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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را
رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شد ه ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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انفاق
توزیع ثروت و پشتیبانی جبهه
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فصل اول

انفاق یا توزیع ثروت
رکن مهم نظام مالی  -اجتماعی اسالم
توزیع عادالنه ثروت
یكى از بزرگترین امورى كه اسالم در یكى از دو ركن حقوق الناس و حقوق هللا
مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون ،مردم را بدان وادار مىسازد ،انفاق
است .پارهاى از انفاقات از قبیل زكات ،خمس ،كفارات مالى و اقسام فدیه را واجب نموده و
پارهاى از صدقات و امورى از قبیل وقف و سكنى دادن مادام العمر كسى ،وصیتها،
بخششها و غیر آن را مستحب نموده است.
و غرضش این بوده كه بدینوسیله طبقات پائین را كه نمىتوانند بدون كمك مالى از
ناحیه دیگران حوائج زندگى خود را برآورند -مورد حمایت قرار داده تا سطح زندگیشان را
باال ببرند ،تا افق زندگى طبقات مختلف را به هم نزدیك ساخته و اختالف میان آنها را از
جهت ثروت و نعمات مادى كم كند.
و از سوى دیگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت یعنى از
تجمل و آرایش مظاهر زندگى ،از خانه و لباس و ماشین و غیره نهى فرموده و از مخارجى
كه در نظر عموم مردم غیر معمولى است و طبقه متوسط جامعه تحمل دیدن آنگونه خرجها
را ندارد( تحت عنوان نهى از اسراف و تبذیر و امثال آن )،جلوگیرى نموده است.

انفاق ،راهبرد اسالم برای از بین بردن اختالف طبقاتی
غرض اسالم از مطالبی که در باال گفته شد ،ایجاد یك زندگى متوسطى است كه
فاصله طبقاتى در آن فاحش و بیش از اندازه نباشد ،تا در نتیجه ،ناموس وحدت و همبستگى
زنده گشته ،خواستهاى متضاد و كینههاى دل و انگیزههاى دشمنى بمیرند ،چون هدف قرآن
این است كه زندگى بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد ،و طورى تربیتش دهد كه
سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین نماید و بشر در سایه این نظام در معارفى حق و
خالى از خرافه زندگى كند ،زندگى همه در جامعهاى باشد كه جو فضائل اخالق حاكم بر آن
باشد و در نتیجه در عیشى پاك از آنچه خدا ارزانیش داشته استفاده كند ،و دادههاى خدا
برایش نعمت باشد ،نه عذاب و بال ،و در چنین جوى ،نواقص و مصائب مادى را برطرف
كند.
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و چنین چیزى حاصل نمىشود مگر در محیطى پاك كه زندگى نوع ،در پاكى و
خوشى و صفا شبیه به هم باشد ،و چنین محیطى هم درست نمىشود مگر به اصالح حال
نوع ،به اینكه حوائج زندگى تامین گردد ،و این نیز بطور كامل حاصل نمىشود مگر به
اصالح جهات مالى و تعدیل ثروتها ،و به كار انداختن اندوختهها ،و راه حصول این
مقصود ،انفاق افراد  -از اندوختهها و مازاد آنچه با كد یمین و عرق جبین تحصیل كردهاند-
مىباشد ،چون مؤمنین همه برادر یكدیگرند و زمین و اموال زمین هم از آن یكى است ،و
او خداى عزوجل است .
و این خود حقیقتى است كه سیره و روش نبوى( كه بر صاحب آن سیره برترین
تحیت و سالم باد! ) صحت و استقامت آن را در زمان استقرار حكومت پیغمبر اكرم
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم اثبات مىكند .
و این همان نظامى است كه امیر المؤمنین صلوات هللا علیه از انحراف مردم از
مجراى آن تاسف خورده و شكوهها مىكرد ،و از آن جمله مىفرمود:
 و قد أصبحتم فى زمن ال یزداد الخیر فیه اال ادبارا!...گذشت روزگار ،درستى نظریه قرآن را كشف كرد و ثابت نمود همانطور كه
قرآن فرموده :تا طبقه پائین جامعه ،از راه امداد و كمك به حد متوسط نزدیك نگردند و
طبقه مرفه از زیاده روى و اسراف و تظاهر به جمال جلوگیرى نشده ،و به آن حد متوسط
نزدیك نشوند ،بشر روى رستگارى نخواهد دید!
همه ما تمدن غرب را دیدیم ،كه چگونه داعیان آن بشر را به بى بند و بارى در
لذات مادى و افراط در لذات حیوانى واداشتند و بلكه روشهاى جدیدى از لذتگیرى و
استیفاى هوسهاى نفسانى اختراع نمودند ،و در كامگیرى خود و اشاعه این تمدن در
دیگران ،از به كار بردن هیچ نیروئى مضایقه ننمودند ،و این باعث شد كه ثروتها و لذات
خالص زندگى مادى همه به طرف نیرومندان و توانگران سرازیر شده و در دست اكثریت
مردم جهان كه همان طبقات پائین جامعهها مىباشند چیزى به جز محرومیت نماند ،و دیدیم
كه چگونه طبقه مرفه نیز به جان هم افتاده و یكدیگر را خوردند تا نماند مگر اندكى ،و
سعادت زندگى مادى مخصوص همان اندك گردید ،و حق حیات از اكثریت ،كه همان
تودههاى مردم هستند سلب شد !
و با در نظر گرفتن اینكه ثروت بى حساب و فقر زیاد آثار سوئى در انسان پدید
مىآورد ،این اختالف طبقاتى تمامى رذائل اخالقى را برانگیخت ،و هر طرف را به سوى
مقتضاى خویش پیش راند ،و نتیجه آن این شد كه دو طائفه در مقابل یكدیگر صف آرائى
كنند و آتش فتنه و نزاع در بین آنان شعلهور شود ،توانگر و فقیر ،محروم و منعم ،واجد و
فاقد ،همدیگر را نابود كنند و جنگهاى بین المللى بپا شود ،و زمینه براى كمونیسم فراهم
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گردد ،و در نتیجه حقیقت و فضیلت به كلى از میان بشر رخت بر بندد و دیگر بشر
روزگارى خوش نبیند ،و آرامش درونى و گوارائى زندگى از نوع بشر سلب شود ،این فساد
عالم انسانى چیزى است كه ما امروزه خود به چشم مىبینیم ،و احساس مىكنیم كه بالهائى
سختتر و رسوائىهائى بیشتر ،آینده نوع بشر را تهدید مىكند .
و نیز بزرگترین عامل این فساد از طرفى از بین رفتن انفاق ،و از سوى دیگر
شیوع ربا است كه به زودى به آیات آن خواهیم رسید (ان شاء هللا )،و خواهیم دید كه خداى
تعالى بعد از آیات مورد بحث در خالل هفت آیه پشت سرهم فظاعت و زشتى آنرا بیان
مىكند ،و مىفرماید :رواج آن ،فساد دنیا را به دنبال مىآورد ،و این خود یكى از
پیشگوئیهاى قرآن كریم است ،كه در ایام نزول قرآن جنینى بود در رحم روزگار ،و مادر
روزگار این جنین را در عهد ما زائید ،و ثمرات تلخش را بما چشانید .
و اگر بخواهید این گفته ما را تصدیق كنید در آیات سوره روم دقت فرمائید آنجا
كه خداوند مىفرماید ”:فاقم وجهك للدین حنیفا تا جمله یومئذ یصدعون“.
این آیات نظائرى هم در سورههاى هود و یونس و اسراء و انبیاء و غیره دارد كه
در همین مقوله سخن گفتهاند ،و ان شاء هللا به زودى بیانش خواهد آمد.
و سخن كوتاه اینكه :علت تحریك و تشویق شدید و تاكید بالغى كه در آیات مورد
بحث در باره انفاق شده ،اینها بود كه از نظر خواننده محترم گذشت.
( مستند :آیه  261تا  274سوره بقره المیزان ج  2 :ص )584 :

نماز و انفاق ،دو رکن اصلی راه خدا
عن س ِبی ِل ِه ،...
 « َو َجعَلُوا َّ ُِضلُّوا َ
َّلل أَندَادا ً ِلّی ِ
عالنِیَةً ِ ّمن قَ ْب ِل
 قُل ِلّ ِعبَادِى الَّذِینَ َءا َمنُوا یُ ِقی ُموا الصلَوة َ َو یُن ِفقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَ ُه ْم ِس ًّرا َو َْ
تى یَ ْو ٌم ال بَ ْی ٌع فِی ِه َو ال ِخ َال ٌل !
أَن یَأ َ
 آنها براى خدا مانندهایى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند ،... به بندگان من كه ایمان آوردهاند بگو :پیش از آن كه روزى بیاید كه در آن نهمعامله باشد و نه دوستى ،نماز را به پاداشته و از آنچه روزیشان دادهایم پنهان و
آشكار را انفاق كنند!»
خدای تعالی در آیه اول ،علت بتپرستى ارباب ضاللت را اینگونه تعلیل مىكند كه
مىخواستند مردم را از راه خدا منحرف كنند .آنگاه دنبال این تعلیل رسول خود را دستور
مىدهد كه به ایشان هشدار دهد راهى كه مىروند به آتش دوزخ منتهى مىشود.
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از اینجا روشن مىشود كه در آیه دومی جمله« یقیموا الصلوة و ینفقوا »،بیان از راه
خدا است .در معرفى راه خدا ،تنها به این دو اكتفا كرد ،چون سایر وظائف و دستورات
شرعى كه هر یك به تناسب خود ،شانى از شؤون حیات دنیوى را اصالح مىكند  -عدهاى
از قبیل نماز میان بنده و پروردگار او را ،و عدهاى نظیر انفاق ،میان بنده با بندگان دیگر را
 همه از آن دو ركن ،منشعب مىشوند.انفاقى كه در آیه شریفه آمده انفاق معینى نیست ،بلكه مطلق انفاق در راه خداست،
چون سوره مورد بحث مكى است و در مكه هنوز آیهاى در باره زكات معین اسالمى نازل
نشده بود.
و مقصود از انفاق سرى و علنى این است كه انفاق بر مقتضاى ادب دینى انجام
گیرد ،آنجا كه ادب ،اقتضاى پنهان بودن را دارد ،پنهانى انفاق كنند و هر جا كه ادب ،علنى
آن را مىپسندد ،علنى بدهند ،به هر حال ،مطلوب از انفاق این است كه هر گوشه و شانى از
شؤون اجتماع كه در شرف فساد و تباهى است اصالح شود ،و بر جامعه مسلمین خللى وارد
نیاید.
( مستند :آیه 30و  31سوره ابراهیم المیزان ج  12 :ص )82 :

انفاق مالی زیربنای جامعه سعادتمند
 « َ ...و الَّذِینَ ُه ْم ِل َّلز َكوةِ فَ ِعلُونَ !
  ...و آنانند كه زكات دادن را تعطیل نمىكنند !»در این آیه فرموده :للزكوة فاعلون و نفرموده :للزكوة مؤدون اشاره و داللت است
بر اینكه مؤمنین به دادن زكات عنایت دارند ،مثل اینكه كسى شما را امر كرده باشد به
خوردن آب ،در جواب بگویى خواهم نوشید كه آن نكته عنایت را افاده نمىكند ،ولى اگر
بگویى من فاعلم آن عنایت را مىرساند.
دادن زكات هم از امورى است كه ایمان به خدا اقتضاى آن را دارد ،چون انسان به
كمال سعادت خود نمىرسد مگر آنكه در اجتماع سعادتمندى زندگى كند كه در آن هر
صاحب حقى به حق خود مىرسد.
و جامعه روى سعادت را نمىبیند مگر اینكه طبقات مختلف مردم در بهرهمندى از
مزایاى حیات و برخوردارى از امتعه زندگى در سطوحى نزدیك به هم قرار داشته باشند ،و
انفاق مالى به فقراء و مساكین از بزرگترین و قویترین عاملها براى رسیدن به این هدف
است.
مقصود از زكات در این آیه همان معناى معروف( انفاق مالى) است ،نه معناى
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لغوى آن كه تطهیر نفس از رذائل اخالقى مىباشد.
البته احتمال دارد كه معناى مصدرى آن مقصود باشد كه عبارت است از تطهیر
مال ،نه آن مالى كه به عنوان زكات داده مىشود ،براى اینكه سوره مورد بحث در مكه
نازل شده كه هنوز زكات به معناى معروف واجب نشده بود و قبل از وجوب آن در مدینه،
زكات همان معناى پاك كردن مال را مىداد ،بعد از آنكه در مدینه واجب شد اسم شد براى
آن مقدار از مالى كه به عنوان زكات بیرون مىشد.
( مستند :آیه  1تا  11سوره مؤمنون المیزان ج  15 :ص )4 :

انفاق ،و شرایط و جنبه هاي مختلف آن
-

-

-

-

-

” َّمث َ ُل الَّذِینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ْم فى س ِبی ِل َّ
َّللاِ َك َمث َ ِل َحبَّ ٍة أَنبَت َت س ْب َع سنَا ِب َل فى ك ّل سنبُلَ ٍة
َّللاُ یُض ِعف ِل َمن یَشا ُء َو َّ
ِ ّمائَةُ َحبَّ ٍة َو َّ
ع ِلی ٌم،
َّللاُ َو ِس ٌع َ
الَّذِینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ْم فى سبِی ِل َّ
َّللاِ ث ُ َّم ال یُتْ ِبعُونَ َما أَنفَقُوا َمنًّا َو ال أَذًى لَّ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم
علَ ْی ِه ْم َو ال ُه ْم یَحْ زَ نُونَ ،
ِعندَ َر ِبّ ِه ْم َو ال خ َْو ٌ
ف َ
َیر ِ ّمن صدَقَ ٍة یَتْبَعُ َها أَذًى َو َّ
ى َح ِلی ٌم،
وف َو َم ْغ ِف َرة ٌ خ ٌ
قَ ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
َّللاُ غَن ٌّ
یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال تُب ِْطلُوا صدَقَتِ ُكم ِب ْال َم ّن َو األَذَى كالَّذِى یُن ِف ُق َمالَهُ ِرئ َا َء
اس َو ال یُؤْ ِم ُن ِب َّ
علَ ْی ِه ت ُ َرابٌ فَأَصابَهُ
النَّ ِ
ان َ
اَّللِ َو ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمث َ ِل ص ْف َو ٍ
َوابِ ٌل فَت ََركهُ ْ
على ش ْىءٍ ِ ّم َّما كسبُوا َو َّ
َّللاُ ال یَ ْهدِى ْالقَ ْو َم
صلدا ً ال یَ ْقد ُِرونَ َ
ْال َك ِف ِرینَ ،
َّللا َو ت َثْ ِبیتا ً ِ ّم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َك َمث َ ِل َجنَّ ِة
َو َمث َ ُل الَّذِینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ُم ا ْبتِغَا َء َم ْرضا ِ
ت َّ ِ
ُصب َها َوابِ ٌل فَط ٌّل َو َّ
َّللاُ بِ َما
ین فَإِن لَّ ْم ی ِ
بِ َرب َْوةٍ أَصابَ َها َوابِ ٌل فَئ َات َت أُكلَ َها ِ
ض ْعفَ ِ
یر،
ص ٌ
ت َ ْع َملُونَ بَ ِ
ب تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ َها األ َ ْن َه ُر لَهُ فِی َها
أ َ یَ َودُّ أ َ َحد ُك ْم أ َن ت َ ُكونَ لَهُ َجنَّةٌ ِ ّمن نَّ ِخی ٍل َو أ َ ْعنَا ٍ
َار
ِمن ك ّل الث َّ َم َر ِ
ْصار فِی ِه ن ٌ
بر َو لَهُ ذُ ِ ّریَّةٌ ضعَفَا ُء فَأَصابَ َها إِع ٌ
ت َو أَصابَهُ ْال ِك ُ
ترقَت َكذَ ِلك یُبَ ُ
ین َّ
ت لَعَلَّ ُك ْم تَتَفَ َّك ُرونَ ،
َّللاُ لَك ُم االَیَا ِ
فَاحْ َ
ض َو ال
یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا أَن ِفقُوا ِمن ط ِیّبَ ِ
ت َما كس ْبت ُ ْم َو ِم َّما أ َ ْخ َرجْ نَا لَ ُكم ِ ّمنَ األ َ ْر ِ
َاخذِی ِه ِإال أَن ت ُ ْغ ِمضوا ِفی ِه َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
تَیَ َّم ُموا ْال َخ ِبیث ِم ْنهُ تُن ِفقُونَ َو لَستُم ِبئ ِ
َّللاَ
ى َح ِمید ٌ،
غَن ٌّ
الشی ُ
َّللاُ یَ ِعد ُ ُكم َّم ْغ ِف َرة ً ِ ّم ْنهُ َو فَضالً َو َّ
شاء َو َّ
ْطن یَ ِعد ُ ُك ُم ْالفَ ْق َر َو یَأ ْ ُم ُركم بِ ْالفَحْ ِ
َّللاُ
ع ِلی ٌم،
َو ِس ٌع َ
ُ
كر ِإال
وتى خَیرا ً كثِیرا ً َو َما یَذَّ ُ
یُؤْ تى ْال ِحك َمةَ َمن یَشا ُء َو َمن یُؤْ ت ْال ِحك َمةَ فَقَ ْد أ َ
أُولُوا األ َ ْلبَب،
َّللاَ یَ ْعلَ ُمهُ َو َما ِللظ ِل ِمینَ ِم ْن أ َ
َو َما أَنفَ ْقتُم ِ ّمن نَّفَقَ ٍة أ َ ْو نَذَ ْرتُم ِ ّمن نَّ ْذ ٍر فَإ ِ َّن َّ
نصار،
ٍ
َیر لَّك ْم َو
إِن ت ُ ْبد ُوا الصدَقَ ِ
ى َو إِن ت ُ ْخفُوهَا َو تُؤْ تُوهَا ْالفُقَ َرا َء فَ ُه َو خ ٌ
ت فَنِ ِع َّما ِه َ
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عنكم ِ ّمن س ِیّئ َاتِك ْم َو َّ
یر،
َّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
یُ َك ِفّ ُر َ
علَیْك ُهدَا ُه ْم َو لَ َّ
كن َّ
َیر فَألَنفُسِك ْم َو َما
 لَّیْس ََّللاَ یَ ْهدِى َمن یَشا ُء َو َما تُن ِفقُوا ِم ْن خ ٍ
َیر یُ َوف ِإلَیْك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ ،
تُن ِفقُونَ ِإال ا ْبتِغَا َء َوجْ ِه َّ ِ
َّللا َو َما تُن ِفقُوا ِم ْن خ ٍ
ض یحْ سبُ ُه ُم
َّللا ال یَست َِطیعُونَ
ْ
ضربا ً فى األ َ ْر ِ
ص ُروا فى سبِی ِل َّ ِ
 ِللفُقَ َر ِاء الَّذِینَ أُحْ ِف ت َ ْع ِرفُ ُهم ِبسِی َم ُه ْم ال یَسئَلُونَ النَّاس ِإ ْل َحافا ً َو َما تُن ِفقُوا
ْال َجا ِه ُل أ َ ْغ ِنیَا َء ِمنَ الت َّ َعفُّ ِ
َیر فَإ ِ َّن َّ
ع ِلی ٌم،
َّللاَ ِب ِه َ
ِم ْن خ ٍ
ف
عالنِیَةً فَلَ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِعندَ َر ِبّ ِه ْم َوال خ َْو ٌ
ار ِس ًّرا َو َ
 الَّذِینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُهم بِالَّ ْی ِل َوالنَّ َه ِعلَ ْی ِه ْم َوال ُه ْم یَحْ زَ نُونَ !
َ
-

-

-

-

-

-

حكایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مىكنند حكایت دانهاى است
كه هفت خوشه رویانیده كه در هر خوشه صد دانه باشد ،و خدا براى هر كه
بخواهد ،دو برابر هم مىكند ،كه خدا وسعت بخش و دانا است،
كسانى كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مىكنند و بعد این انفاق خود را با
منت و یا اذیتى همراه نمىكنند پاداش آنان نزد پروردگارشان است ،نه ترسى
دارند و نه غمى،
سخن شایسته و پردهپوشى ،از صدقهاى كه اذیت در پى دارد بهتر است ،خدا
بىنیاز و بردبار است،
اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،صدقه خویش را همانند آن كس كه مال خویش
را با ریا به مردم انفاق مىكند ،و به خدا و روز جزا ایمان ندارد ،با منت و
اذیت باطل نكنید ،كه حكایت وى حكایت سنگى سفت و صافى است كه خاكى
روى آن نشسته باشد ،و رگبارى بر آن باریده ،آن را صاف به جاى گذاشته
باشد ،ریاكاران از آنچه كردهاند ثمرى نمىبرند ،و خدا گروه كافران را هدایت
نمىكند،
و حكایت آنان كه اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به دلهاى
خویش انفاق مىكنند ،عملشان مانند باغى است بر باالى تپهاى ،كه رگبارى به
آن رسد ،و دو برابر ثمر داده باشد ،و اگر رگبار نرسیده به جایش باران
مالیمى رسیده ،خدا به آنچه مىكنید بینا است،
آیا در میان شما كسى هست كه دوست داشته باشد براى او باغى باشد پر از
درختان خرما و انگور و همه گونه میوه در آن باشد ،و نهرها در دامنه آن
جارى باشد ،سپس پیرى برسد ،در حالى كه فرزندانى صغیر دارد ،آتشى به
باغش بیفتد ،و آن را بسوزاند؟ خدا اینطور آیههاى خود را براى شما بیان
مىكند ،شاید كه بیندیشید،
اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،از طیبات آنچه بدست آوردهاید و آنچه برایتان از
زمین بیرون آوردهایم انفاق كنید ،و پست آن را كه خودتان نمىگیرید مگر با
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چشمپوشى ،براى انفاق منظور نكنید ،و بدانید كه خدا بىنیاز و ستوده است،
شیطان به شما وعده تنگدستى مىدهد ،و به بدكارى وا مىدارد ،و خدا از
جانب خود آمرزش و فزونى به شما وعده مىدهد ،كه خدا وسعتبخش و دانا
است،
فرزانگى را به هر كه بخواهد مىدهد ،و هر كه حكمت یافت ،خیرى فراوان
یافت ،و به جز خردمندان كسى اندرز نگیرد،
هر خرجى كردهاید به هر نذرى ملتزم شدهاید خدا از آن آگاه است ،و
ستمگران یاورانى ندارند،
اگر صدقهها را علنى دهید خوب است ،و اگر هم پنهانى دهید و به تنگدستان
بدهید ،البته برایتان بهتر است ،و گناهانتان را از بین مىبرد ،كه خدا از آنچه
مىكنید آگاه است،
هدایت كردن با تو نیست ،بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدایت مىكند،
هر خواستهاى انفاق كنید به نفع خود كردهاید ،انفاق جز براى رضاى خدا
نكنید ،هر خیرى را كه انفاق كنید ،عین همان به شما مىرسد و ستم نمىبینید،
صدقه از آن فقرائى است كه در راه خدا از كار ماندهاند ،و نمىتوانند سفر
كنند ،اشخاص بىخبر آنان را بسكه مناعت دارند توانگر مىپندارند ،تو آنان
را با سیمایشان مىشناسى ،از مردم به اصرار گدائى نمىكنند ،هر متاعى
انفاق مىكنید خدا به آن دانا است،
كسانى كه اموال خویش را شب و روز نهان و آشكار انفاق مىكنند پاداششان
نزد پروردگارشان است ،نه ترسى دارند و نه غمگین مىشوند! “

این آیات مؤمنین را تحریك و تشویق به انفاق در راه خدا مىكند:
نخست براى زیاد شدن و بركت مالى كه انفاق مىكنند مثلى مىزند ،كه یك درهم آن
هفتصد درهم مىشود ،و چه بسا كه خدا بیشترش هم مىكند،
سپس براى انفاق ریائى و غیر خدائى مثلى مىآورد تا بفهماند كه چنین انفاقى بركت
و بهرهاى ندارد،
در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذیت نهى مىكند ،زیرا كه منت و
اذیت اثر آن را خنثى مىكند ،و اجر عظیمش را حبط نموده و از بین مىبرد،
سپس دستور مىدهد كه از مال پاكیزه خود انفاق كنند نه اینكه از جهت بخل و تنگ
نظرى هر مال ناپاك و دور انداختنى را در راه خدا بدهند،
و آنگاه موردى را كه باید مال در آن مورد انفاق شود ذكر مىكند كه عبارت است
از فقرائى كه در راه خدا از هستى ساقط شدهاند،
و در آخر اجر عظیمى كه این انفاق نزد خداى تعالى دارد بیان مىكند.
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سخن كوتاه اینكه :آیات مورد بحث که مردم را دعوت به انفاق مىكند در مرحله
اول ،هدف این دعوت و غرضى را كه در آن است بیان نموده و مىفرماید :هدف از این
كار باید خدا باشد نه مردم ،و در مرحله دوم صورت عمل و كیفیت آن را تبیین كرده كه باید
منت و اذیت به دنبال نداشته باشد ،و در مرحله سوم وضع آن مال را بیان مىكند كه باید
طیب باشد نه خبیث ،و در مرحله چهارم مورد آن را كه باید فقیرى باشد كه در راه خدا فقیر
شده ،و در مرحله پنجم اجر عظیمى كه در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است .
هدف :در راه خدا و رضای او باشد!
” مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا كمثل حبة “،...
منظور از سبیل هللا ،هر امرى است كه به رضایت خداى سبحان منتهى شود ،و
هر عملى كه براى حصول غرضى دینى انجام گیرد ،براى اینكه كلمه سبیل هللا در آیه
شریفه مطلق آمده و قیدى ندارد.
خدا انفاق شما را مضاعف می کند!
 ” و هللا یضاعف لمن یشاء و هللا واسع علیم! “یعنى خداى تعالى براى هر كس كه بخواهد بیش از هفتصد دانه گندم هم مىدهد،
براى اینكه او واسع است و هیچ مانعى نیست كه از جود او جلوگیرى كرده و فضل و
كرمش را محدود سازد ،همچنانكه خودش در جاى دیگر فرمود” :من ذا الذى یقرض هللا
قرضا حسنا ،فیضاعفه له اضعافا كثیرة “،و كثیر را در این آیه مقید به عدد معینى نكرده
است.
در آیه مورد بحث ،مثلى را كه آورده مقید به آخرت نكرده و بطور مطلق فرموده:
خدا انفاق شما را مضاعف مىكند پس هم شامل دنیا مىشود ،و هم شامل آخرت ،فهم عقالئى
هم این را تایید مىكند براى اینكه كسى كه از دسترنج خود چیزى انفاق مىكند هر چند ابتدا
ممكن است به قلبش خطور كند كه این مال از چنگش رفت ،و دیگر به او بر نمىگردد،
لیكن اگر كمى دقت كند خواهد دید كه جامعه انسانى به منزله تن واحد و داراى اعضاى
مختلف است ،و اعضاى آن هر چند اسامى و اشكال مختلف دارند ،اما در مجموع ،یك تن
را تشكیل مىدهند ،و در غرض و هدف زندگى متحد هستند ،از حیث اثر هم همه مربوط به
هم هستند ،وقتى یكى از اعضا ،نعمتى را از دست مىدهد مثال فاقد صحت و سالمتى شده و
در عمل خود كند مىگردد ،همین عارضه هر چند كه در نظر بدوى ،متوجه یك عضو
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است ،ولى در حقیقت تمام بدن در عملكرد خود كند و سست مىگردد ،و به خاطر نرسیدن
به اغراض زندگى خسران و ضرر مىبیند.
مثال چشم و دست آدمى دو عضو از بدن انسان هستند ،در ظاهر دو نام غیر
مربوط به هم و دو شكل متفاوت ،و دو عملكرد جداگانه دارند ،لیكن با كمى دقت مىبینیم كه
این دو عضو كمال ارتباط را با یكدیگر دارند .
خلقت ،آدمى را مجهز به چشم كرده تا اشیا را از نظر نور و رنگ و نزدیكى و
دورى تشخیص دهد ،بعد از تشخیص چشم ،دست آنچه را كه تحصیلش براى آدمى واجب
است بردارد ،و آنچه را كه دفعش بر او الزم است از انسان دفع كند.
پس در حقیقت چشم مثل چراغى است كه پیش پاى دست را روشن مىكند ،حال
اگر دست از كار بیفتد قهرا فوائد و عملكرد دست را باید سایر اعضا جبران كنند ،و این
باعث مىشود كه اوال زحمت و تعبى را كه در حال عادى هرگز قابل تحمل نیست ،تحمل
كند و در ثانى از عملكرد سایر اعضاى خود به همان مقدار كه صرف جبران عملكرد دست
نموده بكاهد ،و اما اگر از همان اوائلى كه دست دچار حادثه شد از نیروئى اضافى سایر
اعضا در اصالح حال همان دست استفاده كند ،و دست را به حال عادى و سالمتش
برگرداند ،حال تمامى اعضا را اصالح كرده و صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صرف
اصالح دست كرده عایدش مىشود .
پس یك فرد از جامعه كه عضوى از یك مجموعه است ،اگر دچار فقر و احتیاج
شد ،و ما با انفاق خود وضع او را اصالح كردیم ،هم دل او را از رذائلى كه فقر در او ایجاد
مىكند پاك كردهایم ،و هم چراغ محبت را در دلش روشن کردهایم ،و هم زبانش را به گفتن
خوبیها به راه انداختهایم ،و هم او را در عملكردش نشاط بخشیدهایم ،و این فوائد عاید همه
جامعه مىشود ،چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند ،پس انفاق یك نفر ،اصالح حال
هزاران نفر از افراد جامعه است ،و مخصوصا اگر این انفاق در رفع حوائج نوعى از قبیل
تعلیم و تربیت و امثال آن باشد  .این است آثار و فوائد انفاق !
و وقتى انفاق در راه خدا و به انگیزه تحصیل رضاى او باشد ،نمو و زیاد شدن آن
از لوازم تخلف ناپذیر آن خواهد بود ،چون فوائد انفاق در غیر راه خدا ممكن است توأم با
ضررهائى باشد كه( حتما هست) براى اینكه وقتى رضاى خدا انگیزه آدمى نباشد البد
انگیزه این هست كه من توانگر به فقیر انفاق كنم تا شر او را از خود دفع نمایم ،و یا حاجت
او را برآورم ،تا اعتدالى به حال جامعه ببخشم ،و فاصله طبقاتى را كم كنم( و در همه این
فرضها بطور غیر مستقیم منافعى عاید خود انفاق كننده مىشود )،و این خود نوعى استخدام
و استثمار فقیر به نفع خویش است ،كه چه بسا در دل فقیر آثار سوء بجاى گذارد ،و چه بسا
این آثار سوء ،در دل فقرا متراكم شود و ناآرامى و بلواها به راه بیندازد ،اما اگر انفاق تنها
براى رضاى خدا صورت بگیرد ،و انفاقگر بجز خشنودى او هدفى و منظورى نداشته
باشد ،آن آثار سوء پدید نمىآید و در نتیجه این عمل خیر محض مىشود.
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شرایط انفاق مورد رضایت الهي
 ” الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا ،ثم ال یتبعون ما انفقوا منا و ال اذى “.... ” قول معروف و مغفرة خیر من صدقة“....در این آیه شریفه خداوند متعال قول معروف و آمرزیدن و مغفرت (یعنى
چشمپوشى از بدىها كه مردم به انسان مىكنند )،را بر صدقهاى كه گوشه و كنایه داشته
باشد ترجیح داده ،و این مقابله داللت دارد بر اینكه مراد از قول معروف این است كه وقتى
مىخواهى سائل را رد كنى با زبانى خوش رد كنى ،مثال دعایش كنى كه خدا حاجتت را
برآورد.
البته این در صورتى است كه سائل سخنى كه باعث ناراحتى تو باشد نگوید ،و اگر
لفظى خالف ادب گفت باید چنان رفتار كنى كه او خیال كند سخن زشتش را نشنیدهاى و آن
دعاى خیر و این چشمپوشىات از سخن زشت او ،بهتر از آنست كه به او صدقهاى بدهى و
به دنبالش آزار برسانى ،چون آزار و منت نهادن انفاقگر به این معنى خواهد بود كه
مىخواهد بفهماند آن مالى كه انفاق كرده در نظرش بسیار عظیم است ،و از درخواست
سائل ناراحت شده است ،و این دو فكر غلط دو بیمارى است كه باید انسان با ایمان ،دل خود
را از آن پاك كند ،چون مؤمن باید متخلق به اخالق خدا باشد ،و خداى سبحان غنىاى است
كه آنچه نعمت مىدهد در نظرش بزرگ نمىنماید ،و هر بخششى مىكند آن را بزرگ جلوه
نمىدهد و نیز خداى سبحان حلیم است ،و در مؤاخذه جفاكاران عجله نمىكند ،و در برابر
جهالت خشم نمى كند ،و بهمین جهتى كه گفته شد آیه شریفه ،با دو نام غنى و حلیم ختم شده
است .
صدقات خود را باطل نکنید!
 ” یا ایها الذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم “ ،....این آیه شریفه داللت دارد بر اینكه آزار و منت بعد از صدقه اجر آنرا حبط كرده
و از بین مىبرد.
 ” كالذى ینفق ما له رئاء الناس ،و ال یؤمن باهلل و الیوم االخر“....از آنجائى كه خطاب اول آیه فقط شامل مؤمنین بود  -چون افراد ریاكار نمىتوانند
مؤمن باشند ،چون به فرموده خدا ،منظور اینها از اعمالشان خدا نیست  -بهمین جهت
خداوند متعال مؤمنین را صریحا از ریا نهى نكرد ،و نفرمود :اى مؤمنین ریاكار نباشید بلكه
افرادى را كه صدقه مىدهند و به دنبالش منت و اذیت مىرسانند تشبیه به افراد ریاكار
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بىایمان كرد ،كه صدقاتشان باطل و بىاجر است ،و فرمود :عمل چنین مؤمنى شبیه به عمل
او است ،و نفرمود :مثل آن است زیرا عمل مؤمن در ابتدا صحیح انجام مىشود ،ولى بعدا
پارهاى عوامل مثل منت و اذیت آن را باطل مىسازد ،ولى عمل ریاكار از همان اول باطل
است .
مراد از ایمان نداشتن ریاكار در انفاقش به خدا و روز جزا ،ایمان نداشتن او به
دعوت پروردگارى است كه او را به انفاق مىخواند ،و ثوابهائى جزیل و عظیم به وى وعده
مىدهد ،چون اگر به دعوت این داعى و به روز قیامت( روزى كه پاداشهاى اعمال در آن
روز ظاهر مىشود )،ایمان مىداشت ،در انفاقش قصد ریا نمىكرد و تنها عمل را براى
خاطر خدا مىآورد ،و عالقمند به ثواب جزیل خدا مىشد .پس منظور از اینكه فرمود ،ایمان
به خدا ندارد این نیست كه اصال به خداوندى خدا قائل نیست.
و از آیه شریفه چنین بر مىآید كه ریا در هر عملى كه آدمى انجام مىدهد مستلزم
نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.
 ” فمثله كمثل صفوان علیه تراب “....مثلى كه در آیه زده شده براى كسى است كه مال خود را به منظور خودنمائى
انفاق مىكند.
این آیه وجه شباهت ریاكار به سنگ را بیان مىكند ،معناى وسیعى است كه هم در
ریاكار هست و هم در آن سنگ ،و آن بىاثر و سست بودن عمل است همچنانكه خاكى كه
روى سنگ صاف قرار دارد با بارانى اندك از بین رفته و نمىتواند اثرى داشته باشد .
و جمله ”:و هللا ال یهدى القوم الكافرین “،حكم را نسبت به ریاكار و كافر به وجهى
عام بیان مىكند و مىفرماید :ریا كننده در ریاكاریش یكى از مصادیق كافر است ،و خدا
مردم كافر را هدایت نمىكند ،و به همین جهت جمله نامبرده كار تعلیل را مىكند.
و خالصه معناى این مثل آن است كه كسى كه در انفاق خود مرتكب ریا مىشود،
در ریا كردنش و در ترتیب ثواب بر انفاقش حال سنگ صافى را دارد كه مختصر خاكى
روى آن باشد ،همینكه بارانى تند بر آن ببارد ،همین بارانى كه مایه حیات زمین و سرسبزى
آن و آراستگىاش به گل و گیاه است ،در این سنگ خاكآلود چنین اثرى ندارد ،و خاك
نامبرده در برابر آن باران دوام نیاورده و بكلى شسته مىشود ،تنها سنگى سخت مىماند كه
نه آبى در آن فرو مىرود ،و نه گیاهى از آن مىروید ،پس وابل (باران پشتدار) هر چند از
روشنترین اسباب حیات و نمو است ،و همچنین هر چند خاك هم سبب دیگرى براى آن
است ،اما وقتى محل این آب و خاك ،سنگ سخت باشد عمل این دو سبب باطل مىگردد،
بدون اینكه نقصى و قصورى در ناحیه آب و خاك باشد ،پس این حال سنگ سخت بود و
عینا حال ریاكار نیز چنین است :براى اینكه وقتى ریاكار در عمل خود خدا را در نظر
نمىگیرد ،ثوابى بر عملش مترتب نمىشود ،هر چند كه نفس عمل هیچ نقصى و قصورى
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ندارد ،چون انفاق سببى است روشن براى ترتیب ثواب ،لیكن به خاطر اینكه قلب صاحبش
چون سنگ است ،استعداد پذیرفتن رحمت و كرامت را ندارد.
و از همین آیه بر مىآید كه قبول شدن اعمال ،احتیاج به نیتى خالص و قصدى به
وجه هللا دارد!
شیعه و سنى هم از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت كردهاند كه فرمود:
” انما االعمال بالنیات  -معیار در ارزش اعمال تنها نیتها هستند! “
آنها که بمنظور رضایت خدا انفاق می کنند!
 ” و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات هللا و تثبیتا من انفسهم“،ابتغاء مرضات به معناى طلب رضایت است كه برگشتش به تعبیر اراده وجه هللا
است براى اینكه وجه هر چیزى عبارت است از جهت و سمتى كه روبروى تو است ،و
وجه خداى تعالى نسبت به بندهاى كه دستوراتى به وى مىدهد ،و چیزهائى از او مىخواهد
عبارت است از رضایت او از عمل وى ،و خشنودیش از امتثال او ،چون آمر و دستور
دهنده ،نخست با امر خود روبروى مامور قرار مىگیرد ،و آنگاه كه اوامر او را بجا آورد با
خشنودى و رضایت از او استقبال مىكند.
پس مرضات خدا از بنده مكلفى كه به تكلیف عمل كرده همان وجه و روى خدا به
طرف او است ،در نتیجه ابتغاى مرضات او و یا سادهترش به دست آوردن خشنودى او در
حقیقت خواستن وجه او است.
خداى سبحان انفاق در راه خدا را بطور مطلق مدح كرد و فرمود :به دانهاى
مىماند كه چنین و چنان شود ،سپس بنایش بر این شد كه دو قسم انفاق را كه نمىپسندد و
ثوابى بر آن مترتب نمىشود استثنا كند ،یكى انفاق ریائى كه از همان اول باطل انجام
مى شود و یكى هم انفاقى كه بعد از انجام آن ،به وسیله منت و اذیت اجرش باطل مىگردد و
بطالن این دو قسم انفاق به خاطر همین است كه براى خدا و در طلب رضاى او انجام نشده
و یا اگر شده نفس نتوانسته نیت خود را محكم نگه دارد ،در این آیه مىخواهد حال عده
خاصى از انفاق گران را بیان كند ،كه در حقیقت طائفه سوم هستند و اینان كسانى هستند كه
نخست براى خاطر خدا انفاق مىكنند و سپس زمام نفس را در دست مىگیرند و نمىگذارند
آن نیت پاك و مؤثرشان دستخوش ناپاكىها گردد و از تاثیر ساقط شود و منت و اذیت و هر
منافى دیگر ،آن را تباه سازد.
پس روشن شد كه مراد از ابتغاء مرضات هللا این است كه انفاقگر منظورش و
قصدش خودنمائى و یا هر قصدى دیگر كه نیت را غیر خالص مىكند نبوده باشد ،و
منظور از ” تثبیتا من انفسهم “،این است كه آدمى زمام نفس را در دست داشته باشد ،تا
بتواند نیت خالصى را كه داشته نگه بدارد ،و این تثبیت هم از ناحیه نفس است ،و هم واقع
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بر نفس ،سادهتر بگویم نفس هم فاعل تثبیت است ،و هم مفعول آن.
 ” كمثل جنة بربوة اصابها وابل “....غرض از این مثل این است كه بفهماند انفاقى كه صرفا لوجه هللا و بخاطر خدا
است هرگز بى اثر نمىماند ،و بطور قطع روزى حسن اثرش نمودار مىشود ،براى اینكه
مورد عنایت الهیه است ،و از آنجا كه جنبه خدائى دارد و متصل به خدا است (مانند خود
خدا) باقى و محفوظ است ،هر چند كه این عنایت بر حسب اختالف درجات خلوص مختلف
مىشود ،و در نتیجه وزن و ارزش اعمال هم به همان جهت مختلف مىگردد ،همچنانكه
باغى كه در زمین حاصل خیز ایجاد شده ،وقتى باران مىآید بالدرنگ خوردنىهایش را به
وجهى بهتر تحویل مىدهد ،هر چند كه این تحویل دادنش و این خوردنیهایش بخاطر اختالف
باران كه یكى مطر است و دیگرى طل ،از نظر خوبى درجاتى پیدا مىكند .
و بخاطر وجود همین اختالف بود كه این دنباله را به گفتار خود اضافه نمود ،كه”
و هللا بما تعملون بصیر  -یعنى خدا به آنچه مىكنید بینا است “،و مساله پاداش دادن به اعمال
برایش مشتبه و درهم و برهم نمىشود ،ثواب این را با آن دیگر و ثواب دیگرى را به این
نمىدهد .
مثال باغ سوخته و انفاق باطل شده!
 ” ا یود احدكم ان تكون له جنة من نخیل و اعناب “....خداى تعالى در این مثل بین سالخوردگى و داشتن فرزندانى ضعیف جمع كرده  -با
اینكه معموال سالخوردگان فرزندانشان بزرگسالند -و این به آن جهت بوده كه شدت احتیاج
به باغ نامبرده را افاده كند ،و بفهماند كه چنین پیرمردى غیر از آن باغ هیچ ممر معیشتى و
وسیله دیگرى براى حفظ سعادت خود و فرزندانش ندارد ،چون اگر او را مردى جوان و
نیرومند فرض مىكرد ،آن شدت احتیاج به باغ را نمىرساند ،براى اینكه اگر باغ جوان
نیرومند سوخت ،مىتواند به قوت بازویش تكیه كند ،و نیز اگر سالخوردهاى را بدون فرزند
صغیر فرض مىكرد باز آن شدت حاجت به باغ افاده نمىشد ،چون چنین پیرمردى خرج
زیاد ندارد ،و تهى دستى او به ناگوارى تهى دستى پیر بچهدار نیست ،چون اگر باغ چنین
كسى خشك شود فكر مىكند چند صباحى بیش زنده نیست و لذا خیلى ناراحت نمىشود.
و همچنین اگر در این مثل پیرمردى را مثل مىزد كه هر چند سالخورده است اما
فرزندانى نیرومند دارد ،باز آن شدت حاجت به باغ ادا نشده بود ،براى اینكه اگر باغ چنین
پیرمردى بسوزد ،با خود مىگوید :سر فرزندان رشیدم سالمت ،كار مىكنند و خرج
زندگىام را در مىآورند ،چه حاجت به باغ دارند ،اما اگر هر دو جهت یعنى :زیادى سن و
داشتن فرزندانى خردسال در كسى جمع شود و باغش كه تنها ممر زندگى او است از بین
برود ،او بسیار ناراحت مىشود ،زیرا نه مىتواند نیروى جوانى خود را باز گرداند ،و
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دوباره چنان باغى به عمل بیاورد ،و نه كودكان خردسالش چنین نیروئى دارند ،و نه بعد از
آتش گرفتن باغ امید برگشتن سبزى و خرمى آن را مىتواند داشته باشد .
این مثلى است كه خداى تعالى آن را براى كسانى زده كه مال خود را در راه خدا
انفاق مىكنند ،ولى با منت نهادن و اذیت كردن پاداش عمل خود را ضایع مىنمایند و دیگر
راهى به بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحیح را ندارند.
انطباق مثل با ممثل بسیار روشن است ،براى اینكه اینگونه رفتارها كه اعمال
آدمى را باطل مىسازد بىجهت و بىمنشا نیست ،كسانى اینطور اجر خود را ضایع مىكنند
كه در دل دچار بیمارىهاى اخالقى از قبیل مال دوستى ،جاه دوستى ،تكبر ،عجب،
خودپسندى ،بخل شدید و  ...هستند ،بیمارىهائى كه نمىگذارد آدمى مالك نفس خود باشد ،و
مجالى براى تفكر و سنجش عمل خویش و تشخیص عمل نافع و مضر را بدهد ،و اگر مجال
مىداد و آدمى تفكر مىكرد هرگز به چنین اشتباه و خبطى مرتكب نمىشد .
كیفیت مال مورد انفاق
 ” یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم“....خداى تعالى در این آیه شریفه كیفیت مالى را كه انفاق مىشود بیان نموده و
مىفرماید :باید از اموال طیب باشد ،نه خبیث ،یعنى مالى باشد كه فقیر به رغبت آن را
بگیرد نه به كراهت و اغماض ،براى اینكه كسى كه نخواهد با بذل مال طیب ،خویشتن را به
صف ت بخشنده متصف سازد ،و بخواهد مال خبیث خود را از سر باز كند ،و زندگى خود را
از چنین آلودگیها رها سازد ،چنین كسى دوستدار كار نیك نمىشود ،و چنین انفاقى نفس او
را به كمالى نمىرساند ،و بهمین جهت است كه مىبینیم آیه شریفه با جمله ”:و اعلموا ان هللا
غنى حمید “،شروع شده است چون این جمله به ما مىفهماند كه باید در انفاق خود بىنیازى
و حمد خداى را در نظر بگیریم ،كه خدا در عین اینكه احتیاجى به انفاق ما ندارد ،مع ذلك
انفاق طیب ما را مىستاید ،پس از مال طیب خود انفاق كنید.
و نیز ممكن است جمله را چنین معنا كنیم  :كه چون خدا غنى و محمود است نباید
با او طورى سودا كرد كه الیق به جالل او جل جالله نبوده باشد.
دخالت شیطان در انفاق
 ” الشیطان یعدكم الفقر و یامركم بالفحشاء“....در این آیه بر این معنا احتجاج شده كه انتخاب مال خبیث براى انفاق ،خیرى براى
انفاقگر ندارد ،به خالف انتخاب مال طیب كه خیر انفاقگران در آن است.
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پس اینكه در آیه قبل مؤمنین را نهى كرد از اینكه مال خبیث را براى این كار
انتخاب كنند مصلحت خود آنان را در نظر گرفته ،همچنانكه در منهى عنه فساد ایشان است،
و در خوددارى از انفاق مال طیب هیچ انگیزهاى ندارند جز این فكر كه مضایقه در انفاق او
چنین مالى را ،مؤثر در بقا و قوام مال و ثروت است ،این طرز فكر باعث مىشود كه دلها
از اقدام به چنین انفاقى دریغ كنند ،به خالف مال خبیث كه چون قیمتى ندارد و انفاقش چیزى
از ثروت آنان كم نمىكند لذا از انفاقش مضایقه نمىكنند ،و این یكى از وساوس شیطان
است ،شیطانى كه دوستان خود را از فقر مىترساند ،با اینكه بذل و دادن انفاق در راه خدا و
به دست آوردن خشنودى او عینا مانند بذل مال در یك معامله است ،كه به قول معروف :هر
چه پول بدهى آش مىخورى ،مالى را هم كه انسان در راه خدا مىدهد در برابر آن ،رضاى
خدا را مىخرد ،پس هم عوض دارد و هم بهره ،كه بیانش گذشت.
عالوه بر اینكه آن كسى كه ” یغنى و یقنى -آدمى را بىنیاز مىكند و فقیر
مىسازد “،خداى سبحان است ،نه مال ،همچنانكه قرآن كریم فرمود:
 ” و انه هو اغنى و اقنى! “و سخن كوتاه اینكه :خوددارى مردم از انفاق مال طیب از آنجا كه منشا آن ترس
از فقر است و این ترس خطاست ،لذا با جمله ”:الشیطان یعدكم الفقر “،خطا بودن آن را
تنبیه كرد ،چیزى كه هست در این جمله سبب را جاى مسبب بكار برد ،تا بفهماند كه این
خوف ،خوفى است مضر ،براى اینكه شیطان آن را در دل مىاندازد ،و شیطان جز به باطل
و گمراهى امر نمىكند ،حال یا این است كه ابتدا و بدون واسطه امر مىكند ،و یا با وسائطى
كه به نظر مىرسد حق است ،ولى وقتى تحقیق مىكنى در آخر مىبینى كه از یك انگیزه
باطل و شیطانى سر درآورد.
و چون ممكن بود كسى توهم كند كه ترس نامبرده ترسى است بجا ،هر چند از
ناحیه شیطان باشد ،لذا براى دفع این توهم بعد از جمله ”:الشیطان یعدكم الفقر “،دو جمله را
اضافه كرد:
اول :اینكه فرمود” و یامركم بالفحشاء “،یعنى هرگز از شیطان توقع نداشته باشید
كه شما را به عملى درست بخواند چرا كه او جز به فحشا نمىخواند ،پس خوددارى از انفاق
مال طیب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملى بجا نیست ،زیرا این خوددارى در نفوس شما
ملكه امساك و بخل را رسوخ مىدهد ،و به تدریج شما را بخیل مىسازد ،در نتیجه كارتان
به جائى مى رسد كه اوامر و فرامین الهى مربوط به واجبات مالى را به آسانى رد كنید ،و
این كفر به خداى عظیم است ،و هم باعث مىشود كه مستمندان را در مهلكه فقر و بى چیزى
بیفكنید ،و از این راه نفوسى تلف و آبروهائى هتك گردد ،و بازار جنایت و فحشا رواج یابد،
همچنانكه در جاى دیگر قرآن آمده ”:و منهم من عاهد هللا لئن آتینا من فضله لنصدقن ،و
لنكونن من الصالحین ،فلما اتیهم من فضله بخلوا به ،و تولوا و هم معرضون ،فاعقبهم نفاقا
فى قلوبهم الى یوم یلقونه ،بما اخلفوا هللا ما وعدوه ،و بما كانوا یكذبون  -تا آنجا كه
مىفرماید :الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فى الصدقات ،و الذین ال یجدون اال جهدهم
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فیسخرون منهم ،سخر هللا منهم ،و لهم عذاب الیم ! “
دوم :این است كه فرمود ”:و هللا یعدكم مغفرة منه و فضال و هللا واسع علیم!“ در
این جمله و در موارد دیگرى كه ذیال از نظر خواننده مىگذرد ،خداى تعالى این نكته را بیان
نموده كه در این مورد حقى است و باطلى ،و شق سوم ندارد ،و حق همان طریق مستقیم
است كه از ناحیه خداى سبحان است ،و باطل از ناحیه شیطان است .آن موارد عبارتند از:
 ” فما ذا بعد الحق اال الضالل  -بعد از حق به جز ضاللت چه چیز مىتواندباشد“.
 ” قل هللا یهدى للحق  -بگو تنها خدا است كه به سوى حق هدایت مىكند“. ” انه عدو مضل مبین  -شیطان دشمنى است گمراهگر آشكار ! “خداى تعالى در آیه مورد بحث تذكر مىدهد :این خاطره كه از ناحیه خوف به ذهن
شما خطور مىكند ضاللتى است از فكر ،براى اینكه مغفرت پروردگار و آن زیادت كه خدا
در آیات قبلى ذكر كرد هر دو پاداش بذل از اموال طیب است ،و مال خبیث چنین پاداشى
ندارد .
پس حاصل حجتى كه در آیه شریفه اقامه شده این شد :كه اختیار خبیث بر طیب به
خاطر ترس از فقر و بى خبرى از منافع این انفاق است ،اما ترس از فقر ،القائى شیطانى
است ،او این ترس را به دلها مىاندازد ،و هیچ منظورى به جز گمراهى و به فحشا كشاندن
شما ندارد ،پس نباید از او پیروى كنید!
منافع انفاق
منافع این انفاق كه در آیات قبل گفتیم زیادت مال و آمرزش گناهان است  ،یك
نتیجهگیرى موهوم نیست بلكه نتیجهاى است كه ترتب آن بر انفاق را خدا وعده داده و وعده
او حق است و او واسع است ،یعنى در امكان او هست كه آنچه وعده داده ،عطا كند ،و او
علیم است ،یعنى هیچ چیزى و هیچ حالى از هیچ چیزى بر او پوشیده نیست ،پس هر
وعدهاى كه مىدهد از روى علم است .
 ” یؤتى الحكمة من یشاء“....حكمت عبارت است از قضایاى حقهاى كه مطابق با واقع باشد ،یعنى به نحوى
مشتمل بر سعادت بشر باشد ،مثال معارف حقه الهیه در باره مبدأ و معاد باشد ،و یا اگر
مشتمل بر معارفى از حقایق عالم طبیعى است معارفى باشد كه باز با سعادت انسان سروكار
داشته باشد ،مانند حقائق فطرى كه اساس تشریعات دینى را تشكیل مىدهد.
حكمت به معناى نوعى احكام و اتقان و یا نوعى از امر محكم و متقن است آن
چنانكه هیچ رخنه و یا سستى در آن نباشد ،و این كلمه بیشتر در معلومات عقلى و حق و
صادق استعمال مىشود ،و معنایش در این موارد این است كه بطالن و كذب به هیچ وجه
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در آن معنا راه ندارد.
و این جمله داللت دارد بر اینكه بیانى كه خدا در آن بیان حال انفاق و وضع همه
علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در زندگى حقیقى بشر را شرح داده ،خود یكى از
مصادیق حكمت است.
 ” و من یؤت الحكمة فقد اوتى خیرا كثیرا“ .حكمت به خودى خود منشا خیر بسیار است ،هر كس آن را داشته باشد خیرى
بسیار دارد ،و این خیر بسیار از این جهت نیست كه حكمت منسوب به خدا است ،و خدا آن
را عطا كرده ،چون صرف انتساب آن به خدا باعث خیر كثیر نمىشود ،همچنانكه خدا مال
را مىدهد ولى دادن خدا باعث نمىشود كه مال ،همه جا مایه سعادت باشد.
نكته دیگر اینكه فرمود :حكمت خیر كثیر است! با اینكه جا داشت به خاطر ارتفاع
شان و نفاست امر آن بطور مطلق فرموده باشد حكمت خیر است و این به آن جهت بود كه
بفهماند خیر بودن حكمت هم منوط به عنایت خدا و توفیق او است ،و مساله سعادت منوط به
عاقبت و خاتمه امر است ،در مثل فارسى هم مىگویند شاهنامه آخرش خوش است ،چون
ممكن است خدا حكمت را به كسى بدهد ،ولى در آخر كار منحرف شود ،و عاقبتش شر
گردد .
” و ما یذكر اال اولوا االلباب! “ آیه شریفه داللت دارد بر اینكه به دست آوردن
حكمت متوقف بر تذكر است ،و تذكر هم متوقف بر عقل است ،پس كسى كه عقل ندارد
حكمت ندارد.
اطالع خدا از انفاق ها
 ” و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان هللا یعلمه ! “یعنى آنچه شما از مال خدا و به دعوت او انفاق مىكنید و یا چیزهائى انفاق
مىكنید كه خدا بر شما واجب نكرده بلكه خودتان به وسیله نذر بر خود واجب كردهاید و در
راه خدا مىدهید خدا به آن آگاه است و هر كس را كه اطاعتش كند پاداش مىدهد و كسى كه
ستم كند مؤاخذه مىفرماید.
و همین جمله به چند نكته داللت دارد:
اول :اینكه مراد از ظلم در خصوص این آیه ،ظلم به فقرا و خوددارى از انفاق بر
آنان و حبس حقوق ایشان است ،نه مطلق معصیت ،براى اینكه مطلق معصیت انصار دارد،
و مىتوان با كفاره آنها را از نامه عمل محو كرد ،و یا به وسیله شفیعان كه یكى از آنها توبه
است و یكى دیگر اجتناب از كبائر است و یكى دیگر شفیعان روز محشر مىباشند ،از خطر
كیفر آنان رهائى یافت ،البته همه این انصار در ظلمهائى است كه تنها جنبه حق هللا دارند،
نه حق الناس ،آیه شریفه ”:ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا ،كه در آخرش
دارد :و انیبوا الى ربكم! “ راجع به یكى از انصار ظالمین است ،كه همان توبه و انابه باشد،
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و آیه ”:ان تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم “،اجتناب از گناهان كبیره را یكى
از انصار معرفى نموده و مىفرماید :اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید ما این اجتنابتان را
كفاره گناهانتان قرار مىدهیم .و آیه ”:و ال یشفعون اال لمن ارتضى “،سخن از شفیعان
قیامت دارد ،و از اینجا معلوم مىشود كه اگر یاور ستمكاران به خود را به صیغه جمع
انصار آورد ،براى این بود كه گفتیم :منظور از ظلم مطلق معصیت است ،كه افرادى
گوناگون دارد.
ترك انفاق  :گناه كبیره
دوم :نكته دومى كه جمله ”:و ما للظالمین من انصار “،بر آن داللت دارد این است
كه ظلم مورد بحث در آیه ،یعنى ترك انفاق ،كفاره نمىپذیرد ،پس معلوم مىشود ترك انفاق
از گناهان كبیره است ،چون اگر از گناهان صغیره بود كفاره مىپذیرفت ،و نیز توبه هم
نمىپذیرد ،چون حق الناس است ،و مؤید این معنا روایاتى است كه فرموده :توبه در حقوق
الناس قبول نیست ،مگر آنكه حق را به مستحق برگردانند ،و نیز شفاعت در قیامت هم شامل
آن نمىشود ،به دلیل اینكه در جاى دیگر فرمود:
 ” اال اصحاب الیمین فى جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فى سقر قالوالم نك من المصلین و لم نك نطعم المسكین...فما تنفعهم شفاعة الشافعین! “
سوم :اینكه  :این ظلم در هر كس یافت شود یعنى هر كس نافرمانى خدا را بكند و
حق فقرا را ندهد چنین كسى مورد رضایت خدا و مصداق” اال لمن ارتضى “،نخواهد بود،
چون در بحث شفاعت گفتیم كسى كه خدا دین او را نپسندد ،در قیامت شفاعت نمىكند ،از
اینجا پاسخ این سؤال كه چرا فرمود ”:ابتغاء مرضاة هللا “،و نفرمود ”:ابتغاء وجه هللا“،
روشن مىشود.
چهارم :اینكه امتناع ورزیدن از اصل انفاق بر فقرا ،در صورتى كه فقرائى باشند
و احتیاج به كمك داشته باشند از گناهان كبیره مهلكتر است ،و خداى تعالى بعضى از اقسام
این خوددارى را شرك به خدا و كفر به آخرت خوانده است ،مانند امتناع از دادن زكات ،و
فرموده ”:و ویل للمشركین ،الذین ال یؤتون الزكوة ،و هم باالخرة هم كافرون! “
دلیل بر اینكه منظور از این مشركین مسلمانانى هستند كه زكات نمىدادند ،و یا به
عبارت دیگر صدقه نمىدادند ،این است كه سوره مدثر در مكه نازل شده ،و زكات به معناى
اسالمیش در مكه و در هنگام نزول این سوره واجب نشده بود.
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انفاق آشكار و پنهان
” ان تبدوا الصدقات فنعما هى “،...
خداى سبحان در این آیه دو قسم تردید آورده ،یكى صدقه آشكار و دیگرى پنهان،
و هر دو را ستوده است ،براى اینكه هر كدام از آن دو آثارى صالح دارند ،اما صدقه آشكارا
كه خود تشویق و دعوت عملى مردم است به كار نیك ،و نیز مایه دلگرمى فقرا و مساكین
است ،كه مىبینند در جامعه مردمى رحم دل هستند كه به حال آنان ترحم مىكنند ،و در
جامعه اموالى براى آنان و رفع حوائجشان قرار مىدهند تا براى روز قیامتشان كه روز
گرفتارى است ذخیرهاى باشد ،و این باعث مىشود كه روحیه یاس و نومیدى از صفحه
دلهاشان زدوده شود ،و در كار خود داراى نشاط گردند ،و احساس كنند كه وحدت عمل و
كسب بین آنان و اغنیا وجود دارد ،اگر سرمایهدار كاسبى مىكند تنها براى خودش نیست ،و
این خود آثار نیك بسیارى دارد .
و اما حسن صدقه پنهانى این است كه در خفا آدمى از ریا و منت و اذیت دورتر
است ،چون فقیر را نمىشناسد ،تا به او منت گذارد ،و یا اذیت كند ،فائده دیگرش اینست كه
در صدقه پنهانى آبروى فقیر محفوظ مىماند ،و احساس ذلت و خفت نمىكند ،و حیثیتش در
جامعه محفوظ مىماند ،پس مىتوان گفت كه :صدقه علنى نتیجههاى بیشترى دارد ،و صدقه
پنهانى خالصتر و پاكتر انجام مىشود .
و چون بناى دین بر اخالص است ،بنابر این عمل هر قدر به اخالص نزدیكتر
باشد به فضیلت نیز نزدیكتر است ،و بهمین جهت خداى سبحان صدقه سرى را بر صدقه
علنى ترجیح داده و مىفرماید ”:وان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم! “ چون كلمه
خیر به معناى بهتر است ،و خدا به اعمال بندگانش با خبر است ،و در تشخیص عمل خیر از
غیر آن اشتباه نمىكند :و هللا بما تعملون خبیر!
 ” لیس علیك هدیهم و لكن هللا یهدى من یشاء ! “ اى پیامبر هدایت آنان به عهده تو نیست ،این خدا است كه هر كس را بخواهدهدایت مىكند!
گوئى رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم وقتى اختالف مسلمانان در خصوص مساله
انفاق را دیده و مالحظه كرده است كه بعضى انفاق را با خلوص انجام مىدهند و بعضى
دیگر بعد از انفاق منت و اذیت روا مىدارند و گروهى دیگر اصال از انفاق كردن مال
پاكیزه خوددارى مىورزند ،در دل شریف خود احساس ناراحتى و اندوه مىنمودند و لذا
خداى تعالى در این آیه ،خاطر شریف او را تسلى داده و مىفرماید :مساله اختالف مراحل
ایمان كه در این مردم مىبینى كه یكى اصال ندارد و دیگرى اگر دارد نیتش خالص نیست و
گروه سوم هم انفاق دارد و هم نیتش خالص است همه مربوط و مستند به خداى تعالى است،
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او است كه هر كس را بخواهد به هر درجه از ایمان كه صالح بداند هدایت مىفرماید ،و
بعضى را به كلى محروم مىسازد ،نه ایجاد ایمان در دلها به عهده تو است ،و نه حفظ آن ،تا
هر وقت ببینى كه پارهاى از مردم محفوظ مانده ،و در بعضى ضعیف شده و اندوهناك
شوى ،و وقتى خداى تعالى در آخر این گفتار ایشان را تهدید مىكند و با خشونت سخن
مىگوید ،دچار شفقت یعنى اندوهى توأم با ترس شوى!
شاهد بر این معنا كه ما از آیه استفاده كردیم جمله هدیهم است ،كه مصدرى است
اضافه شده بر ضمیرى كه به مردم بر مىگردد ،چون ظاهر این تعبیر این است كه ایمان تا
حدى در مردم تحقق یافته و مىفهماند كه این مقدار هدایت كه در امت خود موجود مىبینى
از تو نیست ،و آنچه هم كه تحقق نیافته مىبینى باز تو مسؤولش نیستى ،شاهد دیگر اینكه
جمله مورد بحث تسلیت خاطر آن جناب است این است كه هر جا در قرآن در مساله ایمان
استنادش به رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را نفى مىكند ،همه به منظور دلخوش ساختن آن
جناب است.
 ” و ما تنفقوا من خیر فالنفسكم ،و ما تنفقون اال ابتغاء وجه هللا “....چون ممكن بود كسى خیال و توهم كند كه این نفعى كه از ناحیه انفاق عاید
انفاقگران مىشود ،صرف اسم است ،و مسمى واقعیت خارجى ندارد ،و واقعیت این است
كه انسان مال عزیز خود را كه یك حقیقت خارجى است بدهد و منفعتى موهوم بگیرد ،پس
انفاق در راه خدا یعنى معاملهاى كه یك طرفش حقیقت است ،و طرف دیگرش خیال ،لذا
دنبال آن جمله فرمود ”:و ما تنفقوا من خیر یوف الیكم و انتم ال تظلمون  -كه آنچه انفاق
كنید بدون كم و كاست به شما بر مىگردد ،و كمترین ستمى بر شما نخواهد شد! “
خالصه این منفعتى كه شما را به سویش مىخوانیم( كه همانا ثوابهاى دنیائى و
آخرتى است )،امرى موهوم نیست ،بلكه امرى است حقیقى و واقعى كه خداى تعالى آن را
بدون اینكه چیزى از آن گم شده باشد و یا كم كرده باشد به شما خواهد رساند.
محل مصرف صدقات
 ” للفقراء الذین احصروا فى سبیل هللا “....در آیه شریفه مصرف صدقات ،البته بهترین مصرفش بیان شده كه همان فقرائى
باشد كه به خاطر عوامل و اسبابى ،از راه خدا منع شدهاند ،یا دشمنى مال آنان را گرفته و
بدون لباس و پوشش ماندهاند ،یا كارها و گرفتارىهاى زندگى از قبیل پرستارى كودكانى
بىمادر نگذاشته به كار و كسب مشغول شوند ،و یا خودشان بیمار شدهاند ،و یا كارى
انتخاب كردهاند كه با اشتغال به آن ،دیگر نمىتوانند به كار و كسب بپردازند ،مثال به طلب
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علم پرداختهاند ،و یا كارى دیگر از این قبیل .
” یحسبهم الجاهل “،...یعنى كسى كه از حال ایشان اطالع ندارد از شدت عفتى كه
دارند ایشان را توانگر مىپندارد ،چون با اینكه فقیرند ولى تظاهر به فقر نمىكنند ،پس جمله
نامبره داللت دارد بر همینكه مؤمنین تا آنجا كه مىتوانند تظاهر به فقر نمىكنند ،و از
عالمتهاى فقر به غیر آن مقدارى كه نمىتوان پنهان داشت ،پنهان مىدارند ،و مردم پى به
حال آنان نمىبرند ،مگر اینكه شدت فقر رنگ و رویشان را زرد كند ،و یا لباسشان كهنه
شود( و یا مثال از زبان اطفالشان اظهار شود ،و امثال اینها).
از اینجا معلوم مىشود كه مراد از جمله” ال یسئلون الناس الحافا “،این است كه
فقراى مؤمن اصال دریوزگى نمىكنند ،تا منجر به اصرار در سؤال شود ،زیرا بطوریكه
گفتهاند :وقتى روى كسى به سؤال باز شود براى بار دوم دیگر طاقت صبر ندارد ،و نفس او
از تلخى فقر به جزع در مىآید ،و عنان اختیار را از كف مىدهد و در هر فرصتى تصمیم
مىگیرد باز هم سؤال كند و اصرار هم بورزد ،و راه را بر هر كس بگیرد .
ولى بعید نیست كه منظور نفى اصرار باشد ،نه نفى اصل سؤال ،و منظور از
الحاف اظهار حاجت بیش از مقدار واجب باشد ،براى اینكه صرف اظهار حاجت ضرورى
حرام نیست ،بلكه گاهى واجب هم مىشود ،آن سؤالى مذموم است كه زائد بر مقدارلزوم
باشد .
و در اینكه فرمود ”:تعرفهم بسیماهم -تو ایشان را به سیمایشان مىشناسى “،و
نفرمود ”:تعرفونهم بسیماهم  -شما مسلمانان ایشان را با سیمایشان مىشناسید “،براى این
بود كه آبروى فقرا را حفظ نموده و راز آنان را بپوشاند ،و پرده تعفف آنان را هتك نكرده
باشد ،چون معروف شدن فقرا نزد همه مردم نوعى خوارى و اظهار ذلت ایشان است ،به
خالف اینكه خطاب را تنها متوجه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كند ،و بفرماید :تو ایشان
را به سیمایشان مىشناسى براى اینكه آن جناب پیامبرى است كه به سوى فقرا و اغنیا و
همه طبقات مبعوث شده ،نسبت به همه رؤوف و مهربان است ،و به نظر ما براى او از
حال فقرا گفتن نه كسر شان ایشان است ،و نه آبروریزى از آنان ،و خدا داناتر است -نكته
التفات از همه مسلمین به خطاب به شخص رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم این است.
 ” الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار “....آنهائى كه اموال خود را در شب و روز انفاق مىكنند در حالى كه گاهى انفاق خود
را پنهان داشته و گاهى آن را اظهار مىدارند  ...و اگر همه احوال انفاق را ذكر كرده براى
این بود كه بفهماند انفاقگران نسبت به عمل خود اهتمام دارند ،و همواره و در شب و روز و
خلوت و جلوت مىخواهند ثواب انفاق را دریابند ،و حواسشان جمع این است كه همواره
رضاى خدا را به دست آورند ،و لذا مىبینیم خداى سبحان در آخر این آیات با زبان مهربانى
و لطف به ایشان ،وعدهاى نیكو داده و مىفرماید ”:فلهم اجرهم عند ربهم “! ...
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روایات رسیده درباره انفاق
در تفسیر الدر المنثور در تفسیر جمله ”:و هللا یضاعف لمن یشاء “،آمده است كه
ابن ماجه ،از حسن بن على بن ابیطالب ،و از ابى هریره ،و ابى امامه باهلى ،و عبد هللا بن
عمر ،و عمران بن حصین ،روایت آورده كه همگى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
روایت كردهاند كه فرمود :هر كس هزینه سفر سربازى را بدهد ،و او را روانه میدان جنگ
كند ،و خودش خانه بماند ،خداى تعالى در برابر هر درهمى ،هفتصد درهم به او اجر
مى دهد ،و كسى كه خودش براى جهاد در راه خدا سفر كند ،و خرجى خود را همراه
بردارد ،به هر درهمى كه در این راه خرج مىكند ،هفتصد هزار درهم اجر مىدهد ،آنگاه
رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آیه نامبرده را تالوت كرد.
در تفسیر عیاشى و نیز برقى آمده كه فرمود :وقتى عمل مؤمن نیكو شد ،خداى
تعالى عمل او را مضاعف مىكند ،یعنى یك عمل را هفتصد برابر نموده و هفتصد برابر
اجر مىدهد ،این همان كالم خدا است كه مىفرماید ”:و هللا یضاعف لمن یشاء “،پس بكوشید
اعمال خود را و آنچه را انجام مىدهید براى ثواب خدا نیكو سازید .
و در تفسیر عیاشى از عمر بن یونس روایت آمده كه گفت :از امام صادق
علیهالسالم شنیدم كه مىفرمود :اگر مؤمن عمل خود را نیكو كند ،خداوند عملش را
مضاعف و چند برابر مىسازد ،هر حسنه را هفتصد برابر مىكند ،و این همان قول خدا
است كه مىفرماید ”:و هللا یضاعف لمن یشاء “،پس بر شما باد هر عملى كه انجام مىدهید
به امید ثواب خدا به وجه نیكو انجام دهید .پرسیدم منظور از وجه نیكو چیست؟ فرمود :مثال
وقتى نماز مىخوانى ركوع و سجودش را نیكو سازى ،و چون روزه مىگیرى از هر عملى
كه روزهات را فاسد مىسازد اجتناب كنى ،و چون به حج مىروى نهایت سعى خود را به
كار بندى  ،كه از هر چیز كه عمره و حجت را فاسد مىكند بپرهیزى ،و همچنین هر عملى
كه مىكنى از هر پلیدى پاك باشد.
و باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر علیهالسالم روایت كرده كه گفت :به
آن جناب عرضه داشتم :آیا در مساله ارث و احكام قضائى و سایر احكام فرقى میان مؤمن و
مسلم هست ،مثال آیا مؤمن سهماالرثش از مسلم بیشتر است؟ و یا در سایر احكام امتیاز
بیشترى دارد یا نه؟ فرم ود :نه ،هر دو در این مساله در یك مجرا قرار دارند ،و امام هر دو
را به یك چشم مىبیند ،و لیكن مؤمن در عمل بر مسلم برترى دارد ،مىگوید :عرضه داشتم:
مگر خداى تعالى نفرموده ”:من جاء بالحسنة فله عشر امثالها “،با این حال آیا نظر شما این
است كه مؤمن و مسلم در مسائلى چون نماز و زكات و روزه و حج هیچ فرقى با هم ندارند؟
مىگوید :امام فرمود :مگرخداى تعالى نفرموده ”:و هللا یضاعف لمن یشاء “،این همان
تفاوتى است كه در مؤمن و مسلم هست ،و تنها مؤمن است كه خداى تعالى حسناتش را
مضاعف نموده و یك عمل نیك او را هفتصد برابر مىكند ،این است تفاوت و برترى مؤمن
كه خدا حسنات او را به مقدار صحت ایمانش چندین برابر مىكند ،و خدا با مؤمن هر چه
بخواهد مىكند.
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مؤلف :در این معنا روایاتى دیگر نیز هست ،و اساس همه این روایات بر این
است كه جمله” و هللا یضاعف لمن یشاء “،را بالنسبه به غیر انفاقگران مطلق گرفته ،و
همینطور هم هست ،چون هیچ دلیلى نداریم كه آیه شریفه مختص به انفاقگران باشد ،و
شامل سایر اعمال نیك نشود ،بله ،آیه در مورد انفاقگران نازل شده ،لیكن این مورد نه
مخصص است و نه مقید ،و وقتى آیه مطلق باشد قهرا كلمه یضاعف نیز مطلق خواهد بود،
هم مضاعف عددى را مىگیرد ،و هم غیر عددى را ،و معنا چنین مىشود :خدا عمل هر
نیكوكار را به قدر نیكوكاریش هر جور بخواهد و براى هر كس مضاعف مىكند( یا به
هفتصد برابر و یا كمتر و یا بیشتر )،همانطور كه انفاق انفاقگران را اگر بخواهد تا هفتصد
برابر مضاعف مىسازد .
خواهى گفت :در ذیل آیه” و هللا یضاعف “،...از قائلى نقل كردید كه گفته است:
منظور از مضاعف كردن هفتصد برابر است ،بعد آن را رد كردید و نپذیرفتید ،و در اینجا
اطالق آیه را شامل زیادتر از هفتصد برابر هم دانستید آیا بین این دو بیان شما منافات
نیست؟ مىگوئیم نه ،زیرا آنجا هم مىخواستیم بگوئیم مثل هفتصد دانه جمله مضاعفه را مقید
به مساله انفاق نمىكند ،و جمله مضاعفه وابسته به مساله هفتصد دانه نیست ،و خواستیم
نتیجه بگیریم كه اگر مساله هفتصد دانه مخصوص انفاق است دلیل نمىشود كه جمله” و هللا
یضاعف“ هم مخصوص انفاق باشد ،و گفتیم مورد مخصص نیست ،اینجا هم همین را
مىگوئیم ،روایت هم همین را مىگوید ،یعنى هم مساله را مختص به انفاق نمىكند ،و هم
مضاعفه را منحصر در هفتصد برابر نمىسازد.
و اینكه حمران پرسید :مگر خدا نفرموده ”:من جاء بالحسنة  “،...و امام در
پاسخش فرمود :مگر نه این است كه خداى تعالى فرموده ”:و هللا یضاعف لمن یشاء “،این
جمله ،آیه قرآن نیست چون چنین آیهاى در قرآن نداریم ،بلكه امام خواسته است آیه را نقل به
معنا كند ،معنائى كه از دو آیه قرآن گرفته شده ،یكى آیه مورد بحث و دیگرى آیه” من ذا
الذى یقرض هللا قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثیرة“....
نكتهاى كه از روایت استفاده مىشود این است كه از نظر این روایت قبول شدن
اعمال غیر مؤمنین یعنى كسانى كه یكى از مذاهب انحرافى اسالم را دارند امرى ممكن
است ،و چنان نیست كه اعمال نیك آنان هیچ پاداشى نداشته باشد ،و انشاء هللا در این باره در
ذیل آیه ”:و المستضعفین من الولدان “....بحث خواهیم كرد.
و در مجمع البیان مىگوید :این آیه شریفه عام است ،و همه اقسام انفاق را
بر و احسان (.نقل از امام صادق علیهالسالم).
مىگیرد ،چه انفاق در جهاد ،و چه اقسام ّ
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب المصنف از ایوب روایت كرده
كه گفت :مردى از باالى تلى مشرف به رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شد ( ،منظور این
است كه از جاى خطرناكى عبور مىكرد )،مردم گفتند :عجب مرد چابكى است! اى كاش
این چابكى را در راه خدا صرف مىكرد ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :مگر راه
خدا منحصر در جنگیدن و كشته شدن است؟ آنگاه فرمود :راه خدا بسیار است ،بیرون شدن
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از خانه و سفر كردن براى طلب رزق حالل و فراهم نمودن هزینه زندگى پدر و مادر ،راه
خدا است ،و نیز سفر كردن براى طلب رزق حالل جهت زن و فرزند راه خدا است ،و سفر
كردن و طلب رزق براى به دست آوردن قوت خویشتن نیز راه خدا است ،بله كسى كه براى
زیادتر كردن مال به سفر مىرود ،او در راه شیطان است .
و نیز در همان كتاب آمده كه ابن منذر و حاكم( وى حدیث را صحیح دانسته )،آمده
كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از براء بن عازب پرسید :كه اى براء ،خرجى دادن به
مادرت چگونه است؟ و براء مردى بود كه به زن و فرزند خود از نظر خرجى گشایش
مىداد  ،رسولخدا )صلىهللاعلیهوآلهوسلّم( مىخواست بداند آیا به مادرش هم گشایش مىدهد،
و یا تنگ مىگیرد؟ براء عرضه داشت وضع بسیار خوبى دارد ،رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :خرج كردن براى اهل و اوالد و خادم ،صدقه است ،باید
متوجه باشى كه با منت نهادن و اذیت كردن به آنان اجر این صدقه را باطل نكنى .
مؤلف  :روایات در این معانى از طریق شیعه و سنى بسیار است ،و در آنها آمده:
هرعملى كه براى خدا انجام شود و خدا از آن راضى باشد ،همان عمل سبیل هللا است ،و هر
نفقهاى كه در راه خدا داده شود صدقه است.
و در تفسیر قمى در ذیل آیه ”:الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا “،...از امام صادق
علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرموده :هر كس به
مؤمنى احسانى كند ،و پس از آن او را با سخن ناهنجار خود برنجاند ،و یا بر او منت
گذارد ،صدقه خود را باطل كرده است....
و در الدر المنثور است كه ابن جریر در تفسیر آیه ”:یا ایها الذین آمنوا انفقوا من
طیبات ما كسبتم “،از على بن ابیطالب روایت كرده كه فرمود :یعنى از طال و نقره و در
معناى جمله ”:و مما اخرجنا لكم من االرض “،فرمود :یعنى از گندم و خرما و هر چیزى
كه زكات در آن واجب است.
و نیز در آن كتاب الدر المنثور است كه ابن ابى شیبه ،و عبد بن حمید ،و ترمذى
(وى حدیث را صحیح دانسته )،و ابن ماجه ،و ابن جریر ،و ابن منذر ،و ابن ابى حاتم ،و
ابن مردویه ،و حاكم كه( وى نیز حدیث را صحیح دانسته )،و بیهقى در كتاب سنن ،از براء
بن عازب روایت كرده كه در تفسیر آیه ” :و ال تیمموا الخبیث منه تنفقون “،گفته است :این
آیه در باره ما گروه انصار نازل شد ،ما مردمى بودیم كه خرما مىكاشتیم و هر یك از ما،
از نخلستان خود بقدرى كه بار آورده بود( كم یا زیاد) خرما به مسجد مىآوردیم ،بعضى یك
خوشه و بعضى دو خوشه ،و آن را در مسجد آویزان مىكردیم و اهل صفه كه مردمى
غریب و بى درآمد بودند ،وقتى گرسنه مىشدند مىآمدند و با عصاى خود به آن خوشهها
مىزدند ،خرماى رسیده و نارسى كه مىافتاد مىخوردند ،بعضى از مردم كه به كار خیر
رغبتى نداشتند خوشههاى پست و كرم خورده و یا شكسته را مىآوردند ،و آویزان مىكردند
.
خداى تعالى در این باره این آیه را نازل كرد ”:یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات
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ما كسبتم “،یعنى اى كسانى كه ایمان آوردهاید از طیبات آنچه كسب كردهاید انفاق كنید ،و
همچنین از طیبات آنچه كه ما از زمین برایتان در آوردیم ،و براى انفاق جنس پست را
انتخاب نكنید ،جنسى كه اگر دیگران براى شما هدیه بفرستند قبول نمىكنید ،مگر به خاطر
رودربایستى بعد از آنكه این آیه نازل شد دیگر هیچكس از ما جنس پست و بنجل را نیاورد،
بلكه سعى مىكردیم بهترش را بیاوریم .
و در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در تفسیر آیه ”:یا ایها الذین
آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ،و مما اخرجنا لكم من االرض و ال تیمموا الخبیث منه
تنفقون “،فرمود :رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هر وقت فرمان مىداد تا زكات خرما
جمعآورى شود ،بعضى نوع پست و بدترین خرما را براى زكات خود انتخاب مىكردند،
مانند خرماى جعرور و خرماى معافاره ،كه خرمائى كم گوشت و داراى هستههائى درشت
بود ،بعضى هم زكات خود را با بهترین خرما مىپرداختند.
رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :بعد از این ،خرماى جعرور و معافاره را
در تعیین مقدار غله دید نزنید و به حساب نیاورید ،و آن را براى زكات نیاورید ،اینجا بود
كه آیه شریفه ”:و ال تیمموا الخبیث منه تنفقون ،و لستم باخذیه اال ان تغمضوا فیه “،نازل
شد ،و منظور از اغماض گرفتن همین دو نوع خرما است ،و در روایتى دیگر آمده كه امام
صادق علیهالسالم در تفسیر آیه ”:انفقوا من طیبات ما كسبتم “،فرمود :بعضى از مردم در
جاهلیت كار و كسب بدى داشتند ،و بعد از آنكه مسلمان شدند ،خواستند از همان اموال
مقدارى را جدا كرده و به عنوان صدقه رد كنند خداى تعالى نپذیرفت ،و جز مال پاك و از
ممر پاك را قبول نكرد .
مؤلف  :در این معنا روایاتى بسیار از طرق شیعه و سنى وارد شده است.
و در تفسیر قمى در ذیل آیه ”:الشیطان یعدكم الفقر  “،...از امام نقل كرده كه
فرمود :شیطان همواره مىگوید :انفاق نكنید ،كه خودتان فقیر خواهید شد ،و خدا به شما
فضل و مغفرت خود را وعده مىدهد ،یعنى اگر در راه خدا انفاق كنید هم شما را مىآمرزد،
و هم فضلى از ناحیه خود ،در جاى آن مال قرار مىدهد.
و در الدر المنثور است كه ترمذى حدیثى را كه آن را حسن دانسته ،و نسائى و ابن
جریر ،و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن حیان و بیهقى در كتاب شعب از ابن مسعود روایت
كردهاند كه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :هم شیطان با انسان سر و كار دارد ،و هم
فرشته ،اما تماسى كه شیطان با آدمى دارد این است كه او را تهدید مىكند كه اگر فالن عمل
زشت را انجام ندهى یا فالن حق را انكار ننمائى چنین و چنان مىشوى ،و مالئكه او را
تهدید مى كنند كه اگر فالن عمل خیر را به جا نیاورى ،و حق را تصدیق نكنى چنین و چنان
مىشوى ،پس اگر كارهاى نیك به قلب كسى ،الهام شد ،بداند كه از خداست و شكر او را بجا
آورد و هر كس اعمال زشت به ذهنش خطور كرد بداند از شیطان است از شر او به خدا
پناه ببرد آنگاه این آیه را قرائت كردند ”:الشیطان یعدكم الفقر و یامركم بالفحشاء “....
و در الدر المنثور به چند طریق از ابن عباس و ابن جبیر و اسما دختر ابى بكر و
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دیگران روایت كرده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در اوائل اسالم اجازه نمىداد كه
مسلمانان به غیر مسلمین صدقه دهند ،و مسلمانان هم كراهت داشتند از اینكه به خویشاوندان
كافر خود انفاق كنند ،ولى وقتى آیه ”:لیس علیك هدیهم  “،...نازل شد ،رسولخدا
صلىهللاعلیهو آلهوسلّم اجازه داد كه به فقراى كفار هم صدقه بدهند.
مؤلف  :قبال گفتیم :جمله هدیهم تنها در مورد هدایت مسلمانان است ،و شامل كفار
نمى شود ،بنابر این آیه شریفه بیگانه از مطلبى است كه در روایات شان نزول آمده است،
عالوه بر اینكه در خود آیه وقتى مىخواهد ،مورد انفاق را ذكر كند جمله” فقراء الذین
احصروا “،...را به عنوان نمونه مىآورد ،كه همه مىدانیم منظور ،فقراى مسلمین است ،كه
در راه خدا دچار تنگدستى شدهاند ،و با در نظر گرفتن این نمونه ،آیه شریفه آنطور كه باید
با روایات شان نزول سازگارى ندارد ،و اما مساله انفاق به غیر مسلمان را  -در صورتى
كه براى رضاى خدا (مثال به دست آوردن قلوب آنان )،انجام شود مىتوان از اطالق آیات
استفاده كرد.
و در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در تفسیر جمله ”:و ان
تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم “،فرموده :این آیه راجع به صدقات غیر زكات است،
چون دادن زكات باید علنى و غیر سرى انجام شود.
و در همان كتاب از آن جناب روایت آورده كه فرمود :هر چیزى را كه خداى
عزوجل بر تو واجب ساخته علنى آوردنش بهتر از آنست كه سرى و پنهانى بیاورى ،و آنچه
كه مستحب كرده ،پنهانى آوردنش بهتر از علنى آوردنش مىباشد.
مؤلف  :در معناى این دو حدیث ،احادیث دیگرى نیز هست ،و بیانى كه معناى آنها
را روشن سازد ،گذشت.
در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه ”:للفقراء الذین احصروا فى سبیل هللا “،...گفته
است :كه امام ابو جعفر علیهالسالم فرموده :این آیه در باره اصحاب صفه نازل شد ،سپس
اضافه كرده است كه این روایت را كلبى هم از ابن عباس نقل كرده ،و اصحاب صفه نزدیك
به چهار صد نفر بودند كه در مدینه نه خانهاى داشتند و نه خویشاوندى كه به خانه آنان
بروند ،ناگزیر در مسجد زندگى مىكردند ،و بنا گذاشتند در هر سریه و لشگرى كه رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به جنگ مىفرستد شركت كنند ،و به همین سبب بود كه خداى
تعالى در این آیه شریفه به مسلمانان سفارش كرد تا مراقب وضع آنان باشند ،و لذا آنان آنچه
كه از غذایشان زیاد مىآمد هنگام عصر براى اصحاب صفه مىآوردند .
و در تفسیر عیاشى از امام ابى جعفرعلیهالسالم روایت آورده كه فرمود :خداى
تعالى گداى سمج را دوست نمىدارد.
و در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه ”:الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار “،...در
باره شان نزول این آیه گفته است بطوریكه از ابن عباس نقل شده ،این آیه در شان على بن
ابیطالب نازل شده است كه آن حضرت چهار درهم پول داشت ،یكى را در شب ،و یكى را
در روز ،سومى را پنهانى ،و چهارمى را علنى صدقه داد ،و به دنبال آن این آیه نازل شد
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كه :كسانى كه اموال خود را شب و روز ،سرى و علنى انفاق مىكنند . ...
مرحوم طبرسى سپس مىگوید :این روایت هم از امام باقر و هم از امام صادق
علیهالسالم نقل شده است.
مؤلف :این معنا را عیاشى نیز در تفسیرش و شیخ مفید در اختصاص و شیخ
صدوق در عیون آوردهاند.
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حمید ،و ابن جریر و ابن منذر و
ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن عساكر از طریق عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش مجاهد از
ابن عباس روایت كردهاند كه در تفسیر آیه ”:الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و
عالنیة “،گفته است :این آیه در شان على بن ابیطالب نازل شد ،كه چهار درهم داشت یكى
را در شب و دومى را در روز و سومى را پنهانى و چهارمى را علنى صدقه داد.
و در تفسیر برهان از كتاب مناقب بن شهر اشوب از ابن عباس و سدى ،و مجاهد
و كلبى ،و ابى صالح ،و واحدى ،و طوسى ،و ثعلبى ،طبرسى و ماوردى ،و قشیرى و
شمالى و نقاش و فتال ،و عبد هللا بن حسین ،و على بن حرب طائى ،نقل كرده كه همه
نامبردگان در تفسیرهاى خود گفتهاند :على بن ابیطالب چهار درهم نقره داشت ،یكى را
شبانه دومى را در روز ،سومى را سرى و چهارمى را علنى صدقه داد ،به دنبال آن آیه”:
الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و عالنیة “،نازل شد ،و در آن به تك تك درهمهاى
آن جناب مال نامیده شده و او را به قبول صدقاتش بشارت داده است .
( مستند :آیه  261تا  274سوره بقره المیزان ج  2 :ص )584 :
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فصل دوم

انفاق
مشارکت عموم در تامین هزینه جبهه ها

انفاق در راه خدا ،مشارکت عمومی در تأمین هزینه جنگ
 ” و قَتِلُوا فى سبِی ِل ََّّللاِ الَّذِینَ یُقَتِلُونَ ُك ْم !...
َّللاِ َو ال ت ُ ْلقُووووا ِبأ َ ْیووودِی ُك ْم ِإلوووى الت ْهلُ َكووو ِة َو أَحْ ِسووونُوا ِإ َّن َّ
 َو أَن ِفقُووووا فوووى سووو ِبی ِل َّیحوووب
َّللاَ ِ
ْال ُمحْ ِسنِینَ !
 و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید!... و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسانكنید كه خدا نیكوكاران را دوست دارد! “
به دنبال آیات پیشین که فرمود « :و قَتِلُوا فى س ِبی ِل َّ
َّللاِ الَّذِینَ یُقَتِلُونَ ُك ْم -و در راه خدا
با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید »،در این آیه دستور مىدهد براى اقامه
جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند .و می فرماید :دست خود به تهلكه نیفكنید و این
تعبیر كنایه است از اینكه مسلمانان نباید نیرو و استطاعت خود را هدر دهند ،چون كلمه
دست به معناى مظهر قدرت و قوت است ،و تهلكه به معناى هالكت است ،و هالكت به
معناى آن مسیرى است كه انسان نمىتواند بفهمد كجا است ،و آن مسیرى كه نداند به كجا
منتهى مىشود.
آیه شریفه مطلق است ،و در نتیجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و
تفریطى است ،كه یكى از مصادیق آن بخل ورزیدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ
است  ،كه این بخل ورزیدن باعث بطالن نیرو و از بین رفتن قدرت است كه باعث غلبه
دشمن بر آنان مىشود ،همچنانكه اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و
مسكنت و در نتیجه انحطاط حیات و بطالن مروت مىشود.
( مستند :آیه  190تا  195سوره بقره المیزان ج  2 :ص )87 :
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قرض الحسنه در راه خدا ،وظیفه عمومی برای تأمین نیازهای جنگ
َّللاِ َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
 ” َو قَ ِتلُوا فى سبِی ِل َّع ِلی ٌم!
َّللاَ ِ
سمی ٌع َ
یرة ً َو َّ
 َّمن ذَا الَّذِى یُ ْق ِرض ََّّللاُ یَ ْق ِبض
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً فَیُض ِعفَهُ لَهُ أَضعَافا ً ك ِث َ
َویَبْصط َو ِإلَ ْی ِه ت ُ ْر َجعُونَ !
 در راه خدا كارزار كنید و بدانید كه خدا شنوا و دانا است! كیست كه خدا را وامى نیكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسیار افزونكند ،خدا است كه تنگى مىآورد و فراوانى نعمت مىدهد و به سوى او
بازگشت مىیابید!»
این آیات جهاد را واجب مىكند و مردم را دعوت مىكند به اینكه در تجهیز
یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات ،انفاق كنند.
خداى تعالى هزینهاى را كه مؤمنین در راه او خرج مىكنند ،قرض گرفتن خودش
نامیده ،و این به خاطر همان است كه:
 مىخواهد مؤمنین را بر این كار تشویق كند، و هم بیان کند که انفاقهاى نامبرده براى خاطر اوست، و نیز براى ایون اسوت كوه خوداى سوبحان بوه زودى عووض آن را چنود برابور بوهصاحبانش بر مىگرداند.
خداى تعالى سیاق خطاب را كه قبال امر بود و مىفرمود :جهاد كنید ،به سیاق
خطاب استفهامى برگردانید ،و فرمود :كیست از شما كه چنین و چنان كند؟ این تغییر به
خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است ،چون سیاق امر خالى از كسب تكلیف نیست ،ولى
سیاق استفهام دعوت و تشویق است ،در نتیجه ذهن شنونده تا حدى از تحمل سنگینى امر
استراحت مىكند ،و نشاط مىیابد .
 ” و هللا یقبض و یبسط و الیه ترجعون ! “اینكه از صفات خداى تعالى سه صفت :قبض و بسط و مرجعیت او را آورده،
براى این كه اشعار كند آنچه در راه خدا به او مىدهند باطل نمىشود ،و بعید نیست كه چند
برابر شود ،براى اینكه گیرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد ناقص مىكند و هر چه
را بخواهد زیاد مىكند ،و شما به سوى او بر مىگردید و آن زیاد شده را پس مىگیرید .
بطوری که گفتیم ،خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را
دعوت مىكند به اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات ،انفاق كنند .و
اگر این انفاق را قرض دادن به خدا خوانده ،چون انفاق در راه خدا است ،عالوه بر اینكه
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این تعبیر هم تعبیرى است سلیس ،و هم مشعر به قرب خدا ،مىفهماند انفاق كنندگان نزدیك
به خدا هستند بطورى كه با او دادوستد دارند.
( مستند:آیه  244و  245سوره بقره المیزان ج  2 :ص )430 :

شرکت افراد جامعه در تدارک مالی و انسانی جهاد
اط ْال َخ ْی ِل
 « َو أ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما است َط ْعتُم ِ ّمن قُ َّوةٍ َو ِمن ِ ّربَ ِعد َُّوك ْم َو َءاخ َِرینَ ِمن د ُونِ ِه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم َو
َ
س ِبی ِل َّ
َّللاِ ی َُوف ِإلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ !
 و آماده كنید براى كارزار با ایشان هر چه را مىتوانید از نیرو و از اسبان بستهشده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان
كه شما آنان را نمىشناسید و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد !»
عد َُّو َّ
َّللاِ َو
ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فى

اینكه فرمود «:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل »،امر عامى است
به عموم مؤمنین كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا
خواهند كرد تهیه كنند ،به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را
دارند.
 « َ ...و َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فى سبِی ِل ََّّللاِ ی َُوف إِلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ ،
 و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهدشد!»
چون غرض حقیقى از تهیه نیرو این است كه به قدر توانائیشان بتوانند دشمن را دفع
كنند و مجتمع خود را از دشمنى كه جان و مال و ناموسشان را تهدید مىكند حفظ نمایند .و
به عبارت دیگرى كه با غرض دینى نیز مناسبتر است این است كه به قدر توانائیشان نائره
فساد را كه باعث بطالن كلمه حق و هدم اساس دین فطرى مىشود و نمىگذارد خدا در
زمین پرستش شود و عدالت در میان بندگان خدا جریان یابد خاموش سازند.
و این خود امرى است كه فرد فرد جامعه دینى از آن بهرهمند مىشوند ،پس آنچه را
كه افراد و یا جماعتها در این راه یعنى جهاد براى احیاى امر پروردگار انفاق مىكنند عینا
عاید خودشان مى شود ،و اگر جان خود را در این راه داده باشد در راه خدا شهید شده و در
نتیجه به زندگى باقى و جاودانه آخرت رسیده است ،زندگى حقیقى كه جا دارد تمامى
فعالیتهاى هر كس در راه به دست آوردن آن باشد.
جمله « و ما تنفقوا من شىء فى سبیل هللا  »،...از امثال آیه« و ما تنفقوا من خیر
یوف الیكم »،عمومىتر است ،چون خیر بیشتر به مال گفته مىشود ،و جان را شامل
نمىگردد بخالف آیه مورد بحث كه فرمود:هر چیزى كه انفاق كنید!
( مستند :آیه  60سوره انفال المیزان ج  9 :ص )151 :
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انفاق ،نتیجه و غایت خوبی ها
تحبُّونَ َو َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فَإ ِ َّن َّ
ع ِلی ٌم!
بر َحتى تُن ِفقُوا ِم َّما ِ
 ” لَن تَنَالُوا ْال ََّّللاَ ِب ِه َ
 شما هرگز به خیر نمىرسید تا آنكه از آنچه دوست دارید انفاق كنید ،و هر چهرا انفاق كنید خداى تعالى به آن دانا است!“
كلمة ِبر (خوبى) هم در اعمال قلبي استعمال مي شود و هم در اعمال بدني .در آیه
بر و آن غایتى معرفى شده كه انسان را به آن مىرساند ،و این به
مورد بحث ،انفاق ،نتیجه ّ
ما مىفهماند كه خداى تعالى عنایت و اهتمام بیشترى به این جزء از آن اركان دارد.
چون او خالق انسانها است و مىداند تعلق قلبى انسان به آنچه بدست آورده و جمع
كرده ،جزو غریزه اوست .پس مجاهدت انسان در انفاق مال ،بیشتر و دشوارتر از سایر
عبادات و اعمال است ،چون در آنها فوت و زوال و كمبود ،چشمگیر نیست.
” و ما تنفقوا من شىء فان هللا به علیم “،این جمله تشویق انفاقگران است ،تا وقتى
كه انفاق مى كنند خوشحال باشند به اینكه مال عزیز و محبوبشان هدر نرفته و انفاقشان
بىاجر نمانده است ،بلكه خدائى كه دستور انفاق به آنان داده ،به انفاقشان و آنچه انفاق
مىكنند ،آگاه است.
( مستند :آیه  92سوره آل عمران المیزان ج  3 :ص )531 :

كفر و ظلم ناشي از سرپیچي از حكم انفاق
ْ
تى یَ ْو ٌم ال بَ ْی ٌع ِفی ِه َو ال ُخلَّةٌ
 ” َیأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا أَن ِفقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَ ُكم ِ ّمن قَ ْب ِل أَن یَأ ََو ال شفَعَةٌ َو ْال َك ِف ُرونَ ُه ُم الظ ِل ُمونَ !
 شما كه ایمان دارید پیش از آنكه روزى بیاید كه در آن معامله و دوستى وشفاعت نباشد از آنچه روزیتان كرده انفاق كنید و كافران خود ،ستمگرانند! “
معني این آیه روشن است ولي نكته مهمي كه در این آیه است این است كه ذیلش
داللت دارد بر اینكه سرپیچى كردن از انفاق ،كفر و ظلم است!
( مستند :آیه  254سوره بقره المیزان ج  2 :ص )492 :
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فصل سوم

شرایط انفاق دهنده و انفاق گیرنده

به چه کسی و چگونه باید انفاق کرد؟
َیر فَ ِل ْل َو ِلدَی ِْن َو األ َ ْق َربِینَ َو ْالیَت َ َمى َو
 ” یَسئَلُونَك َما ذَا یُن ِفقُونَ قُ ْل َما أَنفَ ْقتُم ِ ّم ْن خ ٍَیر فَإ ِ َّن َّ
ع ِلی ٌم !
َّللاَ بِ ِه َ
ین َو اب ِْن السبِی ِل َو َما ت َ ْفعَلُوا ِم ْن خ ٍ
ْال َمس ِك ِ
 از تو مىپرسند :چه انفاق كنند؟ ( بگو اوال باید مىپرسیدید كه به چه كسىانفاق كنیم در ثانى مىگوئیم ):هر چه انفاق مىكنید به والدین و خویشاوندان و
ایتام و مساكین و در راه ماندگان انفاق كنید و از كار خیر هر چه به جاى آرید
بدانید كه خدا به آن دانا است !“
در این آیه سؤال از جنس و نوع انفاقات كردهاند ،كه از چه جنسى و چه نوعى
انفاق كنند؟ آیه شریفه جنس مورد انفاق را بیان كرده ،و با دو جمله بطور اجمال متعرض
آن شده ،اول با كلمه ” من خیر “،و دوم با جملة ” و ما تفعلوا من خیر فان هللا به علیم“.
پس آیه شریفه داللت دارد بر اینكه آن چیزى كه باید انفاق شود مال است ،حال هر
چه مىخواهد باشد ،چه كم و چه زیاد ،و اینكه این عمل عمل خیرى است ،و خدا بدان آگاه
است ،و لیكن ایشان باید مىپرسیدند به چه كسى انفاق كنند ،و مستحق انفاق را بشناسند ،و
مستحقین انفاق عبارتند از :والدین ،اقربا ،ایتام ،مساكین ،و ابن السبیل .
” و ما تفعلوا من خیر فان هللا به علیم “،در این جمله انفاق در جمله قبل به كلمه ”
خیر“ تبدیل شده ،همچنانكه در اول آیه مال به كلمه ” خیر“ تبدیل شده بود ،و این براى
اشاره به این نكته است كه انفاق چه كم و چه زیادش عملى پسندیده و سفارش شده است ،و
لیكن در عین حال باید چیزى باشد كه مورد رغبت و عالقه باشد همچنانكه قرآن كریم
فرموده:
” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون “ .و نیز فرموده:
” یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ،و مما اخرجنا لكم من االرض و ال
تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم باخذیه اال ان تغمضوا فیه“.
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و نیز اشاره باشد به اینكه انفاق باید به صورتى زشت و شر نباشد ،مانند انفاق توأم
با منت و اذیت ،همچنانكه در جاى دیگر به این نكته تصریح كرده مىفرماید:
” ثم ال یتبعون ما انفقوا منا و ال اذى “،و نیز فرموده:
” یسئلونك ما ذا ینفقون؟ قل العفو ! “
( مستند :آیه  215سوره بقره المیزان ج  2 :ص ) 239 :

چه مقدار ،و از چه چیز ،باید انفاق کرد؟
 ” َو یَسئَلُونَك َما ذَا یُن ِفقُونَ قُ ِل ْالعَ ْف َو َكذَ ِلك یُبَ ُین َّ
ت لَعَلَّك ْم تَتَفَ َّك ُرونَ !
َّللاُ لَ ُك ُم االَیَ ِ
 فى الدُّ ْنیَا َو االَ ِخ َر ِة ! ... و نیز از تو مىپرسند چه تعداد انفاق كنند؟ بگو حد متوسط را،خدا اینچنین آیات را برایتان بیان مىكند تا شاید تفكر كنید“!...
گفتار در اینكه چرا در پاسخ از اینكه (چه انفاق كنیم؟) فرموده( :عفو را ) همان
گفتارى است كه ما در تفسیر ” :آیه یسئلونك ما ذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و
االقربین  “،...در مطلب باال گذراندیم.
و در كافى و تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت آمده كه فرمود :عفو
به معناى حد متوسط است.
و در تفسیر عیاشى از امام باقر و امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود:
عفو یعنى مقدار كفایت ،و در روایتى كه از ابى بصیر نقل كرده فرموده عفو ،به معناى
میانهروى است .
و نیز در آن كتاب در ذیل آیه ”:الذین اذا انفقوا لم یسرفوا  ،و لم یقتروا ،و كان بین
ذلك قواما “،از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :وقتى آن صحیح نبود ،و این
هم صحیح نبود ،قهرا حد وسط صحیح است.
و در مجمع البیان از امام باقر علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :عفو آن مقدارى
است كه از قوت سال زیاد بیاید.
در الدر المنثور در تفسیر آیه ” و یسئلونك ما ذا ینفقون  “،...از ابن عباس روایت
آورده كه گفت :چند نفر از صحابه بعد از آنكه مامور شدند در راه خدا انفاق كنند ،نزد
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شدند ،و عرضه داشتند ما نفهمیدیم این نفقهاى كه مامور
شدهایم از اموالمان در راه خدا بدهیم چیست؟ بفرما چه باید بدهیم ،خداى تعالى این آیه را
نازل كرد ”:و یسئلونك ما ذا ینفقون قل العفو “،و قبل از این آیه مسلمانان آنقدر انفاق
مىكردند كه حتى مختصرى كه صدقه دهند و مالى كه غذائى براى خود فراهم كنند برایشان
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نمىماند.
و نیز در الدر المنثور است كه از یحیى روایت شده كه گفت :من شنیدم معاذ بن
جبل ،و ثعلبه نزد رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شدند و پرسیدند :یا رسول هللا ما بردهدار و
زن و بچهدار هستیم ،بفرما از اموال خود چه مقدار انفاق كنیم؟ خداى تعالى این آیه را نازل
كرد كه ”:و یسئلونك ما ذا ینفقون قل العفو“.
مؤلف  :روایات همه با هم متوافقند ،و روایات در فضل صدقه و كیفیت و مورد و
كمیت آن از حد شمار بیرون است.
( مستند :آیه  219تا  220سوره بقره المیزان ج  2 :ص )295 :

مشمولین و مستحقین احسان
 « َو ا ْعبُد ُوا َّشر ُكوا ِب ِه شیْئا ً َو ِب ْال َو ِلدَی ِْن ِإحْ سنا ً َو ِبذِى ْالقُ ْربى َو ْالیَت َ َمى َو
َّللاَ َو ال ت ُ ِ
ب َو اب ِْن السبِی ِل َو
ب َو
ِ
ب بِ ْال َجن ِ
الصاح ِ
ار ْال ُجنُ ِ
ار ذِى ْالقُ ْربى َو ال َج ِ
ین َو ال َج ِ
ْال َمس ِك ِ
یحب َمن كانَ ْ
َما َملَ َكت أ َ ْی َمنُ ُك ْم ِإ َّن َّ
مخت َاالً فَ ُخورا ً !
َّللاَ ال ِ
 و خدا را بپرستید ،و چیزى شریك او مگیرید ،و به پدر و مادر احسان كنید ،وهمچنین به خویشاوندان ،و یتیمان ،و مسكینان و همسایه نزدیك و همسایه
دور ،و رفیق مصاحب ،و در راه مانده و بردگان كه مملوك شمایند ،كه خدا
افرادى را كه متبختر و خود بزرگ بینند ،و به دیگران فخر مىفروشند دوست
نمىدارد !»
می فرماید « :و بالوالدین احسانا »،به پدر و مادر احسان كنید! و همچنین به ذی
القربی و ....
معناى كلمه ذو القربى خویشاوند و معناى جار ذى القربى و الجار الجنب از آنجا كه
در مقابل هم قرار گرفتهاند ،اولى همسایه نزدیك و دومى همسایه دور است ،و منظور از
این دورى و نزدیكى دورى و نزدیكى از نظر خانه است.
در روایت هم از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نقل شده كه همسایه را تحدید
فرمود به كسى كه بین خانه تو و خانه او چهل ذراع ،یعنى بیست ذرع فاصله باشد ،و در
روایتى دیگر تحدید شده به چهل خانه ،كه احتمال دارد روایت اولى خواسته باشد همسایه
نزدیك را تحدید كند و دومى همسایه دور را .
و جمله الصاحب بالجنب به معناى كسى است كه پهلوى آدمى باشد ،حال یا در سفر
از سایر رفقا به انسان نزدیكتر باشد ،و یا در حضر خانهاش دیوار به دیوار آدمى باشد ،و یا
در جاى دیگر مصاحب آدمى باشد.
و كلمه ابن السبیل به معناى كسى است كه در سفر فقیر شده باشد ،و یا اگر او را
پسر راه خوانده اند ،از این بابت است كه به غیر از راه كسى نیست كه وى منسوب به او
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باشد ،تنها این مقدار به او معرفت داریم كه در راه سفر است ،به این جهت او را پسر راه
خواندهاند و اما این كه فقیر و بى زاد و راحله هم هست از خارج مفهوم كلمه به دست مىآید
و خود كلمه ابن السبیل بر آن داللت ندارد.
و منظور از جمله :ما ملكت ایمانكم بردگان از كنیز و غالم است ،به قرینه این كه
این طایفه را در عداد كسانى كه باید به آنان احسان كرد مىشمارد.

آغاز این آیات با جمله « :و اعبدوا هللا و ال تشركوا به شیئا »،دعوت به توحید
مىكند  ،اما توحید عملى و آن این است كه شخص موحد اعمال نیك خود را كه از آن جمله
احسان مورد بحث است صرفا به خاطر رضاى خداى تعالى انجام دهد ،و در برابر انجام آن
ثواب آخرت را بخواهد ،نه اینكه هواى نفس را پیروى نموده ،آن را شریك خداى تعالى در
پیروى خود بداند .
توحید عملى عبارت است از این كه انسان عملى را كه انجام مىدهد صرفا براى آن
انجام دهد كه ثواب خداى را به دست آورد ،و در حین عمل به یاد روز حساب باشد ،روزى
كه روز ظهور ثوابها و عقابها است ،و شرك در عمل این است كه انسان روز جزا را
فراموش كند  -و معلوم است كه اگر ایمان به آن داشته باشد فراموشش نمىكند  -و در نتیجه
عملى را كه مى كند به منظور تحصیل مثوبت نباشد ،بلكه براى هدفى باشد كه هواى نفسش
آن هدف را در نظرش جلوه داده ،از قبیل مال دنیا ،و یا ستایش مردم ،و یا امثال آن ،چنین
انسانى هواى نفس خود را رو بروى خود قرار داده ،و مانند پرستش خدا آنرا مىپرستد ،و
شریك خدایش قرار مىدهد .
پس مراد از عبادت خدا و اخالص براى او این شد كه ،عبادت را فقط و فقط به
خاطر رضاى خدا و به منظور تحصیل مثوبات او بیاورد ،نه به خاطر پیروى هواى نفس .
در این آیات مسلمین را تشویق و تحریك بر احسان و انفاق در راه خدا نموده ،و در
ازاى آن وعده جمیل داده و ترك آن را كه یا به انگیزه بخل است ،و یا به انگیزه انفاق در
راه خود نمایى است ،مذمت كرده است  -آرى كسى هم كه به عنوان خود نمایى انفاق مىكند
انفاق در راه خدا را ترك كرده است.
اخبار وارده از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و اهل بیت او علیهم السالم در باره
احسان به والدین و خویشاوندان و یتیمان و سایر طبقاتى كه نامشان در آیه شریفه آمده آنقدر
زیاد است كه از شماره بیرون است.
( مستند :آیه  36تا  40سوره نساء المیزان ج  4 :ص )559 :
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کیفر آنان که از انفاق بخل می ورزند!
 « الَّذِینَ یَ ْب َخلُونَ َو یَأ ْ ُم ُرونَ النَّاس ِب ْالب ُْخ ِل َو یَكت ُ ُمونَ َما َءات َا ُه ُم ََّّللاُ ِمن فَض ِل ِه َو
عذَابا ً ُّم ِهینا ً !
أ َ ْعت َ ْدنَا ِل ْلك ِف ِرینَ َ
 همان كسانى كه بخل مىورزند ،و دیگران را نیز به بخل دعوت مىكنند ،وآنچه خدا از فضل خود به آنان روزى كرده كتمان مىكنند ،و ما براى
كفرپیشگان عذابى تهیه كردهایم كه در برابر تبخترشان خوارشان سازد!»
منظور در این جمله این نیست كه فقط با زبان به مردم مىگویند بخل بورزید ،بلكه
با روش عملى خود مردم را به بخل وادار مىسازند ،حال چه اینكه به زبان هم دعوت بكنند
و یا سكوت نمایند ،چون این طایفه همواره داراى ثروت و اموالند ،و طبیعتا مردم به كاخ و
زندگى آنها تقرب مىجویند ،و از دیدن زرق و برق زندگى آنها حالت خضوع و دلدادگى
پیدا مىكنند ،چون طمع طبیعت بشر است ،پس عمل افراد بخیل خود دعوت كننده مردم به
بخل است ،به بخل امر مىكند ،و از انفاق منع مىنماید ،و مثل این است كه با زبان امر و
منع كنند.
و اما اینكه فرمود :آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده را كتمان مىكنند ،از این
بابت است كه افراد بخیل وقتى به مواردى كه جاى انفاق است بر مىخورند تظاهر به فقر
مىكنند چون از سؤال مردم و درخواست كمكشان سخت ناراحت مىشوند ،و از سوى دیگر
مىترسند اگر از دادن مال خوددارى كنند ،مردم خونشان را بریزند و یا آرامش زندگیشان
را سلب كنند ،براى اینكه مردم متوجه ثروت و اموال آنان نشوند ،لباس پاره مىپوشند ،و
غذاى نامطلوب مىخورند.
و مراد از كلمه كافرین معناى لغوى آن است ،كه همان پوشاندن است ،چون افراد
بخیل نعمتى را كه خدا به آنان داده مىپوشانند.
( مستند :آیه  36تا  40سوره نساء المیزان ج  4 :ص )559 :

کیفر آنان که انفاق ریائی می کنند!
اس َو ال یُؤْ ِمنُونَ ِب َّ
اَّللِ َو ال ِب ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو َمن
 « َو الَّذِینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ْم ِرئ َا َء النَّ ِیَ ُك ِن الشی ُ
ْطن لَهُ قَ ِرینا ً فَسا َء قَ ِرینا ً !
 همان كسانى كه اموال خود را به عنوان ریا انفاق مىكنند ،و به خدا و روزقیامت ایمان ندارند ،و معلوم است كسى كه قرینش شیطان باشد ،چه بد قرینى
دارد! »
« و الذین ینفقون اموالهم رئاء الناس  »،...یعنى اگر انفاق مىكنند به منظور نشان
دادن به مردم مىكنند ،و در این آیه شریفه داللت بر این معنا است كه ریا در انفاق  -و یا در
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هر كارى دیگر  -شرك به خدا است ،و ریا كارى كشف مىكند از این كه ریاكار ایمانى به
خدا ندارد ،زیرا اعتمادش به دیدگاه مردم ،و خوشایند آنان از عمل او است ،شرك از جهت
عمل نیز هست ،براى اینكه ریا كار از عمل خود ثواب آخرت را نمىخواهد ،بلكه تنها نتایج
سیاسى كه انفاقش براى دنیایش دارد مىخواهد ،و آیه شریفه این داللت را هم دارد كه ریا
كار قرین شیطان است ،و چه قرین بدى است.
َّللاُ َوكانَ َّ
ارزَ قَ ُه ُم َّ
علَی ِه ْم لَ ْو َءا َمنُوا بِ َّ
ع ِلیما ً؟
َّللاُ بِ ِه ْم َ
 « َو َماذَا َاَّللِ َو ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َوأَنفَقُوا ِم َّم َ
 ِإ َّن َّع ِظیما ً !
َّللاَ ال یَظ ِل ُم ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ َو إِن ت َك َحسنَةً یُض ِع ْف َها َو یُؤْ ِ
ت ِمن لَّد ُ ْنهُ أَجْرا ً َ
 چه مىشد و چه ضررى برایشان داشت اگر به خدا و روز جزا ایمان مىآوردند؟و از آنچه خدا روزیشان كرده انفاق مىنمودند ،با اینكه خدا به وضعشان دانا
است؟
 و خدا به سنگینى یك ذره ظلم نمىكند ،و اگر عمل آنان حسنه باشد آن رامضاعف مىكند ،و از ناحیه خود اجرى عظیم مىدهد!»
این آیه به ما مىفهماند خوددارى كردن از انفاق در راه خدا ناشى از نداشتن ایمان به
خدا و روز جزا است ،و اگر انسان فكر مىكند چنین ایمانى دارد ،اشتباه كرده ،ایمانش
واقعى نیست ،صرفا پوستهاى ظاهرى است.
« ان هللا ال یظلم مثقال ذرة »،ذره كوچكترین مورچه قرمز ،یا تك غبارى است كه
در هوا معلق است ،و به چشم دیده نمىشود مگر وقتى كه در ستون نورى كه از پنجره به
داخل اطاق تابیده قرار بگیرد ،یعنى خدا ظلمى نمىكند كه حتى معادل سنگینى و وزن یك
ذره باشد .
« و ان تك حسنة  »،...اگر آن مثقالى كه گفتیم حسنه باشد ،خداى تعالى آن را
مضاعف و دو چندان مىكند.
( مستند :آیه  36تا  40سوره نساء المیزان ج  4 :ص )559 :

اعتقاد به تقدیرالهی ،و نهی از بخل و امساک
برأَهَا
ض َو ال فى أَنفُ ِس ُك ْم ِإال فى كت َ ٍ
صیبَ ٍة فى األ َ ْر ِ
 « َما أَصاب ِمن ُّم ِب ِ ّمن قَ ْب ِل أَن نَّ َ
على َّ
ِیر،
َّللاِ یَس ٌ
ِإ َّن ذَ ِلك َ
یحب ك َّل ْ
على َما فَات َ ُك ْم َو ال ت َ ْف َر ُحوا بِ َما َءات َاک ْم َو َّ
ور،
َّللاُ ال ِ
 ِلّ َكیْال ت َأ ْ ْسوا َ
مخت َا ٍل فَ ُخ ٍ
 الَّذِینَ یَ ْب َخلُونَ َو یَأ ْ ُم ُرونَ النَّاس ِب ْالب ُْخ ِل َو َمن یَت ََو َّل فَإ ِ َّن َّى ال َح ِمید ُ!
َّللاَ ُه َو ْالغَن ُّ
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 هیچ مصیبتى در زمین و نه در نفس خود شما به شما نمىرسد مگر آنكه قبل ازاینكه آن را حتمى و عملى كنیم در كتابى نوشته شده بود ،این براى خدا آسان
است،
 این را بدان جهت خاطر نشان ساختیم تا دیگر از آنچه از دستتان مىرودغمگین نشوید ،و به آنچه به شما عاید مىگردد خوشحالى مكنید ،كه خدا هیچ
متكبر و فخرفروش را دوست نمىدارد،
 همانهایى كه بخل مىورزند ،و مردم را هم به بخل وا مىدارند ،و كسى كه ازانفاق اعراض كند باید بداند كه خداى تعالى بىنیازى است كه تمامى اعمالش
ستوده است!»
مختال و افتخار ناشى از این مىشود كه انسان توهم كند كه آنچه نعمت دارد به
خاطر استحقاق خودش است ،و این بر خالف حق است ،چون او فعلى را كه باید مستند به
تقدیر خدا كند به استقالل نفس خود كرده ،و این اختیال و افتخار هر دو از رذائل نفسند ،كه
خدا آن را دوست نمىدارد.
« الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل  »،...این جمله صفت و نشانى كل مختال
فخور را مىدهد ،و مىفهماند كه اگر خدا آن دو را دوست نمىدارد ،چرا نمىدارد ،براى
اینكه اگر بخل مىورزند انگیزهشان این است كه مال خود را كه تكیهگاه آنان در این اختیال
و افتخار است از دست ندهند ،و اگر به مردم هم سفارش مىكنند كه آنها هم بخل بورزند
براى این است كه هر چه را براى خود مىخواهند براى دیگران نیز مىخواهند ،و نیز
مى خواهند كه سخاوت و بذل و بخشش در مردم شایع نشود ،چون اگر شایع شود بخل آنان
بیشتر نمود مىكند ،و مردم بیشترى مىفهمند كه فالنى بخیل است.
« و من یتول فان هللا هو الغنى الحمید »،یعنى كسانى از انفاق در راه خدا رو
گردانند ،و از مواعظ او پند نمىگیرند كه اطمینان قلبى برایشان حاصل نمىشود ،كه صفت
دنیا و نعمت بهشت همان است كه خدا بیان كرده ،و همچنین باور ندارند كه تقدیر امور به
دست اوست ،چون او غنى است و احتیاجى به انفاق آنان ندارد ،و حمید هم هست ،در آنچه
مىكند محمود و ستوده است.
این آیات سهگانه به طورى كه مالحظه مىفرمایید مردم را به انفاق و مبارزه با بخل
و امساك دعوت و تشویق مىكند ،و مىخواهد تا مردم از اندوه بر آنچه از ایشان فوت
مىشود و شادى به آنچه به ایشان مىرسد زهد بورزند ،براى اینكه امور از ناحیه خدا مقدر
است ،و قضایش از ناحیه او رانده شده ،و در كتابى نوشته شده ،كتابى كه هر چیزى را قبل
از قطعى شدنش نوشته است.
( مستند :آیه  22تا  24سوره حدید المیزان ج  19 :ص )296 :
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نهی توانگران از کوتاهی در بخشش
 « َو ال یَأْت َ ِل أُولُوا ْالفَض ِل ِمنك ْم َو السعَ ِة أَن یُؤْ تُوا أُولى ْالقُ ْربى َو ْال َمسكِینَ َوَّللاُ لَك ْم َو َّ
تحبُّونَ أَن یَ ْغ ِف َر َّ
ْال ُم َه ِج ِرینَ فى س ِبی ِل َّ
َّللاِ َو ْلیَ ْعفُوا َو ْلیَصفَ ُحوا أ َ ال ِ
َّللاُ
َ
ور َّر ِحی ٌم،
غفُ ٌ
 و نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره خویشاوندان خود و مسكینان و مهاجرانراه خدا از بخشش و انفاق كوتاهى كنند باید مؤمنان همیشه بلند همت بوده و
نسبت به خلق عفو و گذشت پیشه كنند و از بدیها درگذرند آیا دوست نمىدارید
كه خدا هم در حق شما مغفرت و احسان كند كه خدا بسیار آمرزنده و مهربان
است!»
معناى آیه این است كه صاحبان فضل و سعه یعنى توانگران از شما نباید در دادن
اموال خود به خویشاوندان و مساكین و مهاجرین در راه خدا كوتاهى كنند ،و یا توانگران
چنین كارى را ترك كنند ،و یا توانگران هیچ وقت سوگند نخورند كه دیگر به نامبردگان
چیزى نمىدهیم« و لیعفوا عنهم و لیصفحوا »،اگر هم از نامبردگان عمل نامالیمى دیدند
صرف نظر كنند ،و ببخشایند.
آنگاه توانگران را تحریك نموده و مىفرماید «:ا ال تحبون ان یغفر هللا لكم وهللا
غفور رحیم  -مگر دوست نمىدارید كه خدا هم بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده و مهربان
است».
در این آیه بنا به فرضى كه با آیات افك نازل شده و متصل به آنها باشد ،داللت بر
این معنا است كه یكى از مؤمنین تصمیم گرفته بوده كه احسان همیشه خود را از كسانى كه
مرتكب افك شدهاند قطع كند ،و خداى تعالى او را از این عمل نهى كرده ،و سفارش اكید
فرموده كه همچنان احسان خود را ادامه دهد.
( مستند :آیه  22سوره نور المیزان ج  15 :ص )134 :

حق معلوم در اموال برای سائل و محروم
-

« ِإ َّن ْال ُمتَّقِینَ فى َجنَّ ٍ
ُون،
ت َو ُ
عی ٍ
اخذِینَ َما َءات َا ُه ْم َرب ُه ْم ِإن ُه ْم كانُوا قَ ْب َل ذَ ِلك محْ ِسنِینَ ،
َء ِ
كانُوا قَ ِلیالً ِ ّمنَ الَّ ْی ِل َما ی ْه َجعُونَ ،
ار ُه ْم یَست َ ْغ ِف ُرونَ ،
َو ِباألَس َح ِ
وم،
َو فى أ َ ْم َو ِل ِه ْم َح ٌّق ِلّلسائ ِل َو ال َمحْ ُر ِ
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محققا مردم با تقوى در بهشتها و چشمهسارهایى وصفناپذیرند،
در حالى كه به آنچه پروردگارشان به ایشان مىدهد راضىاند ،چون در دنیا از
نیكوكاران بودند،
آرى ،اندكى از شبها را مىخوابیدند،
و در سحرها استغفار مىكردند،
و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند».

و فى اموالهم حق للسائل و المحروم ،آیات اولی سیره متقین نسبت به درگاه خداى
سبحان را بیان مىكرد و مىفرمود شب زنده دارند و در سحرها استغفار مىكنند ،ولى این
آیه سیره آنان را در برابر مردم بیان مىكند ،و آن این است كه به سائل و محروم كمك مالى
مىكنند.
و اما اینكه فرمود :در اموال آنان حقى است براى سائل و محروم ،با اینكه حق
مذكور تنها در اموال آنان نیست ،در اموال همه هست ،براى این بوده كه بفهماند متقین با
صفایى كه در فطرتشان هست این معنا را درك مىكنند ،و خودشان مىفهمند كه سائل و
محروم حقى در اموال آنان دارد ،و به همین جهت عمل هم مىكنند ،تا رحمت را انتشار
داده ،نیكوكارى را بر امیال نفسانى خود مقدم بدارند.
سائل و محروم کیست؟
سائل عبارت است از كسى كه از انسان چیزى بخواهد و نزد انسان اظهار فقر كند.
محروم به معناى كسى است كه از رزق محروم است ،و كوشش او به جایى
نمىرسد ،هر چند كه از شدت عفتى كه دارد سؤال نمىكند.
و در تفسیر قمى در ذیل آیه« و فى أموالهم حق للسائل و المحروم »،فرموده :سائل
كسى است كه سؤال مىكند ،و محروم كسى است كه از تالشش جلوگیرى شده است.
و در تهذیب به سند خود از صفوان جمال از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
در معناى همان آیه فرموده :محروم ،آن اهل حرفهاى است كه مزد روزانهاش كفاف خرید و
فروشش را نمىدهد.
و نیز مىگوید :در روایتى دیگر آمده كه امام باقر و امام صادق علیهالسالم
فرمودند :محروم مردى است كه در عقلش كمبودى نیست و اهل حرفه هم هست ،ولى تنگ
روزى است.
( مستند :آیه  15تا  19سوره ذاریات المیزان ج  18 :ص )544 :
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امر به انفاق و نهی از قسی شدن قلب ها
 « أ َ لَ ْم یَأ ْ ِن ِللَّذِینَ َءا َمنُوا أَن ِْكر َّ
َّللاِ َو َما نَزَ َل ِمنَ ال َح ّق َو ال یَ ُكونُوا
تخش َع قُلُوب ُه ْم ِلذ ِ
یر ِ ّمن ُه ْم فَ ِسقُونَ ،
علَی ِه ُم األ َ َمد ُ فَقَست قُلُوب ُه ْم َو َك ِث ٌ
كالَّذِینَ أُوتُوا ْال ِكت َب ِمن قَ ْب ُل فَطا َل َ
 ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّت لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ ،
َّللاَ یحْ ِى األ َ ْرض بَ ْعدَ َم ْوت َها قَ ْد بَیَّنَّا لَ ُك ُم االَیَ ِ
ت َوأ َ ْق َرضوا َّ
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً یُضعَف لَ ُه ْم َولَ ُه ْم أَجْ ٌر َك ِری ٌم
 إِ َّن ْال ُمص ِدّقِینَ َو ْال ُمص ِدّقَ ِ!
 آیا وقت آن نشده آنانكه ایمان آوردهاند دلهایشان به ذكر خدا و معارف حقى كهنازل كرده نرم شود؟ و مانند اهل كتاب كه پیش از این مىزیستند نباشند ،ایشان
در اثر مهلت زیاد دچار قساوت قلب شده بیشترشان فاسق شدند،
 بدانید كه خدا است كه زمین را بعد از مردنش زنده مىكند ،ما آیات را برایتانبیان كردیم تا شاید تعقل كنید،
 به درستى مردان و زنانى كه صدقه مىدهند و به خدا قرضى نیكو مىدهندپاداششان مضاعف خواهد شد ،و اجرى ارجمند دارند!»
این قسمت از آیات سوره همان هدف و غرضى را دنبال مىكند كه قسمت قبلى
دنبال مىكرد ،و آن تشویق و ترغیب به ایمان به خدا و رسول او و انفاق در راه خدا بود،
البته در ضمن ،مؤمنین را عتاب مىكند كه چرا باید عالئم و نشانههایى از قساوت قلب از
ایشان بروز كند ،و به منظور تاكید در تحریك و تشویق به انفاق درجه انفاقگران نزد خدا را
بیان نموده ،و با این لحن دستور به انفاق مىدهد كه :هان! بشتابید به مغفرت و جنت!
و نیز دنیا و اهل دنیا را كه بخل مىورزند ،و مردم را هم به بخل مىخوانند مذمت
مىكند.
« ا لم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر هللا و ما نزل من الحق  »،...خشوع قلب
آن تاثیرى است كه قلب آدمى در قبال مشاهده عظمت و كبریایى عظیمى به خود مىگیرد ،و
منظور از ذكر خدا هر چیزى است كه خدا را به یاد آدمى بیندازد ،و منظور از ما نزل من
الحق قرآن است ،كه از ناحیه خداى تعالى نازل شد ،و كلمه من الحق براى بیان آن نازل
شده است ،و آیه شریفه مىخواهد بفرماید :شان یاد خدا چنین شانى است ،كه هر گاه نزد
مؤمن به میان آید بالدرنگ دنبالش خشوعى در دل مؤمن مىآید ،همچنان كه حق نازل از
ناحیه خدا هم ،چنین شانى دارد ،كه در دل كسانى كه به خدا و رسوالن او ایمان دارند ایجاد
خشوع مىكند.
و در این آیه شریفه عتابى است به مؤمنین به خاطر قساوتى كه دلهایشان را گرفته،
و در مقابل ذكر خدا خاشع نمىشود ،حقى هم كه از ناحیه او نازل شده آن را نرم نمىكند ،و
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در آخر حال ایشان را به حال اهل كتاب تشبیه مىكند ،كه كتاب خدا بر آنان نازل شد ،و در
اثر آرزوهاى طوالنى دلهایشان دچار قساوت گردید « :و ال یكونوا كالذین اوتوا الكتاب من
قبل فطال علیهم االمد فقست قلوبهم».
خداى تعالى با این كالم خود به این حقیقت اشاره نموده كه دلهاى مسلمانان مانند
دلهاى اهل كتاب دچار قساوت شده ،و قلب قاسى از آنجا كه در مقابل حق خشوع و تاثر و
انعطاف ندارد ،از زى عبودیت خارج است ،و در نتیجه از مناهى الهى متاثر نمىشود ،و با
بىباكى مرتكب گناه و فسق مىشود ،و به همین مناسبت در آیه شریفه در ردیف جمله «
فقست قلوبهم »،جمله« و كثیر منهم فاسقون »،را آورد.
« اعلموا ان هللا یحیى األرض بعد موتها  »،...در اینكه دنبال آن عتاب كه به مؤمنین
كرد ،و بر قساوت قلب مالمتشان نمود این تمثیل را آورده كه خدا زمین مرده را زنده
مىكند ،تقویتى است از حس امید مؤمنین و ترغیبى است به خشوع.
« ان المصدقین والمصدقات واقرضوا هللا قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر
كریم »،این آیه شریفه داستان اجر كریم و مضاعف را دوباره خاطر نشان كرد ،تا به این
وسیله نیز ترغیب در انفاق در راه خدا كرده باشد ،در سابق انفاقگران را قرض دهندگان به
خدا مىخواند ،و در این آیه صدقه دهندگان را نیز( قرض دهندگان به خدا )،خوانده و می
فرماید :آن كسانى كه صدقه مىدهند و به خدا قرضى نیكو مىپردازند ،خداوند آنچه را كه
دادهاند چند برابر نموده أجرى كریم هم دارند.
دنبال آیه مورد بحث به مذمت زندگى دنیا پرداخته ،دنیایى كه عدهاى را وادار كرد
از انفاق در راه خدا امتناع بورزند ،و بعد از مذمت دنیا دعوتشان كرده به اینكه به سوى
مغفرت و جنت سبقت گیرند ،و سپس اشاره كرده به اینكه آنچه مصیبت بر سرشان مىآید
چه مصیبتهاى مالى و چه جانى همه در كتابى از سابق نوشته شده ،و قضایش رانده شده
است  ،پس جا دارد كه هیچگاه از فقر نترسند ،و ترس از فقر ایشان را از انفاق در راه خدا
باز ندارد ،و به بخل و امساك واندارد ،و نیز از مرگ و كشته شدن در راه خدا نهراسند ،و
ترس از آن ،ایشان را به تخلف از جنگ و تقاعد ورزیدن از پیكار واندارد.
( مستند :آیه  16تا  18سوره حدید المیزان ج  19 :ص ) 283 :

نهی از تأخیر در انفاق و غفلت از یاد خدا
ِكر َّ
َّللاِ َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت ُ ْل ِهك ْم أ َ ْم َولُ ُك ْم َو ال أ َ ْولَد ُك ْم َعن ذ ِ
فَأُولَئك ُه ُم ْال َخس ُِرونَ ،
ْ
تى أ َ َحدَ ُك ُم ْال َم ْوت فَیَقُو َل َرب لَ ْو ال أ َ َّخ ْرت َنى
َ -و أَن ِفقُوا ِمن َّما َرزَ ْقنَ ُكم ِ ّمن قَ ْب ِل أَن یَأ َ
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ب َفأَصدَّقَ َو أ َ ُكن ِ ّمنَ الص ِل ِحینَ ،
ِإلى أ َ َج ٍل قَ ِری ٍ
َّللاُ نَ ْفسا ً إِذَا َجا َء أ َ َجلُ َها َو َّ
 َو لَن ی َُؤ ِ ّخ َر َّیر بِ َما ت َ ْع َملُونَ !
َّللاُ َخبِ ُ
 هان اى كسانى كه ایمان آوردید اموال و اوالدتان شما را از یاد خدا به خودمشغول نسازد و هر كس چنین كند زیانكار است چون زیانكاران افرادى
اینچنینند
 و از آنچه ما روزیتان كردهایم انفاق كنید و تا مرگ شما نرسیده فرصت را ازدست ندهید و گرنه بعد از رسیدن مرگ خواهد گفت پروردگارا چه مىشد تا
اندك زمانى مهلتم مىدادى صدقه دهم و از صالحان باشم،
 و لیكن خداى تعالى هرگز به كسى كه اجلش رسیده مهلت نخواهد داد و خدا ازآنچه مىكنید با خبر است!»
در این چند آیه مؤمنین را تذكر مىدهد به اینكه از بعضى صفات كه باعث پیدایش
نفاق در قلب مى شود بپرهیزند ،یكى از آنها سرگرمى به مال و اوالد و غافل شدن از یاد
خداست ،و یكى دیگر بخل است.
منظور از الهاء اموال و اوالد از ذكر خدا این است كه اشتغال به مال و اوالد انسان
را از یاد خدا غافل كند ،چون خاصیت زینت حیات دنیا همین است كه آدمى را از توجه به
خداى تعالى باز مىدارد همچنان كه فرمود «:المال و البنون زینة الحیوة الدنیا »،و اشتغال
به این زینت دل را پر مىكند ،و دیگر جایى براى ذكر خدا و یاد او باقى نمىماند ،و نیز
غیر از گفتار بىكردار ،و ادعاى بدون تصدیق قلبى برایش نمىماند ،و فراموشى پروردگار
از ناحیه عبد باعث آن مىشود كه پروردگارش هم او را از یاد ببرد ،همچنان كه فرمود«:
نسوا هللا فنسیهم »،و این خود خسرانى است آشكار ،همچنان كه باز در صفت منافقین
فرمود «:اولئك الذین اشتروا الضاللة بالهدى فما ربحت تجارتهم »،و در آیه مورد بحث به
همین معنا اشاره نموده ،مىفرماید «:و من یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون».
در این آیه شریفه مال و اوالد را نهى كرده و فرموده :مال و اوالدتان شما را از یاد
خدا غافل نسازد در حالى كه باید فرموده باشد :شما سرگرم به مال و اوالد نشوید و این به
خاطر آن بوده كه اشاره كند به اینكه طبع مال و اوالد این است كه انسان را از یاد خدا غافل
سازد ،پس مؤمنین نباید به آنها دل ببندند ،و گرنه مؤمنین هم مانند سایرین از یاد خدا غافل
مىشوند ،پس نهى در آیه نهى كنایهاى است ،كه از تصریح مؤكدتر است.
نهی از به تأخیر انداختن انفاق تا لحظه مرگ
در ادامه مؤمنین را امر مىكند به انفاق در راه خیر ،اعم از انفاق واجب مانند
زكات و كفارات ،و مستحب مانند صدقات مستحبى.
و اگر قید مما رزقناكم را آورد براى اعالم این حقیقت بود كه دستور فوق
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درخواست انفاق از چیزى كه مؤمنین مالكند و خدا مالك آن نیست نمىباشد ،چون آنچه را
كه مؤمنین انفاق مىكنند عطیهاى است كه خداى تعالى به آنان داده ،و رزقى است كه
رازقش او است ،و ملكى است كه او به ایشان تملیك فرموده ،آن هم تملیكى كه از ملك خود
او بیرون نرفته پس در هر حال منت خداى تعالى راست.
« من قبل ان یاتى احدكم الموت »،یعنى قبل از آنكه قدرت شما در تصرف در مال
و انفاق آن در راه خدا تمام شود « :فیقول رب لو ال اخرتنى الى اجل قریب -خواهد گفت
پروردگارا چه مىشد تا اندك زمانى مهلتم مىدادى صدقه دهم و از صالحان باشم! »
اگر اجل را مقید به قید قریب كرد ،براى این بود كه اعالم كند به اینكه چنین كسى
قانع است به مختصرى عمر ،به مقدارى كه بتواند مال خود را در راه خدا انفاق كند،
تقاضاى اندكى مىكند تا اجابتش آسان باشد.
« و لن یؤخر هللا نفسا اذا جاء اجلها »،در این جمله آرزومندان نامبرده را از اجابت
دعایشان و هر كس دیگر را كه از خدا تاخیر اجل را بخواهد مایوس كرده مىفرماید :وقتى
أجل كسى رسید ،و نشانههاى مرگ آمد ،دیگر تاخیر داده نمىشود.
« و هللا خبیر بما تعملون »،از خدا بىخبر نشوید و انفاق كنید ،براى اینكه خدا به
اعمال شما دانا است ،طبق همان اعمال جزایتان مىدهد.
( مستند :آیه  9تا  11سوره منافقون المیزان ج  19 :ص ) 489 :

امر مؤکد به تقوی و طاعت و انفاق
 « فَاتَّقُوا ََّّللاَ َما است َط ْعت ُ ْم َو اس َمعُوا َو أ َ ِطیعُوا َو أَن ِفقُوا خَیرا ً ألَنفُسِك ْم َو َمن یُوقَ
ش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ ،
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً یُض ِع ْفهُ لَ ُك ْم َو یَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َو َّ
 إِن ت ُ ْق ِرضوا َّور َح ِلی ٌم،
َّللاُ ش ُك ٌ
ب َو الش َهدَ ِة ْالعَ ِز ُ
یز ال َح ِكی ُم،
ع ِل ُم ْالغَ ْی ِ
 َ پس تا آنجا كه مىتوانید از خدا بترسید و بشنوید و اطاعت كنید و اگر انفاق كنیدبراى خودتان بهتر است و كسانى كه موفق شده باشند از بخل نفسانى خویشتن
را حفظ كنند چنین كسانى رستگاراند،
 اگر به خدا قرضى نیكو بدهید خدا آن را برایتان چند برابر مىكند و شما رامىآمرزد كه خدا شكرگزار و حلیم است،
 -عالم غیب و شهادت و عزیز و حكیم است».
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« فاتقوا هللا ما استطعتم  »،...یعنى به مقدار استطاعتى كه دارید از خدا پروا كنید.
چون سیاق جمله سیاق دعوت و تشویق به اطاعت خدا و انفاق و مجاهده در راه او است ،و
جمله مورد بحث به خاطر حرف فاء تفریع شده بر جمله« انما اموالكم  »،...در نتیجه معناى
آن چنین مىشود كه :به مقدار استطاعتتان از خدا بترسید و از ذرهاى از آن مقدار را از تقوا
و ترس خدا كوتاه نیایید.
« و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا النفسكم - »،این قسمت از آیه جمله« فاتقوا هللا
ما استطعتم »،را تاكید مىكند ،و كلمه سمع به معناى استجابت و قبول پیشنهاد و دعوت
است ،كه مربوط به مقام التزام قلبى است ،به خالف طاعت كه انقیاد در مقام عمل است ،و
كلمه انفاق به معناى بذل مال در راه خدا است( نه هر بذلى دیگر).
و اگر فرمود «:النفسكم »،براى این بود كه مؤمنین را بیشتر خوشدل سازد ،و
بف هماند اگر انفاق كنید خیرش مال شما است ،و به جز خود شما كسى از آن بهرهمند
نمىشود ،چون انفاق دست و دل شما را باز مىكند ،و در هنگام رفع نیازهاى جامعه خود
دست و دلتان نمىلرزد.
« ان تقرضوا هللا قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم و هللا شكور حلیم »،منظور از
اقراض خداى تعالى انفاق در راه خدا است ،و اگر این عمل را قرض دادن به خدا ،و آن
مال انفاق شده را قرض حسن خوانده ،به این منظور بوده كه مسلمین را به انفاق ترغیب
كرده باشد.
جمله« یضاعفه لكم و یغفر لكم »،اشاره است به حسن جزایى كه خداى تعالى در
دنیا و آخرت به انفاقگران مىدهد ،و اسمهاى شكور ،حلیم ،عالم غیب و شهادت ،عزیز و
حكیم پنج نام از اسماى حسناى الهى هستند ،كه شرحش و وجه مناسبتش با سمع و طاعت و
انفاق كه در آیه بدان سفارش شده است روشن است.
(مستند :آیه  16تا  18سوره تغابن المیزان ج  19 :ص )518 :

زندگی آسان با انفاق و تقوى و تصدیق حسنی

ا

 « ِإ َّن س ْعیَك ْم لَشتى،ُسرى،
 فَأ َ َّما َم ْن أَعْطى َو اتَّقَىَ ،و صدَّقَ ِبال ُحسنى ،فَسنُیَ ُسرهُ ِل ْلی َ
سرى!
 َو أ َ َّما َمن ِبخ َل َو است َ ْغنىَ ،و َكذَّب بِال ُحسنى ،فَسنُیَ ُ
سرهُ ِل ْلعُ َ
-

كه اعمال شما متفرق و گوناگون است،
اما آنكه انفاق كند و پرهیزكار باشد،
و پاداش نیك روز جزا را قبول داشته باشد،
به زودى راه انجام كارهاى نیك را برایش آسان مىسازیم،
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 و اما كسى كه بخل بورزد و طالب ثروت و غنى باشد، و پاداش نیك روز جزا را تكذیب كند، اعمال نیك را در نظرش سنگین و دشوار مىسازیم!»در این سوره اهتمام و عنایت خاصى به مساله انفاق مالى شده است .آیه شریفه می
خواهد به انسانها بفهماند مساعى و تالشهایشان یك جور نیست ،بعضى از مردمند كه انفاق
مى كنند ،و از خدا پروا دارند ،و وعده حسناى خدا را تصدیق مىكنند ،و خداى تعالى هم در
مقابل ،حیاتى جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان مىگذارد ،و بعضى دیگرند كه بخل
مىورزند ،و به خیال خود مىخواهند بى نیاز شوند ،و وعده حسناى خدایى را تكذیب
مىكنند ،و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه مىبرد.
می فرماید :من سوگند مىخورم به این واقعیات متفرق كه هم در خلقت و هم در اثر
متفرقند ،به اینكه مساعى شما نیز هم از نظر نفس عمل ،و هم از نظر اثر مختلفند ،بعضى
عنوان اعطاء و تقوى و تصدیق را دارد ،و اثرش هم خاص به خودش است ،و بعضىها
عنوان بخل و استغناء و تكذیب دارد و اثرش هم مخصوص خودش است.
« فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى »،مراد از اعطاء انفاق مال در راه
رضاى خداست ،به دلیل اینكه در مقابلش بخل را آورده ،كه ظهور در امساك از انفاق مال
دارد ،و نیز به دلیل اینكه دنبالش مىفرماید «:و ما یغنى عنه ماله اذا تردى »،و مراد از
اعطاء ،اعطاى بر سبیل تقواى دینى است.
« و صدق بالحسنى »،كلمه حسنى وعده ثوابى است كه خداى تعالى در مقابل انفاق
به انگیزه رضاى او داده ،انفاقى كه تصدیق قیامت و ایمان بدان باشد ،كه الزمه چنین انفاق
و چنین تصدیقى ،تصدیق به وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت نیز هست ،و
همچنین مستلزم ایمان به رسالت رسوالن هم هست ،چون رسالت تنها راه رسیدن و ابالغ
وعده ثواب او است.
و حاصل دو آیه این است كه :كسى كه مؤمن به خدا و به رسول او و به روز جزا
باشد ،و مال خود را به خاطر خدا و تحصیل ثواب او انفاق كند ،ثوابى كه به زبان رسولش
وعدهاش را داده به او مىدهیم.
« فسنیسره للیسرى »،كلمه یسرى به معناى خصلتى است كه در آن آسانى باشد و
هیچ دشوارى نداشته باشد ،و اگر تهیه كردن را توصیف كرد به آسانى ،منظور این است كه
او را آماده حیاتى سعید كند ،حیاتى نزد پروردگارش ،حیاتى بهشتى ،و به این نحو آمادهاش
كند كه توفیق اعمال صالحى را به او بدهد.
« و اما من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسنیسره للعسرى ،و ما یغنى عنه ماله
اذا تردى »،كلمه بخل در مقابل كلمه اعطاء به معناى ندادن است ،و كلمه استغناء به معناى
طلب غنى و ثروت از راه ندادن و جمع كردن است ،و مراد از تكذیب به حسنى ،كفر وعده
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حسنى و ثواب خدا است ،كه انبیا آن را به بشر رساندهاند ،و معلوم است كه كفر به آن
وعده ،كفر به اصل قیامت است.
و مراد از « تیسیر للعسرى »،خذالن و ندادن توفیق اعمال صالح است ،به این گونه
كه اعمال صالح را در نظرش سنگین كند ،و سینهاش را براى ایمان به خدا گشاده نسازد ،و
یا او را آماده عذاب كند.
و مراد از تردى در اینجا این است كه چنین كسى وقتى در حفره قبر و یا در جهنم و
یا در ورطه هالكت سقوط مىكند مالش به چه دردش مىخورد؟
( مستند :آیه  4تا  10سوره واللیل المیزان ج  20 :ص ) 509 :
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بخش دوم
نظام مالی اسالم
خمس و زکات
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فصل اول

خمس در نظام مالی اسالم
حکم وجوب خمس
 « َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما َلرسو ِل َو ِلذِى ْالقُ ْربى َو ْالیَت َ َمى
غنِ ْمتُم ِ ّمن ش ْىءٍ فَأ َ َّن ََّّللِ ُخ ُمسهُ َو ِل َّ
ین َو اب ِْن الس ِبی ِل ِإن ُكنت ُ ْم َءا َمنتُم ِب َّ
ان
على َ
اَّللِ َو َما أَنزَ ْلنَا َ
ع ْب ِدنَا یَ ْو َم ْالفُ ْرقَ ِ
َو ْال َمس ِك ِ
ان َو َّ
ِیر!
على ك ّل ش ْىءٍ قَد ٌ
َّللاُ َ
یَ ْو َم ْالتَقَى ْال َج ْمعَ ِ
 و بدانید آنچه را كه سود مىبرید براى خدا است پنج یك آن و براى رسول وخویشاوند او و یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان ،اگر به خدا و آنچه را كه
در روز فرقان روزى كه دو گروه یكدیگر را مالقات كردند بر بندهمان نازل
كردیم ایمان آوردهاید ،و خداوند بر هر چیز توانا است !»

این آیات مشتمل است بر بیان وجوب دادن خمس غنیمت .كلمه َغنَم و غنیمت به
معناى رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است.
ُ
غنم به معناى رسیدن و دست یافتن به فائده است ،و لیكن در هر درآمدى كه از راه
جنگ و از ناحیه دشمنان و غیر ایشان به دست آید استعمال شده ،و به این معنا است آیه« و
اعلموا انما غنمتم من شىء »،و آیه « فكلوا مما غنمتم حالال طیبا ».و كلمه مغنم به معناى
هر چیزى است كه به غنیمت درآید و جمع آن مغانم مىباشد ،مانند « :فعند هللا مغانم كثیرة».
و از ظاهر آیه برمىآید كه تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنى ابدى و دائمى
است ،و نیز استفاده مىشود كه حكم مورد نظر آیه مربوط به هر چیزى است كه غنیمت
شمرده شود ،هر چند غنیمت جنگى ماخوذ از كفار نباشد ،مانند استفادههاى كسبى و
مرواریدهایى كه با غوص از دریا گرفته مىشود و كشتىرانى و استخراج معادن و گنج،
آرى ،گو اینكه مورد نزول آیه غنیمت جنگى است ،و لیكن مورد مخصص نیست.
مشمولین مصرف خمس
« فان هلل خمسه  »،...بدانید كه آنچه شما غنیمت مىبرید هر چه باشد یك پنجم آن از
آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش
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برگردانید اگر به خدا و به آنچه كه بر بندهاش محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در جنگ بدر
نازل كرده ایمان دارید ،و در روز بدر این معنا را نازل كرده بود كه :انفال و غنیمتهاى
جنگى از آن خدا و رسول او است ،و احدى را در آن سهمى نیست ،و اینك همان خدایى كه
امروز تصرف در چهار سهم آن را بر شما حالل و مباح گردانیده دستورتان مىدهد كه یك
سهم آن را به اهلش برگردانید.
و همچنین از ظاهر مصارفى كه برشمرده و فرموده «:هلل خمسه و للرسول و لذى
القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل »،برمىآید كه مصارف خمس منحصر در آنها
است ،و براى هر یك از آنها سهمى است ،به این معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم
خود مىباشند ،همچنانكه نظیر آن از آیه زكات استفاده مىشود ،نه اینكه منظور از ذكر
مصارف از قبیل ذكر مثال باشد.
كلمه ذو القربى به معناى نزدیكان و خویشاوندان است و در این آیه منظور از آن،
نزدیكان رسول خدا صلى هللاعلیهوآلهوسلّم و یا بطورى كه از روایات قطعى استفاده مىشود
خصوص اشخاص معینى از ایشان است.
روایات وارده در زمینه خمس
در كافى بسند خود از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از حسین بن
عثمان از سماعه روایت كرده كه گفت :از امام ابى الحسن علیهالسالم از مساله خمس سؤال
كردم ،حضرت فرمود :خمس در هر فائدهاى كه مردم مىبرند چه كم و چه زیاد واجب
است.
و نیز از على بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسى از اصحاب ما (راویان شیعه)
از عبد صالح (موسى بن جعفرعلیهالسالم) روایت كرده كه فرمود :خمس در پنج چیز واجب
است :در غنیمتها ،غوص ،گنجها ،معادن و كشتىرانى ،از همه این چند صنف خمس
گرفته مىشود ،و در مصارفى كه خدا معلوم كرده تقسیم مىشود ،و چهار پنجم دیگر اگر
غنیمت است در میان لشكریان تقسیم و اگر غیر آن است به صاحبش رد مىشود ،و در میان
آنان به شش سهم تقسیم مىشود :سهمى براى خدا ،سهمى براى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،سهمى براى ذى القربى ،سهمى براى یتیمان ،سهمى براى مسكینان و
سهمى براى درماندگان در سفر ،آنگاه سهم خدا و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را به
وراثت به جانشین او مىدهند.
پس زمامدارى كه جانشین پیغمبر است سه سهم مىبرد دو سهم از خدا و رسولش و
یك سهم از خودش ،پس به این حساب نصف تمامى خمس به او مىرسد ،و نصف دیگر آن
طبق كتاب و سنت در میان اهل بیت او سهمى به یتیمان و سهمى به مسكینان ایشان و سهمى
به سادات درمانده در سفر داده مىشود ،آنقدر كه كفاف مخارج یكسال ایشان بكند.
و اگر چیزى باقى ماند آن نیز به والى داده مىشود ،و اگر به همه آنان نرسید و یا
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اگر رسید كفاف مخارج یكسال ایشان را نكرد والى باید از خودش بدهد تا همه براى یكسال
بى نیاز شوند.
و اگر گفتیم :باید از خودش بدهد براى این است كه اگر زیاد مىآمد او مىبرد.
و اینكه خداوند خمس را مخصوص اهل بیت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم كرد
و به مسكینان و درماندگان در سفر از غیر سادات نداد براى این است كه عوض خمس به
آنان صدقات را داد ،چون خداوند مىخواهد كه آل محمد صلىهللا علیهوآلهوسلّم بخاطر
قرابتى كه با آن حضرت دارند منزه و محترم باشند ،و به چرك( زكات) مردم محتاج نشوند،
لذا خمس را تا حدى كه رفع نیازشان را بكند براى آنان قرار داد تا به ذلت و مسكنت نیفتند،
و اما صدقه دادن خود سادات به یكدیگر عیبى ندارد.
و این كسانى كه خداوند خمس را برایشان قرار داده خویشاوندان رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و همانهایند كه در آیه« و انذر عشیرتك االقربین »،از آنان یاد كرده،
و ایشان فرزندان عبدالمطلب از ذكور و اناث مىباشند ،و احدى از خاندانهاى قریش و
سایر تیرههاى عرب جزو آنان نیستند.
و همچنین موالى اهل بیت علیهمالسالم نیز در این خمس سهمى ندارند ،صدقات
مردم براى موالى ایشان حالل است ،و موالى با سایر مردم یكسانند.
و كسى كه مادرش از بنى هاشم و پدرش از سایر دودمانهاى قریش باشد زكات و
سایر صدقات بر او حالل است ،و از خمس چیزى به او نمىرسد ،براى اینكه خداى تعالى
مىفرماید «:ادعوهم البائهم  -ایشان را به نام پدرانشان بخوانید».
و در تهذیب به سند خود از على بن مهزیار روایت كرده كه گفت :على بن راشد
برایم گفت كه خدمت امام علیهالسالم عرض كردم :شما مرا امر فرمودى كه به امرت قیام
نموده و حقت را بگیرم ،و من این معنا را نزد ارادتمندانت اعالم كردم ،بعضى از ایشان به
من گفتند كه حق امام چیست؟ من نفهمیدم كه جواب چه بگویم .حضرت فرمود :خمس
برایشان واجب است .پرسیدم در چه چیز؟ فرمود :در متاع و باغاتشان .پرسیدم :آیا تاجر و
صنعتگر هم باید بدهد؟ فرمود :البته وقتى كه مخارج خود را تحصیل كردند و توانستند
خمس بدهند باید بدهند.
و نیز تهذیب به سند خود از زكریا بن مالك جعفى از امام صادق علیه السالم روایت
كرده كه شخصى از آن حضرت از معناى آیه« و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه
و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل »،سؤال كرد ،حضرت فرمود:
خمس خداى عز و جل و خمس رسول و خمس ذى القربى كه به مالك خویشاوندى رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مىبردند همه براى امام است.
و اما یتیمان و مسكینان و درماندگان در سفر از ذى القربى ،سهم هیچ یك ایشان به غیر
ایشان داده نمىشود.
و نیز تهذیب به سند خود از احمد بن محمد بن ابى نصر از ابى عبد هللا علیهالسالم
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روایت كرده كه ابراهیم بن ابى البالد به آن حضرت عرض كرد :آیا زكات بر تو واجب
مىشود؟ گویا منظورش این بوده كه آیا درآمد شما به حد زكات مىرسد؟ فرمود :نه ،و لیكن
زیاد مىآید و همینطور مىدهیم ،و نیز از قول خداى عز و جل كه فرموده «:و اعلموا انما
غنمتم من شىء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى »،پرسش كرد و شخصى عرض كرد
سهم خدا را به چه كسى باید داد؟ فرمود :به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،و سهم رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم را هم به امام باید داد.
عرض شد :اگر یكى از اصناف مصرف خمس از سایر اصناف بیشتر و صنف
دیگرى كمتر شد چه باید كرد؟ فرمود :اختیار و تشخیص تكلیف در این موارد با امام است.
شخصى پرسید :آیا مىدانید رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در این گونه موارد چه
مىكرده؟ فرمود :به هر صنفى هر مقدارى را كه مصلحت مىدید مىداد و امام هم این چنین
مىكند.
مؤلف :اخبارى كه از ائمه اهل بیت علیهمالسالم رسیده متواتر است در اینكه خمس
مختص به خدا و رسول و امام از اهل بیت و یتیمان و مسكینان و ابن سبیل سادات است ،و
به غیر ایشان داده نمىشود.
و اینكه خمس به شش سهم به همان نحوى كه در روایات باال آمده تقسیم مىشود.
و اینكه خمس مختص به غنائم جنگى نیست ،بلكه هر چیزى را كه در لغت غنیمت
شمرده شود شامل مىشود ،مانند سود كسب و گنج و استخراج مروارید از دریا و معدنها و
كشتىرانى.
و در روایات ائمه  -همانطور كه گذشت  -آمده كه خمس موهبتى است از ناحیه خدا
براى اهل بیت كه بدین وسیله زكات و صدقات را بر ایشان حرام كرد.
( مستند :آیه  41سوره انفال المیزان ج  9 :ص )118 :

امر به پرداخت حق ذی القربی و مساکین و ابن سبیل
َیر ِلّلَّذِینَ ی ُِرید ُونَ َوجْ هَ َّ
 « فَئ َا ِت ذَا ْالقُ ْربى َحقَّهُ َو ْال ِمسكِینَ َو ابْنَ الس ِبی ِل ذَ ِلك خ ٌ
َّللاِ
َو أُولَئك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ !
 پس حق ذى القربى و مسكین و ابن سبیل را بده این براى كسانى كه رضاى خدارا مىطلبند بهتر است و هم ایشان رستگارند!»

خطاب در این آیه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است ،و ظاهر آیه با قراینى
كه در آن هست این است كه مراد از حق ،خمس است ،و وظیفه دادن آن متوجه به رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلّم و هر مسلمانى كه مامور به دادن خمس است ،مىباشد.
و اینكه كلمه حق به ضمیر ذى القربى اضافه شده ،داللت دارد بر اینكه براى ذى
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القربى حق ثابتى است ،و منظور از كلمه قرابت به هر حال قرابت رسول خدا است،
همچنان كه در آیه خمس هم مراد همین است.
كلمه ذى القربى به معناى صاحب قرابت از ارحام است .كلمه مسكین به معناى
كسى است كه از فقیر بدحالتر باشد ،و ابن السبیل به معناى مسافر در راه مانده و حاجتمند
است،
و به خاطر اینكه آیه از نظر معنا عمومیت دارد ،و مخصوص به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیست ،لذا در بیان آثار نیك خمس ،و یا صدقه به طور عموم فرمود:
ذلك خیر  -این بهتر است براى كسانى كه رضاى خدا را مىجویند ،و آنان رستگارانند
(مستند:آیه  38سوره روم المیزان ج  16 :ص )277 :
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فصل دوم

زکات در نظام مالی اسالم
حکم زکات مالی
علَ ْی ِه ْم إِ َّن صلَوت َك س َك ٌن
ص َّل َ
 « ُخ ْذ ِم ْن أ َ ْم َول ِه ْم صدَقَةً تُط ِ ّه ُر ُه ْم َو تُزَ ِ ّكی ِهم ب َها َو َلَ ُه ْم َو َّ
ع ِلی ٌم!
َّللاُ ِ
سمی ٌع َ
ت َو أ َ َّن َّ
 أ َ لَ ْم یَ ْعلَ ُموا أ َ َّن ََّّللاَ ُه َو الت َّ َّواب
ع ْن ِعبَا ِد ِه َو یَأ ْ ُخذ ُ الصدَقَ ِ
َّللاَ ُه َو یَ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ َ
الر ِحی ُم!
َّ
 از اموالشان زكات بگیر ،تا بدین وسیله پاكشان كنى و اموالشان را نمو دهى ،ودر باره آنان دعاى خیر كن كه دعاى تو مایه آرامش آنان است ،و خدا شنوا و
داناست!
 مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذیرد و زكاتها را مىگیردخداست ،و خدا توبه پذیر و رحیم است!»
این آیه شریفه متضمن حكم زكات مالى است ،كه خود یكى از اركان شریعت و ملت
اسالم است ،هم ظاهر آیه این معنا را مىرساند و هم اخبار بسیارى كه از طرق امامان اهل
بیت علیهمالسالم و از غیر ایشان نقل شده است.
كلمه تطهیر به معناى برطرف كردن چرك و كثافت از چیزى است كه بخواهند پاك
و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و آثار و بركاتش ظاهر شود ،و كلمه تزكیه به معناى
رشد دادن همان چیز است ،بلكه آن را ترقى داده خیرات و بركات را از آن بروز دهد ،مانند
درخت كه با هرس كردن شاخههاى زائدش ،نموش بهتر و میوهاش درشتتر مىشود ،پس
اینكه هم تطهیر را آورد و هم تزكیه را ،خیال نشود كه تكرار كرده ،بلكه نكته لطیفى در آن
رعایت شده است.
اموال مشمول پرداخت زکات
اینكه فرمود «:خذ من اموالهم صدقة »،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را امر
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مىكند به اینكه صدقه را از اموال مردم بگیرد ،و اگر نفرمود :من مالهم بلكه فرمود :من
اموالهم براى این است كه اشاره كند به اینكه صدقه از انواع و اصنافى از مالها گرفته
مىشود:
یك صنف نقدینه ،یعنى طال و نقره ،صنف دیگر اغنام ثالثه ،یعنى شتر و گاو و
گوسفند ،نوع سوم غالت چهارگانه ،یعنى گندم ،جو ،خرما و كشمش.
تطهیر و تزکیه بوسیله زکات
جمله « تطهرهم و تزكیهم »،خطاب به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است ،نه
اینكه وصف زكات باشد ،به دلیل اینكه بعدا مىفرماید :بها یعنى با صدقه ،و معناى آن این
است كه :اى محمد! از اصناف مالهاى مردم زكات بگیر ،و آنها را پاك و اموالشان را پر
بركت كن!
كلمه صل از صلوة و به معناى دعا است ،و از سیاق استفاده مىشود كه مقصود از
این دعا ،دعاى خیر به جان و مال ایشان است ،همچنانكه از سنت چنین به یادگار رسیده كه
آنجناب در برابر كسى كه زكات مىداده چنین دعا مىكرده كه :خدا به مالت خیر و بركت
مرحمت فرماید!
و در جمله« ان صالتك سكن لهم »،كلمه سكن به معناى چیزى است كه دل را
راحتى و آرامش بخشد ،و منظور این است كه نفوس ایشان به دعاى تو سكونت و آرامش
مىیابد ،و این خود نوعى تشكر از مساعى ایشان است ،همچنانكه جمله « و هللا سمیع
علیم »،مایه آرامشى است كه دلهاى مكلفینى كه این آیه را مىشنوند و یا مىخوانند بوسیله
آن سكونت مىیابد.
دست خدا ،دریافت کننده صدقات
 « الم یعلموا ان هللا هویقبل التوبة عن عباده ویاخذ الصدقات وان هللا هو التوابالرحیم!»
 مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذیرد و زكاتها را مىگیردخداست ،و خدا توبه پذیر و رحیم است!»
منظور از این آیه تشویق مردم است به دادن زكات ،زیرا مردم اگر زكات مىدهند
بدین جهت مىدهند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و یا عامل و مامور وصول آن
حضرت از ناحیه خدا مامور به گرفتن آنست ،لذا در این آیه به عنوان تشویق مىفرماید:
مگر نمىدانید كه این صدقات را خدا مىگیرد؟ و گرفتن رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم
گرفتن خداست ،پس در حقیقت گیرنده آن خود خداست.
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نظیر این مطلب در داستان بیعت آمده ،و فرموده «:ان الذین یبایعونك انما یبایعون
هللا ید هللا فوق ایدیهم »،و در داستان تیراندازى جنگ بدر مىفرماید « :وما رمیت اذ رمیت
و لكن هللا رمى »،و در جاى دیگر بطور كلى و عمومى فرموده « :من یطع الرسول فقد
اطاع هللا!»
آرى ،وقتى خداى تعالى بفرماید :مگر نمىدانند كه خدا صدقاتشان را مىگیرد مردم
تحریك شده ،با شوق و اشتیاق دیگرى صدقات را مىپردازند و مشتاقند كه با پروردگارشان
معامله كنند و با او مصافحه نموده ،با دستان خود دستش را لمس نمایند ،و خدا از عوارض
اجسام منزه است!
توبه و صدقه ،دو پاک کننده
 « الم یعلموا ان هللا هویقبل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات! مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذیرد و زكاتها را مىگیردخداست»!...
و اگر توبه را با دادن صدقه ذكر كرده ،براى این است كه صدقه نیز خاصیت توبه
را دارد ،توبه پاك مىكند ،صدقه هم پاك مىكند ،و دادن صدقه توبهاى است مالى،
همچنانكه در میان همه كارها ،توبه به منزله صدقه است ،یعنى صدقه از اعمال است و لذا
جمله« و ان هللا هو التواب الرحیم »،را به صدر آیه عطف كرد ،و در نتیجه در یك آیه جمع
كرد میان توبه و تصدق ،و میان دو اسم از اسامى خودش ،یعنى تواب و رحیم ،و خالصه
از آیه برآمد كه تصدق و دادن زكات خود نوعى توبه است.
در كافى به سند خود از عبد هللا بن سنان روایت كرده كه گفت :امام صادق
علیهالسالم فرمود :وقتى آیه« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكیهم بها »،نازل شد -و
البته نزولش در ماه رمضان اتفاق افتاد -حضرت دستور داد منادیش در میان مردم ندا در
دهد كه :خداوند زكات را بر شما واجب كرده است ،همچنانكه نماز را واجب كرده ،و از
همان موقع زكات در طال و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و كشمش
واجب گردید .منادى هم این معنا را به گوش همه رسانید ،و در خاتمه اعالم داشت كه خدا
از غیر این چند چیز زكات نمىخواهد.
آنگاه مىگوید :بر سایر اموالشان زكاتى مقرر نكرد تا آنكه یكسال گذشت ،مردم
رمضان بعدى را روزه گرفتند و افطار كردند ،پس آنگاه منادیش را فرمود تا ندا در دهد:
اى گروه مسلمین! زكات اموالتان را بدهید تا نمازهایتان قبول شود ،آنگاه مامورین وصول
را روانه كرد تا زكات و مالیات اراضى را جمع كنند.
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و در تفسیر عیاشى از مالك بن عطیه از امام صادق علیهالسالم نقل شده كه فرموده:
امام على بن حسین علیهماالسالم فرمود :من ضمانت مىكنم كه صدقهاى كه بدست بنده خدا
داده مىشود پیش از او بدست خود خدا مىرسد ،چون خود او فرموده« :و هو یقبل التوبة
عن عباده و یاخذ الصدقات!»
(مستند :آیه  103و  104سوره توبه المیزان ج  9 :ص )512 :

نقش اجتماعی زکات و سایر صدقات
در جعل احكام مالى براى اجتماع و قوانین و نظامهائى براى آن ،شریعت مقدسه
اسالم مبتكر و پیشقدم است.
اسالم در قرآن كریمش اعالم و بیان داشته كه با تركیب عناصر افرادى كه دور هم
زندگى مىكنند مولود جدیدى پیدا مىشود به نام اجتماع ،كه مانند خود افراد داراى حیات و
ممات ،وجود و عدم ،شعور و اراده ،ضعف و قدرت مىباشد و عینا مانند افراد ،تكالیفى
دارد ،و خوبیها و بدیها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد ،و در بیان همه این
امور آیات بسیارى از قرآن كریم هست.
اسالم همانطور كه براى افراد ،حقوقى مقرر نموده براى اجتماع نیز حقوقى مقرر
داشته و سهمى از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه كه همان زكات
باشد و به عنوان خمس غنیمت و غیر آن را به اجتماع اختصاص داده است.
شریعت اسالم در میان سایر سنتها و شریعتها در این باره از چند جهت ممتاز
است ،كه اگر بخواهیم بفرض حقیقى و نظر صائب اسالم در آن امور واقف شویم باید آنها
را دقیقا مورد بحث قرار دهیم ،كه اینك از نظر خواننده مىگذرد:
 -1اینكه اسالم در تامین جهات مالى اجتماع تنها اكتفا كرده به روز پیدایش و
حدوث ملك و از آن تجاوز نكرده ،و به عبارت روشنتر ،وقتى مالى در ظرفى از ظروف
اجتماع بدست آمد -مثال از زراعت غلهاى و یا از تجارت سودى -در همان حال بدست
آمدنش سهمى را ملك اجتماع دانسته و بقیه سهام را ملك صاحبش ،یعنى كسى كه
سرمایه گذارى نموده و یا كار كرده است ،و جز پرداخت آن سهم ،چیز دیگرى از او
نخواسته ،و وقتى سهم اجتماع را پرداخت دیگر براى همیشه مالك بقیه سهام خواهد بود.
بلكه از امثال آیه« خلق لكم ما فى االرض جمیعا »،و آیه« و ال تؤتوا السفهاء
اموالكم التى جعل هللا لكم قیاما »،استفاده مىشود كه هر ثروتى كه بدست مىآید در حال
بدست آمدنش ملك اجتماع است ،آنگاه سهمى از آن به آن فردى كه ما وى را مالك و یا عامل
مىخوانیم اختصاص یافته ،و ما بقى سهام كه همان سهم زكات و یا خمس باشد در ملك
جامعه باقى مىماند.
پس ،یك فرد مالك ،ملكیتش در طول ملك اجتماع است ،و ما در تفسیر دو آیه باال
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در این باره مقدارى بحث كردیم.
و كوتاه سخن آن حقوق مالیهاى كه شریعت اسالم براى اجتماع وضع كرده نظیر
خمس و زكات حقوقى است كه در هر ثروتى در حین پیدایشش وضع نموده ،و اجتماع را با
خود شریك كرده ،و آنگاه فرد را نسبت به آن سهمى كه مختص به او است مالك دانسته و به
او حریت و آزادى داده تا در هر جا كه بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را
تامین نماید ،بطورى كه كسى حق هیچگونه اعتراضى به او نداشته باشد ،مگر اینكه جریان
غیر منتظره اى اجتماع را تهدید كند ،كه در آن صورت باز بر افراد الزم دانسته كه براى
حفظ حیات خود چیزى از سرمایه خود را بدهند ،مثال اگر دشمنى روى آورده كه مىخواهد
خساراتى جانى و مالى به بار آورد ،و یا قحطى روى آورده و زندگى افراد را تهدید مىكند،
باید با صرف اموال شخصى خود از آن جلوگیرى كنند.
و اما وجوهى كه معموال بعنوان مالیات سرانه و یا مالیات بر درآمد و یا خراج
زمین و ده ،كه در شرایط خاصى گرفته مىشود ،و یا ده یكى كه در احوال معینى مىگیرند،
همه اینها را اسالم غیر مشروع ،و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته ،كه باعث محدودیت
در مالكیت مالك مىشود.
پس ،در حقیقت در اسالم جامعه از افراد خود غیر از مال خودش و سهمى كه در
غنیمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پیدایش و بدست آمدن ،چیز دیگرى نمىگیرد و تنها
در همانها كه گفتیم و بطور مشروح در فقه اسالمى بیان شده با افراد شریك است ،و اما بعد
از آنكه سهم او از سهم مالك معلوم و جدا شد و ملك مالك معلوم گردید ،دیگر احدى حق
ندارد متعرض وى شود ،و در هیچ حالى و در هیچ شرایطى نمىتواند دست او را كوتاه و
حریتش را زایل سازد.
 -2اینكه اسالم حال افراد را در اموال خصوصى نسبت به اجتماع در نظر گرفته،
همچنانكه گفتیم حال اجتماع را در نظر گرفته ،بلكه نظرى كه به افراد دارد بیشتر از نظرى
است كه به حال اجتماع دارد ،چون مىبینیم كه زكات را به هشت سهم تقسیم نموده ،و از آن
سهام هشتگانه تنها یك سهم را به سبیل هللا اختصاص داده و بقیه را براى فقراء و مساكین ،و
كارمندان جمعآورى صدقات ،و مؤلفة قلوبهم ،و دیگران تعیین نموده ،و همچنین خمس را
شش سهم كرده و از آن سهام ششگانه بیش از یك سهم را براى خدا نگذاشته ،و باقى را
براى رسول ،ذى القرباى رسول ،یتامى ،مساكین و ابن سبیل تعیین نموده است.
و این بدان جهت است كه فرد ،یگانه عنصرى است كه اجتماع را تشكیل مىدهد و
جز با اصالح حال افراد ،اجتماع نیرومند پدید نمىآید.
آرى ،رفع اختالف طبقاتى كه خود از اصول برنامه اسالم است و ایجاد تعادل و
توازن در بین نیروهاى مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با اركان و اجزایش،
صورت نمىگیرد مگر با اصالح حال افراد و نزدیك ساختن زندگى آنان بهم.
اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگیرد و زندگىها بهم نزدیك نشود و
تفاوت فاحش طبقاتى از میان نرود ،هر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود ،و بر شوكت و
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تزیینات مملكتى افزوده گردد و كاخهاى سر به فلك كشیده باال رود ،مع ذلك روز بروز
وضع جامعه وخیمتر مىگردد ،و تجربههاى طوالنى و قطعى نشان داده كه كوچكترین اثر
نیكى نمىبخشد.
 -3اینكه به خود اشخاصى كه به اجتماع بدهكار شدهاند اجازه داده تا مثال زكات
خود را به پارهاى از مصارف از قبیل فقراء و مساكین برسانند ،و محدودشان نكرده به اینكه
حتما بدهى خود را به حكومت و زمامدار مسلمین و یا مامورین جمعآورى زكات بدهند و
این خود نوعى احترام و استقاللى است كه شارع اسالم نسبت به افراد مجتمع خود رعایت
نموده ،نظیر احترامى كه براى امان دادن یك مسلمان به یك محارب قائل مىشود و هیچ
فردى از افراد مسلمین نمى تواند آن ذمه و آن امان را نقض نماید ،و با اینكه از كفار محارب
است همه مجبورند و حتى خود زمامدار نیز محكوم است به اینكه آن ذمه را محترم بشمارد.
بلى ،اگر ولى امر و زمامدار مسلمین ،در مورد خاصى مصلحت اسالم و مسلمین را در این
دید كه از دادن چنین ذمهاى جلوگیرى كند ،مىتواند در این صورت نهى كند و بر مسلمین
واجب مىشود كه از آن كار خوددارى كنند ،چون اطاعت ولى امر واجب است.
( مستند :آیات مندرج در متن المیزان ج  9 :ص )525 :

مقایسه ای بین آثار ربا و زکات نزد خدا
اس فَال یَ ْربُوا ِعندَ َّ
َّللاِ َو َما َءات َ ْیتُم ِ ّمن
 « َو َما َءات َ ْیتُم ِ ّمن ِ ّربًا ِلّ ْیرب َُوا فى أ َ ْم َو ِل النَّ ِ
َّللا فَأُولَئك ُه ُم ْال ُمض ِعفُونَ !
زَ َكوةٍ ت ُ ِرید ُونَ َوجْ هَ َّ ِ
 و آنچه از ربا مىدهید تا مال مردم زیاد شود نزد خدا زیاد نمىشود و آنچه اززكات كه براى رضاى خدا مىدهید زیاد مىشود و زكات دهندگان مال خود را
زیاد مىكنند!»
كلمه ربا ،به معناى نمو مال ،و زیاد شدن آن است ،و جمله« لیربوا  »،...اشاره به
علت این نامگذارى مىكند كه چرا ربا را ربا خواندند ،بنابر این مراد این است كه :مالى كه
شما به مردم دادهاید تا اموالشان زیاد شود ،نه براى اینكه خدا راضى شود  -این قید را از
ذكر اراده وجه خدا در عبارت مقابل آن مىفهمیم  -آن مال نزد خدا زیاد نمىشود ،و نمو
نمىكند ،و ثوابى از آن عایدتان نمىشود ،براى اینكه قصد قربت نداشتهاید .
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زکات باعث افزایش مال می شود!
 « و ما آتیتم من زكوة تریدون وجه هللا فاولئك هم المضعفون!»مراد از زكات مطلق صدقه است ،و معنایش این است كه :آن مالى كه براى
رضاى خدا دادید ،و اسراف هم نكردید ،چند برابرش عایدتان مىشود.
كلمه مضعف به معناى دارنده چند برابر است،و معناى كالم این مىشود كه :چنین
كسانى آنهایند كه یضاعف لهم مالشان و یا ثوابشان چند برابر مىشود.
پس مراد از ربا و زكات به قرینه مقابله و شواهدى كه همراه این دو كلمه است،
رباى حالل است ،و آن این است كه چیزى را به كسى عطا كنى و قصد قربت نداشته باشى،
و مراد از صدقه آن مالى است كه براى رضاى خدا بدهى.
همه اینها در صورتى است كه آیه شریفه در مكه نازل شده باشد ،و اما اگر در مدینه
نازل شده باشد ،مراد از ربا همان رباى حرام ،و مراد از زكات همان زكات واجب است .و
این آیات و آیات قبلش به مدنى شبیهترند تا به مكى ،و اینكه بعضى ادعاى روایت یا اجماع
منقول در این باب كردهاند ،اعتبارى به گفتهشان نیست.
در كافى به سند خود از ابراهیم یمانى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
فرمود :ربا دو جور است ،یكى ربایى كه مىتوان خورد ،و دیگر آنكه نمىتوان خورد ،اما
آن ربایى كه جایز و حالل است ،هدیهاى است كه به كسى مىدهى و از دادنت ثواب
مىخواهى ،چون ثواب آن چند برابر خود آن است ،این آن ربایى است كه مىتوان خورد ،و
خداى تعالى در بارهاش فرموده «:و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فال یربوا عند
هللا »،و اما آن ربایى كه خوردنى نیست ،آن همان ربایى است كه خدا از آن نهى كرده و
وعده آتش در برابرش داده است.
در مجمع البیان در ذیل آیه « فاولئك هم المضعفون »،گفته امیر المؤمنین علیهالسالم
فرموده :خداى تعالى نماز را واجب كرد تا خلق از تكبر منزه شوند ،و زكات را واجب كرد
تا سبب زیادى رزقشان گردد ،و روزه را واجب كرد تا خلقشان را بیازماید و خالص كند ،و
صله رحم را واجب كرد تا جمعیت زیاد شود.
و در كتاب فقیه خطبهاى از فاطمه زهراء علیهاالسالم نقل كرده كه در آن فرمود:
خداوند ایمان را واجب كرد تا دلها از شرك پاك گردد ،و نماز را واجب كرد تا مردم را از
مرض تكبر پاك كند ،و زكات را واجب كرد تا رزقشان زیاد شود.
( مستند :آیه  39سوره روم المیزان ج  16 :ص )277 :
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امر به واجبات عبادی و مالی و اعتصام به خدا
 «  ...فَأَقِی ُموا الصلَوة َ َو َءاتُوا ََّص ُموا بِ َّ
اَّللِ ُه َو َم ْو َالکم فَنِ ْع َم ْال َم ْولى َو
الز َكوة َ َو ا ْعت ِ
یر!
ص ُ
ِن ْع َم النَّ ِ
  ...پس نماز گزارید و زكات دهید و به خدا تكیه كنید كه او موالى شما است وچه خوب موال و چه خوب یاورى است!»
این جمله تفریع بر همه مطالبی است كه خدا با آنها بر مسلمین منت نهاد ،می
فرماید :پس بنا بر این واجب است بر شما كه نماز به پا دارید ،و زكات بپردازید  -كه این
دو اشاره است به واجبات عبادى و مالى.
« و در همه احوال متمسك به خدا شوید »،یعنى به آنچه امر مىكند مؤتمر شده ،از
آنچه نهى مى كند منتهى گردید ،و در هیچ حالى از او قطع رابطه مكنید ،چون او مولى و
سرپرست شما است شایسته نیست كه بنده از موالى خود ببرد و آدمى را نمىرسد كه با
اینكه از هر جهت ضعیف است از یاور خود قطع كند.
( مستند :آیه  77و  78سوره حج المیزان ج  14 :ص )581 :

محل مصرف هشتگانه زکات واجب
ب
علَی َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوب ُه ْم َو فى ِ ّ
الرقَا ِ
ین َو ْالعَ ِملِینَ َ
 « إِنَّ َما الصدَقَت ِل ْلفُقَ َر ِاء َو ْال َمس ِك َِّللا َو َّ
َو ْالغ َِر ِمینَ َو فى س ِبی ِل َّ
ع ِلی ٌم َحكی ٌم!
َّللاِ َو اب ِْن الس ِبی ِل فَ ِریضةً ِ ّمنَ َّ ِ
َّللاُ َ
 زكات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عامالن آنست و آنها كه جلب دلهایشانكنند ،و براى آزاد كردن بردگان و قرضداران و صرف در راه خدا و به راه
ماندگان است ،و این قرارى از جانب خداست و خداداناى شایستهكار است!»
این آیه مواردى را برمىشمارد كه باید صدقات واجب( زكوات) در آن موارد
مصرف شود ،به دلیل اینكه در آخر آیه مىفرماید «:فریضة من هللا ».و از ظاهر سیاق آیه
برمىآید که محل مصرف زکات هشت مورد است ،البته الزمه آن این است كه فقیر و
مسكین هر یك موردى جداگانه بحساب آیند.
 -1فقیر :از كلمه فقیر كه مقابل غنى است چنین مىفهمیم كه فقیر آن كسى است كه
تنها متصف به امرى عدمى باشد ،یعنى متصف باشد به نداشتن مالى كه حوائج
زندگیش را برآورد ،در مقابل غنى كه متصف به این امر عدمى نیست ،بلكه
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متصف است به امرى وجودى ،یعنى دارائى و تمكن.
 -2مسکین  :مسكین ،تنها ندار را نمىگویند ،بلكه به كسى مىگویند كه عالوه بر
این امر عدمى ،دچار ذلت و مسكنت هم باشد ،و این وقتى است كه فقرش به
حدى برسد كه او را خوار سازد ،مثال مجبور شود به اینكه از آبروى خود مایه
بگذارد و دست پیش هر كس و ناكس دراز كند ،مانند كور و لنگ كه چارهاى
نمى بینند جز اینكه از هر كسى استمداد كنند .و بنا بر این ،مسكین حال و
وضعش بدتر از فقیر است.
البته این را هم باید دانست كه این دو كلمه هر چند بحسب نسبت یكى اعم و دیگرى
اخص است ،یعنى ،هر مسكین از جهت اتصافش به نادارى فقیر است و لیكن هر فقیرى
مسكین نیست ،اال اینكه عرف ،این دو صنف را دو صنف مقابل هم مىداند ،چون وصف
فقر را غیر از وصف مسكنت و ذلت مىبیند ،پس ،دیگر جا ندارد كسى به قرآن كریم خرده
بگیرد و بگوید با اینكه فقیر هر دو صنف را شامل مىشود دیگر حاجتى به ذكر مسكین
نبود ،براى اینكه گفتیم مسكنت به معناى ذلت و مانند لنگى و زمینگیرى و كورى است ،هر
چند بعضى از مصادیق آن بخاطر نداشتن مال است .
 -3عاملین زکات :مقصود از عاملین علیها كسانى هستند كه در جمع و گردآورى
زكوات تالش مىكنند.
 -4جذب غیرمسلمانها :مقصود از مؤلفة قلوبهم كسانى هستند كه با دادن سهمى از
زكات به ایشان ،دلهایشان به طرف اسالم متمایل مىشود و به تدریج به اسالم
درمىآیند ،و یا اگر مسلمان نمىشوند ولى مسلمانان را در دفع دشمن كمك مىكنند،
و یا در برآوردن پارهاى از حوائج دینى كارى صورت مىدهند.
 -5آزادی بردگان :منظور از فى الرقاب ،بكار بردن زکات در امر بردگان است،
یعنى آزاد كردن آنان  ،مثال وقتى بردهاى با موالى خودش قرار کتبی گذاشته كه
كار كند و از دستمزد خود بهاى خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهاى خود
آزاد گردد و فعال نمىتواند آن بهاء را به پایان برساند ،از زكات ما بقى بهاى او را
به موالیش مىدهند و او را آزاد مىكنند .و یا وقتى بردهاى را ببینند كه اسیر مردى
ستمگر و سختگیر شده و در سختى بسر مىبرد ،از زكات بهاى او را به صاحبش
داده ،او را آزاد مىكنند.
 -6مقروضین :منظور از فی غارمین یعنى ،زكات براى مصرف كردن در پرداخت
قرض بدهكاران.
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 -7در راه خدا :منظور از مصرف زکات در فى سبیل هللا یعنی در راه خدا ،و آن
مصرفى است عمومى و شامل تمامى كارهائى مىگردد كه نفعش عاید اسالم و
مسلمین شده و بوسیله آن مصلحت دین حفظ مىشود ،كه روشنترین مصادیق آن
جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر كارهاى عام المنفعه از قبیل راه سازى و پل
سازى و امثال آن است.
 -8ابن سبیل :ابن السبیل كسى را گویند كه از وطن خود دور افتاده و در دیار غربت
تهى دست شده باشد ،هر چند در وطن خود توانگر و ثروتمند باشد ،به چنین كسى
از مال زكات سهمى مىدهند تا به وطن خود بازگردد.
اینكه سیاق آیه شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زكات تغییر مىكند  -زیرا
چهار صنف اول را با الم ذكر كرده و فرموده است« للفقراء و المساكین و العاملین علیها و
المؤلفة قلوبهم »،و در چهار صنف باقى مانده كلمه فى بكار برده ،و فرموده است« و فى
الرقاب و الغارمین و فى سبیل هللا و ابن السبیل »،از این جهت است كه الم در چهار صنف
اول افاده ملكیت( بمعنى اختصاص در تصرف )،نماید ،زیرا سیاق آیه در مقام جواب از
منافقین است كه بدون استحقاق از رسول خدا ،طمع سهیم بودن در صدقات را داشتند و بر
آن حضرت در تقسیم صدقات خرده مىگرفتند.
پس آیه شریفه جواب آنان را داد كه صدقات مصارف معینى دارد و از آن موارد
نمىتوان تجاوز كرد.
اما بحث از اینكه آیا مالك بودن اصناف چهارگانه به چه نحو است ،آیا به نحو
مالكیت معروف در نزد فقهاست؟ یا به نحو اختصاص در مصرف؟ و اینكه واقعیت این
ملكیت چگونه است( زیرا در اصناف چهارگانه عناوین صنفى مالك لحاظ شده ،نه اشخاص)
و اینكه نسبت سهم هر صنفى با سهم اصناف دیگر چگونه است ،مباحثى است كه مربوط به
فقه است و از غرض تفسیرى ما بیرون ،اگر چه فقهاء نیز در این مباحث اختالف شدیدى
دارند ،و لذا خواننده محترم را به كتب فقهى ارجاع مىدهیم.
روایات رسیده در باره مصارف زکات
در تفسیر قمى در ذیل آیه مذكور آمده كه این آیه در موقعى نازل شد كه صدقات از
اطراف جمعآورى شده ،به مدینه حمل شد .ثروتمندان همه آمدند ،به خیال اینكه از این
صدقات سهمى مىبرند ،ولى وقتى دیدند رسول خدا صلى هللاعلیهوآلهوسلّم همه را به فقرا
داد شروع كردند به حرف مفت زدن ،و خردهگیرى كردن  . . .آنگاه خود خداى تعالى
صدقات را تفسیر كرده و توضیح داد كه این صدقات را چه كسانى باید بپردازند ،و به چه
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كسانى باید داده شود. . .آنگاه امام صادق علیهالسالم یكایك آن مصارف را توضیح داده ،در
باره فقراء فرمود:
فقرا :كسانى هستند كه (زكات خوردن را حرفه خود قرار نداده باشند ،و)
دریوزگى نكنند ،و عیالوار باشند .دلیل اینكه گفتیم باید دریوزگى نكنند این آیه است كه
مىفرماید «:للفقراء الذین احصروا فى سبیل هللا ال یستطیعون ضربا فى االرض یحسبهم
الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم ال یسئلون الناس الحافا !»
مسكینان :عبارتند از افراد علیل ،از قبیل كورها و اشخاص بى دست و پا و
جذامى ،و هر علیل دیگرى ،از مرد و زن و كودك.
كاركنان در امر زكات :عبارتند از كسانى كه براى گرفتن و جمع آورى و نگهدارى
آن فعالیت مىكنند.
مؤلفة قلوبهم :عبارتند از مردمى كه قائل به توحید خدا هستند ،و لیكن هنوز
معرفت در دلهایشان راه نیافته ،و نفهمیدهاند كه محمد صلىهللا علیهوآله وسلّم ،رسول خدا
است ،لذا رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دلهاى ایشان را بدست مىآورد ،به ایشان زیاده
از حد محبت مىكرد و تعلیم مىداد تا شاید او را به نبوت بشناسند ،و یك سهم از صدقات را
هم براى آنان قرار داد ،تا دلهایشان به اسالم متمایل گردد.
( مستند :آیه  60سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 417 :
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فصل سوم

انفال و غنایم جنگی
حکم انفال و غنایم جنگی
الرسو ِل فَاتَّقُوا َّ
َّللاَ َو أَص ِل ُحوا ذَات بَ ْی ِنك ْم
َّلل َو َّ
 « یَسئَلُونَك َع ِن األَنفَا ِل قُ ِل األَنفَا ُل َّ َِو أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو َرسولَهُ ِإن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ !
 از تو از انفال پرسش مى كنند ،بگو انفال مال خدا و رسول است ،پس از خدابترسید ،و میان خود صلح برقرار سازید ،و خدا و رسول او را اطاعت كنید
اگر با ایمان هستید!»
كلمه ا َنفال به معناى زیادى هر چیزى است .و لذا نمازهاى مستحبى را هم نافله
مىگویند چون زیاده بر فریضه است ،و این كلمه بر زیادیهایى كه فىء هم شمرده شود
اطالق مىگردد ،و مقصود از فىء اموالى است كه مالكى براى آن شناخته نشده باشد ،از
قبیل قله كوهها و بستر رودخانهها و خرابههاى متروك ،و آبادیهایى كه اهالىاش هالك
گردیدهاند ،و اموال كسى كه وارث ندارد ،و غیر آن ،و از این جهت آن را انفال مىگویند كه
گویا اموال مذكور زیادى بر آن مقدار اموالى است كه مردم مالك شدهاند ،بطورى كه دیگر
كسى نبوده كه آنها را مالك شود ،و چنین اموالى از آن خدا و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است.
غنائم جنگى را نیز انفال مىگویند ،اینهم باز بخاطر این است كه زیادى بر آن
چیزى است كه غالبا در جنگها مورد نظر است ،چون در جنگها تنها مقصود ظفر یافتن بر
دشمن و تار و مار كردن او است ،و وقتى غلبه دست داد و بر دشمن ظفر پیدا شد مقصود
حاصل شده ،حال اگر اموالى هم به دست مردان جنگى افتاده باشد و یا اسیرى گرفته باشند
موقعیتى است زیاده بر آنچه مقصود بوده است ( .پس همه جا ،در معناى این كلمه ،زیادتى
نهفته است).
آیاتى از این سوره كه متعرض مساله غنیمت است پنج آیه است كه در سه جاى
سوره قرار گرفته و بر حسب ترتیب عبارت است از:
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 « -1یسئلونك عن االنفال قل االنفال هلل و الرسول »!...
 « -2و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى
و المساكین و ابن السبیل ان كنتم امنتم باهلل و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم
التقى الجمعان و هللا على كل شىء قدیر »!...
 « -3ما كان لنبى ان یكون له اسرى حتى یثخن فى االرض تریدون عرض الدنیا و
هللا یرید االخرة و هللا عزیز حكیم ،لو ال كتاب من هللا سبق لمسكم فیما اخذتم
عذاب عظیم ،فكلوا مما غنمتم حالال طیبا و اتقوا هللا ان هللا غفور رحیم !»
و از سیاق آیه دوم به دست مىآید كه بعد از آیه اول و همچنین آیات بعدى نازل
شده ،براى اینكه فرموده :اگر به خدا و به آنچه كه بر بندهمان در روز فرقان و روز تالقى
دو گروه نازل كردیم ایمان آوردید پس معلوم مىشود این كالم بعد از واقعه بدر نازل شده
است.
از آیات اخیر هم استفاده مىشود كه پرسش كنندگان از آنجناب در باره امر اسیران
پرسش نمودهاند ،و درخواست كردهاند تا اجازه دهد اسیران كشته نشوند ،بلكه با دادن فدیه
آزاد گردند ،و در جواب ایشان را مورد عتاب قرار داده است ،و از اینكه فرمود «:فكلوا
 »،...و تجویز كرد خوردن از غنیمت را ،به دست مىآید كه اصحاب بطور ابهام چنین
فهمیده بودند كه مالك غنیمت و انفال مىشوند ،جز اینكه نمىدانستند آیا تمامى اشخاصى كه
حاضر در میدان جنگ بودهاند مالك مىشوند؟ و یا تنها كسانى كه قتال كردهاند؟ و آنها كه
تقاعد ورزیدهاند از آن بى نصیبند ،و آیا مباشرین كه از آن سهم مىبرند بطور مساوى
بینشان تقسیم مىشود و یا باختالف؟ مثال سهم سوارهها بیشتر از پیادهها و یا امثال آن است؟
چون جمله فكلوا مبهم بود باعث شد كه مسلمین در میان خود مشاجره كنند ،و
سرانجام به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مراجعه نموده و توضیح بپرسند ،لذا آیه نازل
شد «:قل االنفال هلل و الرسول فاتقوا هللا و اصلحوا ذات بینكم  »،...و ایشان را در استفادهاى
كه از جمله فكلوا مما غنمتم كرده و پنداشته بودند كه مالك انفال هم هستند تخطئه نموده و ملك
انفال را مختص به خدا و رسول كرده ،و ایشان را از تخاصم و كشمكش نهى نموده و وقتى
بدین وسیله مشاجرهشان خاتمه یافت آنگاه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آن را به ایشان
ارجاع داده و در میانشان بطور مساوى تقسیم كرد ،و به همان اندازه سهمى براى آن عده از
اصحاب كه حاضر در میدان جنگ نبودند كنار گذاشت ،و میان كسانى كه قتال كرده و
آنهایى كه قتال نكردند و همچنین میان سوارگان و پیادگان تفاوتى نگذاشته است.
آنگاه آیه دوم «:و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه  »،...به فاصله كمى
نازل گردیده و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم (بخاطر امتثال آن )،از آنچه كه به افراد
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داده بود پنج یك را دوباره پس گرفت ،این است آن معنا و ترتیبى كه از ضمیمه كردن آیات
مربوط به انفال به یكدیگر استفاده مىشود.
آیه شریفه ناسخ آیه « فكلوا مما غنمتم  »،...نیست ،بلكه مبین معناى آن و تفسیر آن
است ،و جمله فكلوا كنایه از مالكیت قانونى ایشان به غنیمت نیست ،بلكه مراد از آن اذن در
تصرف ایشان در غنیمت و تمتعشان از آن است ،مگر اینكه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم آن را در میان ایشان تقسیم كند ،كه در اینصورت البته مالك مىشوند.
و آیه« و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى »،...
ناسخ براى آیه قل االنفال هلل و الرسول نیست ،بلكه تاثیرى كه نسبت به جهادكنندگان دارد
این است كه ایشان را از خوردن و تصرف در تمامى غنیمت منع مىكند ،چون بعد از نزول
االنفال هلل و الرسول  -و با اینكه قبال دانسته بودند كه انفال ملك خدا و رسول است  -و از آیه
انما غنمتم غیر این را نمىفهمیدند ،و آیه قل االنفال هلل و الرسول هم غیر این را نمىرساند
كه اصل ملك انفال از خدا و رسول است ،بدون این كه كوچكترین تعرضى نسبت به كیفیت
تصرف در آن و جواز خوردن و تمتع از آن را داشته باشد ،خوب ،وقتى متعرض این
جهات نبود ،پس با آیه انما غنمتم  ...هیچ منافاتى ندارد تا كسى بگوید آیه انما غنمتم  ...ناسخ
آن است .
پس از مجموع این سه آیه این معنا استفاده مىشود كه اصل ملكیت در غنیمت از آن
خدا و رسول است ،و خدا و رسول چهار پنجم آن را در اختیار جهادكنندگان گذاردهاند تا با
آن ارتزاق نموده ،و آن را تملك نمایند ،و یك پنجم آن را به خدا و رسول و خویشاوندان
رسول و غیر ایشان اختصاص داده تا در آن تصرف نمایند.
دقت در این بیان این معنا را هم روشن مىكند كه تعبیر از غنائم به انفال كه به
معناى زیادى است ،اشاره است به علت حكم از طریق بیان موضوع اعم آن ،گویا :فرموده
است :از تو مساله غنائم را مىپرسند كه عبارت است از زیادتى كه در میان مردم كسى
مالك آن نیست ،و چون چنین است در جوابشان حكم مطلق زیادات و انفال را بیان كن و
بگو :همه انفال( نه تنها غنائم) از آن خدا و رسول او است و الزمه قهریش این است كه
غنیمت هم از آن خدا و رسول باشد.
به این بیان روشن مىشود كه جمله قل االنفال هلل و الرسول یك حكم عمومى را
متضمن است كه به عموم خود ،هم غنیمت را شامل مىشود ،و هم سایر اموال زیادى در
جامعه را ،از قبیل سرزمینهاى تخلیه شده و دهات متروكه و قله كوهها و بستر رودخانهها
و خالصهجات پادشاهان و اموال اشخاص بى وارث ،و از همه این انواع تنها غنیمت جنگى
متعلق به جهاد كنندگان به دستور پیغمبر است ،و ما بقى در تحت ملكیت خدا و رسول او
باقى است.
در كافى به سند خود از عبد صالح علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :انفال عبارت
است از هر زمین خرابى كه اهلش منقرض شده باشند ،و هر سرزمین كه بدون جنگ و
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بدون بكار بردن اسب و شتر تسلیم شده است و با پرداختن جزیه صلح كرده باشند ،سپس
فرمود :و براى او است( یعنى براى والى و زمامدار) رؤوس جبال و درههاى سیلگیر و
نیزارها و هر زمین افتادهاى كه مربى نداشته باشد ،و همچنین براى او است خالصهجات
سالطین ،البته آن خالصهجاتى كه به زور و غصب بدست نیاورده باشند ،چون اگر به
غصب تحصیل كرده باشند ،هر مال غصبى مردود است ،و باید به صاحبش برگردد ،و او
است وارث هر كسى كه بىوارث مرده باشد و متكفل هزینه زندگى كسانى است كه
نمىتوانند هزینه خود را به دست بیاورند.
و نیز به سند خود از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در ذیل آیه «یسئلونك
عن االنفال »،فرموده :هر كس بمیرد و وارثى نداشته باشد مالش جزو انفال است.
مؤلف :و در معناى این دو روایت روایات بسیارى از طرق ائمه اهل بیت
علیهمالسالم وارد شده است ،و اگر در این روایات انفال به معناى غنائم جنگى را ذكر نكرده
ضرر به جایى نمىزند ،زیرا خود آیه بطورى كه از سیاق آن برمىآید به مورد خود بر
غنائم جنگى داللت دارد.
( مستند :آیه  1سوره انفال المیزان ج  9 :ص )4 :
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فصل چهارم

جزیه در اسالم

جزیه ،مالیات اهل کتاب مقیم در کشور اسالمی
اَّللِ َو ال ِب ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو ال ی َح ِ ّر ُمونَ َما َح َّر َم َّ
 « قَتِلُوا الَّذِینَ ال یُؤْ ِمنُونَ بِ ََّّللاُ َو َرسولُهُ
عن یَ ٍد َو ُه ْم
َو ال یَدِینُونَ دِینَ ْال َح ّق ِمنَ الَّذِینَ أُوتُوا ْالكت َب َحتى یُ ْعطوا ْال ِج ْز َیةَ َ
ص ِغ ُرونَ !
 با كسانى كه از اهل كتابند و به خدا و روز جزا ایمان نمىآورند و آنچه را خداو رسولش حرام كرده حرام نمىدانند و به دین حق نمىگروند كارزار كنید تا با
دست خود و بذلت جزیه بپردازند !»
جزیه به معناى خراجى است كه از اهل ذمه گرفته شود ،و بدین مناسبت آن را
جزیه نامیدهاند كه در حفظ جان ایشان بگرفتن آن اكتفاء مىشود.
حكومت اسالمى جزیه را به این سبب مىگیرد كه هم ذمه ایشان را حفظ كند و هم
خونشان را محترم بشمارد و هم به مصرف اداره ایشان برساند.
از آیات بسیارى برمىآید كه منظور از اهل كتاب یهود و نصارى هستند ،و آیه
شریفه«ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارى و المجوس و الذین اشركوا ان
هللا یفصل بینهم یوم القیمة ان هللا على كل شىء شهید »،داللت و یا حد اقل اشعار دارد بر
اینكه مجوسیان نیز اهل كتابند ،زیرا در این آیه و سایر آیاتى كه صاحبان ادیان آسمانى را
مىشمارد در ردیف آنان و در مقابل مشركین بشمار آمدهاند ،و صابئین هم یك طائفه از
مجوس بودهاند كه به دین یهود متمایل شده و دینى میان این دو دین براى خود درست
كردهاند.
و از سیاق آیه مورد بحث برمىآید که هر یك از یهود و نصارى و مجوس مانند
مسلمین ،امت واحد و جداگانهاى هستند ،هر چند مانند مسلمین در پارهاى عقاید به شعب و
فرقههاى مختلفى متفرق شده و به یكدیگر مشتبه شده باشند و اگر مقصود قتال با بعضى از
یهود و بعضى از نصارى و بعضى از مجوس بود ،و یا مقصود ،قتال با یكى از این سه
طائفه اهل كتاب كه به خدا و معاد ایمان ندارند مىبود ،الزم بود كه بیان دیگرى غیر این
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بیان بفرماید تا مطلب را افاده كند.
و چون جمله « من الذین اوتوا الكتاب »،بیان جمله قبل یعنى جمله« الذین ال یؤمنون
 »،...است ،لذا اوصافى هم كه ذكر شده  -از قبیل ایمان نداشتن به خدا و روز جزا و حرام
ندانستن محرمات الهى و نداشتن دین حق  -قهرا متعلق به همه خواهد بود.
اولین وصفى كه با آن توصیفشان كرده ایمان نداشتن به خدا و روز جزا است.
خواهید گفت این توصیف با آیاتى كه اعتقاد به الوهیت خدا را به ایشان نسبت مىدهد چگونه
مى تواند سازگار باشد؟ و حال آنكه آن آیات ایشان را اهل كتاب خوانده ،و معلوم است كه
مقصود از كتاب همان كتابهاى آسمانى است كه از ناحیه خداى تعالى به فرستادهاى از
فرستادگانش نازل شده ،و در صدها آیات قرآنش اعتقاد به الوهیت و یا الزمه آن را از
ایشان حكایت كرده ،پس چطور در آیه مورد بحث مىفرماید ایمان به خدا ندارند.
و همچنین در امثال آیه« و قالوا لن تمسنا النار اال ایاما معدودة »،و آیه« و قالوا لن
یدخل الجنة اال من كان هودا او نصارى »،اعتقاد به معاد را به ایشان نسبت مىدهد آنگاه در
این آیه مىفرماید كه ایشان ایمان به روز جزا ندارند.
جواب این اشكال این است كه خداى تعالى در كالم مجیدش میان ایمان به او و ایمان
به روز جزا هیچ فرقى نمىگذارد ،و كفر به یكى از آندو را كفر به هر دو مىداند ،در باره
كسانى كه میان خدا و پیغمبرانش تفاوت قائل شدهاند و به خود خدا و بعضى از پیغمبران
ایمان آورده و به بعضى دیگر ایمان نیاوردهاند حكم به كفر نموده ،و از آنجمله فرموده «:ان
الذین یكفرون باهلل و رسله و یریدون ان یفرقوا بین هللا و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نكفر
ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیال اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا
مهینا».
بنا بر این ،اهل كتاب هم كه به نبوت محمد بن عبد هللا صلوات هللا علیه ایمان
نیاوردهاند كفار حقیقى هستند ،و لو اینكه اعتقاد به خدا و روز جزا داشته باشند.
و این كفر را به لسان كفر به آیتى از آیات خدا كه همان آیت نبوت باشد نسبت نداده،
بلكه به لسان كفر به ایمان به خدا و روز جزا نسبت داده ،و فرموده اینها به خدا و روز جزا
كفر ورزیدند ،عینا مانند مشركین بتپرست كه به خدا كفر ورزیدند و وحدانیتش را انكار
كردند ،هر چند وجودش را اعتقاد داشته ،و او را معبودى فوق معبودها مىدانستند.
عالوه بر اینكه اعتقادشان به خدا و روز جزا هم اعتقادى صحیح نیست ،و مساله
مبدأ و معاد را بر وفق حق تقریر نمىكنند ،مثال در مساله مبدأ كه باید او را از هر شركى
برى و منزه بدانند مسیح و عزیر را فرزند او مىدانند ،و در نداشتن توحید با مشركین فرقى
ندارند ،چون آن ها نیز قائل به تعدد آلهه هستند ،یك اله را پدر الهى دیگر ،و یك اله را پسر
الهى دیگر مىدانند ،و همچنین در مساله معاد كه یهودیان قائل به كرامتند و مسیحیان قائل به
تفدیه.
پس ظاهرا علت اینكه ایمان به خدا و روز جزا را از اهل كتاب نفى مىكند این است
كه اهل كتاب  ،توحید و معاد را آنطور كه باید معتقد نیستند ،هر چند اعتقاد به اصل الوهیت
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را دارا مىباشند ،نه اینكه علتش این باشد كه این دو ملت اصال معتقد به وجود اله نیستند،
چون قرآن اعتقاد به وجود هللا را از قول خود آنها حكایت مىكند ،گر چه در توراتى كه فعال
موجود است اصال اثرى از مساله معاد دیده نمىشود.
دومین وصفى كه براى ایشان ذكر كرده این است كه ایشان محرمات خدا را حرام
نمىدانند ،و همینطور هم هست ،زیرا یهود عدهاى از محرمات را كه خداوند در سوره بقره
و نساء و سور دیگر بر شمرده حالل دانستهاند ،و نصارى خوردن مسكرات و گوشت خوك
را حالل دانستهاند ،و حال آنكه حرمت آندو در دین موسى و عیسى و خاتم انبیاء
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مسلم است.
و نیز مال مردم خورى را حالل مىدانند ،همچنانكه قرآن در آیه بعد از آیه مورد
بحث آن را به مالیان این دو ملت نسبت داده و مىفرماید «:ان كثیرا من االحبار و الرهبان
لیاكلون اموال الناس بالباطل».
و منظور از رسول در جمله« ما حرم هللا و رسوله »،یا رسول خود ایشان است كه
معتقد به نبوتش هستند ،مثل موسى علیهالسالم نسبت به ملت یهود ،و عیسى علیهالسالم
نسبت به ملت نصارى ،كه در این صورت معناى آیه این مىشود :هیچ یك از این دو ملت
حرام نمىدانند آنچه را كه پیغمبر خودشان حرام كرده و معلوم است كه مىخواهد نهایت
درجه بى حیائى و تجرى ایشان را نسبت به پروردگارشان اثبات كند ،و بفرماید با اینكه به
حقانیت پیغمبر خودشان اعتراف دارند ،معذلك دستورات الهى را با اینكه مىدانند دستورات
الهى است بازیچه قرار داده و به آن بى اعتنائى مىكنند.
و یا منظور از آن ،پیغمبر اسالم است ،و معنایش این است كه اهل كتاب با اینكه
نشانهاى نبوت خاتم انبیاء را در كتب خود مىخوانند؟ و امارات آن را در وجود آن جناب
مشاهده مىكنند ،و مىبینند كه او پلیدیها را بر ایشان حرام مىكند و طیبات را براى آنان
حالل مىسازد ،و غل و زنجیرهائى كه ایشان از عقاید خرافى بدست و پاى خود بستهاند
مىشكند ،و آزادشان مىسازد معذلك زیر بار نمىروند و محرمات او را حالل مىشمارند.
و بنا بر این احتمال ،غرض از توصیف آنها به عدم تحریم آنچه كه خدا و رسولش
حرام كرده اند سرزنش ایشان است ،و نیز تحریك و تهییج مؤمنین است بر قتال با آنها به
علت عدم اعتنا به آنچه كه خدا و رسولش حرام كردهاند و نیز به علت گستاخى در انجام
محرمات و هتك حرمت آنها.
و چه بسا یك نكته احتمال دوم را تایید كند ،و آن این است كه اگر منظور از رسول
در جمله و رسوله رسول هر امتى نسبت به آن امت باشد -مثال موسى نسبت به یهود و
عیسى نسبت به نصارى رسول باشند -حق كالم این بود كه بفرماید :و ال یحرمون ما حرم
هللا و رسله ،و رسول را به صیغه جمع بیاورد ،چون سبك قرآن هم همین اقتضاء را دارد،
قرآن در نظائر این مورد عنایت دارد كه كثرت انبیاء را به رخ مردم بكشد ،مثال در باره بیم
ایشان مىفرماید «:و یریدون ان یفرقوا بین هللا و رسله».
عالوه بر این ،نصارى محرمات تورات و انجیل را ترك كردند ،نه آنچه را كه
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موسى و عیسى حرام كرده بود ،و با این حال جا نداشت كه بفرماید ایشان حرام ندانستند
آنچه را خدا و رسولش حرام كرده بود.
از همه اینها گذشته ،اگر انسان در مقاصد عامه اسالمى تدبر كند شكى برایش باقى
نمىماند در اینكه قتال با اهل كتاب و واداشتن ایشان به دادن جزیه براى این نبوده كه
مسلمین و اولیاء ایشان را از ثروت اهل كتاب برخوردار سازد ،و وسایل شهوترانى و
افسار گسیختگى را براىآنان فراهم نماید و آنان را در فسق و فجور به حد پادشاهان و رؤسا
و اقویاى امم برساند.
بلكه غرض دین ،در این قانون این بوده كه حق و شیوه عدالت و كلمه تقوى را
غالب ،و باطل و ظلم و فسق را زیر دست قرار دهد ،تا در نتیجه نتواند بر سر راه حق
عرض اندام كند و تا هوى و هوس در تربیت صالح و مصلح دینى راه نیابد و با آن
مزاحمت نكند ،و در نتیجه یك عده پیرو دین و تربیت دینى و عدهاى دیگر پیرو تربیت فاسد
هوى و هوس نگردند و نظام بشرى دچار اضطراب و تزلزل نشود ،و در عین حال اكراه
هم در كار نیاید ،یعنى اگر فردى و یا اجتماعى نخواستند زیر بار تربیت اسالمى بروند ،و
از آن خوششان نیامد مجبور نباشند ،و در آنچه اختیار مىكنند و مىپسندند آزاد باشند ،اما
بشرط اینكه اوال توحید را دارا باشند و به یكى از سه كیش یهودیت ،نصرانیت و مجوسیت
معتقد باشند و در ثانى تظاهر به مزاحمت با قوانین و حكومت اسالم ننمایند.
و این منتها درجه عدالت و انصاف است كه دین حق در باره سایر ادیان مراعات
نموده است.
و گرفتن جزیه را نیز براى حفظ ذمه و پیمان ایشان و اداره بنحو احسن خود آنان
است ،و هیچ حكومتى چه حق و چه باطل از گرفتن جزیه گریزى ندارد ،و نمىتواند جزیه
نگیرد.
از همینجا معلوم مىشود كه منظور از محرمات در آیه شریفه ،محرمات اسالمیى
است كه خدا نخواسته است در اجتماع اسالمى شایع شود ،همچنانكه منظور از دین حق
همان دینى است كه خدا خواسته است اجتماعات بشرى پیرو آن باشند .در نتیجه منظور از
محرمات آن محرماتى خواهد بود كه خدا و رسولش محمد بن عبد هللا صلىهللاعلیهوآله و سلّم
بوسیله دعوت اسالمیش تحریم نموده ،و نیز نتیجه آن مقدمات این خواهد شد كه اوصاف
سهگانهاى كه در آیه مورد بحث ذكر شده به منزله تعلیلى است كه حكمت فرمان به قتال اهل
كتاب را بیان مىكند.
وصف سومى كه از ایشان كرده این است كه فرموده «:و ال یدینون دین الحق»،
یعنی دین حق را سنت و روش زندگى خود نمىگیرند.
اضافه كردن دین بر كلمه حق اضافه حقیقیه است ،و منظور آن دینى است كه
منسوب به حق است ،و نسبتش به حق این است كه حق اقتضاء مىكند انسان آن دین را
داشته باشد ،و انسان را به پیروى از آن دین وادار مىسازد.
نكته این است كه دین اسالم در عالم كون و خلقت و در عالم واقع ،اصلى دارد كه
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رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به اسالم (تسلیم) و خضوع در برابر آن دعوت مىكند ،و
قرار دادن آن را روش زندگى و عمل به آن را اسالم و تسلیم در برابر خداى تعالى نامیده
است.
بنا بر این ،اسالم بشر را به چیزى دعوت مىكند كه هیچ چارهاى جز پذیرفتن آن و
تسلیم و خضوع در برابر آن نیست ،و آن عبارتست از خضوع در برابر سنت عملى و
اعتباریى كه نظام خلقت و ناموس آفرینش ،بشر را بدان دعوت و هدایت مىكند.
و بعبارت دیگر اسالم عبارتست از تسلیم در برابر اراده تشریعى خدا كه از اراده
تكوینى او ناشى مىشود.
و كوتاه سخن ،براى حق كه واقع و ثابت است ،دینى و سنتى است كه از آنجا
سرچشمه مى گیرد ،همچنانكه براى ضاللت و كجى دینى است كه بشر را بدان مىخواند،
اولى پیروى حق است ،همچنانكه دومى پیروى هوى ،لذا خداى تعالى مىفرماید «:و لو اتبع
الحق اهوائهم لفسدت السموات و االرض ».پس اگر مىگوئیم اسالم دین حق است معنایش
این است كه اسالم سنت تكوین و طریقهاى است كه نظام خلقت مطابق آن است ،و فطرت
بشر او را به پیروى آن دعوت مىكند ،همان فطرتى كه خداوند بر آن فطرت انسان را
آفریده ،و در خلقت و آفریده خدا تبدیلى نیست ،این است دین استوار.
پس خالصه آنچه كه گذشت این شد كه اوال ایمان نداشتن اهل كتاب به خدا و روز
جزا ،معنایش این است كه آنها ایمانى كه نزد خدا مقبول باشد ندارند.
و حرام ندانستن محرمات خدا و رسول را معنایش این است كه ایشان در تظاهر به
گناهان و منهیات اسالم و آن محرماتى كه تظاهر به آن ،اجتماع بشرى را فاسد و زحمات
حكومت حقه حاكم بر آن اجتماع را بى اثر و خنثى مىسازد پروا و مباالت ندارند.
و تدین نداشتن ایشان به دین حق معنایش این است كه آنها سنت حق را كه منطبق با
نظام خلقت و نظام خلقت منطبق بر آن است پیروى نمىكنند.
و ثانیا جمله« الذین ال یؤمنون باهلل  »،...اوصاف سهگانه حكمت امر به قتال اهل
كتاب را بیان مىكند ،و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریك و تشویق مىنماید.
و ثالثا بدست آمد كه منظور از قتال اهل كتاب قتال با همه آنان است نه با بعضى از
ایشان ،زیرا گفتیم كه كلمه من در جمله من الذین اوتوا الكتاب براى تبعیض نیست .
شرایط جزیه
« حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون »،از آنچه در صدر آیه مورد بحث از
اوصاف سه گانه اهل كتاب بعنوان حكمت و مجوز قتال با ایشان ذكر شده ،و از اینكه باید با
كمال ذلت جزیه بپردازند ،چنین برمىآید كه منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر
سنت اسالمى ،و تسلیمشان در برابر حكومت عادله جامعه اسالمى است.
و مقصود این است كه مانند سایر جوامع نمىتوانند در برابر جامعه اسالمى صف
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آرائى و عرض اندام كنند ،و آزادانه در انتشار عقاید خرافى و هوى و هوس خود به فعالیت
بپ ردازند ،و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشرى خود را رواج دهند ،بلكه باید با تقدیم
دو دستى جزیه همواره خوار و زیر دست باشند.
پس آیه شریفه ظهور دارد در اینكه منظور از صغار ایشان معناى مذكور است ،نه
اینكه مسلمین و یا زمامداران اسالم به آنان توهین و بى احترامى نموده و یا آنها را مسخره
كنند ،زیرا این معنا با سكینت و وقار اسالمى سازگار نیست.
معناى آیه  -و خدا داناتر است  -این مىشود :با اهل كتاب كارزار كنید ،زیرا ایشان به خدا و
روز جزا ایمان نمىآورند ،ایمانى كه مقبول باشد و از راه صواب منحرف نباشد ،و نیز آنها
محرمات الهى را حرام نمىدانند ،و به دین حقى كه با نظام خلقت الهى سازگار باشد
نمى گروند ،با ایشان كارزار كنید ،و كارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا كه ذلیل و زبون و
زیردست شما شوند ،و نسبت به حكومت شما خاضع گردند ،و خراجى را كه براى آنان
بریدهاید بپردازند ،تا ذلت خود را در طرز اداى آن مشاهده نمایند ،و از سوى دیگر با
پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداره امور خویشتن را تامین نمایند.
روایتی در زمینه اقامت اهل کتاب در سرزمینهای اسالمی
در كافى به سند خود از حفص بن غیاث از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
در حدیث شمشیرها كه از پدر بزرگوارش نقل كرده فرموده :و اما شمشیرهاى سهگانهاى كه
كشیده شده یكى شمشیرى است كه علیه مشركین عرب بكار مىرود ،و دلیل لزوم بكار
بردنش آیه« اقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »،است.
فرمود :شمشیر دوم شمشیرى است كه علیه اهل ذمه بكار مىرود ،و دلیل لزوم
بكاربردن آن آیه« قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم اآلخر و ال یحرمون ما حرم هللا و
رسوله و ال یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم
صاغرون »،است كه ناسخ آیه« و قولوا للناس حسنا »،مىباشد ،پس از اهل كتاب هر كس
كه در كشور اسالمى باشد از او پذیرفته نیست مگر جزیه دادن و یا كشته شدن ،و در
صورت قتال ،اموالشان غنیمت مسلمین ،و زن و بچههایشان اسراى آنان خواهد بود ،و اگر
چنانچه حاضر به پرداخت جزیه شدند البته در آن صورت بر ما مسلمین حرام است كه
اموالشان را بگیریم و ایشان را اسیر خود كنیم ،و نیز مىتوانیم زنان ایشان را همسران خود
سازیم.
و هر كس از اهل كتاب كه در كشورهائى باشند كه با ما سر جنگ دارند ،هم
مىتوانیم اسیرشان كنیم و هم اموالشان را بگیریم ،ولى نمىتوانیم با زنان ایشان وصلت
نمائیم ،و ایشان بین سه چیز اختیار دارند ،یا به كشورهاى اسالمى كوچ كنند و یا جزیه
بپردازند و یا آنكه كشته شوند.
( مستند:آیه  29سوره توبه المیزان ج  9 :ص )315 :
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فصل پنجم

تجارت ،اکتساب ،و تصرف در اموال

تجارت صحیح ،و معامالت باطل
اض
عن ت ََر ٍ
 « یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت َأْكلُوا أ َ ْم َولَ ُكم بَ ْینَكم بِ ْالبَ ِط ِل إِال أَن ت َ ُكونَ ت َج َرة ً َِ ّمن ُك ْم َو ال ت َ ْقتُلُوا أَنفُس ُك ْم ِإ َّن َّ
َّللاَ كانَ ِب ُك ْم َر ِحیما ً !
عد َْونا ً َو ْ
على َّ
َّللاِ یَسِیرا ً!
 َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك ُظلما ً فَ ْ
سوف نُص ِلی ِه نَارا ً َو كانَ ذَ ِلك َ
 هان! اى كسانى كه ایمان آوردید ،اموال خود را در بین خود به باطل مخورید،مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یكدیگر را به قتل
نرسانید ،كه خداى شما مهربان است!
 و هر كس از در تجاوز و ستم چنین كند به زودى او را در آتشى وصفناپذیر خواهیم كرد ،و این براى خدا آسان است!»
كلمه تجارت به معناى تصرف در سرمایه به منظور تحصیل سود است كه با
معامله و خرید و فروش منطبق مىشود.
در آیه شریفه ،جمله « ال تاكلوا اموالكم» را مقید كرده به قید بینكم ،كه بر نوعى
جمع شدن دور یك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال داللت دارد ،به این منظور بوده كه
اشاره و یا داللت كند بر اینكه أكلى كه در آیه از آن نهى شده خوردن بنحوى است كه دست
بدست آن جمع بگردد ،و از یكى بدیگرى منتقل شود ،در نتیجه مجموع جمله « ال تاكلوا
اموالكم بینكم »،وقتى مقید شود بقید بالباطل ،نهى از معامالت ناقله از آن استفاده مىشود،
یعنى معامالتى كه نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاریش نمىرساند ،بلكه ضرر هم
مىرساند ،و جامعه را به فساد و هالكت مىكشاند ،و این معامالت باطل از نظر دین
عبارتند از :امثال ربا و قمار و معامالت كترهاى كه طرفین و یا یك طرف نمىداند چه
مىدهد و چه مىگیرد ،حدود و مشخصات كاال و یا بها مشخص نیست -مانند معامله با
سنگریزه و هسته خرما  -به اینگونه كه سنگریزه یا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده
پرتاب كنم ،روى هر جنسى افتاد ،با پرداخت مثال پنجاه تومان ،آن جنس مال من باشد و
امثال این معامالت كه اصطالحا آن را غررى مىگویند.
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بعد از آنكه از خوردن مال به باطل نهى كرد ،و نوع معامالتى كه در جامعه فاسد
جریان داشت و اموال از راه معامالت ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست
مىگشت ،به نظر شرع باطل بود ،جاى این توهم بود كه بطور كلى معامالت باعث انهدام
اركان مجتمع مىشود ،و اجزاى جامعه را متالشى و مردم را هالك مىكند .لذا پاسخ داد كه
نه ،همه معامالت اینطور نیستند ،بلكه یك نوع معامله وجود دارد كه نه تنها آن مفاسد را
ندارد ،بلكه توانائى آن را دارد كه پراكندگىهاى جامعه را جمع و جور كند ،و جامعه را از
نظر اقتصاد پاى بر جا سازد ،و استقامتش را حفظ نماید ،و آن تجارتى است كه ناشى از
رضایت طرفین و هم از نظر شرع مقدس صحیح باشد ،و این است آن تجارتى كه حوایج
جامعه را بر آورده خواهد كرد .
بنا بر نظریه ما آیه شریفه به معامالت صحیح و اموال مشروعى كه از غیر ناحیه
معامله و تجارت به دست مىآید ،و ملك انسان و مباح براى او مىشود ،نظیر بخشش ،و
صلح و جعاله ،و مهر و ارث و امثال آن تخصیص نمىخورد.
باطل تا آنجا كه اهل لغت از معناى آن فهمیدهاند عبارت است از آن چیزى كه اثرى
را كه باید داشته باشد فاقد باشد ،و آن اثر مطلوب را نبخشد ،و در مورد بحث ما یعنى بیع و
تجارت ،اثرى كه در آن هست عبارت است از معاوضه دو مال ،و جا به جا كردن دو ملك
براى رفع حاجت هر یك از دو طرف معامله ،یكى گندم زیادى دارد و پول براى خریدن
شیر و ماست ندارد ،گندم خود را مىفروشد  .دیگرى پول دارد ولى فعال احتیاج به گندم
دارد ،پول خود را مىدهد و گندم او را مىخرد ،و این مبادله را البته با رعایت معامله انجام
مىدهند ،چیزى كه هست این معادله دو جور حاصل مىشود ،یكى اینكه بهاى هر دو
مساوى باشد ،دیگرى اینكه اگر یكى كم و دیگرى زیاد است ،همراه آنچه كم است مصلحتى
براى طالب آن باشد ،و به خاطر همان مصلحت رغبت طالب آن بیشتر شده باشد ،و یا
همراه آن دیگرى كه زیاد است خصوصیتى باشد كه به خاطر آن صاحبش از آن نفرت
داشته باشد ،و در نتیجه زیاد خود را برابر كم دیگرى بداند دلیل و كاشف همه اینها رضایتى
است كه دو طرف معامله به معامله دارند ،و با وجود تراضى دیگر به هیچ وجه نمىتوان
گفت معامله به خاطر نابرابرى ثمن و مثمن باطل است .
عالوه بر اینكه اگر كسى به اسلوب قرآن كریم و بیانات آن انس ذهنى داشته باشد،
تردیدى نمى كند در اینكه محال است قرآن كریم امرى از امور را باطل بداند ،و در عین
حال به آن ا مر كند ،و به سوى آن هدایت نماید ،براى اینكه همین قرآن است كه مىفرماید«:
یهدى الى الحق و الى طریق مستقیم -قرآن به سوى حق و به سوى طریق مستقیم هدایت
مىكند »،با این حال دیگر چگونه ممكن است هم به سوى حق هدایت كند و هم به سوى
باطل؟
( مستند :آیه  29و  30سوره نساء المیزان ج  4 :ص )499 :
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روایات در زمینه معامالت باطل
در مجمع البیان در ذیل كلمه بالباطل نقل شده كه مفسرین در باره معناى آن دو قول
دارند یكى از آن دو ،نظریة بعضى است كه گفتهاند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم
است ،آنگاه خودش اضافه كرده كه این قول از امام باقر علیهالسالم روایت شده است .
و در كتاب نهج البیان از امام باقر و امام صادق علیهما السالم روایت شده كه
فرمودند :منظور از باطل قمار و سحت و ربا و سوگند است.
و در الدر المنثور است كه ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعید روایت كرده كه گفت:
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :بیع صحیح تنها آن بیع و خرید و فروشى است كه
با رضایت طرفین انجام گیرد.
و در همان كتاب است كه ابن جریر از ابن عباس روایت كرده كه گفت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم با شخصى معامله كرد آنگاه به طرف معامله فرمود :اختیار كن او نیز
گفت اختیار كردم آنگاه فرمود :بیع چنین است.
منظور آن جناب این بوده كه طرفین معامله مادام كه در مجلس معامله هستند
مىتوانند و یا بگو اختیار دارند معامله را انفاذ كنند و یا فسخ كنند .
و در همان كتاب است كه بخارى و ترمذى و نسایى از پسر عمر روایت كردهاند كه
گفت :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :البیعان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما
لآلخر اختر  -یعنى خریدار و فروشنده مادام كه از هم جدا نشدهاند اختیار بر هم زدن معامله
را دارند ،مگر آنكه در مجلس معامله یكى به دیگرى بگوید :اختیار كن( یعنى اختیار بر هم
زدن و گذراندن معامله را اعمال كن اگر مىخواهى بر هم بزن كه اگر بر هم نزد و فسخ
نكرد معامله الزم مىشود یعنى دیگر حق فسخ ندارد).
مؤلف :عبارت البیعان بالخیار ما لم یفترقا ،از طریق شیعه نیز روایت شده ،و جمله
آخر حدیث كه فرمود :او یقول احدهما لالخر اختر توضیح در محقق شدن تراضى است.
( مستند :آیه  29و  30سوره نساء المیزان ج  4 :ص )499 :

اکتساب ،و برتری های مالی و مزایای فردی
 « َو ال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَض َل ََّصیبٌ ِ ّم َّما اكت َسبُوا َو
على بَ ْع ٍ
ض ِلّ ِ ّ
لر َجا ِل ن ِ
َّللاُ ِب ِه بَ ْعض ُك ْم َ
َّللاَ ِمن فَض ِل ِه إِ َّن َّ
َصیبٌ م َّما ا ْكتَسبنَ َو سئَلُوا َّ
ع ِلیما ً!
ِلل ِنّ ِ
َّللاَ كانَ بِك ّل ش ْىءٍ َ
ساء ن ِ
 نسبت به آنچه شما ندارید و خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا مكنید -ونگویید ایكاش من نیز مثل فالن شخص فالن نعمت را مىداشتم -زیرا این خدا
است كه -به مقتضاى حكمتش -بعضى را بر بعضى برترى داده ،هر كسى چه
مرد و چه زن بهرمندیش از كار و كسبى است كه دارد ،اگر درخواستى دارید
از فضل خدا بخواهید ،كه او به همه چیز دانا است!»
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مراد از اكتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است ،اعم از این
كه این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد ،نظیر اكتساب از راه صنعت ،و یا
حرفه و یا به غیر عمل اختیارى ،لیكن باالخره منتهى شود به صفتى كه داشتن آن صفت
باعث این اختصاص شده باشد ،مانند مرد بودن مرد ،و زن بودن زن .
پیشوایان علم لغت ،هر چند كه در باره دو واژه كسب و اكتساب گفتهاند كه هر دو
مختصند بدان جایى كه عمل به اختیار آدمى انجام شود ،همچنان كه واژه طلب و امثال آن
مختص به این گونه موارد است ،لیكن این تفاوت را بین دو واژه گذاشتهاند كه در كلمه
كسب معناى جمع كردن خوابیده ،و بسیار مىشود كه كلمه اكتساب در امور غیر اختیارى
استعمال مىشود ،مثال مىگویند :فالنى با خوشگلى خود شهرت اكتساب مىكند ،و از این
قبیل تعبیرات ،و در آیه مورد بحث بعضى از مفسرین اكتساب را به همین معنا تفسیر
كردهاند ولى به نظر ما اگر در آیه این معنا را مىدهد ،از باب استعمال حقیقى نیست ،بلكه
مجازى و از باب تشبیه و استعاره است .
و اما این كه مراد از اكتساب در آیه شریفه آن چیزى باشد كه آدمى با عمل خود به
دست آورد ،و در نتیجه معناى آیه چنین شود ،آرزو مكنید آنچه را كه مردم با صنعت و یا
حرفهاى كه دارند به دست آوردهاند ،چون مردان از آنچه با عمل خود به دست مىآورند
نصیب دارند ،و زنان نیز از آنچه با كار خود به دست مىآورند بهرمند هستند .
این معنا هر چند كه فى نفسه معنایى درست است ،لیكن باعث مىشود كه دایره
معناى آیه تنگ شود ،و از این گذشته رابطهاش با آیات ارث و نكاح قطع گردد .
و به هر حال پس معناى آیه بنا بر بیانى كه كردیم این مىشود :آرزو مكنید كه شما
نیز آن برتریها و مزایاى مالى و غیر مالى كه دیگران دارند و خداى تعالى یكى از دو طایفه
شما مردان و زنان را به آن اختصاص داده به شما نیز بدهد ،و خالصه مردان آرزو نكنند
اى كاش مزایاى زنان را مىداشتند ،و زنان نیز آرزو نكنند اى كاش مزایاى مردان را
مىداشتند .براى این كه این فضیلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده ،یا صاحب فضیلت
آن را با نفسیت اجتماعى خود به دست آورده ،و یا با عمل اختیاریش یعنى تجارت و امثال
آن ،و معلوم است كه هر كس هر چیز را كسب كند از آن بهرهاى خواهد داشت ،و هر كس
هر بهرهاى دارد به خاطر اكتسابى است كه كرده است .
« و اسئلوا هللا من فضله »،...غالبا انعام و احسانى كه شخص منعم به دیگرى
مىكند از چیزهایى است كه در زندگى او زیادى است و به همین جهت از انعام تعبیر
مىشود به فضل(زیادى) و از آنجایى كه در جمالت قبل خداى تعالى مردم را از این كه
چشم به فضل و زیادىهایى كه دیگران دارند بدوزند نهى فرمود ،و از سوى دیگر از
آنجایى كه زیادهطلبى و داشتن مزایاى زندگى ،و بلكه یگانه بودن در داشتن آن ،و یا بگو از
همه بیشتر داشتن و تقدم بر سایرین ،یكى از فطریات بشر است ،و هیچ لحظهاى از آن
منصرف نیست ،بدین جهت در جمله مورد بحث مردم را متوجه فضل خود كرد ،و دستور
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داد روى از آنچه در دست مردم است بدانچه در درگاه او است بگردانند ،و از فضل او
درخواست كنند ،چون همه فضلها به دست او است آن افرادى هم كه فضلى و یا فضلهایى
دارند ،خدا به آنان داده ،پس همو مىتواند به شما نیز بدهد ،و شما نیز از دیگران و حتى از
آنهایى كه آرزوى برترىهایشان را داشتید برتر شوید .
خداى تعالى نام این فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته ،نفرموده از خداى تعالى
كدام فضل او را سؤال كنید ،بلكه با آوردن لفظ ( ِمن  -از) فرموده :از فضل او درخواست
كنید ،و سربسته گفتن این سخن دو فایده داده ،اول این كه ادب دعا و درخواست بنده از
خداى تعالى را به بندگان آموخته چون انسانى كه جاهل به خیر و شر واقعى خویش است،
اگر بخواهد از پروردگارش كه عالم به حقیقت حال او است ،و حقیقت حال آنچه براى خلقش
نافع است را مى داند ،و بر هر چیز توانا است ،چیزى درخواست كند جا دارد تنها خیر خود
را از او بخواهد و انگشت روى مصداق خیر مگذارد ،و سخن به درازا نكشاند ،و راه
رسیدن به آن را معین نكند ،زیرا بسیار دیدهایم كه شخصى نسبت به یك حاجت از حوایج
خاصهاى از قبیل مال یا فرزند یا جاه و منزلت یا بهبودى و عافیت بى طاقت شده و در به
دست آوردن محبوبش دست به دعا برداشته ،و هر وقت دعا مىكند جز بر آمدن آن حاجتش
چیزى نخواسته ولى همین كه دعایش مستجاب و حاجتش داده شده آن وقت معلومش گشته
كه هالكت و خسرانش در همان بوده است .
فایده دوم اینكه اشاره كند به اینكه واجب است خواسته آدمى چیزى نباشد كه با
حكمت الهیه منافات داشته باشد ،حكمتى كه در تكوین به كار برده ،و یا در تشریع ،پس باید
از آن فضل كه به دیگران اختصاص داده ،در خواست نكنند چون اگر فرضا مردان فضلى
را كه خدا به زنان داده بخواهند ،یا زنان فضل مخصوص مردان را بخواهند ،و خداى تعالى
هم به ایشان بدهد ،حكمتش باطل و احكام و قوانینى كه به مقتضاى حكمت تشریع فرموده فاسد
مىشود( دقت فرمایید!)
پس سزاوار این است كه انسان وقتى از خداى تعالى حاجتى را مىخواهد كه
سینهاش از نداشتن آن به تنگ آمده ،از خزینه غیب خدا بخواهد ،نه اینكه از دارندگان آن
بگیرد ،و به او بدهد ،و وقتى هم از خزینه غیب او مىخواهد رعایت ادب را نموده خداى
تعالى را علم نیاموزد ،زیرا خدا عالم به حال او است ،و مىداند كه راه رسیدن به حاجتش
چیست ،پس باید اینطور درخواست كند :كه پروردگارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طریقى
كه خودت مىدانى خیر من در آن است بر آورده بفرما !
و اما اینكه در آخر آیه فرمود «:ان هللا كان بكل شىء علیما »،براى این بود كه نهى
در اول آیه را تعلیل نموده ،بفهماند اگر گفتیم شما آنچه را كه خداى تعالى به دیگران داده
تمنا نكنید ،علتش این است كه خداى تعالى به همه چیز دانا است ،و راه مصلحت هر كسى
را مىداند ،و در حكم خود خطا نمىكند.
( مستند :آیه  32سوره نساء المیزان ج  4 :ص ) 531 :
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نظام مالی اسالم  -گفتار در یك حقیقت قرآنى
اختالف قریحهها و استعدادها در به دست آوردن مزایاى زندگى در افراد انسان
چیزى است كه باالخره به ریشههایى طبیعى و تكوینى منتهى مىشود ،چیزى نیست كه
بتوان دگرگونش ساخت ،و یا از تاثیر آن اختالف در اختالف درجات زندگى جلوگیرى
نمود ،و مجتمعات بشرى از آنجا كه تاریخ نشان مىدهد تا به امروز كه ما زندگى مىكنیم
داراى این اختالف بوده است .
آرى تا بوده چنین بوده ،افراد قوى انسانها ،افراد ناتوان را برده خود مىكردند و در
راه خواستههاى خود و هوا و هوسهایشان بدون هیچ قید و شرطى به خدمت خود مىگرفتند،
و افراد ضعیف هم چاره اى به جز اطاعت دستورات آنان نداشته ،جز اجابت آنان در آنچه
تمایل نشان مىدادند و مىخواستند راه به جایى نمىبردند ،لیكن به جاى هر عكس العمل
دلهاى خود را از غیظ و كینه نسبت به أقویا پر مىكردند ،و در صدد به دست آوردن
فرصت روز را به شب مىرساندند ،بشر همیشه طبق سنت كهن مىزیسته ،سنتى كه همه
جا به روى كار آمدن رژیم شاهى و امپراطورى مىانجامیده است .
تا وقتى كه بشر میدان را براى نهضت علیه این سنت پیر ،باز دیده اینجا و آنجاى
روى زمین یكى پس از دیگرى نهضت نموده ،این بناى شوم را از پى ویران كرده ،و طبقه
زورگو و متصدیان حكومت را وادار نمود ،تا در چهار چوب قوانینى كه براى اصالح حال
جامعه و سعادت او وضع شده حكومت كنند ،در نتیجه حكومت اراده فردى -آن هم اراده
جزافى و سیطره سنن استبدادى به حسب ظاهر رخت بر بست ،و اختالف طبقات مردم و
انقسامشان به دو قسم مالكى كه حاكم مطلق العنان باشد و مملوكى محكوم كه زمام اختیارش
به دست حاكم باشد از بین رفت ،ولى متاسفانه این شجره فاسد از میان بشر ریشه كن نشد،
بلكه در جایى دیگر و به شكلى دیگر غیر شكل سابقش رو به رشد گذاشت ،و این بار نیز
همان نتیجه سوء و میوه تلخ را بار آورد ،و آن عبارت بود از تاثیرى كه اختالف ثروت
یعنى متراكم شدن نزد بعضى و ته كشیدن نزد بعضى دیگر در صفات این دو طبقه گذاشت .
آرى وقتى فاصله میان این دو طبقه زیاد شد طبقه ثروتمند نمىتواند از این كه با
ث روتش خواست خود را در همه شؤون حیات مجتمع نفوذ دهد خود دارى كند ،و از سوى
دیگر طبقه فقیر هم چارهاى جز این نداشت كه علیه طبقه ثروتمند قیام كند و در برابر ظلم او
به ایستد .
نتیجه این برخورد آن شد كه سنت سومى متولد شود :به نام شیوعیت و نظام
اشتراكى سنتى كه مىگوید  :همه چیز مال همه كس ،و مالكیت شخصى و سرمایه دارى به
كلى ملغى ،و هر فردى از مجتمع مىتواند بدانچه با دست خود و به وسیله كماالتى كه در
نفس خود دارد كسب كرده برخوردار شود تا به این وسیله اختالف در ثروت و دارایى به
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كلى از بین برود .
این مسلك نیز وجوهى از فساد را به بار آورد ،فسادهایى كه هرگز در روش
سرمایهدارى از آن خبرى نبود ،از آن جمله است بطالن حریت فرد و سلب اختیار از او ،كه
معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود ،و در حقیقت این سنت با خلقت بشر در
افتاده ،و خود را آماده كرد تا علیرغم طبیعت بشر ،خود را بر بشر تحمیل كند ،و یا بگو با
خلقت بشر بستیزد .
تازه همه آن فسادهایى هم كه در سرمایهدارى وجود داشت به حال خود باقى ماند،
چون طبیعت بشر چنین است كه وقتى دست و دلش به كارى باز شود كه در آن كار براى
خود امتیازى و تقدمى سراغ داشته باشد ،و امید تقدم و افتخار بر دیگران است كه او را به
سوى كارى سوق مىدهد ،و اگر بنا باشد كه هیچ كس بر هیچ كس امتیاز نداشته باشد هیچ
كس با عالقه رنج كار را به خود هموار نمىسازد ،و معلوم است كه با بطالن كار و كوشش
بشریت به هالكت مىافتد .
بدین جهت شیوعىها دیدند چارهاى جز قانونى دانستن امتیازات ندارند ،و در این كه
چه كنند كه هم امتیاز باشد و هم اختالف ثروت نباشد ،فكرشان به اینجا كشید كه وجهه
افتخارات و امتیازات را به طرف افتخارات غیر مادى و یا بگو افتخارات تشریفاتى و
خیالى برگردانند ،ولى دیدند همان محذور سرمایه دارى دوباره عود كرد ،براى اینكه مردم
جامعه یا این افتخارات خیالى را به راستى افتخار مىدانستند ،كه همان آثار سویى كه ثروت
در دل ثروتمند مىگذاشت این بار افتخارات خیالى آن آثار را در دارندگانش بگذاشت ،و یا
افتخارات را پوچ مىدانستند كه محذور خالف طبیعت آرامشان نمىگذاشت .
رژیم دموكراسى وقتى دید كه این فسادها در رژیم اشتراكى بیداد كرده براى دفع آن
از یك سو دامنه تبلیغات را توسعه داد ،و از سوى دیگر توأم با قانونى كردن مالكیت
شخصى براى از بین بردن فاصله طبقاتى ،مالیاتهاى سنگین بر روى مشاغل تجارى و
درآمدهاى كارى گذاشت ولى این نیز دردى را دوا نكرد ،براى این كه تبلیغات وسیع و این
كه مخالفین دموكراسى دچار چه فسادهایى شدهاند نمىتواند جلو فساد را از رژیم دموكراسى
بگیرد و از سوى دیگر مالیات سنگین هیچ اثرى در جلوگیرى از فساد ندارد ،چون به
فرضى هم كه همه درآمدها به صندوق بیت المال ریخته شود ،آنهائى كه این صندوقها را
در دست دارند ،فساد و ظلم مىكنند ،چون فساد تنها ناشى از مالك ثروت بودن نیست ناشى
از تسلط بر ثروت نیز مىشود ،آن كسى كه مىخواهد ظلم كند و عیاشى داشته باشد ،یك بار
با مال خودش این كار را مىكند ،یك بار هم با تسلطش بر مال دولت .
پس نه اشتراكیها درد را دوا كردند ،نه دموكراتها ،و به قول معروف ال دواء بعد
الكى  -بعد از داغ دیگر دوایى نیست .و به نتیجه نرسیدن این چاره جوئیها براى این است
كه آن چیزى كه بشر آن را هدف و غایت مجتمع خود قرار داده ،یعنى بهرهكشى از مادیات
و بهره ورى از زندگى مادى ،قطب نمایى است كه بشر را به سوى قطب فساد مىكشاند،
چنین انسانى در هر نظامى قرار گیرد باالخره رو به سوى هدف خود مىرود ،همانطور كه
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عقربه مغناطیسى هر جا كه باشد به طرف قطب راه مىافتد .
حال ببینیم در نظام مالى اسالم چه روشى پیشنهاد شده؟ اسالم براى ریشه كن
كردن این ریشههاى فساد اوال بشر را در تمامى آنچه كه فطرتشان حكم مىكند آزاد گذاشته،
و در ثانى عواملى را مقرر كرده كه فاصله بین دو طبقه ثروتمند و فقیر را به حداقل
مى رساند ،یعنى سطح زندگى فقرا را از راه وضع مالیات و امثال آن باال برده و سطح
زندگى توانگران را از راه منع اسراف و ریخت و پاش و نیز منع تظاهر به دارایى كه
باعث دورى از حد متوسط است پایین مىآورد ،و با اعتقاد به توحید و تخلق به اخالق
فاضله و نیز بر گرداندن گرایش مردم از مادىگرى به سوى كرامت تقوا تعدیل مىكند،
دیگر از نظر یك مسلمان برتریهاى مالى و رفاهى هدف نیست هدف كرامتهایى است كه نزد
خدا است .
و این همان حقیقتى است كه خداى تعالى در جمله« واسئلوا هللا من فضله »،به آن
اشاره مىكند ،و همچنین در آیه «:ان اكرمكم عند هللا اتقیكم »،و آیه « :ففروا الى هللا -پس به
سوى هللا بگریزید».
در سابق هم گفتیم كه برگرداندن روى مردم به سوى خداى سبحان این اثر را دارد
كه مردم به سوى خدا برگشته ،در جستجوى مقاصد زندگى ،تنها به اسباب حقیقى و واقعى
اعتنا مى ورزند ،و دیگر در به دست آوردن معیشت نه بیش از آنچه باید ،اعتنا مىورزند ،و
بیهوده كارى مىكنند ،و نه از بدست آوردن آنچه الزم است كسالت مىورزند ،پس آن كسى
كه گفته دین اسالم دین بطالت و خمودى است ،مردم را دعوت مىكند به این كه به دنبال
اهداف زندگى انسانى خود نروند ،اسالم را نفهمیده و بیهوده سخن گفته است.
این بود خالصه گفتار پیرامون این حقیقت قرآنى ،و لیكن در باره شاخه و برگهایى
از این مساله مطالبى دیگر در بحثهاى مختلفى كه در المیزان كردهایم وجود دارد .
( مستند :آیه  32سوره نساء المیزان ج  4 :ص )531 :

تصرفات باطل و غیر قانونی اموال
 ” َو ال ت َأْكلُوا أ َ ْم َولَ ُكم بَ ْینَ ُكم ِب ْالبَ ِط ِل َو ت ُ ْدلُوا بِ َها إِلى ال ُح ّك ِام ِلت َأْكلُوا فَ ِریقا ً ِ ّم ْن أ َ ْم َو ِلاس ِباالثْ ِم َو أَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ !
النَّ ِ
 و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردمقسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با اینكه
مىدانید كه این عمل حرام است!“
منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است ،كه بطور
مجاز خوردن مال مردم نامیده مىشود.
كلمه أموال جمع مال است ،كه به معناى هر چیزى است كه مورد رغبت انسانها

89

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و چهارم :نظام مالی اسالم – انفاق ،خمس و زکا ت

قرار بگیرد ،و بخواهند كه مالك آن شوند.
كلمه باطل در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته
باشد ،پس باطل چیزى است كه ثبوت ندارد.
و اینكه حكم ” مخورید مال خود را به باطل “،را مقید كرد به قید” بینكم“ داللت
دارد بر اینكه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا ،منتها خداى تعالى از
راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم كرده ،تا مالكیت آنان به حق تعدیل شود ،و
در نتیجه ریشههاى فساد قطع گردد ،قوانینى كه تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد
باطل است.
این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه ”:خلق لكم ما فى
االرض جمیعا “،و اگر اموال را اضافه كرد به ضمیرى كه به مردم بر مىگردد ،و
فرمود ”:اموالتان“ براى این بود كه اصل مالكیت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر
شده ،امضا كرده و محترم شمرده باشد.
و نیز در مواردى از قرآن كریم با معتبر شمردن لوازم مالكیت شخصى این نوع
مالكی ت را امضا فرموده ،مثال یكى از لوازم مالكیت صحت خرید و فروش است ،و اسالم
فرموده ”:احل هللا البیع “،یكى دیگر معامالت دیگرى است كه با تراضى طرفین صورت
بگیرد كه در این باره فرموده ”:ال تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن
تراض “،و نیز فرموده ” :تجارة تخشون كسادها “،و آیاتى دیگر به ضمیمه روایات
متواترهاى كه این لوازم را معتبر مىشمارد ،و آیات نامبرده را تایید مىكند.
مالكیت و تصرف
(بحثى علمى و اجتماعى)
تمامى موجودات پدید آمدهاى كه هم اكنون در دسترس ما است  -كه از جمله آنها
نبات و حیوان و انسان است  -همه به منظور بقاى وجود خود به خارج از دایره وجود خود
دست انداخته در آن تصرف مىكنند ،تصرفاتى كه ممكن است در هستى و بقاى او دخالت
داشته باشد ،و ما هرگز موجودى سراغ نداریم كه چنین فعالیتى نداشته باشد ،و نیز فعلى را
سراغ نداریم كه از این موجودات سربزند و منفعتى براى صاحبش نداشته باشد .
این انواع نباتات است كه مىبینیم هیچ عملى نمىكنند ،مگر براى آنكه در بقا و
نشو و نماى خود و تولید مثلش از آن عمل استفاده كند ،و همچنین انواع حیوانات و انسان
هر چه مىكند به این منظور مىكند كه به وجهى از آن عمل استفاده كند ،هر چند استفادهاى
خیالى یا عقلى بوده باشد و در این مطلب هیچ شبههاى نیست .
و این موجودات كه داراى افعالى تكوینى هستند با غریزه طبیعى ،و حیوان و
انسان با شعور غریزى درك مىكنند كه تالش در رفع حاجت طبیعى و استفاده از تالش
خود در حفظ وجود و بقا به نتیجه نمىرسد مگر وقتى كه اختصاص در كار باشد ،یعنى
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نتیجه تالش هر یك مخصوص به خودش باشد ،به این معنا كه نتیجه كار یكى عاید چند نفر
نشود ،بلكه تنها عاید صاحب كار گردد ،این خالصه امر و مالك آن است !
و بهمین جهت است كه مىبینیم یك انسان و یا حیوان و نبات كه ما مالك كارش را
مىفهمیم ،هرگز حاضر نمىشود دیگران در كار او مداخله نموده و در فایدهاى كه صاحب
كار در نظر دارد سهیم و شریك شوند ،این ریشه و اصل اختصاص است كه هیچ انسانى در
آن شك و توقف ندارد ،و این همان معناى الم در لنا و لك ،مال من و مال تو است ،مىباشد
و نیز مىگوئیم :مراست كه چنین كنم ،و توراست كه چنین كنى.
شاهد این حقیقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حیوانات بر سر دستآوردهاى
خود داریم ،وقتى مرغى براى خود آشیانهاى مىسازد و یا حیوانى دیگر براى خود النهاى
درست مىكند نمىگذارد مرغ دیگر آن را تصرف كند  ،و یا براى خود شكارى مىكند و یا
طعامى مىجوید ،تا با آن تغذى كند ،و یا جفتى براى خود انتخاب مىكند ،نمىگذارد دیگرى
آن را به خود اختصاص دهد ،و همچنین مىبینیم اطفال دستآوردهاى خود را كه یا
خوردنى و یا اسباب بازى و یا چیز دیگر است با بچههاى دیگر بر سر آن مشاجره مىكند،
و مىگوید این مال من است! حتى طفل شیرخوار را مىبینیم كه بر سر پستان مادر با طفل
دیگر مىستیزد ،پس معلوم مىشود مساله اختصاص و مالكیت امرى است فطرى و
ارتكازى هر جاندار با شعور.
پس از آنكه انسان در اجتماع قدم مىگذارد ،باز به حكم فطرت و غریزهاش همان
حكمى را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده ،باز به
حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مىكند ،و براى این منظور همان اصل فطرى و
اولى خود را اصالح نموده سر و صورت مىدهد ،و به صورت قوانین و نوامیس اجتماعى
در آورده مقدسش مىشمارد ،اینجاست كه آن اختصاص اجمالى دوران كودكى به صورت
انواعى گوناگون شكل مىگیرد ،آنچه از اختصاصها كه مربوط به مال است ملك نامیده
مىشود ،و آنچه مربوط به غیر مال است حق .
انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از این جهت اختالف كنند كه در اسباب
تحقق آن اختالف داشته باشند ،مثال جامعهاى وراثت را سبب مالكیت نداند ،دیگرى بداند ،و
یا خرید و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند ،و یا جامعهاى غصب را اگر به دست
زمامدار صورت بگیرد سبب ملك بداند ،و یا از این جهت اختالف كنند كه در موضوع یعنى
مالك ملك اختالف داشته باشند ،بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند ،و بعضى صغیر و
سفیه را هم مالك بدانند ،بعضى فرد را مالك بدانند ،و بعضى دیگر جامعه را ،و همچنین از
جهات دیگرى در آن اختالف داشته باشند ،و در نتیجه مالكیت بعضى را بیشتر كنند ،و از
بعضى دیگر بكاهند ،براى بعضى اثبات كنند و از بعضى دیگر نفى نمایند .
و لیكن اصل ملك فى الجمله و سربسته از حقایقى است كه مورد قبول همه است،
و چارهاى جز معتبر شمردن آن ندارند ،و به همین جهت مىبینیم آنها هم كه مخالف مالكیتند
مالكیت را از فرد سلب نموده ،حق جامعهاش و یا حق دولتش مىدانند ،دولتى كه بر جامعه
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حكومت مىكند ولى باز هم نمىتوانند اصل مالكیت را از فرد انكار كنند ،چون گفتیم مالكیت
فردى امرى است فطرى ،مگر اینكه حكم فطرت را باطل كنند ،كه بطالن آنهم مستلزم فناى
انسان است.
( مکمل این بحث در بخشهای بعدی در زمینه مالکیت و حکومت آمده است).
( مستند :آیه  188سوره بقره المیزان ج  2 :ص ) 73 :

روایت در زمینه مصرف باطل اموال
در كافى از امام صادق علیهالسالم در تفسیر آیه روایت كرده كه فرمود :مردم بر
سر مال و حتى ناموس خود قمار مىزدند ،و خداى تعالى از این كار نهیشان كرد.
و نیز در كافى از ابى بصیر روایت كرده كه گفت :به امام صادق علیهالسالم
عرضه داشتم معناى آیه «:و ال تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام »،در
كتاب خدا چیست؟ فرمود :اى ابا بصیر خداى عزوجل مىداند كه در امت حكامى جائر پدید
خواهند آمد ،و خطاب در این آیه متوجه آنهاست ،نه حكام عدل ،اى ابا محمد اگر حقى بر
كسى داشته باشى و او را دعوت كنى تا به یكى از حكام اهل ایمان مراجعه كنید ،و او
نپذیرد ،و جز به مراجعه به حكام اهل جور رضایت ندهد ،از كسانى خواهد بود كه محاكمه
به طاغوت مىبرد ،و قرآن كریم در باره آنان مىفرماید «:ا لم تر الى الذین یزعمون انهم
آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك ،یریدون ان یتحاكموا الى الطاغوت».
و در مجمع مىگوید از ابى جعفر علیهالسالم روایت شده كه فرمود :منظور از باطل
سوگند دروغ است ،كه به وسیله آن اموال مردم را بربایند.
مؤلف :این یكى از مصادیق باطل است ،و آیه شریفه مطلق است.
( مستند :آیه  188سوره بقره المیزان ج  2 :ص ) 73 :
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فصل ششم

وام و استقراض
احكام قرض دادن و قرض گرفتن در اسالم
 ” یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ِإذَا تَدَایَنتُم ِبدَی ٍْن ِإلى أ َ َج ٍل ُّمس ًّمى َفاكتُبُوهُ َو ْلیَ ْكتُب بَّ ْینَ ُك ْمعلَّ َمهُ َّ
علَ ْی ِه
َّللاُ فَ ْلیَكتُب َو ْلی ُْم ِل ِل الَّذِى َ
كاتِب بِ ْالعَ ْد ِل َو ال یَأْب كاتِبٌ أَن یَ ْكتُب ك َما َ
ق َّ
علَ ْی ِه ْال َح ُّق س ِفیها ً أ َ ْو
َّللاَ َربَّهُ َو ال یَ ْبخَس ِم ْنهُ شیْئا ً فَإِن كانَ الَّذِى َ
ْال َح ُّق َو ْلیَت َّ ِ
ض ِعیفا ً أ َ ْو ال یَست َِطی ُع أَن ی ُِم َّل ُه َو فَ ْلی ُْم ِل ْل َو ِلیُّهُ ِب ْالعَ ْد ِل َو است َش ِهد ُوا ش ِهیدَی ِْن ِمن
ضونَ ِمنَ الش َهدَ ِاء أَن
َان ِم َّمن ت َْر ْ
ین فَ َر ُج ٌل َو ْام َرأَت ِ
ِ ّر َجا ِلك ْم فَإِن لَّ ْم یَ ُكونَا َر ُجلَ ِ
عوا َو ال
كر ِإحْ دَا ُه َما األ ُ ْخ َرى َو ال یَأْب الش َهدَا ُء ِإذَا َما د ُ ُ
ت ِ
َض َّل ِإحْ دَا ُه َما فَت ُذَ َ
ت َسئ َ ُموا أَن ت َ ْكتُبُوهُ ص ِغیرا ً أ َ ْو كبِیرا ً إِلى أ َ َج ِل ِه ذَ ِل ُك ْم أ َ ْقسط ِعندَ َّ
َّللاِ َو أ َ ْق َو ُم ِللش َهدَةِ َو
علَیْك ْم ُجنَا ٌح أَال
اض َرة ً تُد ُ
ِیرونَ َها بَ ْینَك ْم فَلَیْس َ
أَدْنى أَال ت َْرت َابُوا ِإال أَن ت َ ُكونَ ِت َج َرة ً َح ِ
ُضار كاتِبٌ َو ال ش ِهید ٌ َو إِن ت َ ْفعَلُوا فَإِنَّهُ
ت َ ْكتُبُوهَا َو أَش ِهد ُوا ِإذَا تَبَایَ ْعت ُ ْم َو ال ی َّ
فُ ُ
َّللاُ َو َّ
َّللاَ َو یُعَ ِلّ ُمك ُم َّ
سوق بِك ْم َو اتَّقُوا َّ
ع ِلی ٌم!
َّللاُ بِك ّل ش ْىءٍ َ
على سفَ ٍر َو لَ ْم ت َِجد ُوا كا ِتبا ً فَ ِره ٌَن َّم ْقبُوضةٌ فَإ ِ ْن أ َ ِمنَ بَ ْعض ُكم بَ ْعضا ً
 َو ِإن ُكنت ُ ْم َق َّ
َّللاَ َربَّهُ َو ال ت َ ْكت ُ ُموا الش َهدَة َ َو َمن یَكت ُ ْم َها فَإِنَّهُ
فَ ْلی َُؤ ِدّ الَّذِى اؤْ ت ُ ِمنَ أ َ َمنَتَهُ َو ْلیَت َّ ِ
َءاثِ ٌم قَ ْلبُهُ َو َّ
ع ِلی ٌم!
َّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ َ
 شما اى كسانى كه ایمان آوردهاید هرگاه به یكدیگر وامى تا مدت معینى دادیدآنرا بنویسید ،نویسندهاى در بین شما آن را به درستى بنویسد ،و هیچ
نویسندهاى نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ كند ،پس حتما بنویسید ،و باید
كسى كه حق به عهده او است و بدهكار است ،امال كند ( نه طلبكار) و باید كه
از خدا و پروردگارش بترسد ،و چیزى كم نكند و اگر بدهكار سفیه و یا دیوانه
است ،و نمىتواند بنویسد سرپرستش به درستى بنویسد ،و دو گواه از مردان و
آشنایان به گواهى بگیرید ،و اگر به دو مرد دسترسى نبود ،یك مرد و دو زن
از گواهانى كه خود شما دیانت و تقوایشان را مىپسندید ،تا اگر یكى از آن دو
یادش رفت دیگرى به یاد او بیاورد ،و گواهان هر وقت به گواهى دعوت شدند
نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدت اندك و چه بسیار ،ملول نشوید،
كه این نزد خدا درستتر و براى گواهى دادن استوارتر ،و براى تردید نكردن
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شما مناسبتر است ،مگر آنكه معاملهاى نقدى باشد ،كه ما بین خودتان انجام
مىدهید ،پس در ننوشتن آن حرجى بر شما نیست ،و چون معاملهاى كردید
گواه گیرید ،و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید ،و اگر رساندید ،ضررى
به خودتان است ،از خدا بترسید خدا شما را تعلیم مىدهد ،كه او به همه چیز
دانا است!
 و اگر در سفر بودید و نویسندهاى نیافتید ،باید گروى گرفته شود ،و اگربعضى از شما بعضى دیگر را امین شمرد ،امانتدار باید امانت او را بدهد ،و
از خدا و پروردگار خویش بترسد ،و زنهار! نباید گواهى را كتمان كنید ،و با
اینكه دیدهاید ،بگوئید :ندیدهام ،كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گنهكار
است ،و خدا به آنچه مىكنید دانا است! “
این دو آیه داللت دارند بر قریب بیست حكم از اصول احكام قرض و رهن و غیر
آن دو ،و اخبار درباره این احكام و متعلقات آن بسیار زیاد است ،و چون بحث در باره آنها
مربوط به علم فقه بود ،ما از بحث در آنها صرفنظر كردیم ،كسانى كه مایل باشند به آن
مسائل آگاهى یابند مىتوانند به كتب فقه مراجعه نمایند.
در آخر آیه اول مي فرماید ”:از خدا بترسید خدا شما را تعلیم مىدهد ،كه او به
همه چیز دانا است “،منظور از كلمه و اتقوا این است كه مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و
نواهى ذكر شده در این آیه را به كار ببندند.
جمله ” :و یعلمكم هللا و هللا بكل شىء علیم “،در مقام منت نهادن ذكر شده ،مراد از
جمله مورد بحث ،منت نهادن بر مردم در مقابل این نعمت است كه شرایع دین و مسائل
حالل و حرام را براى آنان بیان فرموده است.
اسم جالله هللا را دو بار آورده ،براى اینكه بفهماند خدا كه شما را تعلیم مىدهد به
این جهت است كه او به هر چیزى دانا است ،و اگر او به هر چیزى دانا است ،براى این
است كه هللا است.
( مستند :آیة  282و  283سوره بقره المیزان ج  2 :ص ) 666 :
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