
���زیبائیهای اسالم 

	زیبائیهای انفاق  
	محسن کدیور 

	١۱۴ رمضان ١۱۴٣۳٢۲، ١۱ مرداد ١۱٣۳٩۹٢۲، ٢۲٣۳ جوالی ٢۲٠۰١۱٣۳
	بنیاد اسالمی و فرهنگی ایرانیان، هیوستون تگزاس  

	  



	امام حسن مجتبی )ع(:  
	وَ اعْمَلْ لِدُنْیاكَ كَأَنـَّكَ تَعیشُ أَبَدًا، 
	وَ اعْمَلْ الِخِرَتِكَ كَأَنـَّكَ متَُوتُ غَدًا، 

	وَ إِذا أَرَدْتَ عِزًّا بِال عَشیرَة، وَ هَیبَةً بِال سُلْطان 
	فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیةِ اهللاِّ إِلى عِزِّ طاعَةِ اهللاِّ عَزَّوَجَلَّ.

	
	براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى مى كنى، 
	و براى آخرتت به گونه اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، 
	و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، 

	از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى.
	)بحاراالنوار(  



	امام مجتبی (ع)از زبان بخل، بی نیازی و فقر   :
	قیل له ما الشح؟ قال : أن تری ما فی یدك شرفا وما أنفقته تلفا. 
	قیل له ما الغنی؟ قال : رضی النفس مبا قسم لها وإن قل. 
	قیل له ما الفقر؟ قال : شره النفس الی كل شیء. 

	)حتف العقول ، ص (٢۲٢۲٨۸  
	

آنچه در كف داری شرف بدانی ، 	بخل: 
	و آنچه انفاق كنی تلف شماری. 

رضایت نفس به آنچه برایش قسمت شده، 	بی نیازی: 
	هر چند كم باشد. 

حرص به هر چیز.	فقر: 



؟  	مایهی تقرب است یا تاوانانفاق 
	  

وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 	مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَمِنَ األَْعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ 
أَالَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ ِ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّـهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولوَمِنَ األَْعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ اآلْخِرِ وَيَتَّخِذُ 

إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة ٩۹٩۹-٩۹٨۸)	لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّـهُ فِي رَحْمَتِهِ 
	

گروهی  از (این) اعراب بادیهنشین، چیزی را که (در راه خدا) انفاق  
 محسوب میدارند؛ و انتظار حوادث دردناکی برای شما غرامتمیکنند، 

	میکشند؛ حوادث دردناک برای خود آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! 
گروهی (دیگر) از عربهای بادیهنشین، به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند؛ 

 به خدا، و دعای پیامبر میدانند؛ آگاه تقرّبو آنچه را انفاق میکنند، مایه 
باشید اینها مایه تقرّب آنهاست! خداوند بزودی آنان را در رحمت خود وارد 

	خواهد ساخت؛ به یقین، خداوند آمرزنده و مهربان است!   



 چیزی از دست منی دهید  	انفاقبا 

 	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ ملَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ 
	وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ 

	وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ 
	)سبإ: (٣۳٩۹ 

بگو: پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت میبخشد، و 
و هر چیزی را (در برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) میسازد؛ 

؛ و راه او) انفاق کنید، عوض آن را میدهد (و جای آن را پر میکند)
	او بهترین روزیدهندگان است! 

	



	امانت دارید نه مالک!  

	آمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ 
	وَأَنفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِنيَ فِيهِ 

	فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 
	)احلديد: (٧۷

	به خدا و رسولش ایمان بیاورید 
(خود) در آن قرار داده انفاق کنید؛ 	جانشین و مناینده و از آنچه شما را 

	(زیرا) کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند، اجر بزرگی دارند!   



 بدهیم؟  	زکاتبه چه کسانی 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَاملَْسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَاملُْؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي 
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ 

	عَلِيمٌ حَكِيمٌ )التوبة (۶٠۰ 
	

زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع 
آوری) آن زحمت میکشند، و کسانی که برای جلب محبّتشان اقدام 
میشود، و برای (آزادی) بردگان، و (ادای دین) بدهکاران، و در راه 

(تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این، یک فریضه (مهم) 
	الهی است؛ و خداوند دانا و حکیم است!   



	نیکی چیست؟  
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ املَْشْرِقِ وَاملَْغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ اآلْخِرِ وَاملَْالَئِكَةِ وَالْكِتَابِ 

وَالنَّبِيِّنيَ وَآتَى املَْالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَاملَْسَاكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِنيَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ 
الصَّالَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَاملُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِنيَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ 

	صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ املُْتَّقُونَ )البقرة: (١۱٧۷٧۷
	

نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام مناز،) رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب 
کنید؛ (و متام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن 
سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و روز رستاخیز، و فرشتگان، و 

و مال (خود) را، با همه عالقهای که به آن کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده؛ 
، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق دارد

میکند؛ مناز را برپا میدارد و زکات را میپردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد خود -به 
هنگامی که عهد بستند-وفا میکنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ، 

استقامت به خرج میدهند؛ اینها کسانی هستند که راست میگویند؛ و (گفتارشان با 
	اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران!  



	مقام بِرّ )نیکی(  

حَتَّىٰ تُنفِقُوا ممَِّا حتُِبُّونَ 	 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ 
	وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيم

		)آل عمران: (٩۹٢۲
	

از آنچه دوست هرگز به (حقیقت) نیکوکاری منیرسید مگر اینکه 
؛ 	میدارید، (در راه خدا) انفاق کنید

	و آنچه انفاق میکنید، خداوند از آن آگاه است. 



	آنچه می ماند  

وَمَا تُقَدِّمُوا ألَِنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ جتَِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ 	وَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 
	إِنَّ اللَّـهَ مبَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )البقرة: (١۱١۱٠۰

و هر کار خیری را برای خود از پیش و مناز را برپا دارید و زکات را ادا کنید؛ 
خداوند به اعمال میفرستید، آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت؛ 

	شما بیناست.
وَمَا تُنفِقُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّـهِ  وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا فَألَِنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 

وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢۲٧۷٢۲)	يُوَفَّ إِلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ 
و آنچه را از خوبیها و اموال انفاق میکنید، برای خودتان است؛ (ولی) جز  

برای رضای خدا، انفاق نکنید! و آنچه از خوبیها انفاق میکنید، (پاداش آن) 
	به طور کامل به شما داده میشود؛ و به شما ستم نخواهد شد.   



	پرداخت زکات: پرداخت حق محرومان و تطهیر مال  

بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 
	سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )التوبة: (١۱٠۰٣۳

از اموال آنها صدقه (زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی 
و پرورش دهی! و (به هنگام گرفنت زکات،) به آنها دعا کن؛ که 
	دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! 

	
ٌ لِّلسَّائِلِ وَاحملَْْرُومِ (املعارج ٢۲۵-٢۲۴)	حَقٌّ مَّعْلُوموَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ 

	و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضاکننده و محروم  



	از چه انفاق کنیم؟  

 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاألَْقْرَبِنيَ وَالْيَتَامَىٰ وَاملَْسَاكِنيِ خَيْرٍيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ 
	وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ )البقرة: (٢۲١۱٥

از تو سؤال میکنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: »هر خیر و نیکی (و سرمایه 
سودمند مادی و معنوی) که انفاق میکنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و 
یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.« و هر کار خیری که اجنام دهید، 

	خداوند از آن آگاه است. )الزم نیست تظاهر کنید، او میداند(. 
	

 كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ اآلْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لْعَفْوَوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ا
	)البقرة: (٢۲١۱٩۹

و از   تو میپرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود. اینچنین 
	خداوند آیات را برای شما روشن میسازد، شاید اندیشه کنید!   



	هفتصد برابر پاداش و بیشتر!  

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
	فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ ملَِن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

	)البقرة: (٢۲٦١۱
	

انفاق میکنند، همانند بذری در راه خدا کسانی که  اموال خود را 
 دانه یکصد خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، هفتهستند که 

باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته 
میکند؛ و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) دو یا چند برابر باشد)، 

	وسیع، و (به همه چیز) داناست.  



	برای رضایت خداوند و آرامش روحی   

كَمَثَلِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ 
جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَنيِْ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّـهُ مبَِا 

	تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )البقرة: (٢۲٦٥
	

خشنودی خدا، و تثبیت (ملکات و (کار) کسانی که اموال خود را برای 
، انفاق میکنند، همچون باغی است که در نقطه انسانی در) روح خود

بلندی باشد، و بارانهای درشت به آن برسد، (و از هوای آزاد و نور آفتاب، به 
حد کافی بهره گیرد،) و میوه خود را دو چندان دهد (که همیشه شاداب و با 

طراوت است.) و اگر باران درشت به آن نرسد، بارانی نرم به آن میرسد. و 
	خداوند به آنچه اجنام میدهید، بیناست.   



	انفاق مخفیانه و گناه پوشانی  

 إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ  •
وَاللَّـهُ مبَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢۲٧۷١۱)	وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ لَّكُمْ 

 ساخته مخفی کنید، خوب است! و اگر آنها را آشکاراگر انفاقها را 
قسمتی از گناهان و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و 

؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شما را میپوشاند
	شد.) و خداوند به آنچه اجنام میدهید، آگاه است. 



 دریابید  	مرگقبل از 
قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّالَةَ وَيُنفِقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَالَنِيَةً مِّن قَبْلِ أَن 

	يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَالَ خِالَلٌ )ابراهيم: (٣۳١۱
، از آنچه به آنها روزی دادهایمبه بندگان من که ایمان آوردهاند بگو مناز را برپا دارند؛ و 

 که نه در آن خرید و فروش پیش از آنکه روزی فرا رسدپنهان و آشکار، انفاق کنند؛ 
است، و نه دوستی! (نه با مال میتوانند از کیفر خدا رهایی یابند، و نه با پیوندهای 

	مادی!)
	

 وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ املَْوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْالَ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ 
	أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّاحلِِنيَ )املنافقون: (١۱٠۰

انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و از آنچه به شما روزی دادهایم 
چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) بگوید: پروردگارا! 

	صدقه دهم و  از صاحلان باشم؟!   



آخرت   	آسانی و دشواری 

	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِاحلُْسْنَىٰ  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ 
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ  وَكَذَّبَ بِاحلُْسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ  وَمَا يُغْنِي عَنْهُ 

(اللیل ١۱١۱-۵)	مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ 
 کند و پرهیزگاری پیش گیرد، و انفاق امّا آن کس که (در راه خدا) 

 قرار آسانیجزای نیک (الهی) را تصدیق کند، ما او را در مسیر 
	میدهیم! 

 ورزد و (از این راه) بینیازی طلبد، و پاداش نیک بخلامّا کسی که 
 قرار میدهیم؛ و در دشواری(الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر 

آن هنگام که (در جهنّم) سقوط میکند، اموالش به حال او سودی 
	نخواهد داشت!  



	جتارت بی زیان  

	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّـهِ وَأَقَامُوا الصَّالَةَ 
	وَأَنفَقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَالَنِيَةً

	جتَِارَةً لَّن تَبُورَ يَرْجُونَ  
	)فاطر: (٢۲٩۹

کسانی که کتاب الهی را تالوت میکنند و مناز را برپا میدارند و از 
آنچه به آنان روزی دادهایم پنهان و آشکار انفاق میکنند، جتارتی 

	(پرسود و) بیزیان و خالی از کساد را امید دارند.   



	بی نیاز و نیازمند واقعی  

هَا أَنتُمْ هَـٰؤُالَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ 
فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّـهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا 

	غَيْرَكُمْ ثُمَّ الَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُم )محمد: (٣۳٨۸
	

 در راه خدا دعوت انفاقآری، شما همان گروهی هستید که برای 
 میورزند؛ و هر کس بخل ورزد، نسبت به بخلمیشوید، بعضی از شما 

؛ و خداوند بینیاز است و شما همه نیازمندیدخود بخل کرده است؛ و 
هرگاه سرپیچی کنید، خداوند گروه دیگری را جای شما میآورد پس 

	آنها مانند شما نخواهند بود )و سخاومتندانه در راه خدا انفاق میکنند(.   



	اسباب فتنه و انفاق  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْالَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا 

وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْالَدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّـهُ عِندَهُ 
أَجْرٌ عَظِيمٌ  فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن 

	يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ املُْفْلِحُونَ )تغابن ١۱۶-(١۱۴
	

ای کسانی که ایمان آوردهاید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما 
هستند، از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، (خدا 
شما را میبخشد)؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است! اموال و فرزندانتان 
فقط وسیله آزمایش شما هستند؛ و خداست که پاداش عظیم نزد اوست! پس تا 
میتوانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت منایید و انفاق کنید که 

برای شما بهتر است؛ و کسانی که از بخل و حرص خویشنت مصون مبانند 
	رستگارانند!   


