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 2/5/9311: تاریخ    64جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 فرماید: می ص((بندی مباحث انفاق است. خداوند خطاب به پيامبر اسالم  به نحوی جمع 272آیه 

ولكن خدا هرکس را « وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ» عهده تو نيست هدایت کردن آنها بر« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»

خيلی دوست داشتند جامعه ایمانی این  پيامبر خدا )ص(« وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ»کند.  که بخواهد هدایت می

ها انفاق  ق خود را با منت و اذیت باطل نكنند، از پاکيزهو عمل کنند. مردم به انفاق رو بياورند، انفا ها را بپذیرند، آموزه

بينی یك عده با وجود این آیات، با  یعنی اگر هم می« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» کنند و اینكه انفاق خالصانه داشته باشند.

هستند یا انفاق وجود تالش تبليغی تو برای پذیرفته شدن این آیات، حاضر به قبول نيستند، از فرهنگ انفاق دور 

کنند،  کنند یا انفاق غير خالصانه می ها را انفاق می کنند یا آلوده کنند با منت و اذیت باطل می کنند یا اگر انفاق می نمی

غصه نخور. این جزء مسئوليتهای تو نيست. بارها خداوند در قرآن به بيانهای مختلف فرموده مسئوليت تو ابالغ است، 

گنجد به این معنا نيست که  هایی است که در مشيت خدا می است، هدایت یكی از گزینه مسئوليت تو تذکر دادن

دارد تا شما کدام را انتخاب « یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ»دارد و هم « مَنْ یَشَاءُیُضِّل »انسانها اختيار و انتخاب ندارند. خدا هم 

دانند بيایند در این  هدایت با مشيت اهلل برقرار است. افراد خودشان مییعنی صراط « وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ»کنيد. 

رسد.  صراط قرار بگيرند یا نيایند ولی مطمئنا تا خدا مشيت هدایت نكرده باشد نوبت به گزینه هدایت برای کسی نمی

يد درست است که ما گفتيم مسئوليت هدایت شود؛ ای مردم بدان مردم می به خطاب رو« وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ»

 خودتان برای آن شما بر عهده پيامبر)ص( نيست ولی انفاق به نفع خودتان است. شما هر چه از خير انفاق کنيد، پس

است؛ این تعبير تمام معانی فرهنگ انفاق را در دل خود دارد: انفاق بكنی، با منت و اذیت انفاق خير را به شر تبدیل 

حقيقت انفاق وقتی است که شما برای رضای خدا انفاق کرده باشی. یعنی « وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ» لبتهنكنی؛ ا

 حقيقت انفاقی نكردید.  باشد در «ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»اگر غير 

واو را حاليه بگيریم -1توان دید؛  ایگاهش به دو صورت میج لحاظ به را« وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»عبارت 

کنيد مال خودتان است، به  یعنی آن خيری که انفاق می« وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»

واو حاليه نباشد: هر چه از خير انفاق -2ه باشد. نفع خودتان است در حالتی که انفاقش برای کسب رضای خدا بود

شود مگر اینكه برای کسب رضای خدا باشد.  کنيد به نفع خودتان است و این را بدانيد به چيزی انفاق گفته نمی می

 نتيجه یكی است ولی دو ترکيب است.

 شود.  طور کامل به شما عودت  داده می کنيد به :  و آنچه انفاق می«وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یُوَفَّ إِلَيْكُمْ»

مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یُوَفَّ »-2شود،  برای شما ذخيره می« مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ»-1دوتا عبارت شد: 

 شود.  : به شما داده می«إِلَيْكُمْ
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ماند. بر اساس این  یال از انفاق شما نمیشود؛ خدا بدهكار یك ر است: به طور کامل وفا می« وفی»از « توفيه»

 در دستگاه اراده الهی هيچ ظلم جا ندارد.  «﴾272﴿ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» قاعده

 باید انفاق شود. «وَجْهِ اللَّهِ»الزم دارد، برای  «وَجْهِ اللَّهِ»، انفاق «یُوَفَّ إِلَيْكُمْ» ، بشود«نْفُسِكُمْألَ»ِپس برای اینكه 

شود. قطعا خدا ضامن محكمی  خيالتان راحت، به شما ظلم نمی« وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» انفاق کردید، «ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»اگر 

 گرداند بدون ظلم.  است، در زمانی که احتياج داری به تو برمی

 ؟باشد انفاق برای کدام فقراء

یعنی در گرفتاری واقع شدن، برای  : فعل مجهول از مصدر احصار،«صِرُواأُحْ» ،«الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»

 «فِی سَبِيلِ اللَّهِ»تواند  . پس معلوم است گرفتاری یا همان تنگنا می«فِی سَبِيلِ اللَّهِ»فقرایی که در تنگنا واقع شدند 

نباشد. پس دو مدل گرفتار « بِيلِ اللَّهِفِی سَ»، پس گرفتاری یك مدل دیگر هم دارد که باشد اگر قيد را احترازی بگيریم

 . «فِی سَبِيلِ اللَّهِ»و غير  «فِی سَبِيلِ اللَّهِ»شدن داریم: 

اولویت در انفاق با کسانيكه در راه خدا گرفتار هستند. یعنی گرفتاری او ارتباطی پيدا کرده با حضور او در 

کار ندارد. عمرش را به خدمت اسالم و مسلمين گذرانده است، . در جهاد جانباز شده است، دیگر قدرت «سَبِيلِ اللَّهِ»

لَا یَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی » آورد: االن پير شده و توان کار ندارد. او در اولویت است نباید بماند. یك قيد دیگری هم می

حرکتهایی است که بتوانند مشكالت « ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ»استطاعت ندارند قدم برداشتن در زمين را. منظور از « الْأَرْضِ

اقتصادی خود را حل بكنند. حاال یا با سفر تجاری بتوانم فقرم را برطرف کنم، نه فقط سفر از شهری به شهری دیگر، 

مْ بِسِيمَاهُمْ لَا یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُ»مثال روی زمين کار کنم، بروم و بيایم تا مشكلم را حل کنم. 

کنند، طور دیگری در  پنهان می فقرای مورد نظر در اول این آیه کسانی هستند که فقر خود را «یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

بينی گرفتار شده، از همين گرفتاری بفهم که استطاعت نداشته است.  شوند، آبرومند است. پس اگر می جامعه ظاهر می

لَا »آید، استطاعت را ماضی نياورد بلكه فرمود:  دهد. از تفاوت ماضی و مضارع بدست می می این معنای حاليه

؛ احصار او به این خاطر است که استطاعتی نداشته تا در زمين «أُحْصِرُوا»دهد در دل  . معنای حاليه می«یَسْتَطِيعُونَ

 تحرکی انجام دهد برای حل مشكالت اقتصادیش.

گوید الحمدهلل اینها وضعشان خوب است. چرا  کسی که از فقر آنها بی اطالع باشد می «هِلُ أَغْنِيَاءَیَحْسَبُهُمُ الْجَا»

یعنی قانع شدن. از بس آدمهای قانعی هستند نيازهای  یعنی عفت ورزیدن.« تعفف. »«مِنَ التَّعَفُّفِ»اینطوری است؟ 

هایشان بشناسی.  توانی از چهره آنها را می« بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ»کنند. به همان کم راضی هستند  خود را علنی نمی

باالخره آدمی که غرق در نعمت و رفاه است یك وجناتی دارد و آدمی که روزگار گرفتارش کرده، بيماری، فقر، نداری 

شناسيد،  آنها را مییعنی چهره، « سيما»نگاهشان کنی از سيمایشان، « تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ». و... یك وجنات دیگری دارد

 «إِلْحَافًا»کنند، این  منظورمان از تعفف این است که از مردم به اصرار چيزی طلب نمی« لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا»بله، 

مشخص کرد که یك وقت ممكن است مثالً، قرضی بخواهند، یك وقت ممكن است، اشاره ای بدهند به کسی که، کاری 

 شود کرد، ولی اینطوری نيستند که آویزان کسی بشوند، اصرار بكنند. میشود کرد، یا ن می
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کنند، به شكل  کسانی که اموال شان را شب و روز انفاق می« الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً»

وَلَا »پس اجر آنها برای آنها، نزد پروردگارشان محفوظ است، « نْدَ رَبِّهِمْفَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِ»ی و نهانی، و عالنيه و آشكار، سرّ

پایان بخش مباحث  272آیه « عِنْدَ رَبِّهِمْ» شوند، و محزون نمی «وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»ترسی بر آنها نيست  «خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

گوید یعنی محفوظ،  وقتی می« عِنْدَ رَبِّهِمْ»شده است. مربوط به انفاق است. همه در یك سير پنج قدمی، مطرح و تبيين 

عِنْدَ »رویم، باید نزد او آنچه را که انفاق کردیم بيابيم، اما ما عالوه بر  چون باالخره یك روزی ما به مالقات پروردگار می

ها در  یابيم، مصيبت می فهميم این مال قيامت است، آن هم وجدان مان است، یعنی یك چيز دیگر داریم که می «رَبِّهِمْ

 این دنيا برای همه هست، برای مومنين هم هست، برای اهل انفاق هم هست.

رشد، نمو، و منظور از ربا در اصطالح  خورند، خود کلمه ربا، یعنی نما، کسانی که ربا می« الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا»

خواهد رشد بدهد، که در یك نگاه این  آن مالش را میآن رشد عطف مال است، یعنی یك مالی را به کسی داده است، 

تواند ربا باشد، اینجا از ربا منظور آن مدلی است که به کسی  گذاری باشد، یك نگاه می سرمایه تواند  رشد دادن مال می

مَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَ»خورند،   خواهی بيشتر از او پس بگيری. کسانی که ربا می پولی را قرض دادی، می

را « لَا یَقُومُونَ»را توضيح بدهم چيست، بعد « الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»بگذارید اول  «الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

آید،  از خبط می« یَتَخَبَّطُهُ»اندازد،  تباه مییعنی کسی که شيطان او را به اش« الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ»بگویم، 

را دچار خطای محاسباتی کند، یعنی  یعنی کسی که شيطان او« الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ»خبط یعنی خطا، اشتباه، 

یعنی زندگی  کردن منظورکنند، اینجا قيام  رباخورها قيام نمی« ....لَا یَقُومُونَ إِلَّا »تماسی با او برقرار کرده است حاال 

( 22)حدید/ «بِالْقِسْطِ النَّاسُ یَقُومَ»فرماید، ما پيامبران را فرستادیم  ، مثل اینكه خدا در قرآن میکردن به انواع شئونش

امورات دارند  یعنی بر پا نمی« لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ»منظور این نيست که مردم بایستند به قسط، یعنی بر پا کردن، 

های دچار خطای محاسباتی بر اثر مس شيطان زندگی خود را بر پا  مگر آن طوری که انسان زندگی خود را خود را،

دارند. آدم شيطان زده ای که قدرت تشخيص او، قدرت فهم او، نظام محاسباتی او، به خاطر مس شيطان مختل شده  می

فهمد، یك چيزی برایش نفع دارد، خيال  زها را جابجا میاست، معلوم است که مدل زندگی اش این است که خيلی چي

بيند، انسان  کند نفع دارد، یك چيزی خير است، آن را شر می کند ضرر دارد، یك چيزی برایش ضرر دارد، خيال می می

کنم،  سالمت زندگی و اعتدال زندگی اش، تابعی است از سالم بودن سيستم محاسباتی اش، من یك مثال عرض می

به عنوان مثال: در نگاه ما غيرت ارزش است،  تواند تغييرایجاد بكند، اینكه بدانيم چقدر این خطای محاسباتی میبرای 

 گویيم غيرت، ناموس، برای ما مهم است، همين مسئله در برای غيرت حاضر هستيم هزینه کنيم، جان بدهيم، می

ببينند که بر غيرت شان بتوانند غلبه کنند، غيرت منفی شود؛ آنها باید آموزش  ارزش، محاسبه می ضد غربی، فرهنگ

کنند. چرا؟ چون نظام محاسباتی فرق کرده است، برای  صد در صد زشت دیده بشود، روی این کار می دیده بشود،

یَتَخَبَّطُهُ »کند،  غيرت، جان دادن، در نگاه او حماقت است، همين چيزهای فطری را آن مس شيطان خرابش می

کند،  کند در آن نظام فطری و روحی او، آن را دچار اعوجاج می آید دخالت می یعنی شيطان می «مِنَ الْمَسِّ انُالشَّيْطَ

حل کند،  خواسته یكی از مشكالتش را کند، اگر کسی از شما مالی را قرض خواسته، یعنی می خودش خودش را گم می

اشته، هزینه درمان بيمارش زیاد بوده، پس او مال شما را او برای جبران کردن یك خال در زندگی اش، مثالً بيمار د

گذاری نكرده است، با مال شما کاسبی نكرده است، نان شب خودش را تامين کرده، درمان خودش را انجام داده  سرمایه 

به عنوان  گيری خواهی از او بگيری، سودی که شما از او می است، امر ازدواج خود را رله کرده است، شما سود چی را می
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کند، یعنی شما حتی به شكل موقت هم به او کمكی نكردید، یك  سود پول، عمالً ضعفی را که او داشت، تشدید می

گذاری است، فرض کنيد مرغداری دارم، پرورش دام و طيور  سرمایه تری برایش کنده اید، اما یك بار صحبت چاله بزرگ

آورم، من حاضر هستم سرمایه بگيرم، سود بدهم،  يشتری به دست میدارم، هر چه بيشتر سرمایه تزریق بشود، سود ب

خواهم  این دیگر از عنوان ربا خارج است، این یك معامله است، حاال این معامله هم باید ضابطه داشته باشد، اگر من می

یا نه ممكن است آن  معامله بكنم، مثالً در قالب مضاربه، یك ضوابطی دارد، مثالً در سود و زیان با هم شریك هستيم،

کنم، از این طرف برگردی بگویی،  کنم، من در زیان تو را شریك نمی صاحب شرکت بگوید آقا من زیان تو را تضمين می

کنم، بيشتر از این سود به دست آمد، مال خودت. ممكن است با  من هم نسبت به باالتر از این سود با تو مصالحه می

رود  در زیان و سود، کم و زیاد بكنند با همدیگر، مثالً یك معامله تجاری است، میهم یك مصالحه ای، صلحی بكنند، 

شود، دو جا ما گيریم، یكی این است که به نيازمندان به جای قرض الحسنه دادن به خيال  در ذیل معامالت تعریف می

داند  کار نيست، هم او میگذاری در  سرمایه دانم  گذاری، هم من می سرمایه دهيم برای  خودمان داریم پول می

گویی  دهی! می خواستم تو به من قرض نمی گذاری در کار نيست، ربا کجا درست شد؟ اینجا که من قرض می سرمایه 

گذار  سرمایه دانی اصالً من  توانم به تو بدهم، در حالی که می گذاری می سرمایه قرض ندارم که به تو بدهم، فقط برای 

خواهی از من بيشتر پس بگيری، یك مشكل دیگر هم در جامعه ما رایج است، به نظرم آن  می نيستم، من گرفتارم، بعد

گویم  کنم می من هم می آیم فرصت طلبی می دهد، دانم مسجد محل پول قرض می ساز ربا است، این که می هم زمينه

این کار را بكند؟ پس دو نقطة  بگذار بروم قرض الحسنه را بگيرم با آن سرمایه گذاری کنم! مگر خود او نمی توانست

یك عنوانی هم وجود دارد امروز در جامعة ما بنام افت  دهد. ضعف، دو لغزشگاه وجود دارد که ربا را در جامعه رواج می

شود، در آن زمانی که پول طال و نقره بود،  ارزش پول، کاهش ارزش پول؛ این مسئله از مسائل مستحدثه محسوب می

یك گوسفند چهل گرفت؛  داد، پنج سكه طال پس می ح نبود، مثالً طرف پنج سكه طال قرض میاین مسئله اصالً مطر

آیم  گرفت؛ اما االن که پول دست ما کاغذ است و فقط حواله است، من می کيلویی ميداد، یك گوسفند چهل کيلویی می

عنی قدرت خریدی که من شش ، یدهم، شش ماه دیگر دو ميليون من ارزشش نصف شده به شما دو ميليون قرض می

 ماه قبل داشتم را دیگر با آن ندارم! 

توانيد پس  گویند شما یك ریال بيشتر نمی ها می های مختلف به آن داده شده، بعضی در فتاوای علما جواب

 فى الضِرارَ وَ الضَرَرَ»دهيد باید یك ميليون پس بگيرید اصال این جور در نمی آید با قاعدۀ  بگيرید، اگر یك ميليون می

کند، نباید اصل پولش کم شود، قدرت خریدش پایين بياید! آن  دهد ضرر می باالخره آن کسی که قرض می« االسالم

دهم به کسانی که هم می خواهند  دهند هيچ وقت به کسی قرض ندهند! لذا من یك راه حل می ها ترجيح می وقت آدم

دهند ضرر در آن نباشد، در این صورت باید معادل آن پولی که  به دین پایبند باشند هم باالخره اگر قرض هم می

گویند وام طال، مثالً من االن به  دهند، به آن می دهد طال حساب کند، االن هم بعضی از بانكها همين کار را انجام می می

خواهی به من  دهم این پنج ميليون را فرض کن معادل نيم سكه طال است، یك سال دیگر که می شما پنج ميليون می

پس بدهی معادل نيم سكة طال به من پس بده هر چه که هست! من درواقع نيم سكه طال به تو قرض دادم، یك سكه 

 گيرم!  دهم نقره می گيرم، نقره می دهم طال می طال به تو قرض دادم، طال می

فرماید  خدا می .هم مثل رباست به نظر اینها بيع ،می گویند اگر قرار است ربا حرام باشد باید بيع هم حرام باشد

هاست، بيع در خرید و  ربا در قرض است، ربا در نيازمندی بيع کجا ربا کجا؟« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»نه دیگر: 
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ين کند، آنجا معامله است طرف دار با فروختن سود می کند، مغازه دار سود می فروش است. مشتری با خریدن از مغازه

کند، مكروه  می فروشد و ضرر کنند، لذا در بيع هم اگر شما بدانيد یك نفر بخاطر شدت نياز زیر قيمت می دارند سود می

 است.

ای از جانب پروردگار به او رسيد و دست از ربا  هر کس موعظه« فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى»حاال 

خواهد حرمت ربا را تثبيت بكند، برای اینكه مردم انگيزه  این برای آن زمانی است که آیه می« فَلَهُ مَا سَلَفَ»برداشت، 

وَأَمْرُهُ إِلَى »آنچه که گذشت برای او؛ « فَلَهُ مَا سَلَفَ»ها را به شما بخشيدیم  فرماید قبلی پيدا کنند از ربا دست بكشند می

کند که باالخره آثار بد تكوینی و  نی که ضربه دیدند جبران میو جبرانش با خداست، خدا خودش برای آن کسا «اللَّهِ

اما اگر کسی دست برنداشت و دومرتبه دست به ربا برد، دومرتبه « وَمَنْ عَادَ»وضعی به این رباخور توبه کننده نرسد؛ 

ز جاهایی که خدا فرموده آتش ابدی، یكی ا«  أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَأُولَئ»شكم خود را به ربا آلوده کرد؛ 

 اینها اصحاب آتش هستند و در آتش جاودانگان هستند. ،آنهایی که بخواهند دومرتبه به ربا آلوده شوند


