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 62/4/9311: تاریخ    54جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

برای کسب رضای خدا، نه برای منت گذاشتن، نه برای اذیت کردن، نه « ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»اگر انسان برای 

و برای تثبيت ملکات اخالقی در وجود خودش، این « وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ»ریایی، انفاقی کرد برای کسب رضای خدا، 

باغی در زمين با برکت و حاصلخيز. حتی اگر « لِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍکَمَثَ»شود به کشت و کاری در زمين حاصلخيز،  تشبيه می

دهد. باران هم نياید، باران پر برکت هم  دوبرابر بار می« فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ»شود که  بارانی بياید نه تنها شسته نمی

پایان یک مَثل دیگری خداوند دهد. بعد در  نياید باز خودش یک باغ آبادی است که محصول طبيعی خودش را می

مطرح فرمود تا این فضای باطل نکردن انفاق با منت و اذیت، به کمال خودش برسد که خدا خيلی به این مساله 

پرداخت، توجه جدی کرد. آن مَثل پایانی این بود که آیا کسی از شما دوست دارد یک باغی داشته باشد پر از خرما و 

ای داشته باشد و بعد سنش هم باال رود  کف این باغ روان باشد و این باغ هرجور ميوه انگور که نهرهای فراوانی از

فرزندانی داشته باشد ضعيف که به مال و ثروت او احتياج دارند « لَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ»، وقتی سنش باال رفته «وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ»

در چنين  موقعيتی؛ باغ آبادی داری، سِنت هم باالست یعنی دیگر اميد نداری اگر « تْفَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَ»

کنند، در  هایی هم  داری که احتياج دارند و به تو نگاه می باغت سوخت دوباره بتوانی چنين باغی را پرورش دهی، بچه

رد. کسی چنين چيزی را دوست دارد؟ این موقعيت حساس، گردبادی بياید پر از آتش و باغت را آتش بزند و از بين بب

حث غيبت؛ آیا کسی ب در (21)حجرات/ «أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»قطعا جواب ما اینست که: نه. مثل آیه 

 اش را بخورد؟ معلوم است که نه. کسی دوست دارد چنين باغی داشته باشد در چنين دوست دارد گوشت برادر مرده

کنند، باغش بسوزد؟ معلوم است که نه. خب نتيجه  موقعيت سنی و با داشتن بچه های ضعيفی که به دست او نگاه می

کنی، خدا با انفاق برای تو در بهشت  کشی انفاق می بگيرید: پس انفاقتان را با منت و اذیت خراب نکنيد. شما زحمت می

زند. بعد با یک منتی، با یک  و باغی آباد، برای زندگی ابدی تو رقم میسازد، یک باغ آباد! انفاق ت کند، می باغی بنا می

سوزاند. درست در همان موقعيتی که به آن  کنی )تشبيه است( پر از آتش که آن باغ را می اذیتی گردبادی درست می

لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ  کَذَلِکَ یُبَيِّنُ اللَّهُ» لی خواهد بود. سخت و زجرآور است!احتياج داشتی در قيامت، دستت خا

 تا اینجا را ما در جلسه قبل خوانده بودیم از این آیه به بعد بحث جدیدی داریم. «تَتَفَکَّرُونَ

یَا »اول اصل انفاق بود « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»داشتيم. « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»تا اینجا در بحث انفاق دو تا عنوان 

دوم باطل « ایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُو«. »فَاعَةٌهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَأَیُّ

 .سوم« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا». حاال «صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا »نکردن انفاق با منت و اذیت بود 

از آنچه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ»در اصل دستور به انفاق خدا فرموده بود: « طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ»

: «نْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْمِ»را تشریح کند؛ از آنچه ما روزیتان کردیم یعنی چی؟  خواهد این ما روزیتان کردیم. حاال می

که خودتان  «مَا کَسَبْتُمْ»آنچه پاکيزه است، مطبوع است،  از ر مقابل خبيث است به معنای پليد.طيب یعنی پاکيزه، د

و از « وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ»کنيد. انفاق  رنجتان، مُکتسبتان، های دست کيزهانفاق کنيد. از پا کسبش کردید؛



2 
 

« مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ»دهد:  را توضيح می« مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ»آنچه ما خارج کردیم برای شما از زمين. در واقع 

ست که از زمين رویيده باشد؟ نه منظور آن چيزی است که ما از زمين برایتان خارج کردیم. آیا انفاق فقط از چيزهایی ا

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ »نيست. اینها در جای خود محل انفاق هستند اما  فقط از رویيدنيهای از زمين مثال گندم و جو و...

زمين  دهد که هر چه شما کسب کرده باشيد از روزی باالخره منشا آن، اینست که ما برای شما از شرح می «مِنَ الْأَرْضِ

 بيرون آوردیم. 

تيمم خبيث نکنيد تا از آن انفاق کنيد. ما یک غُسل یا غَسل « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»فرماید:  اینجا می

شود به آب. یک تيمم داریم که آغشته شدن نيست، دو  داریم یعنی شستن که دست و صورت به طور کامل آغشته می

... زدی تيمم حاصل شد بدون اینکه دست آغشته شده باشد به خاک یا سنگ یا هر  نگ یا خاک یادست را که بر س

فرماید  کند. می تيمم صدق می برقرار شد ... چيز دیگری. همين که یک ارتباطی بين دست و سنگ یا دست و خاک یا

ز آن انفاق کنی، ندارد. یعنی اگر خبيث را حتی تيمم نکنيد. حتی ارزش اینکه دستت را به خبيث برسانی برای اینکه ا

در حاليکه  واو حاليه است« وَ»ای وجود دارد انگيزه انفاق آن را پيدا نکن  یک مال خبيثی، مال پليدی، مال آلوده

یعنی گيرندگان آن خبيث، در حاليکه خود شما گيرندگان آن « آخِذِیهِ»آخذ یعنی گيرنده، « بِآخِذِیهِ»نيستيد « لَسْتُمْ»

فرماید از  دهد؟ می مگر اینکه درباره آن چشم پوشی کنيد. چه چيزی را توضيح می« اِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»ستيد خبيث ني

اش از  چشم پوشی از خبثش، از پليدی به گرفتنش نيستيد مگر با اغماض، آن مال خبيثی که شما خودتان حاضر

یک بشکه فردی نجا ظاهری است یا باطنی؟ فرض کنيد چنين مالی انفاق نکن. حاال یک سوال: مراد از خبث در ای

توانم  خودم که نمی :گوید حاال می ،روغن داشته، یک موش افتاده در آن، فضله افتاده در آن این روغن نجس شده

شود خبث ظاهری. یک وقت بشکه روغن نجس نيست ولی حرام  توانم استفاده کنم پس انفاق کنم! این می بخورم، نمی

ام، مال آلوده به حرام است این  است، با دوز و کلک و دروغ بدست آمده است، کاله سر مردم گذاشتهاست، غصبی 

کدام است؟ هر دو است « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»شود خبث باطنی. حاال  می

خودت حاضر به گرفتنش نيستی، « وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»ست: هر چيزی که چون مطلق است. شاخص این

کنی یعنی مشکل دارد. چيزی را که  چيزی را که با اغماض قبول می ،خودتان گيرندگان آن نيستيد مگر با اغماض

يمم نکن که انفاق کنی، دستت را هم نزن کنی یعنی خبث دارد. آنچه که خبث دارد را ت خودت با اغماض قبول می

یم طيب و مثل آنچه ما برایتان از زمين خارج کرد« طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ»برای انفاق، به طرفش نرو برای انفاق. انفاق از 

 باشد. طاهر، پاک و دست نخورده

نياز بودن است.  ستوده است. اینجا اصل مطلب بینياز  و بدانيد خدا بی «﴾1۶۲﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌ»

آید. خدا چون غنی است، حميد است. اما چرا اینجا فرمود غنی است؟ خدا احتياج به  به خاطر غنی بودن می« حَمِيدٌ»

 انفاق شما ندارد که تو برای رفع احتياج خدا دست به خبيث ببری و انفاق کنی! 

کند  میو امر  ،دهد فقر را به شما میوعده  ،کند میشيطان دو تا کار  «وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ الشَّيْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»

مغفرت  ،دهد به مغفرت و فضل میشما را وعده  «یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا»اما خدا  «وَاللَّهُ» ،در مقابل ،شما را به فحشا

یعنی آن فردی که  ،و خدا واسع عليم است «وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» .گشایش ،بخشایش ،فضل یعنی گشایش ،یعنی بخشایش
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به شما  ،آن مغفرت موعود را ،آن فضل موعود را ،که دارد  میتواند با عل میو  ،در وسعش هست ،دهد میبه شما وعده 

 است.  «وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا»توانه پش  ،دهد برای وعده اش پشتوانه هم دارد میپس خدا اگر وعده  .برساند

« أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ»این بود که « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» ،داشتيم« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»سه تا این آیه  قبل از

این بود « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»یک  .به خودش مربوطکه با وعده و وعيد های  ،انفاق کنيد از آنچه روزی تان کرده است

 ،داشتيم  میسو« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» ،با منت و اذیت باطل نکنيد صدقاتتان را« لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى»که 

پس انفاق  ،فاق کنيداز طيبات ان «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ...  طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ أَنْفِقُوا مِنْ»آن هم این است که 

فرماید:  میحاال اینجا که  .این سه تا دستور قبلی بوده است ،از طيبات انفاق کنيد ،با منت و اذیت باطل نکنيد ،کنيد

کند شما را به  مییعنی شيطان امر  ،را باید با هر سه تای اینها مقایسه کنيم «یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِالشَّيْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ»

در عرف ما  ،نه اینطور نيست ،این فقط مسائل غير اخالقی است ،کنند میخيال  آید میتا اسم فحشا  بعضی ها ،فحشاء

حاال فحشا در این سياق چه  ،کند میشيطان شما را امر به فحشا  ،فحشا یعنی گناه آشکار قرآندر  ،اینطوری است

 ،منت نگذاری و خواهی هم انفاق کنی می ،انفاق کردی با منت و اذیت دنبال کنيد ید،زبخل بور ،شود؟ انفاق نکنيد می

وده است را آل ،خورد نمییک چيزی که به دردت  ،خواهی را انفاق کن نمییک چيزی که خودت  ،اقل خبيث انفاق کنال

شيطان به چه پشتوانه ای شما را امر به فحشا  ،اینها امر به فحشا استباشد؛ چه باطنی  ،حاال این چه ظاهری ،انفاق کن

در  ،خواهد میدرست در خالف آنچه خدا  ،دهد شما کاری را انجام بدهيد میدستور  «یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»کند؟ به پشتوانه  می

 .دهد میوعده فضل و گشایش به شما  ،دهد میخدا وعده مغفرت به شما  «یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًاوَاللَّهُ »مقابل 

و آن سه تا فرمان را اینجا ذکر  .خدا داده است قبلاینجا در مقابل سه تا فرمانی است که در« یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ»

هم  ،آن سه تا دستور قبلی را عمل کرد پس بدانيد هر کس آمد، .است نفرموده است چون نيازی به ذکر آنها نبوده

و آن برکتی که فرموده  ،شود مییعنی خدا از در فضل با او روبرو  .هم مشمول فضل است و ،مشمول مغفرت الهی است

 .دهد میخدا برکت  «﴾1۶2﴿وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » .بود

 «یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» ،چيست؟ خصوص این جمله« یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ»جایگاه جمله 

یعنی شما پا به پای انفاق کردنت حکيم دهد.  حکمت می ،است که به هر کس بخواهد  میخدا واسع علي ،است

نه اینکه  گویم میلزوماً  ،لزوماً جنس مادی نباید داشته باشد ،دهد می شماکه به  نقدیآن بهای خدا یعنی  ،شوی می

اما هيچ  .به جای خود آن ،من کاری با آن ندارم ،آن به جای خود ،دهد نمییا جایزه مادی به آدم  ،دهد نمیخدا برکت 

حاال  ،ممکن است از توابع حکمت استحاال برکت  .من جيب تان را پر کنم ،وقت به ما نگفته است بيایيد انفاق کنيد

اصالً یکی از چيزهایی که در جامعه دردآور است این  ،که جيبش پر بشودناما ای .کنم میخواهيم رسيد به آن نکته اشاره 

حاال یک وقت به کسی ارث گویيم،  هميشه را نمی ،محصول انفاق نکردن ها هستند ،انباشتهثروت های  معموالً ،است

باز هم جيبش پر  ،هميشه هم انفاق کرده است ،خيلی زرنگ بوده استدر تجارت  کسییک وقت یک  ،رسيده است

یعنی  .محصول این است که صاحبش اهل انفاق نبوده است ،شود میانباشته ثروتی  اما نوعاً اگر یک جایی ،بوده است

 ،نکرده است ،کرده می سيرها را باید  همسایه ،نداده است ،داده است میزکات باید  ،نداده است ،داده میباید  خمس

از اینها مراقبت  ،خاله و دایی ،عمو و عمه خواهر، ،برادر ،فرزند ،پدر و مادر ،نکرده است ،کرده میفاميل را باید رفع نياز 

خواهيم  نمی ،مثالً تيلياردر شده است ،این کار را نکرده است ،خواهند میازدواج  ،خواهند میشغل  ،نکرده است ،کرده می

 .است وضع شاناین  ثروتمندانبگویيم همه 
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وقتی راجع به انبيا صحبت  قرآندر  ،قطعاً به او خير کثير داده شده است ،کسی که حکمت به او داده شود

دهد  میش نیعنی یکی از چيزهایی که خدا به پيامبرا «یوتی الحکمه» ،«الحکمه اهللاتا »مکرر فرموده است  ،کند می

حاال نه لزوماً  ،دادم حکمتگوید به آنها  بگوید به پيامبری رسيدند، میخواهد  میه پيامبران الهی وقتی ب ،حکمت است

لقمان هم  .متاعی است که سزاوار پيامبران است ،خواهد بگوید متاع مینه  ،پيامبر است ،هر کس حکمت داشته باشد

یعنی علم همه  ،حکمت یعنی علم ذو ابعاد .لقمان حکيم است ،صاحب حکمت است ،پيامبر نبوده است ،حکمت دارد

ممکن است بر اساس  ،داند میعالم یک چيزی را  ،این معنی حکمت است ،یعنی علم همراه با جامعيت ،جانبه نگر

یعنی باید یک چيزهای دیگر  ،چرا؟ چون علمش کامل نبود ،بعد ببيند نتيجه نگرفته است ،خود عمل هم بکند دانسته

شود  میلذا خيلی وقت ها علم  ،تا آن علم به درد بخورد ،کرد می لحاظاین جنبه های دیگر را هم باید  ،دانست میهم  را

حاال یک مثال ساده  ،جامع و نافع ،بالی جان بشود؟ آن علم نافع است ،شما تا حاال شنيده اید ،اما حکمت ،بالی جان

داند که  مییک پدری را فرض بکنيد  ،علم و حکمت را بفهميم خواهيم معنی میکه فعالً  ،خيلی ساده زنيم، می

داند دروغگویی بد  میچون  ،این پدر در یک صحنه ای با دروغگویی بچه اش مواجه شده است ،دروغگویی بد است

این بار ببينم دروغ گفتی  ،گویی؟ دیگر نبينم دروغ بگویی میگوید چرا دروغ  میاند بچه نباید دروغگو باشد د میو  ،است

محصول دو تا علم  ،با فرزند اواین نوع مواجه  !تو دروغگویی گوید میبيند  میمرتبه یک دروغ دیگر فردا دو ،یرتنبيه دا

 ،یکی از اصول تربيت تغافل است ،تغافل بود ،که کم داشت روش تربيت است  میآن عل ،ولی یک علم کم داشت ،است

این وجدان او را  ،در وجودش شکل بگيرد  مییک نگرانی مبه ،نفهميدی اینکهرا بزنی به  یک وقت هایی باید خودت

علم  اینکشاند.  ایستادن در مقابل تو میاو را به لجاجت و  ،در حالی که آن حس قبلی که تو به او دادی ،کند میبيدار 

کسی انفاق کند  ،حکمت یعنی این .وقف کرداو را مت ،یعنی به جای اینکه او را به مقصد و هدف برساند .شد بالی جان

علم مان جامع علم مان به دردمان بخورد،  ،چقدر نيازمندیم ،چقدر ما محتاج حکمت هستيم ،دهم میبه او حکمت 

 ،دهد میکسب و کار  مدیریتحکمت چيزی است که به انسان قدرت  ،را بدانيم بدانيم، زوایاابعاد را  ،نافع بشود ،بشود

مدام دارد درس  ،مدیریت تحصيل ،دهد میقدرت بهره بردن از علم در تمام عرصه ها را  ،دهد میقدرت مدیریت هزینه 

 ،خواهی ميوه بدهی؟ چه وقت؟ حکمت ندارد بيچاره میچه وقت  ،خواند میهشتاد سال است دارد هنوز درس  ،خواند می

به اندازه  .حکمت خيلی متاع بزرگی است ،او استفاده کنند چه وقت از ،کند باید درس بخواند میفقط فکر  ،فقط علم

 ،لذا برکت تابع حکمت استبينيم،  حکمت مان خير میاز پول مان به اندازه  ،بينيم میحکمت مان از زندگی مان خير 

برکتش را  ،خدا امداد غيبی هم به مال انسان بکند بله ممکن است ،برکت یک چيز خود بخودی یک دفعه ای نيست

اگر  .حکمت استاز اسباب برکت، یکی  )اصول کافی( «بِأَسْبَابٍ إاِلََّ اَلْأَشْيَاءَ یُجْرِیَ أَبَى اَللََّهُ أَنْ»ولی  ،خواهد زیاد کند می

و بدون دست بردن به سمت  ،بدون منت و اذیت ،انفاق خالصانه ،انفاق است راهشخواهد به حکمت برسد  میکسی 

فقط بپذیریم که خدا  ،این فرمولش قابل کشف است ،کند میخب حاال چطور انفاق حکمت ایجاد  .انفاق پاک ،خبيث

تعلقات  ،انفاق کارش قطع یا کم کردن تعلقات مادی است ،آن فرمول این است ،فرمول قابل کشفی دارد ،گفته است

علم آدم به دردش نخورد، پول آدم به دردش نخورد،  شود مییعنی آنچه که باعث  .مادی ماهيتش ظلمت و حجاب است

ها و  آن تعلقات مادی است، ظلمتشود  عمر آدم به درد نخورد، بچة آدم به دردش نخورد، آنچه باعث این اتفاقات می

ها مانع جامع دیدن هستند، مانع خوب فهميدن مسائل هستند، مانع درک صحيح از حال  ها و حجاب ها؛ ظلمت حجاب

د انسان مهيای کند، بستر وجو کند، تعلقات مادی را کم می های مادی را کم می ها و حجاب ه هستند، انفاق ظلمتو آیند

 (12)حدید/ «یَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ»: شود می «یَشآءُ مَنْ أَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللَّهُ فِى قَلْبِ» شود پذیرش نور می
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، یعنی شما اگر انفاق نکنيد غرق در ظلمت شود ظرف حکمت جز با انفاق آماده نمی «کْمَةَ مَنْ یَشَاءُیُؤْتِی الْحِ» ،شود می

 و حجاب هستيد، خب انسان غرق در ظلمت و حجاب، حکمت را خدا کجایش قرار دهد؟ حکمت نور است، با انفاق

 .شود ها فراهم می بستر جلب حکمت

ان رعمدة انفاق در آنجا ترحم به دیگاما گویا مالحظة  ،شود ، کار میودش در فرهنگ غربی هم انفاق تبليغ می 

خواهيم بگویيم  های انفاق که باید رعایت شود خود به خود بستر رعایتش وجود ندارد، نمی است. لذا خيلی از جنبه

 رسد.  رود ولی دیگر به آن اهدافی که باید در تربيت انسان برسد نمی کلش از بين می

، را شود  این حرف کسی باورش نمی« ﴾1۶۲﴿ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کَثِيرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِوَمَنْ »

إِلَّا أُولُو »دهد  ودش در حوزة انفاق حکمت میکند قلباً این سخن را که خدا در صورت اطاعت از خ یعنی باور نمی

هستی این حرف را باور « أُولُو الْأَلْبَابِ»یعنی شما اول « لُب»جمع « الْأَلْبَابِ» قلب سالم، مگر صاحبان «﴾1۶۲﴿ الْأَلْبَابِ

 . دهد کنی، انفاق می کنی، حکمت به تو می می

ای که مرد  نه فقط نفقهای، نفقه  هر آن چيزی که انفاق کنيد از هر نفقه« وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ»

به همسر و فرزند می دهد، هر انفاقی، هر چيزی که انفاقش کنی؛ آنچه انفاق کنيد از هر آنچه که انفاق کردنی است، 

داند، پس دیگر لزومی  پس همانا خدا آن را می« فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ»آنچه که نذر کنيد از هر آنچه که نذر کردنی است؛ 

ن را به غير از خدا بفهمانيد، برای غير خدا معلومش کنی، ببينيد یک آفتی که انفاق را در بر می گيرد، ندارد شما ای

خواهم انفاق کنم مدام یک دل می گوید: دیدند؟ فهميدند؟ ميل به اینکه غير خدا هم بداند، غير خدا هم بفهمد که  می

حاال « ﴾1۲۲﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»فرماید:  مله میفرماید من می دانم! بعد ذیل این ج من انفاق کردم؛ خدا می

کند تا غير از خدا بداند و گویا توقع  ظالمين این آیه را شما تفسير کنيد ظالمين چه کسانی هستند؟ کسی که انفاق می

و جبران کنند، با شهرتش جبران دارد همان غير خدا انفاق او را با تشکر جبران کنند، با احترام جبران کنند، با ذکر نام ا

  .اق کنيد که اهلل شما را نصرت کندشود، شما باید انف

هدف در انفاق نباید  ،فرماید نه مخفيانه باشد؟ میخدایا آیا منظورت این است که هميشه باید انفاق و صدقه 

 .تهایی هست که اتفاقاً آشکار کردنش هم خوب اس معلوم کردن برای دیگران باشد، اما وقت

یعنی « نِعِمَّا هِیَ»اگر صدقات را آشکار کنيد، پس همانا چيز خوبی است این: « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ»

خواهم نتيجه بگيرم که نباید کس دیگری ببيند، کس  داند، من می خوب چيزی است. از آن طرف فرمودی خدا می

خواهم این نتيجه را بگيری  م این نتيجه را بگيری که هيچ کس نباید بداند! میخواه فرماید: نه من نمی دیگری بداند! می

که هدفت نباید دانستن دیگران باشد، هدفت باید دانستن خدا باشد، حاال اینکه دیگران هم بفهمند من آشکار کنم 

و اگر « خْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَوَإِنْ تُ»؛ «فَنِعِمَّا هِیَ»صدقه را و دیگران هم بفهمند این چيز بدی نيست، خوب است 

إِنْ »پس این برای شما بهتر است. به نظر می رسد که « فَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ»مخفی کنيد صدقات را و بدهيد آن را به فقرا، 

ی است، اما فرماید اگر آشکار کردی دادی، خوب چيز در عرض هم است ناظر به این صدقه. می« إِنْ تُخْفُوهَا»و  «تُبْدُوا

تر به این دو  اگر مخفی کردی و دادی بهتر است، یعنی مستحب است که این صدقه را مخفيانه بدهی. اما یک نگاه دقيق

عبارت بيندازید متوجه می شوید که اینها در عرض هم نيست! در طول هم است و ناظر به دو مقام است. اولی 
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؛ در دومی «تُؤْتُوهَا»بدون « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ»فرماید:  ، می«ؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَوَتُ»، «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ»فرماید:  نمی

شود  که دومی در مقام ایتاء است، یعنی رساندن به دست فقير؛ اگر  پس معلوم می« وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا»فرماید:  می

م اخراج از مال خود است. مثال بزنم: کرونا آمده، مردم دارند دومی در مقام رساندن به دست فقير است اولی در مقا

کنيم؟ می روند یک مسجد  گيریم، گزارش پخش می گيریم، فيلم می هایمان عکس می دهند، چرا از صدقه صدقه می

ردم های م هها و صدق ها با حمایت دهند که در آن مثالً هزارتا بستة غذایی و حمایتی چيده شده، این بسته نشان می

کنيم؟ این اعالن جنبة تبليغی دارد، آقا ببينيد اینهمه  خواهيم ببریم بدهيم به دست فقرا؛ چرا آشکار می تهيه شده می

کنيم که بله از وقتی که فراخوان دادیم برای کرونا مثالً اینقدر پول جمع شد و به این  صدقه جمع شده، ما چرا اعالم می

کمک کنيم؟ برای اینکه تبليغ شود، افراد بيشتری بيایند اعتماد کنند، بيایند  عالم میتعداد خانواده پول داده شد. چرا ا

، صدقات را آشکار کنيد خوب چيزی است. «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ»شود  این می ها بيشتر شود، کنند، این پول

ون ممکن است در مواردی همين هم فایده نداشته باشد فرماید خوب چيزی است، چ ، می«خَيْرٌ»فرماید:  اینجا خدا نمی

یا آثار سوء داشته باشد، ولی در حالت کلی آشکار کردن صدقه چيز بدی نيست. آقا من دارم می روم خمس بدهم، دارم 

 .می روم زکات بدهم، هدفم این است که فرهنگ خمس ترویج شود، فرهنگ انفاق ترویج شود

خواهيم صدقه را بدهيم به دست نيازمند،  ای که می رسيدیم به آن نقطه« وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَإِنْ تُخْفُوهَا»اما حاال 

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ ». پس در مقام اخراج صدقه از مال «وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»سليقه!  اینجا دیگر عکس نگير بی

فرماید آشکار کردنش چيز خوبی  فرماید بهتر است از مخفی کردن، می ، نمی«خَيْرٌ»فرماید:  نمی، آنجا هم «فَنِعِمَّا هِیَ

است، قابل قبول است؛ در مقام دادن صدقه به فقير اخفاء بهتر است برای شما، بهتر از اینکه آشکارا بخواهی به فقير 

قير آبرویش حفظ شود، شخصيتش نگه بدهی، اینجا مخفی کن! اینجا حکمتش چيست؟ حفظ آبرو، حفظ عزت، آن ف

 داشته شود.

وَإِنْ »این چيز خوبی است؛  «فَنِعِمَّا هِیَ»در مقام اخراج صدقه از مال خودتان، « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ»خب پس 

این برای شما بهتر است؛ « کُمْفَهُوَ خَيْرٌ لَ»اگر مخفی کردید در مقام دادن به فقرا « وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»در مقام  «تُخْفُوهَا

هایی از سيئاتتان را، با همين اخفاء و دادن  پوشاند از شما، چه چيز را؟ قسمت و خدا می «وَیُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَيِّئَاتِکُمْ»

هُ بِمَا وَاللَّ»کند آثار آن سيئه به شما نرسد؛  پوشاند، یعنی کاری می هایی از سيئات شما را از شما می صدقه خدا قسمت

 کنيد آگاه است. و خدا به آنچه عمل می «﴾1۲2﴿ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ


