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 72/11/1211: تاریخ   27جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

دستور به انفاق،  های اعتقادی . بعد به مناسبت پشتوانهبحث اولش دستور به انفاق بود که از آیات ای مجموعه

امر به انفاق ادامه پيدا کرد. یعنی آنچه که ما با  162داشتيم. دومرتبه از آیه را بحث آیۀ الکرسی و احيای بعد از مرگ 

بين این دو « مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ»داریم و بعد « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا»آن روبرو هستيم این است که یک 

را خواندیم؛ اگر قرار  162کند. تا آیه  ای اعتقادی انفاق را برای ما تعریف میه آیه، چند آیه فاصله شده است که پشتوانه

همان بهتر که آن انفاق، به جایش قول معروف است انفاقی از ظرفيت شما فراتر باشد و به دنبالش منت و اذیت بياورد، 

آیه  اماای که دنبالش اذیت بياید، دنبالش منّت بياید.  معروف و مغفرت، بهتر است از صدقهداشته باشيد؛ یعنی قول 

162. 

نْفِقُ کَالَّذِی یُ»تان را با منّت و اذیت باطل نکنيد،  صدقات« بِالْمَنِّ وَالْأَذَى وا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ»

که اگر کسی انفاقی بکند، صدقه ای بدهد به دنبالش منّت و اذیت باشد،  «بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُؤْمِنُ النَّاسِمَالَهُ رِئَاءَ 

شبيه انفاق کسی است که برای ریا انفاق کرده است و هيچ ایمانی به خدا و قيامت نداشته است. این هيچ ارزشی در 

کنند مهم این است که یک پولی ما داده باشيم،  ها که فکر می ر خالف تصور خيلینظام ارزش یابی دینی ندارد، چون ب

در  !یا یک مالی را از خودمان کنده باشيم و به دیگران رسانده باشيم، و نيتش مهم نيست و هدفش مهم نيست، نخير

از انفاق، قطع تعلقات این فرهنگ متعالی اسالم هدف اول از انفاق، تربيت و تعالی خود انفاق کننده است. هدف اول 

انفاق کننده به مادیات است، قطع تعلق او به دنياست، کسی که بخواهد انفاق را پلی قرار بدهد، باز برای نوع دیگری از 

دنيا طلبی خودش، پول بدهد که شهرت کسب بکند، پول بدهد که قدرت کسب بکند، خب اینکه بازی با دنياست، 

آن انفاقی قبول است که وره مبارکه ليل، خيلی روشن فرمود: در پی ندارد، لذا خدا در ساینکه برای او رشد و تعالی 

دهد  کسی که مال خود را می 2«إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى»، «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَۀٍ تُجْزَى»، «الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّى»

دهد که  دهد تا از این تعلقات مادی رهایی پيدا کند، تا به نور برسد، مال خود را نمی ل خود را میتا پاکيزه بشود، ما

دهد که شهرت کاسبی کند،  دهد که توجه دیگران را کاسبی کند، مال خود را نمی تشکر کاسبی کند، مال خود را نمی

به دنبال کسب توجه پروردگار بلند مرتبه خودش دهد، فقط  که قدرت و نفوذ اجتماعی کاسبی کند، برای اینها مال نمی

گيرد،  زند، هر دو را میمی این انفاق در سبد دینی ما ارزش وجودی دارد. وقتی مثل  «إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى»است، 

بَهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَا فَمَثَلُهُ»فرماید:  گيرد، می گيرد، هم انفاق ریایی را می هم انفاق با منّت و اذیت را می

کسی را فرض بکنيد، روی تخته سنگی،  «وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ نَ عَلَى شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوالَا یَقْدِرُو وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا

ک با عمق کم بخواهد کشت و کار بکند، این کشت خاک جمع شده است، با یک عمق کم، روی این خا یک مقدار کمی 

توانند بدوانند، تخته سنگ زیرشان  ها شاید برویند، اما ریشه در دل خاک نمی دهد، آن دانه و کاری که او انجام می

به « فَأَصَابَهُ وَابِلٌ»اش سطحی است، عمق ندارد،  تواند ریشه را داخل خاک وارد بکند، لذا ریشه است، سنگالخ است، نمی
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از این کشتزار هيچی « فَتَرَکَهُ صَلْدًا»محض اینکه یک بارانی بياید، اتفاقاً باران پر برکتی هم بياید، باران خوبی هم بياید 

هيچ چيز از آنچه که کسب کرده « نَ عَلَى شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوالَا یَقْدِرُو»ماند، جز یک تخته سنگ لخت خالی،  باقی نمی

پس خود انفاق شبيه کشت و کار است، اما  کنند، به آن دسترسی ندارند، ق میانفا گونه اینفرادی که بودند را، این ا

انفاق ریایی یا انفاق با منّت و اذیت، مانند کشت و کار در زمينی است که خاکش کم است، تخته سنگ زیرش است، 

د یک کشت و کاری انجام شد، ولی عمق ندارد، رس ماند، ظاهراً به نظر می رود، چيزی از آن باقی نمی شود می شسته می

شود، یک چيزی کاشت، ولی  سطحی است. مثل هم خيلی مثل دقيقی است، یعنی خدا منکر اصل کشت و کار نمی

 داشت، نداشت. دهد، چرا؟ چون اثری را که باید می دواند، عمق نمی ماندگار نيست، ولی ریشه نمی

اما آنهایی که برای رضای خدا انفاق « يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِوَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْ»

کنند، در نتيجه نه منّت و اذیتی در پی دارد انفاقشان، انفاقی که برای رضای خداست، پس دنبال چی هستند؟  می

آن ملکات نفسانی فاضله در وجودشان تثبيت بشود، اینها دنبال استقرار خواهند  اینها می« يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْوَتَثْبِ»

شخصيت الهی خودشان هستند، دنبال این نيستند که بقيه به آنها توجه کنند، یا یک پولی جلوی آنها بيندازند، یک 

مثلِ « ةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِکَمَثَلِ جَنَّۀٍ بِرَبْوَ»فرماید چنين انفاق:  رایی به آنها بدهند، دنبال اینها نيستند. می

یک باغی است که در یک زمين حاصلخيز قرار داشته باشد، یک باران پری هم که بياید، باران پر برکتی هم که بياید، 

ر کرده است، تازه دو برابر ميوه بدهد، چون زمين حاصلخيز است، این جای خوبی کشت و کا« فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ»

 باالخره یک باران، نم نمِ« فَطَلٌّ»اصالً گيریم بارانی هم، باران پر و پيمانی به این زمين نرسد، « فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ»

خدا به آنچه و « وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»کند، که در این زمين به اندازه کافی رویش اتفاق بيفتد،  بارانی هم کفایت می

به مراتب خود انفاق، انفاق وقتی درست  اشاره کند خواهد می «طَلٌّلَمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَ»کنيد بصير است. این تکه  عمل می

أُکُلَهَا »باشد، وقتی مثال انفاق کشت و کار در یک زمين حاصلخيز باشد، حاال چه یک انفاق ایثارگرانه ای که شما را به 

ساند، چه در آن حد ایثارگری فوق العاده هم در آن نباشد، باالخره در حد خودش یک انفاق درستی باشد، بر «ضِعْفَيْنِ

رتبه پایين تری داشته باشد، باز هم برکت خودش را دارد، باز هم ثمره خودش را دارد. زیر ساخت وقتی درست است، 

 کند: رسد، حاال در مراتب مختلف، بعد خدا سوال می انفاق به نتيجه می

کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ أَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّۀٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ »

داشتی یک باغی داشته باشی، پر از خرما و پر از انگورها، انواع دوست « صَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْوَلَهُ ذُرِّیَّۀٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْ

خرما، انواع انگور، نهرها کف این باغ روان باشد، هر جور ميوه ای که دلت بخواهد، در این باغ داشته باشی، عالوه بر 

اشی، در یک همچين کنند داشته ب های ضعيفی هم که دارند به دست تو نگاه می خرما و انگور، بعد پير هم باشی، بچه

ای بياید و این را بسوزاند و از بين  ات، یک دفعه یک طوفان سوزنده موقعيتی یک دفعه این باغ خرما و انگور و پر از ميوه

کَذَلِکَ یُبَيِّنُ »فرماید:  بعد می و آید نمی خوشش کس هيچ که است معلوم بزند، این باغ آتش بگيرد و برود؟ ببرد، آتش

 را ما تفکرش این کنيد. تفکر که باشد کنيم، می تبيين شما برای این جوری را آیات ما «عَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَالْآیَاتِ لَ اللَّهُ لَکُمُ

 قرار خودش جای در انفاق این نشود، حاصل تربيت آن و کنيد انفاق شما باشد بنا اگر برساند؟ خواهد می چيزی چه به

 قيامت همان که نياز و احتياج روز در انفاق این ثمرات به دستتان بدانيد داشت، نخواهد را خودش ثمره است، نگرفته

  .«﴾166﴿عَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَکَذَلِکَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَ» رسيد. نخواهد بود خواهد
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 و منّت با را انفاق نباید که کرد مشخص «الَّذِینَ آمَنُواا یَا أَیُّهَ» این را فرمود. انفاق اصل اول «ا الَّذِینَ آمَنُوایَا أَیُّهَ»

 بودن خدا رضای دنبال به انفاق است، ریایی انفاق هم رتبه این بشود، باطل اذیت و منّت با که انفاقی و کرد باطل اذیت

 پيشگاه در دستاوردی انفاق صاحب برای و ندارد ذاتی ارزش هم ریایی انفاق نيست و «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»انفاق  نيست،

 با را مثل کليت کنيم، پيدا چيزی اش یک« وَابِلٌ»برای خود  مان ما در ممثل آن تک تک برای نيست الزم، ندارد خدا

 ذو انفاق ممثل ما در این حاال است. کار و کشت مثل کليت است، انفاق ممثل کليت کنيم، می مقایسه ممثل کليت

 دهی، می انجام کاری و کشت یک شما حاال است، المراتب ذو رسيدن نتيجه به هم کار و کشت در است، المراتب

ببارد، الاقل « طَلٌّ»، «أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ»بياید،  «وَابِلٌ»، «فَطَلٌّ» وقت یک آید می« وَابِلٌ» وقتی یک دیگر، است ذوالمراتب

، رسيد به نتيجه شود، می المراتب ذو چطور کار و کشت در پس، دارد را خود طبيعی باالخره اکل طبيعی خود را، ثمره

 ممکن یا باشد زیاد خيلی محصول است، ممکن حاال است، قطعی رسيدن نتيجه به اصل زمين حاصلخيز باشد، اگر اما

 باران یک با باشی، کرده کار و کشت حاصلخيز زمين در وقتی، رسی می محصول به باالخره باشد، معمولی محصول است

 اهلل سبيل فی انفاق داری وقتی شما حاال انفاق، در ذو المراتب را بياور نگاه همين رسيد. می محصول به هم معمولی

 بگویيم حاال مثال است، تو بهتر خيلی نيت خاطر به حاال رسد، می نتيجه مضاعف به شکل به این بار یک دهيد، می انجام

 زمان کنيد، فرض مثالً اینکه خاطر به است، بهتر تو نيت خاطر به نيت، با« وَابِلٌ»مثالً  بدهيم هم تطبيق بخواهيم

 مصداق به که هست جایی یک مثالً یعنی است، تو گرایانه ایثار و بيشتر انفاق خاطر به یا است، تو بهتر شناسی

 دیگری کردی، ایثار اما نبود، تو متوجه گناهی کردی، نمی هم انفاق اگر اال و کنی می انفاق داری «یُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ»

 اش ثمربخشی مراتب تواند می کيفيت و کميت نظر از انفاقت، مراتب حسب به باالخره دادی، ترجيح خودت بر را

  باشد. متفاوت

رْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَ»

 «﴾16۲﴿اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌ  وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

و  زمين، از شما برای کردیم خارج آنچه از کسب کردید، و که آنچه های پاکيزه از بکنيد، انفاق ها، مؤمن آی

 که بکنيد خبيث از انفاق حالی در باشيد، کرده انفاقی خبيث از که نکنيد، خبيث تيمم نبرید، خبيث سمت بهدست 

 خود برای آنچه اغماض، با مگر نيستيد خبيث آن گرفتن به حاضر خودتان «هِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِوَلَسْتُمْ بِآخِذِی» مثالً

 قبول بياورد، بخواهد هدیه همچين یک خودم به کسی اگر خوب دیگر، است بپسند هم دیگران برای ميپسندی

 را چيزی چنين یک را، اشکاالتش بخواهم ندید بگيرم، عيوب و اینکه مگر چشم ببندم، بخواهم اینکه مگر کنم، نمی

 نروید. خبيث سراغ نکنيد، انفاق

 موش یک آن در است، داشته روغنیبشکه  یک مثالً طرف گفتيم، چی؟ مثالً مثل داریم، ظاهریه خبث یک

 تواند نمی دیگر خودش است، بوده خوراکی روغن که روغن این است، شده نجس روغن این است، مرده است، افتاده

 این حالتی همچين یک بفرمایيد فرض کنم، انفاق را این یا برود کنم نذر مثالً را این بيایم بکنم؟ کار چه بکند، مصرف

چشمت  اینکه مگر اغماض، با مگر کردی، نمی خواستند به تو بدهند، قبول می خودت اگر که چيزی است، ظاهریه خبث

 یک عنوان تو به است، باطنی خبث وقت هم یک نيست. دین فرهنگ مطلوب این آن انفاق ببندی، خواستی می را

کسی  دانی می مثالً بکند، هدیه تو به کسی که بکند، انفاق تو به که پسندی می آیا را، حرام به آلوده مال یک مؤمن،
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 هدیه شما به را بياید آن است، آورده دست به پولی یک ای کرده، معامله یک است، گذاشته کسی سر کاله است، رفته

 تنشان به سرشان باالخره که مؤمنانی االن نيستی. مالی چنين قبول به حاضر تسامح، با جز و اغماض با جز شما بکند،

 این است، تر ارزان ولو رویم نمی کنند، تهيه کاال دزدی، اموال فروش مثالً بازار از روند نمی باشند داشته هم نياز ارزد، می

 اینجور بياید، نفر یک بعد حاال، باشد حالل خواهم میمن  باشد، خب است، تومان ميليون دو آن است، تومان هزار 1۲۲

 اوقات گاهی حاال است. حرام با قاطی یا است، شده کسب حرام از که مالی را، آلوده مال دیگران، به کند انفاق را مالی

 ممکن هم اوقات گاهی کند،  تطهير را خودش مال طوری این دارد خودش خيال به بکند، را کار این پول شویی برای

ای مؤمنان دیگری، این انفاق مطلوب دین نيست،  به برسانم بگذار کنم، مصرف توانم نمی که من گوید می باالخره است،

 عطف واقع در یک این «خْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِوَمِمَّا أَ» فرماید: می دنبالش که این ،«طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ» از کنيد انفاق

 زمين از چگونه آوریم، می در را شما رزق زمين از وقتی ما گوید می دهد، می ای نکته یک به توجه دارد و است تفسيری

 از پاکيزه، و پاک طاهر، و طيب کار و کسب دنبال بروید هم شما پاکيزه، و پاک طاهره، و طيب رویانيم؟ را می رزق شما

 بی انفاقهای محتاج خدا است، نياز بی خدا بدانيد «اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ» خدا راه در کنيد انفاق چيزی چنين

 به امر و« وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ» دهد، می وعده فقر شيطان «الشَّيْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»، نيست شما شکلی این بوی، و رنگ

 بر کند، خراب را شما انفاق و بکند نفوذ بتواند ای مرحله هر در که کند می را خودش تالش شيطان یعنی کند. می فحشا

 ایجاد اذیت و منّت فقر، از نگرانی ایجاد با کردی، انفاق اینکه از بعد یا فقر، وعده با شود، انفاق اصل مانع یا بدهد، باد

 بکند. انفاق خبيث دعوت این به را شما فقر، از شما کردن نگران خاطر به هم باز یا کردی، شما که انفاق در  بکند

وَاللَّهُ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا »، دهد می انجام را کار این کند، خراب را انفاق و بکند نفوذی بتواند هرجا شيطان

یعنی مغفرت و فضل نتيجۀ قطعی عمل  کند. می عمل قطعاً  خود وعده به بودنش« وَاسِعٌ عَلِيمٌ»باب  از خدا «وَاسِعٌ عَلِيمٌ

حِکْمَۀَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کَثِيرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو یُؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْ» ؟به فرهنگ الهی انفاق است. چگونه

 «﴾16۲﴿ الْأَلْبَابِ

حکمت جامع نگری در دانش است، علم جامع است، حکمت از جنس دانش است ولی دانش مفيد، دانش 

کند،  ن را بيچاره نمیمتقن، دانش جامع االطراف، دانش مثمر ثمر، دانشی که بخاطر ناقص بودن یا غلط بودن انسا

حکمت چنين چيزی است. چه ارتباطی به بحث انفاق دارد؟ گفتيم مهمترین کارکرد انفاق در فرهنگ دینی قطع 

ها حرکت در مسير نور  ها، نتيجۀ طبيعی نجات از ظلمت تعلقات مادی است، قطع تعلقات مادی یعنی نجات از ظلمت

شود، همانقدر  کند و تعلقاتش از دنيا کمتر می انسان هرچه بيشتر انفاق می گيرید؛ است، یعنی شما در مسير نور قرار می

فرماید  در سوره مبارکه حدید که سورة انفاق است، می 1«یَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ»رود؛  نورانيتش در بصيرت باالتر می

روشنگری برای حرکت در زندگيتان، همان  دهد که به وسيلۀ آن راه بروید، یعنی یک نور برای شما نوری قرار می

است، آن نورانيت علمی، آن حکمت  «یَشآءُ مَنْ قَلْبِ فِى هُأَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللّ»عبارت اخرای حکمت است، عبارت اخرای 

خير کثير فرماید اگر کسی به حکمت برسد به  آید، و خدا می نورانی در قلب کسی که اهل انفاق باشد به جریان درمی

آنجا کوثر را به خير کثير معنی  2«﴾2﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاکَ الْکَوْثَرَ»در سوره کوثر  ت، خير کثير همين است.سيده اسر

                                                           
1
 18سوره حدید، آیه  

2
 2 سوره کوثر، آیه 
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کنيم، خير کثير حکمت است. یکی از مصادیق کوثر حکمت تام و تمام و کامل و اکملی است که پيامبر اکرم دارد.  می

ای شد بين اینکه شيطان با  شود به خير و به برکت. پس اینجا یک مقایسه آن است که سبب جریان انسان به ابدیت می

دن دنبال چيست، خدا با ایجاد فرهنگ انفاق دنبال چيست. شيطان دنبال فقر و بدبختی شماست مانع فرهنگ انفاق ش

 و خدا دنبال مغفرت و فضل و حکمت شماست. 

د و که ظالم نيستي شما «﴾1۲۲﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَۀٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»

 که از جانب خدا یاری خواهيد شد. بدانيد کنيد، کنيد و نذر می انفاق می

خواهيم کالً انفاق مخفيانه  گویيم انفاق باید مخلصانه باشد نمی یعنی ما که می« دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَإِنْ تُبْدُوا الصَّ»

اما اگر آن را مخفی کنيد و « فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْوَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْ«. »فَنِعِمَّا هِیَ»انجام شود، اگر آشکارا انفاق کنيد 

به فقرا برسانيد این برای شما بهتر است و باعث تکفير سيئات شماست. صدقه یا انفاق دو مرحله را در فرآیند خود طی 

دَقَاتِ إِنْ تُبْدُوا الصَّ»گيرید،  را برای انفاق درنظر مییک سهمی کند، یک مرحله مرحلۀ اصل اقدام به انفاق است که  می

چه بهتر که آشکار باشد، چرا؟ چون باعث فرهنگ سازی است، چون یک نوع امر به معروف است، یک مدل  «فَنِعِمَّا هِیَ

سانی آنجا خواهی به دست فقرا بر ترغيب سایر مؤمنين به مسئله انفاق فی سبيل اهلل است؛ اما در آن قسمت که می

 بهتر است مخفيانه باشد. « فَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ»

ها  گویيم انفاق با این شاخصه در فرهنگ سازی انفاق یک تکمله زد، که اگر ما می 1۲2و  1۲۲پس درواقع آیه 

 فرماید: منظورمان این نيست که انفاق کالً باید مخفيانه باشد. بعد می

پيامبرم! معلوم است که پيامبر اکرم خيلی در تالش بوده که مردم را در فرهنگ انفاق « لَيْسَ عَلَيْکَ هُدَاهُمْ»

اللَّهَ یَهْدِی  وَلَکِنَّ»کنی،  فرماید هدایت مردم بر عهدة تو نيست، تو ابالغت را می تنظيم بکند، ساماندهی بکند. خدا می

بدانيد هر « مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْوَمَا تُنْفِقُوا »کند. آی مردم بدانيد:  هرکه را که بخواهد هدایت میخداست که  «مَنْ یَشَاءُ

و جز در جایی که برای رضای خدا انفاق « اللَّهِ قُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِوَمَا تُنْفِ»کنيد برای خودتان است،  خيری که انفاق می

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یُوَفَّ »ست. فقط آنچه در رضای خدا انفاق شده انفاق است، و چنين انفاقی اش انفاق ني کردید بقيه

دهد که پيامبر در تنظيم مناسبات  شود. این آیه نشان می به شما بازگردانده می «﴾1۲1﴿ إِلَيْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

مقاومتی در عرف جامعه الش بوده و به زحمت افتاده است. به شکل طبيعی اجتماعی با معيارهای الهی انفاق خيلی در ت

امروز هم وجود دارد. باالخره کارکردن در فرهنگ انفاق چون درست روی نقطه حساس تعلقات مادی وجود داشته، 

و ابالغت را دهد که ت مردم کار کردن است، به همين خاطر این آیه دارد به پيامبر یک آرامش قلبی در این زمينه می

 بکن و امر را به خدا بسپار؛ 

أُحْصِرُوا »در راه خدا احصار شدند؛ « أُحْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»می فرماید: فقرایی که یکی از موارد مصرف انفاق 

روی او بسته ها به  برای خدا اقدامی کرده، برای نصرت دین خدا بلند شده، حرکتی انجام داده ولی راه «فِی سَبِيلِ اللَّهِ

تواند یک تحرکی انجام بدهد برای حل و  و هم نمی« لَا یَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ» شده، در تنگنا قرار گرفته است

ضعف حالش از « تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ»فهميم فقير است؟  پس از کجا میکلی که دارد. یعنی دستش بسته است،فصل مش
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کند آن را مخفی نگه دارد. ببينيد به این شکل خدا در خود نيازمندان هم فرهنگ  تالش می اش پيداست، هرچند چهره

 کند. سازی می

کند. این مورد از  کند، به اصرار چيزی طلب نمی و از مردم به زور چيزی طلب نمی« یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًالَا »

بدانيد هر خيری « ﴾1۲2﴿ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌوَ»ترین شکل مورد مصرف است.  موارد مصرف انفاق عالی

 کنيد خدا نسبت به آن آگاه است. که انفاق می

آنهایی که مخفی یا « انِيَۀًالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَ»بندی کل بحث انفاق است.  این جمع

به اجر « ﴾1۲2﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»کنند؛  ار اموالشان را شب و روز انفاق میآشک

 رسند، خوف و حزنی هم برای آنها در پيشگاه خدا نخواهد بود. خودشان می

بندی:تثبیتفرهنگانفاقدرراهخداجمع

 ابطال ترک به دیگری کرد، دعوت انفاق اصل به یکی شود. این فرهنگ طراحی می« یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوایَا أَ»با سه 

با یک مقایسه انذار و تبشيرش مطرح  .کرد دعوت طيبات از انفاق ضرورت به سومی کرد، دعوت اذیت و منّت با انفاق

  شود. شود. و چند تبصره برایش ذکر می می

های  اما در این بين آن آیاتی که مربوط به آیت الکرسی و احياء بعد از مرگ و امثال اینها بود، آنها که پشتوانه

بينيم، ممکن است اهميت این آیات به لحاظ بار معنایی باالتر از آیات انفاق  اعتقادی انفاق است، آنها را ذیل انفاق می

نوان پشتوانه برای دعوت به انفاق قرار گرفته است؛ یعنی نوک پيکان دعوت باشد. اما این بار معنایی سنگين االن به ع

 کند.  آنچه که به عنوان معترضه اینجا آمده بار معنایی سنگينی دارد اما جهت را عوض نمی ،به انفاق است

 هایتثبیتفرهنگانفاق:زیرمجموعه

 دعوت به انفاق 

 ير مأذون در قيامت نداریم و احياء پس از مرگ(.بيان پشتوانه اعتقادی انفاق )همان که شفاعت غ 

 .)و ترسيم فرهنگ انفاق )که فرهنگ انفاق چه ملزوماتی دارد 

 شود. نظر گرفته می این به عنوان جهت یابی سياق کنونی در 

 


