردارد؟ گفت     جیب  
) هـا از رشـد دینـی آن  (در این صـورت خبـري     : فرمود. شناسمخود نمی 
این جمع شیعه، هنوز به  : پس هالك در پیش است؟ فرمود     : گفت. نیست
   2".اند نرسیده) دینی و مکتبی شیعی(و بلوغ فکري رشد 

! اي فرزند رسول خـدا  :فتوارد شد و گ 7مردي بر امام صادق   " -
مواسات و شریک کردن برادران دینی در مال بـه       : ت چیست؟ فرمود  مرو

  3".هنگام توانمندي

بنابراین همانگونه کـه مؤمنـان بایـد دسـت از خـست و بخـل برداشـته                   
روي کنند چنان زیادههمنوعانشان را دریابند، به همان صورت نیز نباید آن    

 ي انفـاق بـه عهـده    در واقع تشخیص حـد    .  انفاق گردند  که خود مستحقّ  
هـا انجـام   آوري که خداونـد بـه آنچـه انـسان          با این یاد   ،خود افراد است  

 4.داند دارند میکنند یا پنهان میدهند واقف است و هر آنچه آشکار می می

                                                        

 .456/ 10: میزان الحکمۀ  
 .174/ 2: الکافی  
) .  میـزان (و  ) 444و113و112/ 5: الحیـاة : (ك. و نیـز ر    )231/ 8: مستدرك الوسـائل 

  )456/ 10: الحکمۀ
.            )و ) 110/ بقــــــــره            
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رحمـان هـم از نــیت او       خداوند    این راه، انسان باید مراقب باشد که در       
هـاي  توان بـا توجیـه  نمی. کندال او را نـظـاره میآگـاه است و هم اعـمـ  

   1!ظاهر منطقی خدا را همانند خود و دیگران فریفت رنگارنگ و به

ي دیگـري نیـز حـائز         مـسأله ) اعتدال در انفاق  (در ارتباط با این موضوع      
ي هي هـشت از سـور     آیـه  مفسران شأن نزول     يتقریبا همه . اهمیت است 

و 7 امـام علـی    يط بـه جریـان سـه روز روزه         را مربو  2ي انسان مبارکه
و  جهــت بهبــود بیمــاري دو امــام بزرگــوار حــسن3حــضرت فاطمــه

بدین معنی  . شمارنددانند و آن را از مصادیق بارز ایثار می         می8حسین
 به مسکین و یتیم و اسیر دادند و         ،رغم احتیاج خود  علیطعام خود را    که  

ویا تناقضی میان این دو وجود بنابراین گ 3!در ظاهر از حد اعتدال گذشتند
و در مـورد تمـام   (اما باید توجه داشـت کـه اعتـدال حکمـی عـام          . دارد

.  و مربوط به مواردي معین است      است و ایثار یک حکم خاص     ) مسلمین
 ایثار ي  در هر موردي هم اجازه،گونه که آیات آن ذکر شد    همان رواز این 

انی اتفـاق افتـد کـه سـبب     در واقع ایثار بهتر اسـت زمـ    . داده نشده است  

                                                                                                             

    )19/ نحل(  
 .       ک اکثر افراد شده و به صـورتی    اي مستمس  چه پشتوانه  این مثل معلوم نیست از کجا و با

چراغی که به خانه رواست بـه  " برند کهدر جاي جاي زندگی از آن بهره می  ! کامال کاربردي 
نهند، تو ها با وجدانی کامال آسوده سر به بالین می آن، شبيو با زمزمه   "مسجد حرام است  

 3اي فـاطمه زهرکنند و سخن زیباگویی با گفتن آن فرمان مستقیم خداوند را تالوت می
  )83/ 43: بحار( ».الجار ثُم الدار«. اند که اول همسایه بعد خانهرا به دست فـرامـوشی سپرده

.                     )8/ انسان(  
 . به اوایل همین قسمترجوع کنید  
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العاده در زندگی انسان نشود و نظام خـانوادگی را بـه            هاي فوق نابسامانی
  1.خطر نیفکند

  

  ب ـ شرایط مستحقّ
 بـا بررسـی سـنت پیـامبر     اما سهم مستحق از انفاق تـا چـه حـد اسـت؟       

و احادیثی که از آن بزرگواران به دست مـا      : اطهار يو ائمه 6اکرم
اي ببخشد  که با رعایت اعتدال، منفق باید تا اندازهیابیمرسیده است درمی

  2. در سطح عموم جامعه قرار گیرد وکه رفع فقر از فقیر شده

خداوند متعال در امـوال اغنیـا و    " :فرمایددر این زمینه می   7 امام صادق 
دانست ها قرار داده و اگر می ی براي فقرا به مقدار کفاف آنثروتمندان حقّ

 و یـا   ".داددهـد زیـادتر قـرار مـی       ـفاف فــقرا را نمـی     که این مقـدار کـ     
تـوانم  بابت زکات مـی " :پرسید7بن جعفر بن عمار از امام موسی  اسحاق

:  گفت .تر بده  و زیاد  ،بلی: به یک نفر هشتاد درهم دهم؟ ابوالحسن فرمود       
توانی چندان بده که او را مستغنی       بلی، و اگر می   : صد درهم دهم؟ فرمود   

  و4".نینیاز ک و بی

                                                        

.  356/ 5: تفسیر نمونه(با اقتباس از( 
 .توانی چندان بدهی که فقیر مستمند را مستغنی و از بابت زکات می«: 7امام صادق
  )55/ 3: گزیده کافی( ».نیاز کنیبی
 .304/ 2: من الیحضر  
. 548/ 3 :الکافی 
.    باید توجه داشت که هشتاد درهم در آن زمان بابت پرداخت صدقه و زکات به یک
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 که شخصی از دادن زکات به پیرمردي کـه      روایت شده است   بصیر   واز اب 
نماید و این    خودداري می   براي خود گوشت و خرما خریداري کرده بود،       

دهد که خداونـد در     شود و ایشان تذکر می    می7موجب تأثر امام صادق   
 اندنـ  زکات چ  ی براي فقرا معین فرموده و باید به مستحقّ        اموال اغنیا حقّ  

 یدهی که بخورد و بیاشامد و پوشاك خود را تهیه کند و زن بگیرد وحتّ
  1. صدقه بدهد و به حج رود

-البته باید این مطلب را در نظر داشت که رفع فقر از فقیر تنها بـا کمـک          
اي از فقـرا کـه دیگـر توانـایی کـار            براي دسته . یابدهاي مالی تحقق نمی   

انــد و بــه اصــطالح ز دســـت داده مخـــارج خـــود را ايکــردن و تهیــه
- انفاق همـان کمـک  اند، شاید بهترین نوعِنشین شده گـیر و خـانـه   زمیـن

و یا در مورد افرادي . یحتاجشان باشد مايهاي مستمر و ماه به ماه و تهیه 
منـدي از اسـتعدادها و    و بهـره سـویی هاي مالی از    توانند با کـمک  که می 
 منبـع اي تـشکیل داده و شـغل و    سرمایه دیگر،   سويهاي خود از    مهارت

 مناسـبی  درآمد مناسبی براي خود مهیا کنند، شاید این نوع انفاق راه حـلّ  
عنـوان نمونـه یـک فقیـر را          بـه  ؛هاي دیگري نیز وجود دارد    اما راه . باشد
 مهـارت و خودکفـا کـردن او از طریـق فـراهم آوردن       توان با آموزشِ   می

تـوان بـراي    و یـا مـی   جامعه رساند،شرایط کاري مناسب به سطح عادي     
فقیري دیگر شرایط تحصیل را مهیا کرد تا با پیشرفت در مقاطع مختلـف          

اي از اعتبار رسیده از طریق آن به شغلی درخور اعتبارش رهیاب به درجه
و مواردي از این دست که .  و یکباره تا چند درجه ارتقاي سطح یابدودش

                                                                                                             

 .فرد، وجه باالیی بوده است
 .330/ 2: من الیحضر  
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توانـد بـه   مـی )  از مادي و معنوي    اعم(ق   انفا يبا توجه به معناي گسترده    
  ـ که مورد تأیید قرآن و سنت نیـز هـست    ـراهکارهایی مفید و کاربردي  

تبدیل شود و این از نکاتی است که باید توسط افراد هوشمند استخراج و 
چند ) تنها (که افراد بسیاري راهاي مالی چه بسا کمک. به کار گرفته شود  

 ولی دوباره احتیـاج بـه    ،یط سختشان خارج کند    چند ماهی از شرا    یاروز  
 يتوان بـا اسـتفاده   و این در حالی است که می      . هاي دیگر پیدا کنند   انفاق
دهـم آنـان داراي     همان منابع، شرایطی را مهیا کرد که مثال یک        از  تر  بهینه

خـود و  آمدي کافی شـده تـا سـالیان سـال          شغلی مناسب، دائمی و با در     
.  دیگران نباشند و بلکه خود به نیازمندان یاري رسانند        نیازمندفرزندانشان  

توان از ب که شود به بستر بسیار مناسبی تبدیل      ندی همین احساس    چه بسا 
هاي فرهنگی و مذهبی و البته کامال داوطلبانـه سـود      آن در جهت فعالیت   

هـاي   کاري که مسیحیان و کلیـسائیان و حتـی دیگـر فرقـه      همان(جست  
هر شـخص   ). کننداساس از آن به بهترین نحو استفاده می       پایه و   بعضا بی 
  !یابد که تفاوت از کجا تا به کجاست درمیاندیشیعاقبت

هر فـرد تـا آن جـا    . استفاده استمطلب دیگر جلوگیري از هر گونه سوء    
 فقیـر واقعـا    یعنی   ؛ دریافت انفاق است که شرایطش را دارا باشد        مستحقّ
 قصد فریـب و ایجـاد   ند وقاضاي کمک نک حتی االمکان با اصرار ت    باشد،

حتی ممکن است گاهی همـان فقیـري        . شته باشد  ندا رادیگران  در  ترحم  
در پرداخـت  را ، اولویتش ه استکه مستحق بوده و در اولویت قرار داشت       

 دیگر در راه   که مثال فرد فقیر در شرایطی قرار گیرد      . دهدبانفاق از دست    
  ).  بقره273 ي آیهه بهبا توج(خداوند گام برندارد 
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 شودـ مطلوبیت آنچه انفاق می3ـ 1ـ 4

ت درونی و اهمیت نیانفاق دین اسالم موضع محکم خود را در مورد کیفیت          
ب بـه  چگونه ممکن است انسان براي تقرّ.  مختلف بیان داشته است   موارددر  

ذات اقدس پروردگار که تمام عالم هـستی از آن اوسـت از امـوال ناپـاك و                  
 شـدید   سـرزنش  توبـه پـس از       يخداونـد در سـوره    . وب استفاده کند  نامرغ

رغـم  علـی آنان کند که   هاي آنان گوشزد می   منافقان و شمردن بعضی خصلت    
ها را تبدیل به قـومی        نفاقشان آن ولی  خوانند و ظاهرا مسلمانند     اینکه نماز می  

 نخواهـد  اعتبـاري  انفـاق آنـان نیـز    به همین سـبب فاسق و کافر کرده است،    
 .کراهت روي داشت چرا که یا از روي ریا خواهد بود یا از

  

         
            

            
           

          
       
     1  

بگو چه به رغبت انفاق کنید و چه به 
شود،  کراهت، هرگز از شما پذیرفته نمی

مانع قبول  .اید شما گروهی عصیان پیشه
شدن انفاقشان جز این نبود که ایشان 

د، و جز به خدا و پیغمبر او را منکر بودن
آیند  نمی) جماعت(حال مالمت به نماز 

  .کنند و انفاق جز به کراهت نمی
  

نه تنها انفاق باید از روي طوع و همراه بـا رغبـت باشـد، بلکـه بایـد از                    
که البتـه تنهـا بـه قـرارداد و     (فرد مؤمن داراییِ هاي ها و بهترین  خواستنی

                                                        

. )54و53/ توبه( 
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اند که هرچه انفـاق کنـد       باشد و بد  )  است ودیعه در اختیار او قرار گرفته     
خداوند به آن آگاه است و تنها در این صـورت    ) مطلوب یا غیر مطلوب   (

 .یابداست که نیکی را درمی
  

         
          

         1  

کـه از    آن رسـید تـا    شما هرگز به خیر نمی    
آنچه دوست دارید انفاق کنید، و هر چه را     
  . انفاق کنید خداي تعالی به آن دانا است

کـم نبایـد از     انفاق باید از بخش مرغوبِ مـال پرداخـت گـردد و دسـت             
ورزد، هاي نامطلوب و نامرغوب که خود انسان از گرفتنِ آن ابا می           بخش

  . پرداخت شود
  

           
         

           
       
          

        
 2  

-اید، از خوبی   هاي کسانی که ایمان آورد    

ـ    ایـد و آنچـه      دسـت آورده  ه  هاي آنچه ب
ایـم انفـاق     برایتان از زمین بیـرون آورده     

کــه خودتــان   (کنیــد، و پــست آن را  
بـراي  ) پوشـی  گیرید مگر بـا چـشم      نمی

انفاق منظور نکنیـد، و بدانیـد کـه خـدا           
  . نیاز و ستوده است بی

                                                        

) .92/ عمرانآل(  
 .)267/ بقره(  
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 مردمی  يروایت شده است که این آیه درباره      7 از حضرت امام صادق     
دست آورده بودند و ه نازل شد که اموالی را از راه ربا در زمان جاهلیت ب

ها را از این کار نهی کرد و دستور داد   خداوند آن  .دادندها صدقه می    با آن 
  1.دنکه از اموال پاك و حالل خود صدقه ده

پـاکیزگی  بـه   پـاکیزگی ظـاهري و هـم        بـه   هم   ،باتطیدر بعضی تفاسیر    
برخی افراد چنین تصور   2.تفسیر شده است  ) ن شبهه و حالل   بدو(معنوي  

دارند که اگر به هر نحـو درآمـدي کـسب کننـد سـپس قـسمتی از آن را        
تواننـد بـا    مـی اسـت و    صرف امور خیریه کنند، تمام آن اموال پاك شده          

کـه بـا ایـن عمـل نـه تنهـا            در حـالی   ؛آسودگی وجدان از آن بهره گیرند     
 آثاریز دچار نکنندگان این مال حرام  مصرفکهاموالشان پاك نخواهد شد   

 . دشوضعی خواهند 

  

 انفاق در همه حالـ 4ـ 1ـ 4

انسان اگر خواهان نیل به مغفرت و . انفاق باید در همه حال صورت گیرد
 تقواپیشگان و نیکوکاران قرار گیـرد  ي است باید در زمره  خداوندرحمت  
  .ت از لوازم آن انفاق در خوشی و ناخوشی اسکه
  

        هایی که از مال خود به فقرا در حال وسـعت          آن

                                                        

 .655/ 2 :مجمع البیان  
 .همان: مجمع البیان(و ) 334-332/ 2: تفسیر نمونه: (ك.ر(  
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   1 

و تنگدستی انفاق کنند و خـشم و غـضب فـرو          
چنـین مردمـی   (نشانند و از بدي مردم درگذرند      

  .و خدا دوستدار نیکوکاران است) نیکوکارند

  

 چه موقعی که در راحتی و وسعتند ،کنند  در همه حال انفاق مینیکوکاران
الَّـذینَ ینْفقُـونَ فـی الـسرَّاء و     (و چه زمانی که در پریشانی و محرومیتنـد      

دیگـران و    کننـد کـه روح کمـک بـه         ها با این عمل ثابت می        آن .)الضَّرَّاء 
 هر شرایطی   درها نفوذ کرده است و به همین دلیل           نیکوکاري در جان آن   

روشن است که انفاق در حال وسعت به تنهـایی   . کنند کار می اقدام به این  
ها    نفوذ کامل صفت سخاوت در اعماق روح انسان نیست، اما آن           ينشانه

ند کـه ایـن   دهکنند نشان می که در همه حال اقدام به کمک و بخشش می  
ممکن است گفتـه شـود انـسان در حـال           . دار است  ها ریشه   صفت در آن  

  تواند انفاق کند؟ تنگدستی چگونه می

 زیـرا اوال افـراد تنگدسـت نیـز بـه مقـدار            ؛پاسخ این سؤال روشن است    
دیگران انفاق کنند، و ثانیا انفاق منحصر        توانند در راه کمک به     توانایی می 

 ؛شـود  ه هر گونه موهبت خدادادي را شامل میبه مال و ثروت نیست بلک  
 گونـه  و ایـن   .خواه مال و ثروت باشد یا علم و دانش یـا مواهـب دیگـر              

خواهد روح گذشت و فداکاري و سخاوت را حتی در نفوس     خداوند می 
 سرچـشمه  بخـل  فراوانی کـه از  ل اخالقیِیمستمندان جاي دهد تا از رذا    

                                                                                                             

) .134/ عمرانآل(  
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  .گیرد بر کنار بمانند می

هـا    ن است که آن   آانگارند براي    هاي کوچک را ناچیز می    نفاق ا  که کسانی
هـاي جزئـی در    اگر همین کمـک اما. گیرندجدا از یکدیگر در نظر می    را  

 یمبلغـ غنـی   از فقیـر و   اعمتمامی افراد جامعهد و مثال  گیرکنار هم قرار    
 پیـشبرد اهـداف     در جهت ناچیز براي کمک به بندگان خدا انفاق کنند و          

. قابل انجام اسـت   آن   يوسیلهه کارهاي بزرگی ب   ،مصرف نمایند اجتماعی  
 اثر معنوي و اخالقی انفاق بستگی به حجم انفاق و زیـادي  ،عالوه بر این  

  .شود آن ندارد و در هر حال عاید انفاق کننده می

  انفاق پرهیزکاراني نخستین صفت برجسته،آنکه در این آیه   جالب توجه   
 گذشـت از  گونه برداشت نمـود کـه  توان اینمیبنابر این .  است ذکر شده 

 مقام   روشن هاينشانهاز  هم در حال خوشی و تنگدستی       مال و ثروت آن   
  1.تقواست

ي  در کنـار واژه    انفاق و یا    زکاتي  در بسیاري از آیات قرآن کریم، واژه      
توان از این می. رساندترازي این دو را می به کار رفته است که همصالت

اي لطیف در مورد انفاق استنباط نمود، و آن اینکـه انفـاق نیـز     همسأله نکت 
روز باید همانند همتایش به طور مستمرّ و مداوم حتی در طول هر شـبانه            

اگر هر انسان مسلمان و مؤمنی موظّف است صبحگاهان،         . صورت پذیرد 
در میان روز و شبانگاهان بـه عبـادت پروردگـار خـویش بپـردازد، چـه                 

توجه به تأکیدهاي فراوان قرآن در مورد انفاق و در کنـار            نیکوست که با    
. هم قرارگرفتن آن با نماز، به همین دفعات به انفاق و صـدقه روي آورد               

                                                        

) .با اندکی تغییر و اضافه در عبارات) 97 /3 : تفسیر نمونه.  
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کنند، به همین   شاید احادیثی که به صدقه دادن در روز و شب توصیه می           
صدقه دادن در روز گناهان را      ": فرمایدمی7امام صادق . مسأله بازگردند 

شود، و صـدقه دادن در شـب        ، چنان که نمک در آب حل می       کند آب می 
  1".نشاند خشم پروردگار را فرو می

محصوالت تکه زمینـی میـان مـن و    ": فرمایدمی7در روایتی امام صادق  
هنگـام تقـسیم،    . دانست مشترك بـود   بینی می مردي که علم نجوم و طالع     

ن آمد، امـا    بیرو) شانسیخوش(وي با استفاده از علم خود در زمان سعد          
من در زمان نحس خارج شدم، و سپس محصوالت را میان خود تقـسیم              

آن مرد در   . از قضا سهم من از نظر کیفیت، مرغوبتر از آب درآمد          . کردیم
بـه عالمـت حـسرت و       (حالی که دست راسـتش را روي دسـت چـپ            

وقتی دلیلش را   . تا به حال چنین چیزي ندیده بودم      : زد، گفت می) تعجب
به همین دلیل تـو را در زمـان   . دانممن علم نجوم می   : اب داد پرسیدم جو 

نحس بر سر محصوالت فرستادم و خود در زمان سعد خارج شـدم، امـا             
خواهی حدیثی را که از پدرم آیا می: گفتم. حاصل کار به نفع تو تمام شد    

کـسی  : فرمـود 6شنیدم برایت بازگو کنم؟ پدرم به نقل از رسول خدا         
نحوست روز است، آن را بـا صـدقه آغـاز کنـد کـه               که در پی رد کردن      

و کـسی  . کندي آن صدقه، نحسی روز را از وي دفع میخداوند به وسیله 
که دوست دارد خداوند نحسی شب را از وي دور نماید، آن را با صدقه               

و من قبل از بیرون آمدن صدقه دادم، و این بهتر از علم نجـوم           . آغاز کند 
  2".تو بود

                                                        

 .144: عمالثواب األ  
 .7و6/ 4: الکافی  
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  ق در خفا و آشکارـ انفا5ـ 1ـ 4
 آیـه از قـرآن   شـش در .  صورت گیردادر خفا و هم آشکارهم انفاق باید  

  :کریم به این مطلب اشاره شده است
  

      
          

         
        1  

کسانی که اموال خویش را شب و روز 
کنند پاداششان  نهان و آشکار انفاق می

نزد پروردگارشان است، نه ترسی 
  .شوند دارند و نه غمگین می

  

  :فرمایدی ذیل این آیه مییعالمه طباطبا
 دو معناي متقابل هم دارند، و این دو کلمه ۀعالنی و سرّدو کلمه "

هایی که آن:  است، و تقدیر کالم این استفقونینحال از جمله 
کنند در حالی که گاهی  اموال خود را در شب و روز انفاق می

و اگر ... دارند  انفاق خود را پنهان داشته و گاهی آن را اظهار می
-  احوال انفاق را ذکر کرده براي این بود که بفهماند انفاقيهمه

 همواره و در شب و روز گران نسبت به عمل خود اهتمام دارند و
در خواهند ثواب انفاق را دریابند و همواره  و خلوت و جلوت می

بینیم خداي  ، و لذا میي رحمان هستندرضاي خداجستجوي 
اي نیکو  سبحان در آخر این آیات با زبان لطف به ایشان، وعده

                                                        

) .و ) 75/ نحـل (،  )31/ ابـراهیم (،  )22/ رعـد (،  )271/ بقره(و نیز آیات    ) 274/ بقره
  )29/ فاطر(

  هاي جوشانچشمه ® 148

   1")...فَلَهم أَجرُهم عنْد ربهِم(: فرماید داده و می

  :ر نمونه نیز چنین آمده استدر تفسی
ط ی رعایت شرا،هاي مختلفناگفته پیداست که انتخاب این روش"

کنندگان باید در انفاق خود به  یعنی انفاق.بهتر براي انفاق است
هنگام شب یا روز، پنهان یا آشکار جهات اخالقی و اجتماعی را 

هار  آنجا که انفاق به نیازمندان موجبی براي اظ.در نظر بگیرند
ندارد، آن را مخفی سازند تا هم آبروي آنان حفظ شود و هم 

 و آنجا که مصالح دیگري مانند .خلوص بیشتري در آن باشد
تعظیم شعائر و تشویق و ترغیب دیگران در کار است و انفاق 

مانند انفاق براي ( شخصی ندارد تا هتک احترام کسی شود يجنبه
 اخالص نیز منافات ندارد و با) جهاد و بناهاي خیر و امثال آن

بعید نیست که مقدم داشتن شب بر روز، و  .آشکارا انفاق نمایند
اشاره به این باشد که )  مورد بحثيدر آیه(پنهان بر آشکار 

 هر ؛مخفی بودن انفاق بهتر است مگر موجبی براي اظهار باشد
مسلما  .چند باید در همه حال و به هر شکل، انفاق فراموش نشود

مخصوصا با تکیه بر صفت ربوبیت (که نزد پروردگار است چیزي 
ارزشی نخواهد چیز کم یا کم) که ناظر به پرورش و تکامل است

بود و تناسب با الطاف و عنایات پروردگار خواهد داشت که هم 
و هم حسنات آخرت و قرب الی اللَّه را شامل  برکات دنیا

                                                        

 .614 /2 : المیزان  
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  1".شود می

 که دیگـران    ،ورزد انفاق مبادرت    ود به باید خ هر انسان نیکوکاري نه تنها      
  .را نیز به آن تشویق کند

  

          
             

         
        

          
      2 

شـان هــیچ   در بیـشتر سـخنان بـیخ گوشـی    
که سفارش به صدقه    چیزي نیست، مگر آن   

دادنی یا نیکویی کردنی یـا اصـالحی بـین          
مردم باشد، و هـر کـس بـه منظـور جلـب         
رضــاي خــدا چنــین کنــد پاداشــی بــزرگ 

  .دهیم می
  

 افـراد را بـر   اساسا نجوا اگر در حـضور جمـع انجـام پـذیرد سـوء ظـنّ          
 بـه همـین   .کند  و گاهی حتی در میان دوستان ایجاد بدبینی می         انگیزد، می

 و  کـار پرهیـز شـود     که جز در مـوارد ضـرورت از ایـن            دلیل بهتر است    
  . حکم مزبور در قرآن نیز همین استيفلسفه

کند که از نجوا استفاده شـود و   البته گاهی حفظ آبروي انسانی ایجاب می   
عنـوان صـدقه از    فوق به  ي آیه هاي مالی است که در     آن کمک  ياز جمله 

و یا امر به معروف که گاهی اگر آشـکارا گفتـه شـود،         . آن یاد شده است   
شود و شاید به همین علت از پذیرش آن  طرف در برابر جمع شرمنده می    

                                                        

.361 /2 :  تفسیر نمونه  
) .114/ نساء(  

  هاي جوشانچشمه ® 150

 مـردم کـه گـاهی    میـان  صـلح و یا در موارد    . امتناع ورزد و مقاومت کند    
 بایـد بـا هـر کـدام از     گیـرد، و   اصالح را مـی    يل جلو یآشکار گفتن مسا  

طرح صـلح ذات  طرفین دعوا جداگانه و به صورت نجوا صحبت شود تا   
در ایـن سـه مـورد و آنچـه ماننـد آنـست،       .  پیـاده گـردد   البین به درستی  

  .کند که کار مثبت در زیر چتر نجوا قرار گیرد ضرورت اقتضا می

 ، است مندرجصدقه فوق همه در عنوان يگانه قابل توجه اینکه موارد سه   
پـردازد و آن کـس     کند، زکات علم می    زیرا آن کس که امر به معروف می       

نماید زکات نفوذ و حیثیت خود را در میان مردم  که اصالح ذات البین می 
خداونـد بـر شـما      ": نقل شده کـه فرمـود     7 چنان که از علی    ؛کند ادا می 

طور کـه   واجب کرده است زکات نفوذ و حیثیت اجتماعی بپردازید همان         
ــ ــردهب ــد  اســتر شــما واجــب ک ــامبر 1". کــه زکــات مــال بدهی  و از پی
اي آگاه کنم    آیا تو را از صدقه    ": ایوب فرمود نقل شده که به ابو    6اکرم

 هنگـامی کـه مـردم بـا یکـدیگر           ؛که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند       
ها را بـه   ها را اصالح ده و زمانی که از هم دور گردند آن  دشمن شوند آن  

  3و 2".کنهم نزدیک 

                                                        

 .550/ 1: نور الثقلین  
 .        تفـسیر قرطبـی  (قرطبی، ابوعبداهللا محمدبن احمد انصاري، الجامع ألحکام القرآن(، 

   1955 ص،3جق، 1405بی، بیروت، داراحیاء التراث العر
) .با اندکی تغییر در عبارات) 128و127 /4 : تفسیر نمونه.  



    151 ®انفاق پسندیده / فصل چهارم

  

 رعایت اخالق در انفاقـ 6ـ 1ـ 4

  1، حفظ عزّتپرهیز از منتالف ـ 

 

          
        

       
         

           
         

            
  

          
         

           
         

       
      
         

کسانی که امـوال خـویش را در راه خـدا           
کنند و بعد این انفاق خـود را بـا     انفاق می 

کننـد پـاداش     منت و یا اذیتی همراه نمـی      
آنان نزد پروردگارشان اسـت، نـه ترسـی         

   .دارند و نه غمی
اي  پوشـی، از صـدقه    سخن شایسته و پرده   

که اذیـت در پـی دارد بهتـر اسـت، خـدا          
  . نیاز و بردبار است بی

 ي  ایـد، صـدقه    سانی که ایمـان آورده    اي ک 
خویش را همانند آن کس که مال خویش        

کند، و به خدا و  را با ریا به مردم انفاق می  
روز جزا ایمان نـدارد، بـا منـت و اذیـت            
باطل نکنیـد، کـه حکایـت وي حکایـت          
سنگی سفت و صـافی اسـت کـه خـاکی         
روي آن نشسته باشـد، و رگبـاري بـر آن           

جاي گذاشته باشد، باریده، آن را صاف به     

                                                        

.   ـ  388 / 2: المیـزان (و ) 327 ـ  317 / 2: نمونـه ( در مطالب این بخـش از تفاسـیر 
  .بهره گرفته شده است) 391

) .264-262/ بقره(  

  هاي جوشانچشمه ® 152

       
        2  

برنـد،   اند ثمري نمی  ریاکاران از آنچه کرده   
  .کند و خدا گروه کافران را هدایت نمی

  

 ، نیازمنـدان  انیـدنِ  آزار و رنج   ،دهد که منت   نشان می  روشنیاین آیات به    
در واقـع  . کنـد  را ضایع می   آن اجر و پاداش     وانفاق را نزد خداوند باطل      

 بلکـه   ،ي نیـست  هـاي مـاد   ر سـرمایه   زندگی انـسان منحـصر د      يسرمایه
- زندگی به حساب مـی    يهاي روانی و اجتماعی نیز جزو سرمایه      سرمایه
 معنوي و ي مادي، سرمایهيبنابر این نباید در عوض سپردن سرمایه      . آیند

کنند در واقـع نـه طلبکـار کـه          روحی را گرفت و اشخاصی که چنین می       
هـاي  ي به مراتب از سرمایه    هاي روحی و معنو    چرا که سرمایه   ،بدهکارند

  . مادي و مالی ارزش بیشتري دارند

 يه به کلمه  با توج انفاق منظور آیه پرهیز از منت و آزار هم در زمان            ،ثم 
کـسی  ": آمده است6در حدیثی از پیغمبر اکرم.  استآنو هم پس از    

 تی بر اوکه به فرد باایمانی نیکی کند، سپس او را با سخنی آزار دهد یا منّ   
  1".بگذارد به یقین انفاق خود را باطل کرده است

اسالم در این زمینه به قدري دقیق اسـت کـه بعـضی از علمـاي پیـشین                  
هر گاه انفاقی به کسی کنی و بدانی که سالم کردن تو به او، بـر      ": اند گفته

  2". بخشش، بر او سالم نکنياو سخت و گران است و یادآور خاطره

                                                        

 .قـسم  ، تحقیـق   بنیـاد بعثـت   ، ، تهـران   سیدهاشم، البرهان فی تفـسیر القـرآن   رانی،بح
  253ص، 1ق ، ج1416 ،قم-موسسۀ البعثۀ، سالمیۀ اإلالدراسات

 . بن علی، روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفـسیر القـرآن،      رازي، ابوالفتوح حسین
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 است که رد کردن محترمانـه از چنـین انفـاقی            ت و اذیت چنان مذموم    منّ
.  اقـوالی وجـود دارد     فـوق  يدر آیـه  مذکور   مغفرتدر مورد   . بهتر است 

 و یـا    ،ها باشد   تواند حفظ اسرار حاجتمندان و فاش نکردن آن       مغفرت می 
عفو و گذشت در برابر خشونت و پرخاشگري آنان کـه ناشـی از فـشار                

ل خشونت  تحم. اندی انتقام جویی  پشرایط اجتماعی است و به نوعی در        
ن در برابـر محرومیـت آنـان و         اینان کمترین جبرانی است که افراد متمکّ      

 يي مبارکه به این مطلب در سوره     1.توانند انجام دهند  آرام ساختنشان می  
  :نور نیز تلویحا اشاره شده است

  

     
     

   
       

        
 2  

و صاحبان بخشش و توانگران شما نباید 
به خویشاوندان و ]  مال[از دادن 

دستان و مهاجران راه خدا کوتاهی تهی
. کنند، و باید عفو کنند و چشم بپوشند

مگر دوست ندارید که خدا شما را 
  .ي مهربان است بیامرزد؟ و خدا آمرزنده

ان و نیازمندان به خصوص خویـشان،           ل و دارا به مستحقّ گاهی افراد متمو
 رسیدگی )مانند خدمتکار و یا کارمند(آشنایان و افراد تحت خدمت خود    

                                                                                                             

هـاي اسـالمی   ي ناصح، مشهد، بنیـاد پـژوهش  محمد مهد-تحقیق محمد جعفر یاحقی  
  364 ص ،2 جق،1408آستان قدس رضوي، 

 .321/ 2: تفسیر نمونه  
) .22/ نور(  

  هاي جوشانچشمه ® 154

کنند، اما آنان در قبال این عمل پـسندیده رفتارهـاي ناشایـستی انجـام      می
کنند، یا آن را از ابتـدا حـقّ         دهند، مثال از کمی آن اظهار نارضایتی می       می

شود، تا جایی   همین امر سبب کدورت خاطر توانمندان می      . دانندخود می 
. گردنـد مـی ها دیگر حاضـر بـه تکـرار بخـشش خـود ن      که بسیاري از آن  

از این رفتارهاي دردمندان و نیازمندان     : فرمایدخداوند خطاب به اینان می    
ي خـود را   ها را ببخشید، نه اینکه انفـاق پـسندیده          پوشی کرده و آن   چشم

ترك گویید، و البته این همان کاري است که خداونـد رحمـان خـود در                
خـدا روزي   بنـدگان   . دهـد قبال بندگان و نیازمندان درگاهش انجـام مـی        

کنند، اما پروردگار از فرسـتادن آن  دارند و ناسپاسی و کفر می     دریافت می 
اگـر  . گـذرد دارد و بـا صـبوري و بزرگـواري از آنـان مـی             دست بر نمی  

توانمندان نیز خلق و خوي خود را خدایی کنند، درهاي مغفرت الهـی را          
  . گشوده خواهند یافت

ر همراه باشد و باید نهایت توجـه و  گ انفاقانفاق باید با تواضع و فروتنیِ    
 از.  که کرامت و شخصیت سـائل بـه خطـر نیفتـد            را مبذول داشت  دقت  

 صدقه و انفاق براي صـاحب قطعا ": نقل است که فرمود  6خدارسول  
 پس انفاق کنید تا خداوند نیز بر شما رحمـت  ، فزونی به همراه دارد   خود
د پـس فروتنـی و   بخش و تواضع به صاحبش رفعت و مقام شامخ می  .کند

  1".تواضع کنید تا خداوند شما را رفعت و برتري بخشد

بایـد  گـر    که انفاق  مبتنی بر این روایت، تأکید کرده است      مال احمد نراقی    
-سؤال می7بصیر از امام باقر  و اب 2.در وقت انفاق، تواضع و فروتنی کند      

                                                        

. )124و119/ 72: بحار( و )121/ 2: الکافی(  
. 421:  السعادةمعراج  
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ات کند زک آیا جایز است به مرد فقیري که از گرفتن زکات شرم می           ": کند
 و نامی از زکـات نبـر و         یبل: دهم و نامی از زکات نبرم؟ حضرت فرمود       

 :پرسـد ق بن عمـار مـی  ااز اسح7امام صادق 1".مؤمنان را شرمسار مکن  
آینـد و  بـه منـزل مـن مـی      : پردازي؟ گفت چگونه زکات مال خود را می     "

اي، حـذر  جز این نیست که آنان را ذلیل کرده     :  فرمود !پردازمزکات را می  
 جنـگ  يهر کس ولی مرا ذلیل کند آماده      : زیرا خداوند فرموده است    !کن

  2".با من شده است

جا که دست فقیر شرافت دارد وقبل از اینکه صدقه در دست او قرار از آن
در هنگام  دست خود را  باید گر انفاق ،کندگیرد خداوند آن را دریافت می     

گونـه عمـل   ایـن 7ه علی چـنانچ،دهدشونده قرار تر از انفاق پایینانفاق  
گـر  انفـاق  همچنین در برخی کتب اخالق وارد شده است کـه    3.کردندمی

         فقیـر دست خود را پس از انفاق ببوسد زیرا دسـت ، خداسـت و   دسـت 
رسید کرد و دست خود را که به فقیر می در هنگام انفاق گریه می    7علی
 4. شـد  دست فقیر شرافت دارد و دست من مبارك       : فرمودبوسید و می  می

 از او   کـه هنگامی. بوسیدهنگام صدقه دست خود را می     نیز  7امام سجاد 
که در دسـت سـائل   آن از   پیشصدقه  ":  سؤال شد فرمود   خصوصدر این   

                                                        

. )564/ 3: الکافی( و )13/ 2: من الیحضر(  
.   ،تهـران، کتابخانـه صـدوق،    طرائف الحکم یا اندرزهاي ممتاز، آشتیانی، میرزا احمد

  356، ص2 ج ش، 1362
 .  422: ادة السعمعراج(با دخل و تصرف از(   
. 421:  السعادةمعراج 
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نیـز روایـت   7امـام صـادق  از  1".گیرد خدا قرار می  در دست  ،قرار گیرد 
اي را مـأمور و   جهت هر امري فرشـته    : فرمایدمیخداوند  ":  که  است شده

 که آن را با دست خود و به سرعت هرچه بیشتر    ! جز صدقه  مکنیوکیل م 
ي یک خرما و بلکـه بـه        تا جایی که اگر فردي به اندازه      . دارمدریافت می 

صدقه دهد، آن را همانند خود آن فرد ] در راه خدا[ي قسمتی از آن اندازه
هاي خـود را پـرورش   گونه که وي خانواده و دامهمانـ دهم  پرورش می

همان ] پاداش[هد ـ و نهایت کار چنین خواهد بود که در روز قیامت دمی
   2".ي کوه احد و حتی بزرگتر از آن نمایان خواهد شدخرما به اندازه

ي پرهیـز از منّـت،      هاي فراوانی در زمینـه    در تمامی موارد انفاق، سفارش    
آزار و اذیت و مسایلی از ایـن دسـت وجـود دارد کـه همگـی نـشان از               

فظ آبروي مؤمن دارد و امري است که متأسفانه معمـوال مـورد           اهمیت ح 
اگر یاري رساندن به مستحقّ همراه ریخـتن آبـروي          . شودغفلت واقع می  

اش  وارد کردن به کرامت و عزّت او و موجـب سـرافکندگی           وي، خدشه 
شود، نه تنها مورد رضاي خداوند رحمان نیست بلکه اثر سوء در فـرد و            

رساندن است که جامعه را به سـمت      این نوع یاري  . جامعه خواهد داشت  
صدقه و انفاق براي ایجاد و حفـظ کرامـت بـه          . دهدگداپروري سوق می  

اما امروزه متأسفانه عکس این  . وجود آمده است نه براي از میان بردن آن        
ي بسیار مهمی اسـت کـه سـخاوت بـه          این نکته . شودمطلب مشاهده می  

 سخاوت همراه کرامت است که ارزشـمند    تنهایی ارزشی ندارد، بلکه این    
  .و مأجور است

                                                        

. 68: الداعی عدة  
 .47/ 4: الکافی  
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اي تنها دست یک نیازمند ي خیریهبا توجه به این نکته اگر خیر یا مؤسسه
زندگی وي را گرفته و تا انتها با او همراه شود، مشکالتش را حل کند، به 

اي به آبرو و عزّت او وارد نکنـد،  سامان بخشد و در عین حال هیچ لطمه    
. فاق را کامال رعایت کرده و مطابق فرامین الهی گام برداشته استآداب ان

ي حتی اگر در این مسیر تعدادي افراد غیر مستحقّ نیز به اشتباه در زمـره             
-نیازمندان به حساب آیند اشکالی ندارد و به حفظ آبروي دیگر مؤمنان می

ا اگر هزاران شخص تحت پوشش فرد یا مؤسسه        . ارزد بـه  اي باشند اما   ام
-ها رسیدگی نشود، کرامتشان به بازي گرفته شود و همه مقدار کفاف به آن

ي این موارد به شکل تبلیغ درآید، آن فرد و مؤسسه دچار خطایی آشکار         
باشد، حتی اگر تمامی ) براي خود و جامعه(شده و باید منتظر عواقب آن    

    . این امور با نیتی خیر انجام گرفته باشد

  

  انفاق و صدقهکوچک شمردن ب ـ 
  

      1  که آن را بسیار شماريبخشش مکن در حالی.  

انفاق و صدقه زیـاد باشـد   میزان یکی از آداب انفاق این است که هرچند   
صفات گر کوچک بنماید تا بدین وسیله ضمن اینکه از          باید در نظر انفاق   

نزد خداوند عظمت بیـشتري  نیز آن عمل  عجب و ریا مبرا باشد،     ي  رذیله
  .پیدا کند

                                                        

) .6/ مدثر( 
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آنچـه در راه خـدا صـدقه    ": گویـد باره می نراقی در معراج السعاده در این     
مثال اگر  . کاري انجام داده است     که نپندارددهد عظیم نشمارد و چنان      می

چنان . سازد در نظر او اهمیتی نداشته باشد      ) سراکاروان(مسجد یا رباطی    
که اگر چنین داند ثــواب او  است ود راضی کرده   نپندارد که خدا را از خ     

  1".شودبـاطل و اجـر او ضایع می

کار خیر و خدمت بـه ضـعفا بـا سـه چیـز           ": فرموده است 7امام صادق 
نکه از طـرف انجـام دهنـده کوچـک و نـاچیز بـه             آاول  : گرددتکمیل می 

نکـه در انجـام آن عجلـه و         آنکه مخفـی باشـد، سـوم        آ دوم    حساب آید، 
 پس زمانی که آن را کوچک شماري نزد کسی که آن .عمل آیدسرعت به 

دهی اي و وقتی آن را مخفی انجام        دهی بزرگ شمرده  را برایش انجام می   
کنی آن را اي و زمانی که در انجام آن شتاب آن عمل نیک را تکمیل کرده 

بـدون ایـن    ) انفاق را ( آن کار خیر را      چنانچهاي و   گیرنده گوارا نموده  بر  
  2".ايدهی در حقیقت آن را از بین برده و نابود کرده یط انجامشرا

 

 بخشش قبل از سؤالج ـ 

 را براي مردي فرستاد، و آن بغیبغه از خرماي 3پنج وسق7امیر المؤمنین 
بـستند و از هـدایا و        مرد از کسانی بود که نیازمندان به عطایایش امید می         

و از 7از علـی گاه  هیچ يبا این وجود و    .ودندباش خشنود    انعام و صله  

                                                        

. 421:  السعادةمعراج  
. 133/ 1: الخصال  
 .بار شتر  
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بـه امیـر   که شاهد ایـن بخـشش بـود       مردي   .خواست دیگران چیزي نمی  
از آن ،  بـود چیـزي از تـو نخواسـته     کـه   فالن شخص   : گفت7المؤمنین
امـام  . نیـز بـراي او کـافی بـود      یـک وسـق     ) به جاي پنج وسـق    (گذشته  
  مـن !نکنـد  را در میان مسلمانان زیاد شمال امثاخدا : به او فرمود 7علی
 به کسی که امید به مـن  اگر !آییاز شدت بخل به درد میبخشم، و تو    می
و آن را به بعـد از درخواسـت او    (کنمن از سؤال کردنش عطا      یش پ ،دارد

اي کـه از او دریافـت   به هیچ روي به اندازه ، در این صورت     )موکول کنم 
ام  که بـه هنگـ     رویش را مجبور کردم    او را    زیرا. ام، پرداخت نکردم  داشته

متوجه کند  به من   ساید،  تعبد و درخواست از پروردگار خود به خاك می        
و آبرویش را نزد من گرو گذارد و به طور قطع آبروي مؤمن از هرآنچه               [

 بـرادر مـسلمان   يهر کس در بـاره    . ]تر است به او پرداخت شود باارزش    
 صله و معـروف اسـت،   ي او شایسته  داندمیخود چنین کند در حالی که       

ـ ر دعایش براي اود و  کـرده  آنجا که با زبانش بهـشت را بـراي او آرزو    
ـ اللَّهم اغْفرْ للْمؤْمنینَ و الْمؤْمنَات: گویدمی  به خداي عزّ و جلّ راسـت   

-اموال خود بـر او بخـل مـی       بخشش   از   زیرا در همان حال   نگفته است،   
 عمل آن را تحقّـق   قول چنین کند، و در مقامي   کسی که در مرحله    .ورزد

 .نبخشد انصاف نداده است

بدون سؤال  (بخشش باید ابتدایی    " :فرموداز همان حضرت نقل است که       
باشد اما اگر پس از سؤال کردن باشـد بـا شـرم و مـذمت همـراه              ) سائل
احـسان کـردن    " :در همین زمینه فرموده اسـت     7امام صادق  نیز 2".است

                                                        

 .23/ 4: الکافی  
. 457/ 9: وسائل  
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گاه بـه کـسی پـس از     اما هر  د،باید بدون درخواست و ابتدا صورت پذیر      
اي آبـرویش را    سؤال او عطا کنی در واقع در مقابل چیزي که بـه او داده             

  2و1".ايگرفته

  

  در صورت عدم انفاقبرخورد صحیح دـ 
 رعایت شود، عدم پرداخت آن آدابیگونه که در پرداخت انفاق باید همان

خداوند رحمان نیز باید طبق آداب و رسوم مقبولی باشد که مورد رضاي           
ـ        . است  امکانـات و  ، نبـود ن مـالی اگر بنا به هر دلیلی از جمله عـدم تمکّ

 هـاي سـودجو   ي برخی گـروه   جلوگیري از سوءاستفاده   و   اعتبارات کافی 
 باید در نهایت ادب و احتـرام  ، رد سائل   انفاق مهیا نبود    و شرایط بخشش 

ی از هرگونـه     خـال  وآمیز و همراه با دعاي خیـر        لحنی مالیم، محبت   و با 
  . توهین و تحقیر باشد

در ایـن خـصوص    به فراخور مطالبی     هاي پیشین در بخش جایی که   از آن 
بـدون  (آیـات و روایـات مربـوط    ذکـر   تنها بـه    جا در این  ،بیان شده است  

  :   شودبسنده می) توضیح
  

                                                        

 .456: همان 
 .     ر است که در مورد آن ها اطالعات کافی بخشش پیش از سؤال در مورد کسانی میس

 بندي موجود در این کتاب پذیرفته شود، ایـن      رو اگر اولویت  از این . وجود داشته باشد  
البته به شرط . د خویشان، همسایگان و آشنایان چندان هم مشکل نیست       مسأله در مور  
  .ها غرق در زندگی روزمره نشده و بستگان و آشنایان را فراموش نکنندآنکه انسان
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     1  

و اگر به امید رحمت پرودگارت از آنان اعراض 
  . کنی، با آنان سخنی شایسته و نرم بگويمی

 

        2 و گدا را مران.  

  

     
            

         
       

   3 

اموالی که خدا قـوام زنـدگانی شـما را بـه آن             
به تصرف سفیهان مدهیـد و      است  مقرر داشته   

و (نفقه و لباس دهیـد      ) قدر لزوم ه  ب (به ایشان 
با گفتار خوش ) ها آزار نبینید براي آن که از آن   
  .یدآنان را خرسند کن

  

هنگامی که حاجتمنـدي    ": نقل شده که فرمود   6از پیامبر گرامی اسالم   
از شما چیزي بخواهد گفتار او را قطع نکنید تا تمام مقـصود خـویش را               

 یا چیـزي  . سپس با وقار و ادب و مالیمت به او پاسخ بگویید  .شرح دهد 
اي او را    که در قدرت دارید در اختیارش بگذارید و یا بـه طـرز شایـسته              

اي باشـد کـه مـأمور آزمـایش       فرشـته  سـائل بازگردانید زیرا ممکن است     

                                                        

) .28/ إسراء( 
) .10/ ضحی(  
) .5/ نساء(  
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هایی که خداوند بـه شـما ارزانـی داشـته     شماست تا ببیند در برابر نعمت 
   1".کنید چگونه عمل می

  

  2)مؤسسات خیریه(ها ـ انفاق از طریق واسطه7ـ 1ـ 4
ن در  در دستورات اسالم نکاتی نهفته است که مسلمانان باید با کوشا بود           

 آن دسـتورات  وراي بـه اهـداف   ،هـا  ها و اجراي صحیح آن درك آن نکته  
در ان دارد و  شخصی افراد به مستحقّاسالم تأکید به رسیدگیِ. دست یابند

هـا     مؤسسات خیریـه و انفـاق از طریـق آن          ایجاددستوري مبنی بر    ظاهر  
   3.نداده است) هاواسطه(

گام انفـاق و بوسـیدن دسـت    احادیثی که در مورد تواضع و فروتنی به هن 
 همـه بـه   4وارد شـده اسـت  پس از آن و پرهیز از اذیت و منت در انفاق           

و یـا  . انـد ان را اصل و بـدیهی دانـسته      شخصی به مستحقّ   نوعی رسیدگیِ 

                                                        

 . 648/ 2 :مجمع البیان  
. جایی که بحث مؤسسات خیریه کامال جدید بوده و اثري  باید خاطر نشان کرد از آن

رو اسلوب  شود، از این از آن در قرآن کریم و نیز در منابع روایی دست اول یافت نمی           
ر بدین معنا کـه بـا د  . شود حاکم در سراسر کتاب در این بخش با کمی تغییر دنبال می      

بندي آیات و روایاتی که تا حد امکان به این موضوع ارتبـاط پیـدا          نظر گرفتن و جمع   
از طرفی به همین دلیل و بـراي  . کند، در انتها نگارنده نظر خود را بیان داشته است          می

تر شدن مطالب، بحث در مورد مؤسسات خیریه حجـم بیـشتري را بـه               هر چه روشن  
  .با عناوین دیگر از دست داده استخود اختصاص داده و تناسب خود را 

 .4و3/ 4: الکافی: ك.ر  
 .رعایت اخالق در انفاق: ك.ر  
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احسان به والدین و خویشان و ایتام و مساکین که در آیـات قـرآن کـریم         
 مـستقیم   سـیدگیِ پذیر است؟ ر   چگونه از طریق واسطه امکان     1آمده است 

شود بلکـه  آنان ختم نمی ) غـالبا مادي ( مـشکالت   به نزدیکان تنها به حلّ    
  . فواید دیگري نیز در برخواهد داشت

 آشنایان و همـسایگان را حـل کننـد      ، خود مشکالت اقوام   ،اگر اشـخاص 
هاي خودخواهی در آنـان فـروکش خواهـد کـرد،        عـالوه بر اینکه شـعله   

هـا برطـرف شـده    تفاهمسوء. تر خواهد شد  حکمستمارتباط میان آنان نیز     
در شخص انفـاق دهنـده   . فضایی همراه با مهرورزي شکل خواهد گرفت 

و پرهیز از رذایـل اخالقـی همچـون     اخالق و اخالص، بندگی   عین حال 
ت و آزار     چگـونگی مـدیریت ارتبـاط بـا      و کنـد  را تمرین مـی    عجب، منّ

ر در محلـه یـا     ه به شخصی ک . گیردخانواده و اقوام را فرامی     در عنوان خیـ
 روابـط کند کـه    شود این فرصت را پیدا می     خویشاوندان شناخته می  میان  

- این بهترین فـرصت براي فــرهنگ       و ها را سـامان دهد     موجود میان آن  
 خـانواده و اقـوام      بـر کسی کـه    ). و چه انفاقی از این باالتر     (سازي است   

تظار موفقیت دارد؟ اگر هر فرد تأثیري نداشته باشد پس در کدام عرصه ان       
دارایی، خود به نزدیکان رسیدگی کند، با مـشاهدات حـضوري موقعیـت       

همـدردي  و  سـاز مهـرورزي   وهمین امـر زمینـه  آنان را درك خواهد کرد  
  . گرددمیواقعی با فقرا 

در این میان افرادي علت کمک نکردن مستقیم به آشنایان را جلوگیري از    
آید یکی از در پاسخ باید گفت به نظر می. کنندان می آنان بیيسوءاستفاده

                                                        

 .36/ نساء(و ) 83/ بقره: (ك.براي نمونه ر(  
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گونـه کـه ذکـر شـد تمـرین       هاي مستقیم همان  وجوه برقراري این ارتباط   
هر فرد اگر با شرایط زنـدگی خویـشان و نزدیکـان آشـنا         . مدیریت است 

  شود و این خود یـک گـام    اطالعات نادرست آنان نمی باشد، دیگر گمراه
 اگر اطمینان از سوءنیت طرف مقابـل حاصـل          در نهایت نیز  . به جلوست 

عالمـه  .  عـذرخواهی نمایـد    کردن به آنان  تواند با احترام از کمک      شد می 
  : فرماید می1اسراءبیست و هشت  ي ی در ذیل آیهیطباطبا

 انفـاق مـالی     يبـاره شهادت سیاق دلیل بر این است که گفتار در        "
 اعـراض از کـسی      همإِما تُعرِضَنَّ عـنْ   پس مراد از جمله     . است

       جـوع و رفـع حـاجتش        است که مالی درخواست کرده تا در سد 
 آن هم به هر صورت که ،مصرف کند و مقصود از آن هر اعراضی       

منظور آن است که دسـت سـؤال شـونده تهـی         بلکه  . باشد نیست 
ولـی مـأیوس هـم نیـست،     . باشد و نتواند مساعدتی به وي بکنـد  

 تمکـن مـالی پیـدا کـرده و وي را     دهد که بعد از ایـن      احتمال می 
ابتغـاء رحمـۀٍ مـنْ    (: فرمایـد  به دلیل اینکه دنبالش مـی    . کمک کند 

کنی نه از ایـن      یعنی اینکه تو از ایشان اعراض می       ،)ربک تَرْجوها 
خواهی بدهی و نه از این باب کـه         ست که مال داري و نمی      ا باب

ست  اکه از این باب  بل ،نداري و از به دست آمدن آن هم مأیوسی        
که اآلن نداري ولی امیدوار هستی که به دستت بیاید و بـه ایـشان         

  2".بدهی و در طلب رحمت پروردگار خود هستی

 شاهدي بر دتوان شود، میالحظهاما به نظر نگارنده اگر این آیه در سیاق م

                                                        

.               )28/ إسراء(  
.83و82/ 13 :  المیزان  
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 باشد که؛ عدم پرداخت انفاق عالوه بر شرایط نـامطلوب سـؤال            عا  این اد
رغم اینکه قدرت  یعنی علی . گیرد  ي مدیریتی را نیز در بر می         جنبه شونده،
 يبه سـوره . شود ولی به دالیلی از آن اعراض       وجود دارد اخت انفاق   دپر

  : اسراء بنگریديمبارکه
  

       
         

          
       
       
            

        
        

          
        

   1  

و حق خویشاوند و تنگدست و به راه مانده را 
 . مکنتبذیربده و ولخرجی و 

ن برادران شیاطینند، و شیطان در مبذریچرا که   
 .برابر خداي خویش کفر پیشه است

و اگر به امید رحمت از جانـب پروردگـارت،       
گردانـی، پـس بـا     ها روي مـی  به آن ]  انفاق[از  

 .ایشان سخنی نرم گوي

به گردن خویش ببنـد  ]  ستبه خ[نه دستت را  
یکباره بگشاي کـه مالمـت   ]  به سخاوت [و نه   

  .زده و حسرت خورده بمانی
  

 مـساکین و  ، ذوي القربـی  پس از امر به ایتاء حقّبیست و شش،   يدر آیه 
 این آیـه در  ،ه به معناي تبذیر با توج . شده است نهی  سبیل، از تبذیر    الابن  

ال در جـاي خـود و بـه درسـتی     پی آن است که با مدیریت صحیح، امـو   

                                                        

) .29-26/ إسراء(  
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اهمیت . مصرف و بدون حساب در مسیري که شایسته نیست خرج نشود      
 ،ریني بعـد در تعبیـري عجیـب مبـذّ    این مسأله چنان اسـت کـه در آیـه       

 نعم پروردگار نی که ناسپاسِیطا همان شی !اند معرفی شده  نیطابرادران شی 
د را به چه کـسی و   بنابراین بسیار مهم است که انسان مال خو.اند  خویش

بخشد و البته قـرآن کـریم شـرایط انفـاق مطلـوب را در       در چه راهی می   
  1. بقره خاطرنشان کرده استيسوره

 :افزایـد پی همان نهی از تبذیر است که می  و در    بیست و هشت   يدر آیه 
اسـتفاده در مـسیر غیـر       (اگر به سبب نـداري و یـا جلـوگیري از تبـذیر              

و این براي رسیدن بـه رحمـت   ـ راض کردي  از پرداخت آن اع) صحیح
ـ رسند الـهی است و البته مـبذرین هرگز به آن نمیيواسعه  در هر حال  

ـ احترامـی و نه با بی ـ  به نـرمی سـخن بگو و با کـنایه  منظـور خـود را    
اما اگر انفاق به آنان مصداق تبـذیر و هـدر    . برسان و دلیلت را بازگو کن     

 آن را رعایت کرده     یم به کمک گرفتی، بازهم حد     دادن اموال نبود و تصم    
  !در مسیر افراط و تفریط گام برندار

ي نـساء نیـز   ي پنج سـوره  اي که از سیاقِ آیات مزبور شد، در آیه        استفاده
  :قابل مشاهده است

  

        و اموالی که خداوند آن را وسیله قوام زندگی

                                                        

.                
                

                 )273/ بقره(  
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       1 

شما قرار داده است در اختیار سفیهان قرار 
ها خوراك و پوشاك  ندهید، و از آن به آن

  .ها نیکو سخن بگویید بدهید و با آن

فاق آن است که هـر فـرد رأسـا     انما اولویت در پرداخت نتیجه اینکه مسلّ  
  .یابدخانواده، خویشان، همسایگان، دوستان و آشنایان را در اید واقدام نم

 اما همچنان این سؤال مطرح است که آیا در این زمانه وجود مؤسـسات            
 فعالیـت   يآیا ادامه و  خیریه به حال جامعه سودمند و قابل توجیه است؟          

  شود؟ آنان توصیه می

گفت پیچیدگی روابط و زنـدگی شـهري عـصر حاضـر و             در پاسخ باید    
آالیش قدیم شرایطی را به وجود آورده که تفاوت آن با زندگی ساده و بی

عمل نکردن افراد به وظایف انـسانی و        . معادالت را جا به جا کرده است      
هـاي مهـاجرت و بـه       دینی خود، نوع اقتصاد حاکم بر کشورها، دشواري       

ندگی و دالیل فراوان دیگر سبب شده است تا  آن تغییر شرایط زيواسطه
در چنـین   . اختالف سطح زندگی خصوصا در شهرها بسیار فاحش گردد        

 گروهـی آرامـش را از آنـان      يوجدان و احساس وظیفه   است که   فضایی  

                                                                                                             

) .در مورد ) 504و503/ 9: مفاتیح الغیب(و ) 19/ 3: مجمع البیان(دو تفسیر ) 5/ نساء
 :انـد نساء نیز برداشتی مشابه داشته و آیه را چنین ترجمه نموده    آیه هشت        

                                " به
 مرگ میت حاضر بوده ولی طبق که در هنگام (خویشان میت و یتیمان و مساکین آنان        

نیز روزي دهید، ولی اگر به هر دلیلی ایـن کـار را     ) برندقوانین ارث سهمی از آن نمی     
  ". حال با آنان به درستی سخن بگویید ندادید در هرانجام
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اینان که بـه    . آیندمی درصدد کاهش این مشکالت بر     گیرد، تا جایی که     می
-ند، بـا بررسـی راه  یآخود برنمی يتنهایی از پس مشکالت اقوام و محله     

هاي گروهی را بهترین هاي گوناگون بناي مؤسسات خیریه و امدادرسانی   
  .بینندمیگزینه 

ي به وجود آوردن مؤسسات خیریـه دسـتور مـستقیم و             اگرچه در زمینه  
صریحی وجود ندارد، اما در فرامین اسالمی به تعاون و همکاري سفارش 

 خداوند 1.اون در جهت خیر و نیکی باشدشده است، خصوصا اگر این تع
ي شوري پس از کوچک شمردن متاع دنیا، آنچه نزد خود است            در سوره 

. داندرا بهتر و پایدارتر معرفی کرده است و آن را الیق افراد محدودي می     
هاي این افراد عالوه بر ایمان، توکل و نمـاز، مـشورت و        ویژگی از جمله 

ي مـشورت و انفـاق در       ه به اینکـه دو واژه      با توج  2.پرداخت انفاق است  
انـد، شـاید بـه وجـود آمـدن مؤسـسات           ي فوق در کنار یکدیگر آمده     آیه

حتـی بـه    . خیریه مصداقی از پرداخت انفاق همراه با مشورت افراد باشد         
ان کمـک مـی    کننـد و در واقـع   افرادي که در راه رسیدن زکات به مستحقّ

 امـام بـه   . پـاداش داده شـده اسـت      ي  شـوند، وعـده   ي این امر می   واسطه
 واسطه شود تا زکات دیگـران را بـین فقـرا و           یاگر کس : گفتند7صادق

 بـه   وي: فرمود7 صادق  امام  دارد؟ یمستمندان تقسیم کند، اجر و پاداش     
رسد که صاحب زکات خواهد رسید، بدون اینکه اجر و      ی م یپاداشهمان  

                                                        

.              "   کنیـد  ي و تقوا با یکدیگر همکـار      یو در راه نیک ." 
  )2/ مائده(
.                       )38/ شوري(  
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 1.پاداش صاحب مال نقصان یابد

 دارا بایـد از نزدیـک بـه         مکرر تأکید شد که هر فرد     هاي پیشین   در بخش 
 اقوام و آشنایان را تحت پوشش قرار دهد و مابقی کـه زیـر          ي دایره ،دور

. اند باید تحت حمایت دولت اسـالمی قـرار بگیرنـد      این چتر قرار نگرفته   
هـاي  انواع مالیـات ( دولت باید با منابعی که در اختیار دارد    ،عالوه بر این  

خمس، زکات، معادن، منابع طبیعی و غنـایم        متی همچون؛   شرعی و حکو  
، آبـاد کـردن     زيسازي، مسجد و مدرسه سا    خدمات کالنی چون راه   ...) و

اي از ایـن  ما عدهاما مسلّ. را به عهده بگیرد...  سدسازي و   ،مناطق محروم 
 خود از به تعـادل  کاري یا ترس و بخلِکنند و با کم  وظیفه شانه خالی می   

در این میان مؤسسات خیریه  . کنند اسالمی جلوگیري می   يهرسیدن جامع 
سـامان کـردن امـور     در بهاشند واي میان مردم و دولت ب  توانند واسطه می

مؤسسات خیریه باید داراي اهدافی کامال روشن و        . نقش مهمی ایفا کنند   
  . شفاف باشند تا هر گونه ابهامی از میان برخیزد

مؤسـسات  . سازي میـان مـردم باشـد      فرهنگتواند  از اهداف مهم آنان می    
توانند در هنگام دریافت وجوهات از مردم، ایـشان را صـادقانه           خیریه می 

در این خصوص راهنمایی کنند که اگر در میـان خویـشان و همـسایگان              
فرد محتاجی وجود دارد، رواست که این وجه در آنجا هزینه شود و البته       

گوشزد کردن این . وظیفه یاري رسانندخیر را در حد امکان در انجام این      
 خود را قبل از هر چیز تحت يهوظیفه به توانمندان که اقوام و اهالی محلّ

پوشش قرار دهند تا اینکه به فکر آبـادکردن یـک آبـادي در یـک اسـتان           

                                                        

 .18/ 4: الکافی  
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رسـانی غیـر مـستقیم      سازي و کمـک   ، خود نوعی فرهنگ   دورافتاده باشند 
 که مازاد بـر   را معلوم حقّ،خیریهمؤسسات نیکو است که  در واقع   . است

 1،انفاق اولیه است و به سائل و محروم تعلق دارد از افراد دریافت دارنـد         
 اگرچه برخی افـراد  .هاي اولیه بهتر است که شخصا انجام گیرد      واال انفاق 

براي ناشناخته ماندن و رهایی از برخی آفات انفاق از جمله عدم اخالص 
ت، مؤسسات خیریه را       دهنـد  ها نیز ترجیح می   در جهت همین انفاق   و منّ

  . که البته منافاتی با اصل انفاق پسندیده نخواهد داشت

پیشنهاد بعد این است که مؤسسات خیریه با متمرکز کـردن وجوهـات و           
دریافتی حقیقتا نقش واسطه میان مـردم و دولـت را ایفـا کننـد              امکانات  .
تک افـراد   ند که از طرفی تک    اندازي اموري بزن   که دست به راه    ابدین معن 
هـاي دولـت قـرار    آیند و از سوي دیگر در اولویـت  آن بر نمی  ياز عهده 
هـاي  وحتـی کمـک از نهـاد      ( انـدك     وجـوه  آوريدر واقع با جمع   . ندارد
 مشکالت اساسی    پی رفع   قابل قبول، در   ايو تبدیل آن به سرمایه    ) دولتی
. هاستاي خانواده جات ریشه  این امور ایجاد اشتغال و ن      از بهترینِ . باشند

کاري  در آن کم،از دیگر اموري که به نظر نگارنده بسیار جاي تأمل داشته 
جـایی کـه امـور    از آن.  در امور فرهنگی اسـت     گذاريشده است، سرمایه  

 یا ساساا) و گاه اصال سودي ندارد(توجهی ندارد فرهنگی سود مادي قابل
 صـرفه بـودن بـه  ورت توجه، براي بهگیرد و یا درص   ه قرار نمی  مورد توج

عمــال مــوجب فــراموشی و یـا تــعطیلی      آیـد و  مـی شـکل تجاري در  
  .شودبسیاري از اهـدافش می

                                                        

 .          این وجوه از آن جا که با واژه حق معلوم در قرآن از آن یاد شده است می تواند به
  .هانه یا ساالنه دریافت شودصورت ما
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 نکه اگر مؤسسات خیریه همه از اصـولی ثابـت تبعیـت       آ دیگر   بحث مهم
ص پیشنهاد مشخّ . رسانندمیکنند، رسالت خود را به نحو بهتري به انجام          

بندي نظرات گذشته چنین است که با توجه بـه آیـات و            نگارنده از جمع  
 يروایات، از آنجا که بهترین امدادها به آشنایان است، اگـر هـر مؤسـسه         

 خود گردد از جهاتی چند مفیـد فایـده   يهی امور خیر در محلّ  خیریه متولّ 
  :خواهد بود

 ضـمن روشـن شـدن     شـود و  مـی هـماهنگی میان مؤسسات بیـشتر       -1
ها جلـوگیري خواهـد     استفادهؤسسات از اکثر سوء   تکلیف افـراد و م   

 خـود را کـه   ي  چرا که این مؤسسات تنها اشخاص داخل محله       . شد
ها آشنایی به عمل آمـده اسـت از خـدمات و              به تدریج با تمامی آن    

  .سازندمند میامکانات بهره

تـر و در عـین حـال    ها بسیار آسانتحقیق و بررسی و تعیین اولویت   -2
بود و این خود به رفع بهتر مشکالت کمک خواهـد           تر خواهد   دقیق
 .نمود

هاي مؤسسه به جهت محدود بودن افراد و منطقه جغرافیایی          فعالیت -3
هاي تخصصی تقسیم شده از تمرکز باالیی در هـر          تواند به بخش  می

 .بخش برخوردار باشد

 بلکـه   ،شودبا تحقق چنین پیشنهادي تنها یک بعد حوائج تأمین نمی          -4
 مشکالت مادي و غیر مادي نظیر مشکالت معنـوي و           ل و یمسارفع  

-رود و این نکتـه فرهنگی در کنار هم و با نظم و هماهنگی پیش می  
 .شوداي است که متأسفانه معموال لحاظ نمی

د با مرکزیت مساجد هر محلـه و متـشکل از           نتواناین گونه مؤسسات می   
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. فراد بهره جویندهاي متعدد اهیأت امنایی برآمده از همان محل از قابلیت       
هایـشان در اختیـار   اي از وقت خود را براسـاس توانـایی        پاره ،اینکه افراد 

داشتی آن را وقف هم و بدون چشمدهند مساجد و مؤسسات خیریه قرار 
 رفـع   1.هاي خود کنند، خود از مصادیق بارز انفاق و صدقه است          ايمحله

زدواج از طرفـی و   بیمارسـتان و ا    ي  گرسنگی، ایجاد اشتغال، کمک هزینه    
هماهنگی و ارتبـاط  با  (امور فرهنگی از قبیل اداره مدارس به نحو احسن          

تأسیس مدرسه و فراهم آوردن کـادري مجـرب و     نزدیک با مدارس و یا      
و راه اندازي مراکز فرهنگـی      ) فرهیخته و پایبند به اصول اخالقی و دینی       

نـد راه انـدازي      و نیـز امـور دینـی همان        ،همانند کتابخانه از سویی دیگـر     
هاي پر بار، جلسات اعتقادي سودمند و بسیاري موارد دیگر، همه و هیأت

توان در یک محلـه توسـط مؤسـسات خیریـه     همه از اموري است که می  
  . و یا از آن حمایت شودصورت پذیرد

انـد، اعتمـاد   ها قابل رؤیت و پیگیري   جایی که همه فعالیت   از طرفی از آن   
هاي این چنینـی   براي کمک(خیرین و حتی دولت ، دیگر خیرین آن محل 

 نیـز  )اي براي آن در نظر گرفته شده اسـت         که طبق قوانین، ردیف بودجه    
در واقع هر محلـه     . آیندها بر می  پی رفع کمبود  تر در    آسوده رود و میباال  

پیش از آنکه همه مشکالت خود را گردن دولت بیندازد و منتظر معجـزه              
  خود دست به کار شود تا  يده و در راه آبادانی محله     ت کر باشد، باید هم 

البته با توجه بـه چنـین پیـشنهاد     . آنچه امروز شاهد آنیم هرگز پیش نیاید      

                                                        

 .    هـا  هـاي مختلـف در مـساجد و پایگـاه      هایی به بهانه  چنانچه اکنون هم چنین وقت
ریـزي دقیـق   شود، اما به دلیل عدم همـاهنگی و برنامـه  توسط افراد مختلف صرف می    

  .بازدهی مطلوب را ندارد
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توان چنین سـاز و کـاري را    آل نگري، طبیعی است که به یکباره نمی        ایده
توان به تـدریج بـه ایـن سـمت           براي مؤسسات خیریه تصور کرد، اما می      

  .ا هدف قرار دادحرکت کرد و آن ر

رغم آثار و   یادآوري این نکته نیز ضروري است که مؤسسات خیریه علی         
برکات خیر فراوان، در صـورت عـدم دقـت و کنتـرل داراي آفـاتی نیـز                  

از جمله اینکه گاهی اوقات به جهت عدم وجود کارشناسان     . خواهند بود 
و مذهبی، برخی از مؤسسات، ناخواسـته داخـل در امـوري هماننـد ربـا              

در . برنـد مسایلی مانند آن شده و اجر کار خـود را بـه کلـی از بـین مـی              
هاي غیر معقول امري جدي ي بزرگ نیز اصراف و هزینه مؤسسات خیریه 

از همه مهمتر اینکه نباید در غالـب معنویـت، مادیـات       . شودمحسوب می 
خیرین بایـد بـه خـاطر داشـته     . دنبال شود که عین گناه کبیره خواهد بود     

تر از مراکـز فـساد اسـت،      شند که شیطان در مسجد و خیریه قطعا فعال        با
بنابر این به هـیچ عنـوان       . بیندزیرا کار خود را در آن مراکز تمام شده می         
هاي او بدانند و باید به طور نباید خود را بري از القائات شیطان و فعالیت

  .ننددائم، حساسیت باالي شرکت در چنین اموري را به خود گوشزد ک

 

  ـ تحقیق و بررسی پیش از انفاق8ـ 1ـ 4
 بـراي  پیرامـون مـراجعین نیازمنـد    در مـورد تحقیـق    ،سؤال شـایع دیگـر    

  . مشخص شدن واقعیت زندگی آنان و میزان و نوع نیازشان است

 ،تحقیق مشخصا در مؤسسات خیریه از جایگاه بـاالیی برخـوردار اسـت            
وسـیع مراجعـه     مؤسـسات معمـوال جوابگـوي حجـم          ي  چرا که بودجـه   

هاي مکـرر  استفادهکنندگان نیست و هنگامی که این موضوع در کنار سوء     
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 نتیجه همان خواهد ،افراد از مراکز گوناگون دولتی و غیر دولتی قرار گیرد
اما با توجه به مطالب گذشته چند نکته . اي جز تحقیق نیستشد که چاره 

  .قابل توجه است

ه اسـت و لـذا بیـشترین سـفارش در     منشأ زندگی اجتماعی نهاد خـانواد   
 رحم و احسان به والدین از جانب اسـالم  ي حراست از آن به شکل صله     

 رحم را از ي پی معرفی فاسقان است قطع صله  حتی وقتی در     .شده است 
  1.شمردهاي آنان بر میویژگی

خداوند در قرآن مجید سه امر فرموده و مورد هر          : فرمایدمی7امام رضا 
و چیز قرار داده که اطاعت کـردن آن امـر بـه اطاعـت هـر         امري را هم د   

  :دوست

 پس کسی که نماز بخواند و زکات ،امر فرمود به نماز و زکات با هم: اول
  .ندهد نمازش هم پذیرفته نیست

امر فرمود به سپاسگزاري از خودش و والدین، پس کسی که شـکر             : دوم
شـکر  خـدا را هـم   از والدین سپاسـگزاري نکنـد     جا آورد ولی      بهخدا را   

  .نکرده است

 ي رحم، پس کسی که صلهي امر فرموده به تقوي از خودش و صله:سوم
 اول از ي اشاره به آیه. (نکرده استرعایت رحم نکند امر به تقوي را هم        

  2) نساءي مبارکهيسوره

                                                        

) .27/ بقره(  
 .   به نقـل از زاهـدي اصـل، محمـد،           154، ص 1ه، ج شیرازي، دستغیب، گناهان کبیر ،
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در حـدیثی نبـوي     . شـمرد از طرفی حقوق همسایگان را بسیار محترم می       
  :گان، حقوق هر یک شمرده شده استبندي همسایضمن تقسیم

حـق  :  خویشاوند مـسلمان کـه داراي سـه حـق اسـت            ي  همسایه -
 .دینیهمسایگی، حق خویشاوندي و حق هم

حـق  : مسلمان کـه داراي دو حـق اسـت    خویشاوند غیر ي  همسایه -
 .همسایگی و حق خویشاوندي

حـق  : خویشاوند کـه داراي دو حـق اسـت    مسلمان غیر ي  همسایه -
 .دینیهمهمسایگی و حق 

: خویشاوند که داراي یک حـق اسـت  مسلمان و غیر غیر ي  همسایه -
 1.حق همسایگی

چـوب  طور کامل برنامه و چهـار     به6حـدیث زیبایی از رسـول اکـرم    
حق همسایه آن است کـه      ": شود که فرمود  حقوق همسایگان را متذکر می    

ویش اگر از تو یاري خواهد یاري دهی، اگر وام خواهد وام دهی، اگر در        
 وي ي باشد مدد کنی، اگر بیمار شود عیادت کنی، اگر بمیرد از پس جنازه

  او را تهنیت گویی، اگر اندوهی رسـد   او را  شادي رسد به وي   روي، اگر   
  2".بنديو ببر ا راي تا راه باد زاسبلند نچنان تعزیت کنی و دیوار خویش 

                                                                                                             

ش، 1371مقدمه اي بر خدمات اجتماعی در اسالم، تهران، دانشگاه عالمـه طباطبـایی،     
  131و130ص
 .411 : السعادةمعراج  
) . الکافی: (ك.ر. در این خصوص احادیث فراوانی وجود دارد . )291: نهج الفصاحه :
  )552و428: امالی صدوق(و ) 124-121/ 12: وسائل(، )666-669/ 2
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ردن حـق   خود و بـا بـه جـا آو   ي  هر فرد مسلمانی با عمل به این وظیفه       
اقوام و همسایگان دیگر مشکل ناشناخته بودن وضعیت آنـان را نخواهـد          

اگر مؤسسات خیریه نیز تنهـا      . داشت تا کار به تحقیق و وارسی بیانجامد       
 شغل و ، نشانی،طور دقیق از اسم بهدهند و خود خدمات ارائه   يبه محله 

ل بـر  خبـر باشـند بـه ایـن مـشک     دیگر مشخصات مورد نیاز افراد محله با    
کدام از آن شرایط حاکم نیست چه باید      اما اکنون که هیچ   . نخواهند خورد 

کرد؟ آیا اسالم توصیه به حفظ آبروي مؤمن و عدم تحقیق ندارد؟ پاسـخ           
از و  داشـته   نظـر   این است که بله، اسالم شدیدا به حفظ آبروي مؤمنـان            

نی کـه   اما در چه زمانی؟ در زما    ،1تحقیق در مورد سائالن منع کرده است      
 ند و شناختبا توجه به جمعیت اندك آن عصر، غالب مردم یکدیگر را می           

م است کـه در مـورد اقـوام و     و البته    .از حال و روز هم خبر داشتند       مسلّ
مگـر اینکـه بـر اثـر کـم کـاري،       (همسایگان احتیاجی به تحقیـق نیـست     

ارتباطات آن قدر کم رنگ شده باشد که یک فرد مسلمان حتی از احوال               
  ).خبر باشدستان و همسایگان خود نیز بیدو

هـاي  اما در این زمان و با این شرایط، با توجه به در اختیار گرفتن کمک               
 باید در   و) در خصوص مؤسسات خیریه   (رد  مردمی که حکم امانت را دا     

کننـدگان، بـراي    شناس بـودن مراجعـه    مسیر درست مصرف شود و نیز نا      
هـا، بـراي   اسـتفاده جلـوگیري از سـوء  ها، براي جلوگیري از دوباره کاري 

عادت ندادن مردم به سؤال و خواهش کردن و در واقع براي جلـوگیري              

                                                        

. »   حاضر شـدم کـه ناگهـان      7روزي نزد علی بن حسین    : گویدسعید بن مسیب می
به او کمک کنید و سائلی را از : در آن هنگام امام فرمودند    . سائلی جلوي در ظاهر شد    

  )15/ 4: الکافی( ».در خانه رد نکنید
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اگر قرار اسـت  . از نهادینه شدن اظهار ضعف و زبونی، تحقیق الزم است         
اسراف و و شود، به درستی و در راه صحیح خرج شده       مالی که انفاق می   

و هـا دقیـق بـوده      کمـک  تبذیري در میان نباشـد، اگـر قـرار اسـت نـوع            
اینکه در اسالم حتـی     .  باید تحقیق شود   گردد،ها انتخاب     سودمندترین آن 

توصیه به انفاق قبل از خـواهش شـده اسـت، اگـر آشـنایی از شـرایط و          
  پذیر است؟ امکانعمل به این توصیه تحقیق در مورد آن نباشد چگونه 

مــام ا. نیـز بــوده اســت :ي معــصومینایـن مطلــب مــورد توجـه ائمــه  
) اشـخاص بـه آنـان   (آن کس کـه پـیش از آزمـودن         ": فرمایدمی7جواد

اطمینان حاصل کند، خود را در معـرض هالکـت درآورده و بـه عـاقبتی             
اگر زمان زمان ستم، و مردم آن اهل         1".پردرد و رنج گرفتار گردیده است     
در دنیـاي   2. دور از احتیـاط اسـت  همـه خیانت باشند، اطمینان کردن بـه   

ستم و خیانت بر عدالت و راسـتی غلبـه دارد، بـه حکـم عقـل      امروز که  
زمانی که سـتم بـر حـق چیـره شـده      زیرا . احتیاط و تحقیق واجب است   

 که کسی در حق دیگري حسن ظن داشـته باشـد، مگـر          یستباشد، روا ن  
  3.اینکه او را آزموده باشد

 جایی که با آبروي مردم سر و کـار         البته کیفیت و چگونگی تحقیق از آن      
باید بسیار حساب شده و با  ،   از حساسیت باالیی برخوردار است      و داشته

  . احتیاط انجام شود

                                                        

.364/ 78:  بحار  
 .262: تحف العقول  
 .302: تحف العقول  
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  موانع انفاقـ 2ـ 4
ها کم و بیش با مفهـوم و جایگـاه انفـاق و احـسان و         تقریبا تمامی انسان  

هـا   امـا چگونـه اسـت کـه بـسیاري از آن     . انواع امور خیریه آشنا هـستند     
   ؟زننداز میرغم این آگاهی از آن سربعلی

حقیقت این است که بر سر راه انـسان مـوانعی وجـود دارد کـه او را از                   
اینـک  . کند جـلوگیري میو احسان از انفاق  ،مــسیر صحیح گمراه نموده   

  :شود به چند نمونه از این موانع اشاره می

  

  ترس از تهیدستیـ 1ـ 2ـ 4
  

         
          

        1 

 به سبب آن که مرا گمراه !پروردگارا: گفت
در روي زمین حتما ] باطل را[کردي، من هم 
  .کنم  را گمراه میي آنانآرایم و همه برایشان می

  

، نـزد  بر این عـزمِ خـود     او که به گمراهی انسان کمر بسته و          هم(شیطان  
هاي خـود در امـان   ها را از وسوسه   انسان)  کرده است  ها یاد خداوند قسم 

ترساند تا مبادا دسـت بـه انفـاق    اوست که انسان را از فقر می  . گذاردنمی
د  بقره که خداونـد در مـورد        ي مبارکه ي سوره 267ـ261پس از آیات    . برَ

  :شود کهدارد، چنین یادآور میانفاق مطالبی بیان می

                                                        

) .39/ حجر(  
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      1 

ترساند و به  شیطان شما را از تهیدستی می
دارد، و خدا  زشتی وا می] تنگ نظري و[

به شما آمرزش و بخشش خود را وعده 
  .دهد و او وسعت بخش داناست می

 

 انـسان اوست که   خواند نه خداوند، و هم    این شیطان است که به فـقر می      
 اهاي خود زندگی دنیـ    شیطان با وسوسه  . کشاند به فحشا می   راهرا از این    

ی کارشان به تمسخر اهـل      چنان که حتّ  دهد، آن ها زینت می  را براي انسان  
هـا و  هاي زندگی دنیا همچون انـواع شـهوت  جلوهاو  2.انجامدآخرت می

  .اندوزي را در نظر مردم آراسته است، تا مردم را از راه خدا بازداردمال

        
           

          
        

         
         

   3 

ها از زنان و  دوست داشتن خواستنی
اوالد و اموال فراوان از زر و سیم و 

ها و کشتزاران در  اسبان نشاندار و دام
چشم مردم آراسته شده است، ولی 

ها متاع زود گذر زندگانی دنیاست این
] تر و زندگی عالی[ انجام نیکو و سر

  .نزد خداست

                                                        

) .268/ بقره(  
.                               

                  )212/ بقره(  
) .14/ عمرانآل(  
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 خواهیمحوري و خودخودـ 2ـ 2ـ 4

هـاي ناصـواب، تربیـت      هاي شیطان، برداشت  با گوش سپردن به وسوسه    
. شودهاي ناپسندیده مینادرست و عدم تزکیه، انسان دچار برخی خصلت

  .هایی که در نهایت او را به بدبختی و شقاوت خواهد کشاندخصلت

برنـد و بـا ثــروت     راه به جـایی مـی   1کنند که با بخل   وهی تصور می  گـر
شـوند، تـا آنجـا کـه حتـی کارشـان بـه              نیاز می  خود غنی و بی    يانباشته

اند که هر آنچه دارنـد از   این بیچارگان نفهمیده  . کشداستهزاي خداوند می  
 روزي گریبان خود آنـان را  ،جانب خداوند رحمان است و البته این بخل 

  .د گرفتخواه
  

     و کسانی که در بخشیدن آنچه خدا از فضل

                                                        

. »    ا لَامع یاتقتَنالم اكسخْلُ إمالب     ودالج قَابِلُهی و ،نْها عهسبقُّ ححبخل در لغـت بـه      " ».ی
معناي خودداري و امساك مال یا هر نوع امکانات است از کسی که شایسته و سزاوار           

  )109: مفردات( ".نیست که از او دریغ شود، و مقابل آن جود است
خل می بته ـب  حالت اخیر انسان بخیل حتّی به در. تواند در مورد دیگران یا خود انسان باشداـل

رغم توانمندي مالی رفتارهایی گاهی انسان علی. کندگیري میخود نیز رحـم نکرده و سخت
سازد بلکه از در خور شأن خود انجام نداده نه تنها دیگران را از دستاوردهاي خود محروم می
. آبرویی می کشاندمصرف حد کفایت خود نیز خودداري کرده خود را به ذلت، خواري و بی

از بخیل در شگفتم که بـراي رسـیدن بـه     ": فرمایداز آن اظهار شگفتی کرده می     7امام علی 
 آن است دسترسی نیازي که خواستارِ ورزد، و به آن بی فقري که از آن گریزان است، شتاب می

ب کند، و در آخرت باید حسابی چون حسا     کند؛ در دنیا همچون فقیران زندگی می       پیدا نمی 
  )491/ 129قصار: نهج البالغه، صبحی صالح( ".ثروتمندان پس دهد
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       1  

ورزند، مپندارند که  داده بخل میها  خود به آن
این کار به سودشان است، بلکه براي آنان شرّ 

اند، در روز  است زودا که آنچه بخل ورزیده
و میراث . رستاخیز طوق گردنشان شود

ها و زمین از آن خداست، و خدا به  آسمان
  .کنید آگاه است آنچه می

را که ) یهودیان(البته خدا سخن کسانی 
به . یر است و ما توانگریم، شنیدخدا فق: گفتند

کشتن پیامبران ] نیز[زودي آنچه را گفتند، و 
نویسیم،  می]  در پرونده اعمالشان[را به ناحق 

عذاب سوزان را : گوییم]  روز قیامت[و 
  .بچشید

  

ـ اي بیش نیستکه بازیچهـ اینان دنیا را    تمـام سـرمایه    و جـدي گرفتـه   
  2.کنندخود را در جهت آن صـرف می

 خـود سـوءظن دارنـد کـه         يدر واقع این افراد به خالق و روزي دهنـده         
خطاب به 6پیامبر اکرم . کنندهاي او را نادیده گرفته انفاق نمی      تضمین

                                                                                                             

  )181و180/ عمرانآل. (1
.                 

             
                  

         )38-36/ محمد(  
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و بدان اي علی، که تـرس و بخـل و           ": اندچنین فرموده 7حضرت علی 
) و فضل خدا(حرص یک غریزه است که همه از بدگمانی نسبت به خدا      

  1".آید پدید می

 خود را يهکنند که خداوند نعمت خاص از ثروتمندان نیز تصور می     برخی
داننـد  بهره ساخته است و نمینصیبشان کرده و دیگران را از این فضل بی   

را بـه  که روزي برخی افراد در دست آنـان بـوده و بایـد از راه انفـاق آن             
  2.دست صاحبشان رسانند

تند که مانع انجام بسیاري     هایی هس  خودخواهی و خودمحوري از ویژگی    
نظـري  شخص خودخواه به تنـگ    . امور خیر و از جمله انفاق خواهد شد       

    حرص در لغت به معنـاي عالقـه و    . گرددمیاع  دچار شده حریص و طم
 و طمع بـه معنـاي تمایـل نفـس بـه سـوي       تمایل شدید به چیزي است    

 نسبت خواهی انسان در واقع حرص، زیاده4.چیزي از روي عالقه و آرزو     
ي دیگـران   به سوي امکانـات مـاد     او به امور مادي و طمع، دست درازي      

  .است

ـ ثروتمند یا تهیدستـ انسان آزمند   هـاي دیگـران را    امکانات و توانـایی  
 همواره چشم طمع به رواز اینبیش از حد زیبا و دوست داشتنی انگاشته 

 امـام   5.اسـت آور  زا و بدبختی  پسندي شقاوت چنین خصلت نا  . ها دارد   آن

                                                        

 .102/ 1: الخصال  
) .47/ یس(  
. »رْصةِفَرْطُ الشَّ: الحادفَرْطُ اإلر 227: مفردات( ».رَةِ و( 
 .»عالطَّم :ةً لَهو شَه ءالنَّفْسِ إلَی الشَّی 524: همان( ».نُزُوع(  
.  551/ 5: الحکمۀمیزان 



    183 ®انفاق پسندیده / فصل چهارم

  

   1".هیچ چیز همانند طمع فسادآفرین نیست": فرمایندمی7علی

اما حرص سرشـتی نفـسانی اسـت کـه آدمـی را بـه انـدوختن و جمـع                    
و البته  . دارد که نه الزم دارد و نه به حال او سودمند است           میچیزهایی وا 

 شده است که بیـشتر     نقل7از امام سجاد  . خصلتی فراگیر است  ابیش  کم
 حرص 2. نداردي، چیزي است که به آن نیاز   کند طلب می  ند آدم آنچه فرز 

تمامی ندارد و حـریص در هـر سـطح از درآمـد و ثـروت از آن رو کـه              
  3.خواه استکند به معناي واقعی کلمه زیاده نیازي نمیاحساس بی

اي از عنـوان نمونـه   قصص، قرآن کریم از قـارون بـه  ي مبارکه يدر سوره 
   :برده استگونه افراد نام این

  
شک قارون از قوم و تبار موسی بود که به سود خود برعلیه بی"
هاي زر و و ما از گنجینه. تباران خویش بناي ستم گذاشته بودهم

گوهر چندان بدو عطا کرده بودیم که حمل کلیدهاي مخازن او بر 
در آن هنگام برخی از . کردپنجه سنگینی میچندتن مردان قوي
بر این ناز و نعمت شادي مگیر که : ون گفتندقوم وي به قار

 با این ناز و !داردطلب را دوست نمیخداوند جهان مردمان شادي
نعمتی که خدایت عطا کرده است زندگی آخرت را بجوي و سهم 

 به بندگان خدا نیکی و احسان !خود را از زندگی دنیا از یاد مبر

                                                        

 .92/ 75: بحار  
 .131/ 2: الکافی  
 .295: غررالحکم  
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سان کرده و این سان که خداوند جهان به تو نیکی و احکن، همان
 در زمین خواهان فساد و !ناز و نعمت را در اختیارت نهاده است

جو را دوست قتل و غارت مباش که خداوند جهان مردمان مفسده
  !داردنمی

ناز و نعمت را با : به آنان گفت) با نهایت عجب و کبر( قارون 
آیا . (ي من محفوظ استام که در سینهدانشی به دست آورده

و یا ) نست که دانش و اطالع بشر ضامن سعادت او نیستدانمی
آورانی را به دست دانست که خداوند جهان پیش از او نامنمی

اندوزي نابودي و هالکت سپرده است که از او نیرومندتر و در مال
و نیز گردآوري حشم و خدم کارگران و چاکران توفیق بیشتري 

کار، بازپرسی و محاکمه اند؟ پیشوایان فساد و سروران تبهداشته
  ).روندمحاکمه به دوزخ میو بی(ندارند 

 قارون با زیب و زیور زندگی و در میان خادمان و چاکران بر 
آن دسته از مردم که زندگی دنیا را . تبار خود ظاهر گشتمردم هم
اي کاش که براي ما هم ناز و نعمتی چون : جستند ندا سردادندمی

ي شک قارون کامیابی و بهرهداد، بیمیناز و نعمت قارون دست 
و آن دسته از مردم که علم و ایمانی حاصل کرده . بزرگی دارد

 پاداش خدا براي آن کسانی که !واي بر شما: بودند به آنان گفتند
ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند از ناز و نعمت دنیا واالتر 

  . آورند نمیاست و آن را جز مردمان صابر و شکیبا به دست

اش به زمین قارون را با خانه و کاشانه) در سحرگاهی(آنگاه 
اي در میان نبود فروکشیدیم و او را در برابر خداوند حزب و دسته

اي برتن بود که به یاري بشتابند و نه او را قدرت دفاع و یا حمله
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فرداي . که انتقام بگیرد و یا خود را از چنگال عذاب خدا برهاند
کردند وز همان کسانی که دیروز موقعیت قارون را آرزو میآن ر

 گویا خداوند جهان روزي !این زمزمه را برلب داشتند که عجبا
سازد و این جهان را براي هرکس بخواهد گسترده و موفور می

اگر نه آن بود که خداوند . کندبراي هرکس که بخواهد محدود می
ز مانند قارون به زمین فرو رحمان بر ما منت نهاده است، ما را نی

 گویا قرار جهان بر این نیست که کافران روي !عجبا. کشیدمی
  .رستگاري ببینند

براي ) ایمکه وصف آن را به قرآن آورده(آن ناز و نعمت آخرت 
سازیم که در صفحات گیتی جویاي جاه و مقام کسانی برقرار می

اینک . شندجویی و خواهان فساد و تباهی دیگران نباو برتري
زندگی دنیا در اختیار کافران است و پایان و فرجام زندگی از آنِ 

  1 ".پرهیزکاران خواهد بود

، شدنکنند که درصورت دارا    برخی از بخیالن با خداوند رحمان عهد می       
که پس از عطاي خداونـد بخلـشان مـانع از    صدقه و انفاق دهند در حالی  
  .وفاي به عهدشان خواهد شد

        
       

        

ها با خدا عهد بستند که اگر از  بعضی از آن
ه کرم خویش به ما عطا کند، قطعا صدق

 .تردید از صالحان خواهیم شد خواهیم داد و بی

                                                        

) .با اندکی تغییر و اضافه ) 43 و 42: معانی القرآن(ترجمه آیات از ) 83-76/ قصص
  در عبارات
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    1   

اما هنگامی که از فضل خویش به آنان بخشید، 
بدان بخل ورزیدند، و به اعراض روي 

  .برتافتند

  

آنان را از انفـاق و دسـتگیريِ        ترسند و ترسشان    این افراد دائما از فقر می     
  .داردنوایان باز میبی
  

      
         

      
    2 

هاي رحمت پروردگار  اگر شما مالک گنج: بگو
من بودید، در آن صورت از بیم هزینه کردن 

کردید، و آدمی همواره بخیل  قطعا امساك می
  .است

  

 عمـل  يکـرده دسـتوراتش را جامـه     که اگر تقواي الهـی پیـشه         در حالی 
گرفتند، پوشاندند و افسار نفس سرکش را با قدرت تمام در اختیار می           می
  .چشیدندما طعم رستگاري را میمسلّ

        
      

         
        

توانید از خدا پروا کنید و بشنوید  پس تا می
و اطاعت کنید، و انفاق نمایید که براي 

و هر که از حرص و آز . خودتان بهتر است
نفس خویش نگاه داشته شود، چنین کسانی 

                                                                                                             

) .76و75/ توبه(  
  )100/ إسراء. (2
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   1 رستگار خواهند بود.  
  

 ثروت اندوزيـ 3ـ 2ـ 4

.  استها انسان اندوزي ثروت خصلت ، انفاق  از خودداري عوامل مهم دیگر  از  
تفاوت سطح زندگی مردمان که سنّت جاري خداوند اسـت و عـدم تحلیـل               

سار وحی میسر نیست ـ موجب شده صحیح این نظام ـ که آن هم جز در سایه
. ارزیابی کنندآوري ثروت را عامل موفقیت در این دنیا ها جمعانساناست که 
 که حتـی  اند،ا کسانی را که دل در گرو آیین مکتبی ننهاده نه تنه اندوزي  ثروت
کشد که دین جا  چه بسا کار بدان وکندگرفتار میدر دام خود داران را نیز دین
  .اي براي رسیدن به این هدف قرار گیردوسیلهنیز 

  

           
       

         
         

       
         

           
     

     

 بسیاري از !اید اي کسانی که ایمان آورده
علماي یهود و راهبان قطعا اموال مردم را 

از راه خدا ] آنان را[خورند و  به ناحق می
 را که زر و سیم و کسانی. دارند باز می
کنند،  اندوزند و در راه خدا انفاق نمی می

 .به عذابی دردناك نویدشان ده

روزي که آن را در آتش دوزخ سرخ 
کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با 

این است آنچه :] و گویند[آن داغ نهند 

                                                                                                             

  )16/ تغابن. (1
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 1  

اندوختید، پس بچشید  براي خود می
  .اندوختید آنچه را که می

  

در قرآن کریم بارها هدف خلقت را گوشزد، و مردم را به آن      خداوند رحمان   
اینکه اموال، فرزند، مقام و هرآنچه در دنیاست تنها براي آزمایش . خوانده است

تأکید خداوند بر آن است که نباید بیش از بهـاي  . است، نه چیزي فراتر از آن     
مشغول بودن اي است که دنیا بازیچه. دنیا به آن پرداخت و آن را جدي گرفت

 راست ت گماردن در راه آن موجب غفلت از راهبه آن، جدي گرفتن آن و هم
تصور آدمی این است که اگـر مـالش زیـاد شـود، بـه       . رستگاري خواهد شد  

  آرامش ابدي خواهد رسید، بلکه جاودانه خواهد شد؛
  

        2  د کندپندارد که مالش او را جاوی یم.  
  

ي انسان که همانا عبرت از گذشتگان است و که بزرگترین تجربهدر حالی
با استفاده از تاریخ قابل درك است به هیچ روي این طرز تفکر را تأییـد                 

چه بسیار اقوام ثروتمند و داراي امکانات فراوان کـه بـه یکبـاره     . کندنمی
. شان داشته باشدها سودي به حال دچار عذاب شدند بدون اینکه ثروت آن

-گاه ثـروت برد که هیچاگر انسان کمی به عاقبت گذشتگان بنگرد، پی می 
اندوزي تضمینی براي رسیدن به آرامش و آسایش حتـی در همـین دنیـا               

                                                                                                             

 )35و34/ توبه (.1
) .3/ همزه(  
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  .نبوده است

اگر هدف کسب ثروت باشد، کار به جـایی خواهـد رسـید کـه هـر کـس و         
 در حالیکه قلـب     1،شوندتر از خدا و حبیب خدا می      ناکس نزد انسان محبوب   

 از همین روست که زینت دادنِ همـین  2.مؤمن متعلّق به محبوب واقعی است 
  .ها در دستور کار شیطان قرار دارد امور فرعی و اصل نشان دادن آن

  

  ضعف بینشـ 4ـ 2ـ 4
-ها و سوء برداشت   فهمی ناشی از کج   هاانسان بسیاري از اعمال ناصحیحِ   

لم و برابر نبودن عالمـان و جـاهالن   ست که کسب عرو از این  و   .هاست
توان عامل تمامی موانع پیشین را بـه  در واقع می. بارها گوشزد شده است  
انسان آگاه و عاقل با شـناخت صـحیح پیرامـون         . ضعف بینش نسبت داد   

ي زنـدگی او را بـه عـاقبتی         خود، در پی رفتاري خواهد بود که در جاده        
توان ر این دنیا جز به خالق آن نمی       یابد که د  او درمی . نیکو رهنمون سازد  

   3.تکیه زد و جز با او نباید معامله کرد

                                                        

.                          
                         
                      )24/ توبه(  

.              )165/ بقره(  
.                           
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گیري بینشی صحیح و دوري از این مانع بزرگ، بـار           در اینجا براي شکل   
ت    هاي جاري خداوند در زندگی دنیا و تعهداتی که دیگر نگاه قرآن به سنّ

  :شودها گرفته است، در ضمن آیاتی مرور میاو از انسانهم

 ثروت نه  دست خداوند رحمان بوده و انباشت، بهکم و زیاد روزي .1
موجب قرب به ذات باري تعالی خواهد شد و نه از عذاب جلوگیري خواهد 

اسـت کـه موجبـات    )  آن انفاق  يو از جمله  (کرد، بلکه ایمان و عمل صالح       
 .کندرا فراهم میاز عذاب آخرت ایمن بودن انسان رستگاري و 

  

          
         

        
        

         
        

           
         

  1  

روزي را ]  جهت مصالحی[پروردگار من : بگو
دهد یا  براي هر کس که بخواهد وسعت می

] این ربطی به قرب خدا ندارد[گیرد  تنگ می
و اموال و  .دانند ولی بیشتر مردم نمی

فرزندانتان چیزي نیست که شما را به پیشگاه 
ک گرداند، مگر کسانی که ایمان آورده ما نزدی

ها را بدانچه  و کار شایسته کرده باشند، که آن
ها در  اند دو برابر پاداش است و آن کرده
  .آسوده خاطر خواهند بود]  بهشتی[هاي  غرفه

  

اگر این مطلب در این دنیا ادراك نشود، در سراي آخـرت و بـا دریافـت       

                                                                                                             

  )11و10/ صف(
) .37و36/ سبأ(  
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امـا در آن زمـان      . انسان خواهد شـد   ترین نحوي باور    ي عمل به تلخ   نامه
    !افسوس خوردن چه سود

 

       
         

            
       

            
       1  

دست چپ او ه اش ب و اما کسی که کارنامه
ام به من داده  اي کاش نامه: داده شود، گوید

اي  .دانستم حسابم چیست و نمی شد، نمی
و [ي کار بود  پایان دهنده]  مرگ[کاش آن 

مال من چیزي از من  ]. شدم دوباره زنده نمی
  .قدرتم از دستم برفت .دفع نکرد

 

 اتفاقـات و    ي امور در دست خداوند است و همه       يتقدیر همه   . 2
این وصـول بـه نعمـت و یـا برخـورد بـا             بنابر. ها زیر نظر اوست   جریان

.  آزمایشی دارديدهد و تنها جنبهمشکالت به تنهایی چیزي را نشان نمی 
شود که انسان با به دسـت آوردن و یـا از           دانستن این مطلب موجب می    

 که این   آناناما  . رق در شادي یا حزن و اندوه نشود       دست دادن چیزي غ   
، از دست دادن هر نعمتی را فاجعه دانسته در نتیجه           شناسندرا نمی سنت  

 .آورندبه بخل رو می
  

     
     

هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در جانتان روي 
ندهد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم در 

                                                        

) .29-25/ حاقه(  
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   1  

بر خدا آسان ] کار[همانا این . کتابی ثبت است
 .است

تا بر آنچه از دست شما رفته است اندوه نخورید 
سرمست ] دلبسته و[و بدانچه به شما داده 

نباشید، و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را 
 دارد، وست نمید

ورزند و مردم را به  همان کسانی که بخل می
روي ]  از فرمان[و هر که . دارند بخل وا می

  .نیاز ستوده است گرداند، قطعا خدا بی

  

کند و دنیاي تمام و مطلب آخر اینکه؛ هر انسان در دنیاي خود زندگی می 
حـوري  هریـک از ایـن دنیاهـا داراي م   . ها با یکدیگر متفاوت است    انسان

رسـالت ادیـان الهـی معرفـی        . است که زندگی حول آن در جریان است       
اسـت  اهللا ها را در پی داشته باشد و آن محوري است که رستگاري انسان  

هـا شـود و   اگر خدا محـور زنـدگی انـسان       . )قُولُوا ال إلَه إال اهللا تُفلحوا     (
  اند، کـه    دهي افراد با خداوند متعال اصالح شود به هدف آفرینش رسی          رابطه

     2 .      ت و اما این تصوري باطل اسـت کـه عبودیـ
هـا   کسب رضاي خداوند رحمان بدون توجه به بندگان او و اصالح رابطـه بـا آن    

یک از دستورات اجتمـاعیِ اسـالم صـادر، و        اگر چنین بود هیچ   . پذیر است امکان
هایی از قبیل انفاق و زکـات  در این میان واژه. شدقرآن کریم ذکر نمی   به کرّات در    

ت بـاالي                   در موارد فراوانی پس از ایمان به خداوند آمده است که نـشان از اهمیـ

                                                                                                             

) .24-22/ حدید(  
.)  56/ ذاریات(  
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. رونـد این اعمال نزد خداي متعال داشته و مصداق بارز عمل صالح به شمار مـی              
شتن این مطلب که زندگیِ دنیـا  ها با در نظر گرفتن این نکته و با به خاطر دا       انسان

  . توانند به رضوان الهی دست یابندجز فریب نیست، با بینشی صحیح می
  

    
    

    
     

     
      

    
      

    1  

بدانید که زندگی دنیا بازي و سرگرمی و زینت 
 فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون خواهی و

مثل ] هامثل آن. [در اموال و فرزندان است
آن کشاورزان را ]  گیاهان[بارانی است که رویش 

به شگفت آورد، سپس خشک و پژمرده شود و 
گاه خاشاك شود، و در  ببینی که زرد گشته و آن

عذابی سخت است و ] دنیاپرستان را[آخرت 
ب خدا آمرزش و خشنودي از جان] مؤمنان را[

  .است، و زندگانی دنیا جز کاالي فریب نیست
  

                                                        

) .20/ حدید(  

    


