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باشدد  در ایدن ملا دن انفداق از دیددگاه می کریمقرآنهدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف انفاق از دیدگاه 
؛ کریمقرآن؛ شرایط و آداب انفاق از نظر کریمقرآنآن در  تأکیددر سن بعد: اهمیت و جایگاه انفاق و  کریمقرآن

دهدد کدن در هدای پدژوهش نشدان مدیمورد بررسی قرار گرفتدن اسدت  یافتدن کریمقرآنو آثار انفاق از منظر 
واقع شده است  در بعضی آیات جایگاه انفاق پد  از ایمدان  تأکیدهای مختلف مورد انفاق بن شکل کریمقرآن

مایدن در راه خددا آوردن و برپاداشتن نماز قرار گرفتن است کن نشان از جایگداه ارزشدمند انفداق دارد  انفداق 
و بدا بدرای خشدنودی خددا توان گفت کن می کریمقرآنی است  در مورد شرایط و آداب انفاق از نظر رستگار

م  در  ، انفداق کندیم و آنچن دوست داریمایدست آوردهبنای کن از چیزهای پاکیزهنمود  انفاق پرهیز از ریا باید 
و اعتدال را رعایت نمود  اگر تواندایی انفداق سط حد وکردن باید انفاق انفاق از منت و آزار اجتناب نماییم  در 

داشتن باشیم  انفاق آثار فراوان مادی و معنوی را بن گفتاری پسندیده  در برابر اصرار و تندی نیازمنداننداریم 
کامدل بدن مدا داده  طوربدن پداداش آن و دانددمی راآنقطعاً خداوند کنیم میرا کن انفاق  آنچنهر همراه دارد  

و ندن  دارنددندن بیمدی کنندد   کسانی کن انفداق مدیفزایدامی چند برابر مابرای  راآنخدا و حتی  خواهد شد
 و آمرزش گناهان و ورود بن بهشت را در پی دارد  خشنودی خداانفاق،  شوند اندوهگین می
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 مقدمه

سوزی و بروز مشکالت غیرارادی در تمام جوامع انسانی وقوع حوادث طبیعی چون سیل، ز ز ن، آتش

شود گروهی از افراد نتوانندد نیازهدای این قبیل باعث می هایی ازها، تصادفات، و پدیدهچون بیماری

هایی کن دین اسالم، همانند سایر ادیان ا هدی، تأمین کنند  از جملن راه راناشزندگی خود و خانواده

مسلمانان بن ملتضدای فطدرت ا هدی و تعدا یم قرآندی   است انفاق برای حل این مشکل توصین کرده

در برخدورد بدا  راناوظیفن دارند در مواقع خطر و بروز حوادث بن یاری همنوعان خویش شدتافتن، آند

 و توانگر گروهِ دو هر و است ابتال محلّ هاروزی گونن گونی( 1380  )موسویان، ارندمشکالت تنها نگذ

 یکددیگر و از متفاوت یادشده هایگروه از هریك آزمون امّا شوند،می سنجیده آن واسطن نیازمند، بن

 و نیازمنددان دهدش بدن و بخشدش بسدتر از توانگران کن معنا بدین بود؛ خواهد احوا شان فراخور بن

 درگداه بدن ناسپاسدی بردباری و صبر مستمندان، محلّ ابتالی و شوندمی آزمایش آنان از دستگیری

 جسدتن از برتدری و خدواهیافزون و ( تکداثر1391پور،  راد و عبدا لهی)مهدوی شود می تللی ا هی

 و دیاندت و دیدن بدن تدوجهیبی و خدا یاد از آدمی غفلت و سلوط عوامل بزرگترین از یکی دیگران،

سدیلن مهمدی ن و( صدقن داد1391)رضوی،  .باشدمی ا هی نواهی از پرهیز و اوامر انجام از سرپیچی

ساز رسیدن بن آن است  زیرا بخشش و انفاقی کن در راه خدا باشدد هرگدز برای کسب روزی و زمینن

ها یش نعمتکننده و پرکننده آن است و یا در دنیا بن واسطن افزاشود بلکن خداوند جایگزینگم نمی

یکدی از  (1333دهدد  )پورطدو می، واسطن آن ذخیره کرده عدو  مدیو یا در آخرت بن ثوابی کن بن

، جوان نمودن و پیشرفت اسالمی امت را برای زنده ماندنعواملی کن اسالم و قرآن مؤکّداً عمل بن آن

نیدز بدرای آن قا دل  اهمیّت زیادیدانند، انفاق است  دین اسالم و ارتلاء دادن آن الزم و ضروری می

  گردیده است وارد و ترغیب بن این عمل شده است و بدین منظور آیات و روایات بسیاری در فضیلت

هدایی بدزرو و مانددگار ات فراوان شدده و بدرای منفلدین پاداشتأکیددر قرآن مجید راجع بن انفاق 

انجام پدذیرد،  کریمقرآنکن اگر مطابق دستور صا حی است  عمل عنوانبنتعیین گردیده است  انفاق 

لمداد نموده و باعث درونی شدن سیمایی مطلوب برای امت خود ق عنوانبنجامعن اسالمی را همیشن 

 عنوانبنگردد  همچنین اصل انفاق اقتصادی اسالم در نهاد افراد می یهاارزشو  چن بهتر فرهنگهر

قرآن یعنی جامعن گرایش و ایمان آگاهاندن و مسدالوالنن،  یك ارزش دینی است کن اجتماع مورد نظر

نردبانی برای  راآنمدار و بشر دوستانن حلایق جهان هستی و جامعن قانون بن جامعن اخالص و علیده

های عشدق یعندی خداوندد متعدال )جدل و عدال( تلرّب بن سرچشمن جمال و کمال و زیباترین جلوه

 سدوی از گونداگون اهداف با کن است اقتصادی متغیرهای جملن از ( انفاق1382)سلطانی،  داند می

 انفداق نددهکنپرداخت هددف اسدالمی اقتصداد نظریدن دیدگاه از شده است  تشریع سبحان خداوند

 سداختن شددن انفداق وضدع د یدل رینتدمهم گفدت بتوان است  شاید ا هی رضایت آوردن دستبن
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 موجدب انفداق پرداخت است  ناتوان افراد و نیازمندانزندگی  تأمین نیز و نندهکپرداخت هایانسان

کندد  مدی راهنمدایی کمدال و تکامل سویبن راناانس و شودمی مال بن وابستگی و د بستگی کاهش

 رفداه سدو یك از آن نتیجن در شود نیازمندان می خرید توان و ثروت افزایش باعث انفاق همچنین،

 ایجداد باعدث آن پدی در و یابدرونق می تو ید و رودمی باالتر تلاضا دیگر سوی از و یابدمی افزایش

 بدزرو، امدری اسدالم در ( انفداق1391شود  )عزتدی و نورمحمدد و، می تو ید صاحبان برای درآمد

 بخشدندگی بدن را مدردم اسدالم ین جهدتهمبدن و اسدت اردریشدن و ا هدی گیریجهدت و تربیتی

 آدمدی، کدن انددخواسدتن چندان و کرده انفاق تشویق ویسبن را مردم احادیث، و قرآن انگیزد برمی

 کدن ساندرمی موضوع این دهد  قرار خود گیزانرفتار نشاط و نیکو اخالق و جز را انفاق و بخشندگی

 را آنهدا و درآورندد انحصداری هدایما کیدت از را امکانات اموال و کن ردداوامی آن بر را مردم اسالم

( با توجدن بدن 1386)سبحانی و مهربانی،   برسانند مصرف بن مصا ح جامعن راه در و نسازند محبوس

مدورد  کریمقرآناهمیت انفاق از دیدگاه اسالم در این ملا ن برآنیم تا انفاق را از ابعاد مختلفی کن در 

 توجن قرار گرفتن، بررسی نماییم 

 

 هاي تحقیقسوال

 پاسخ دهیم:های زیر صدد هستیم تا بن سوالدر این پژوهش در

 چیست؟ انفاقو مفهوم  معنا

 شود؟ چن مواردی را شامل می انفاق وسعتگستره و 

 باشد؟دارای چن جایگاه و اهمیتی می کریمقرآنانفاق در 

 چگونن است؟ کریمقرآنشرایط و آداب انفاق از نظر 

 چیست؟ کریمقرآنآثار و پیامدهای انفاق از منظر 

 

 انفاق مفهوم و معناي

  اسدت دادن یدا بخشدیدن مدال بدن کسدی خرج کدردن، ،دادن نفلن در فرهنگ  غت بن معنای انفاق

مصرف کدردن  -2پر کردن شکاف  -1: همچنین برای انفاق معانی متعددی ذکر شده است  از جملن

 افتدد،ای حدوادثی اتفداق مییا جامعن گاهی برای شخصی،  و نیازمندی فلر از بین بردن -3انباشتن 

وقوع ندهد یا جنگی بای رخ میناگهان ز ز ن مخصوص زمان و یا جامعن خاصی نیست  این پیشامدها

ها تالش و کوشش رنج سالکن بر اثر آن دست رسد،راه می از دزدی یا راه افتاده،نسیلی ب پیوندد،می

د دی  ، دسدتانی تهدی،قلبدی شکسدتن گردد هایی را موجب میرود و کمبودها و نابسامانیمی باد بر

فدردی یدا  اینکدنماندد و یدا گرفتار بر جای می مریضی یا پناهمصدومی درمانده، یتیمی بی ،دیدهداغ
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شود و بدن بددبختی و ار فلر میآمد کافی دچدربیماری و عدم ،، ورشکستگیبیکاری ای بر اثرخانواده

گوندن تفداوتی نسدبت بدن اینبی شرع و وجدان،علل و  قطعاً کرد؟ باید چن اکنون افتد روزی میسین

اما چگونن؟ طرح موفق اسالم  پ  باید جبران کرد  پسندد،حال خود نمی بن افراد و رها کردن آنها را

و بدن معندی شدکاف  شددهمشتق« نفدق»انفاق از ( 1382 کنده،مردانی نو  )است انفاق زمینن در این

هدایی کدن جامعدن را دچدار است  انفاق یعنی از بین بردن حفره کردن شکافز پراست  مفهوم آن نی

آن باید گفت کدن مفهدومش را بددون شدناخت  روح کلی کند، زیرا با توجن بناضمحالل عمیلی می

تدوان شدناخت  منفق را بدون ارزیدابی انسدان مندافق نمیکرد و انسان  درک توانمضمون نفاق نمی

کن در فضای جامعن توسط منافلین بن وجود  هاییگودال ، یعنیهای نفاق استانفاق هموار کردن راه

وسیلن آن زدود و نابود کرد  انفداق در یدك و تمامی طُرق انحرافی را بن کرد پر انفاق آید را باید بامی

  نفاق و فریب است برای رهایی انسان از سلوط در آنها و نجدات او از ندابودی هایدرّه پُرکردن کالم

 خدا آنچن از بخشی پرداختن معنای بن است نفق ریشن از افعال باب مصدر ( انفاق1382)سلطانی، 

 کدن صدقن عنوانبن چن و است واجب کن زکات عنوانبن چن خدا، راه در است کرده روزی بن انسان

 قدرآن قداموس است  در رفتن کار بن نیز زکات معنای بن« انفاق»کریم  قرآن در زیرا است  مستحب

 اسدت چیزهایی از و و مستحب واجب از اعم خدا راه در مال خرج یعنی انفاق کن آمده طوراین هم

 کدردن پدر و ثروت تعدیل اسباب از اند و آن یکیکرده تشویق بسیار آن درباره هاروایت و قرآن کن

 بدا سددرمی نظربن است، پ  کردن هزینن و کردن خرج انفاق، اینکن  حاظ هاست  بنجامعن شکاف

تدا  بردارند میان از را اقتصادی خطرهای منافذ و کنند پر را فلر هایگودال باید مردم باایمان انفاق،

نیاید  )سبحانی  پدید اقتصادی بحران و نشود دوزیانمال و لبیطکثرت تکاثر، گرفتار اسالمی جامعن

 بخشدش ذاریگدنام است  علت شدن تمام یا خروج عنایمبن نفق ریشن از ( انفاق1386و مهربانی، 

 شده گفتن نماید  همچنینمی فانی یا خارج دستش از را مال شخص، کن است این نیز بن انفاق مال

 وشیپچشم و چیزی کردن مخفی و پوشاندن طورهمین و آن رفتن و چیزی انلطاع بر نفق کن است

 یدا باشدد واجدب توانددمدی ورطهمین باشد؛ آن غیر یا مال در تواندمی کند  انفاقمی دال ت آن از

 یاد صدقن نام با عرف در مستحبی از انفاق و است خم  و زکات انواع شامل واجب، مستحبی  انفاقِ

 انفاق -1است  داده قرار دستن پنج در راآن کن شده عرضن انفاق از نیز ا بتن تلسیم دیگری شود می

 مسدتحب انفاق  -2 است؛ مرد عهده بر کن زندگی نفلن و فدین کفّارات، خم ، زکات، واجب مانند

 یدا غصبی مال با انفاق مانند حرام انفاق -3دوستان؛  بن هدین و یتیمان مستمندان، بن کمك مانند

 انفداق -5و  خویشداوندان؛ در مسدتحق وجود با دیگران بن انفاق مانند مکروه انفاق -4گناه؛  راه در

 (1393پور و خیری، زندگی  )مسعودی توسعن برای دیگران بن انفاق مانند مباح
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 و موارد شمول آن انفاق وسعت

و گذشت، با هدف سازندگی و همبستگی و یگانگی، و با انگیزه شناخت و عشق و وظیفدن، بدن  انفاق

ها و موردها و چن در آنچن انفاق ، چن در شکل، و چن در مصرفرسدمی هاییگیگستردهها و وسعت

 شکل از صورت سؤال و طلب تا حد شبانن بن آنها رساندن و پنهانی آنها را تدأمین در وسعت  کندمی

کن برای  کسانی  کردن ، و تا حد بدون اجازه برداشتن و بدون اطالع برادر، از دارایی او استفادهکردن

کدن دوبداره بدن  داننددمی او دانند، این بخشش را دادهها میکنند، خدا را باالتر از دستخدا عطا می

وسعت در موارد مصدرف، از  گردد ذخیره می او حساب برایشود و با سودهای بیقر  داده می خدا

وسدعت در مدواد  اندد ند و ما را آزردهاکرده بدی ها و خویشان گرفتن تا کسانی کن حتی بن مادوست

کندیم مدی خیال و      ما هاها و اعتبارها و آبروها و شفاعتو قدم گرفتن تا وقت و قلم انفاق، از درهم

کن انفاق نن بن ثروت، کن بدن تواندایی مدا بسدتگی ؛ درحا ینداریم زی نداشتیم، تکلیفیهمین کن چی

و نیکی )و سرماین سدودمند مدادی و  خیر هر»: انفاق کنند؟ بگو چیز نکنند، چتو سؤال می از: دارد

کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسدتمندان و درمانددگان در می انفاق معنوی( کن

   )الزم نیسدت تظداهر کنیدد، اواسدت ، خداوند از آن آگاهو هر کار خیری کن انجام دهید« باشد راه

علدم را نیدز  همچدون معنوی این آین هر نوع کار، مال، خدمات و سرماین مفید و حتی امور(  داندمی

 مفهدوم انفاق یك( 1387  )افسای، است ، اموالآن در مورد انفاق مهم چند مصداق؛ هرگیردمیبردر

 زیدرا و قا بی نیست کن در همن شرایط با پردخت چند ریال و یا چند تومان تحلقّ یابدد استانداردی

چهدار دسدتن  بدن را مواضع انفاق کریمقرآنانفاق در مواضع مختلف شرایط و مفاهیم گوناگون دارد  

، اسدت   گداهی نشدر علدم انفداقمیراث  پ -4خیر،  -3عفو،  -2مال،  -1تلسیم نموده است   کلی

انفداق  و گرسدنن موقعی نجدات یدك دردمندد  تلدیم جان  گاهی خیر نفاق است و زمانی عفو زمانی

 بایدد برای صحت انفاق و رعایدت مواضدع آن  است و گاهی هم تسلیت بخشیدن بن یك روح گرفتار

هدای گودال بتدوانیم ریافدت تداش را بدن خدوبی دانهای گونن گونکیفیت نفاق را شناخت و موقعیت

گونداگونی  فلسفن را پر کنیم، اینجاست کن بن خوبی انسانی راه های حفر شده بر سراجتماعی و چاه

عمدل  ایدن گردد و آن چیزی جز شناخت مواضدعستین اسالم مشخص میراناسیمای انفاق پیشوای

 راه در را آنهدا انتومی کن هاییزمینن از متعددی موردهای قرآن ( در1382  )سلطانی، ا هی نیست

)بلره،  است کرده هاانسان روزی خدا آنچن از انفاق است: جملن آن است  از ذکر شده کرد، انفاق خدا

 از زمین هاانسان برای خدا کن آنچن (، از267وریم )همان، آمی دستبن کن پاکی چیزهای (، از254

 (، از7اسدت )حدیدد،  داده قدرار جانشدین آن در راناانس خداوند آنچن از است )همان(، کرده خارج

 (1386مهربانی، (  )سبحانی و 219(، و از عفو )بلره، 92دارند )آل عمران،  دوست هاانسان کن آنچن
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 پیشینه تحقیق

واژه پرداختدن اسدت و در آن  سدیمای انفداق در قدرآنعنوان ( بن انجام پژوهشدی بدا1382لطانی )س

را مدورد بررسدی و  آثدار انفداقو  ملدار و ندوع انفداق، انفاق موانع، کاربرد انفاق، انفاقمواضع ، اندفاق

 تحلیل قرار داده است 

را مورد بررسی قدرار  احسان و انفاق از منظر آیات و روایات( در پژوهشی 1382) مردانی نوکنده

شاهد آورده و سخن خود آیات و اخبار بسیاری را  ر فضیلت و میمنت احسان و اندفاق،داده است و د

 ها مستند کرده است را بدان

در پژوهشدی  های مختلفی را در مورد انفداق بدن انجدام رسدانده اسدت پژوهش سبحانی تبریزی

( 1382داده است  در پژوهشی دیگر ) را مورد بحث و بررسی قرار های کافران در دنیاانفاق( 1381)

هدای دیگدری را موضوع پژوهش قرار گرفتن اسدت  در پژوهش طرز تفکر مؤمن و کافر و مسأ ن انفاق

 های زیبای قرآنمثل»، «(/ انفاق، و هفتصد برابر پاداش13) های زیبای قرآنمثل»( موضوع 1380)

و « (/ انفدداق خا صدانن در راه خدددا15) هددای زیبدای قدرآنمثدل»، «ایمددان(/ عمدل ریاکداران بی14)

 بوده است  « (/ انفاق در راه خدا، بن دور از منت بر مستمندان16) های زیبای قرآنمثل»

، ارزش انفداقبدن  راجدع« انفاق از منظر قرآن و عترت»عنوان ( در پژوهش خود با1386) افسای

 بحث نموده است  انفاق گیچگونو  ملدار و نوع انفاق، های انفاقانگیزه، فواید انفاق

بدن انجدام رسدانده اسدت و در آن  را« انفاق در رهنمود قرآن»عنوان ( پژوهشی با1387) افسای

و  مواندع انفداق، مصدرف انفداق، آداب انفاق کننده، ر انفاق کردن باید رعایت شوده نکاتی کن دباردر

 سخن رانده است  وسعت انفاق

« ایران در نابرابری درآمدها بر انفاق تأثیر بررسی»عنوان ( پژوهشی با1386)سبحانی و مهربانی 

 بدر مدؤثر متغیرهدای از مجموعدن کدن انفداق عامل بر تا این پژوهش سعی شده اند  دررا انجام داده

 هدایداده براسداس حاصدل هایگیرد  نتیجن قرار تحلیل مورد و کرده تمرکز درآمدهاست نابرابری

 اثدر ایدن و بوده درآمدها کاهنده نابرابری عامل انفاق کن دهندمی نشان ایران در 1363 -85دوره 

  است کوچك حال عین در اما معنادار

اق را موضوع پژوهش خدود انف بر کالن اقتصاد متغیرهای اثر ( برآورد1391)عزتی و نورمحمد و 

بوده است  نتدایج  انفاق بر بازارها هاینابسامانی و بهبودها اثر برآورد پی در اند  این پژوهشقرار داده

 از کاهندده تدابعی و دو دت استانی هایهزینن و رانن استانیدرآمدس مثبت تابع دهد انفاقنشان می

 اقتصادی نابسامانی عامل عنوانبنبیکاری  و تورم از کاهنده تابعی و جایگزین مذهبی نهادهای تعداد

  باشد می
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مدورد بررسدی قدرار داده اسدت   راآناقتصدادی -جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی( 1387موسایی )

واجدب و مسدتحب را هدای توجهی از جامعن مورد مطا عن، انفداقکن درصد قابلدهد نتایج نشان می

کننده پایگاه درآمد و تحصیالت )متغیرهای تعیینهای واجب و مستحب با کنند و انفاقپرداخت می

 اجتماعی( رابطن معنادار دارند 

، تا بن بررسی عوامدل مدؤثر بدر انفداق و اندبودهدرصدد ( در پژوهشی 1392قی و همکاران )صاد

صدورت تجربدی بن را ناد و تدابع انفداق در ایدرنداسالمی بپردازهای رفتار تابع انفاق با توجن بن آموزه

یندده از آباشد و تدابعی فزتابع انفاق بن صورت تابعی نمایی می کن دهدنتایج نشان می ند نتخمین بز

 باشد سرانن استانی، ثروت و سرماین مذهبی میدرآمد

 بازاریدابی در مطلدوب تبلیغداتی هدایجاذبدن»عنوان ( پژوهشی با1393خیری ) پور ومسعودی

 ندوع سدن کدن دهدمی نشان اند  نتایجرا بن انجام رسانده« قرآنی هایهآموز اساسانفاق بر اجتماعی

انفاق  موضوع در است شده پرداختن آنها بن نیز متعارف متون در کن ترس و منطلی، احساسی جاذبن

اطمیندان  بداعنوان جاذبدن چهارمی جاذبن ،کریمقرآن آیات از همچنین شود می دیده قرآن آیات در

  اثربخش باشد تواندمی انفاق اجتماعی بازاریابی در کن آمد دستبن نیز بخش

 

 کریمقرآنآن در  تأکیدآیات مربوط به اهمیت و جایگاه انفاق و 

واقع شده است  در بعضی آیات  تأکیدهای مختلف مورد بن انفاق توجن شده و بن شکل کریمقرآندر 

در راه خدا انفاق کنید  انفاق پ  از ایمان آوردن و برپاداشتن نماز آورده شده است  سفارش شده کن

ایم انفاق کنید از آنچن بن شما روزی داده  بیان شده است خود بن هالکت میفکنیدو خود را با دست 

  در بعضدی دی است و نن دوسدتی و ندن شدفاعتیپیش از آنکن روزی فرا رسد کن در آن نن داد و ست

  توجن داده شده است کدن ودش اموال برای سا ل و محروم حلی معین شده است کن در  تأکیدآیات 

از آنچدن   سفارش شده کدن کسانی کن ایمان آورده و انفاق کرده باشند پاداش بزرگی خواهند داشت

را کی از شما را مرو فرا رسد و بگوید پروردگارا چایم انفاق کنید پیش از آنکن یروزی شما گردانیده

  در جدای دیگدری خیر نینداختی تا صدقن دهم و از نیکوکاران باشدمأتا مدتی بیشتر ]اجل[ مرا بن ت

  بدرای آشدنایی کسانی کن از خست نف  خویش مصون مانند آنان رسدتگاراننداشاره شده است کن 

 شود:در این باره آیات زیر بیان می کریمآنقرات تأکیدبیشتر اهمیت و جایگاه انفاق و 

آندان کدن بدن غیدب ایمدان ( 3)بلدره، ا َّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِا ْغَیْبِ وَیُلِیمُونَ ا صَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَداهُمْ یُنْفِلُدونَ 

  کنندایم انفاق مید و از آنچن بن ایشان روزی دادهدارنآورند و نماز را بر پا میمی

مِ اآلخِرِ وَا ْمَآل ِکَةِ  َّیْ َ ا ْبِرَّ أَن تُوَ ُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ ا ْمَشْرِقِ وَا ْمَغْرِبِ وَ َکِنَّ ا ْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا لّنِ وَا ْیَوْ

 وَابْنَ ا سَّبِیلِ وَا سَّآ ِلِینَ وَفِی وَا ْکِتَابِ وَا نَّبِیِّینَ وَآتَی ا ْمَالَ عَلَی حُبِّنِ ذَوِی ا ْلُرْبَی وَا ْیَتَامَی وَا ْمَسَاکِینَ
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اء  رَّاء وَحِدینَ ا رِّقَابِ وَأَقَامَ ا صَّالةَ وَآتَی ا زَّکَاةَ وَا ْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَا صَّابِرِینَ فِدی ا ْبَأْسدَ وا ضدَّ

نیکوکاری آن نیست کن روی خود را بن  (177بلره،  )ا ْبَأْسِ أُو َالِكَ ا َّذِینَ صَدَقُوا وَأُو َالِكَ هُمُ ا ْمُتَّلُونَ

سوی مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید بلکن نیکی آن است کن کسی بن خدا و روز بازپسین و فرشتگان و 

کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد و مال ]خود[ را با وجود دوست داشتنش بدن خویشداوندان و 

و گدایان و در ]راه آزاد کردن[ بندگان بدهد و نماز را برپای دارد  ماندگانیتیمان و بینوایان و در راه

و زکات را بدهد و آنان کن چون عهد بندند بن عهد خود وفادارانند و در سختی و زیدان و بدن هنگدام 

  اند و آنان همان پرهیزگارانندجنگ شکیبایانند آنانند کسانی کن راست گفتن

نِینَ  وَأَنْفِلُوا فِی سَبِیلِ ا لَّنِ نُوا إِنَّ ا لَّدنَ یُحِدبُّ ا ْمُحْسدِ )بلدره، وَ َا تُلْلُوا بِأَیْدِیکُمْ إِ َی ا تَّهْلُکَةِ وَأَحْسدِ

خود بن هالکت میفکنید و نیکدی کنیدد کدن خددا و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست ( 195

  دارددوست می را نانیکوکار

فَاعَة  یَا أَیُّهَا ا َّذِینَ آمَنُوا أَنْ فِلُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَدوْم   َدا بَیْدع  فِیدنِ وَ َدا خُلَّدة  وَ َدا شدَ

ایدم اید از آنچدن بدن شدما روزی دادهای کسانی کن ایمان آورده( 254)بلره، وَا ْکَافِرُونَ هُمُ ا ظَّا ِمُونَ 

نن داد و ستدی است و نن دوستی و نن شدفاعتی و  انفاق کنید پیش از آنکن روزی فرا رسد کن در آن

  کافران خود ستمکارانند

حَارِ  تَغْفِرِینَ بِا ْأَسدْ  ]اینانندد[( 17)آل عمدران، ا صَّابِرِینَ وَا صَّادِقِینَ وَا ْلَدانِتِینَ وَا ْمُنْفِلِدینَ وَا ْمُسدْ

  خواهان در سحرگاهانآمرزشکنندگان و ستگویان و فرمانبرداران و انفاقشکیبایان و را

نِینَ ا َّذِینَ یُنْفِلُونَ فِی ا سَّرَّاءِ وَا ضَّرَّاءِ وَا ْکَاظِمِینَ ا ْغَیْظَ وَا ْعَافِینَ عَنِ ا نَّداسِ وَا لَّدنُ یُحِدبُّ ا )آل  ْمُحْسدِ

در  برند و از مدردمکنند و خشم خود را فرو میهمانان کن در فراخی و تنگی انفاق می( 134عمران، 

  دوست دارد را ناگذرند و خداوند نکوکارمی

دارند و از آنچن همانان کن نماز را بن پا می( 3)انفال، ا َّذِینَ یُلِیمُونَ ا صَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِلُونَ 

  کنندایم انفاق میبن ایشان روزی داده

لَاةَ وَیُنْفِلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدأْتِیَ یَدوْم   َدا قُلْ  ِعِبَادِیَ ا َّذِینَ آمَنُوا یُلِیمُوا ا صَّ

د و از آنچدن بدن دارناند بگو نماز را برپابن آن بندگانم کن ایمان آورده( 31)ابراهیم، بَیْع  فِینِ وَ َا خِلَال  

پیش از آنکدن روزی فدرا رسدد کدن در آن ندن داد و ایم پنهان و آشکارا انفاق کنند ایشان روزی داده

  ستدی باشد و نن دوستیی

غْیِ یَعِظُکُمْ  َعَلَّکُمْ إِنَّ ا لَّنَ یَأْمُرُ بِا ْعَدْلِ وَا ْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی ا ْلُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ ا ْفَحْشَاءِ وَا ْمُنْکَرِ وَا ْبَ

بدن دادگدری و نیکوکداری و بخشدش بدن خویشداوندان فرمدان خدا در حلیلت ( 90)نحل، تَذَکَّرُونَ 

  دهد باشد کن پند گیریددارد بن شما اندرز میدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز میمی
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ا رَزَقْنَداهُمْ یُنْفِلُدونَ ا َّذِینَ إِذَا ذُکِرَ ا لَّنُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَا صَّابِرِینَ عَلَی مَا أَصَابَهُمْ وَا ْمُلِیمِی ا صَّلَاةِ وَمِمَّد

بدر هدر چدن  یابدد و ]آندان کدن[ هایشان خشدیتهمانان کن چون ]نام[ خدا یاد شود دل( 35)حج، 

  کنندایم انفاق می گانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچن روزیشان دادهبرسرشان آید صبر پیشن

و کسانی کن آنچن را دادندد ( 60)مومنون، لَة  أَنَّهُمْ إِ َی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَا َّذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِ

دانند[ کن بن سدوی پروردگارشدان هایشان ترسان است ]و میدهند در حا ی کن دل]در راه خدا[ می

  بازخواهند گشت

بِیلِ ا لَّدنِ وَ َا یَأْتَلِ أُو ُو ا ْفَضْلِ مِنْکُمْ وَا سَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُو ِی  ا ْلُرْبَی وَا ْمَسَاکِینَ وَا ْمُهَاجِرِینَ فِدی سدَ

فَحُوا أَ َدا تُحِبُّدونَ أَنْ یَغْفِدرَ ا لَّدنُ  َکُدمْ وَا لَّدنُ غَفُدور  رَحِدیم   داران و و سدرماین( 22)ندور، وَ ْیَعْفُوا وَ ْیَصدْ

ه خدا درید  ورزندد و را ناهاجردو تان شما نباید از دادن ]مال[ بن خویشاوندان و تهیدستان و مفراخ

باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید کن خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزندده مهربدان 

  است

 (16)سدجده، تَتَجَافَی جُنُوبُهُمْ عَنِ ا ْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًدا وَمِمَّدا رَزَقْنَداهُمْ یُنْفِلُدونَ 

خوانند و از آنچدن از روی بیم و طمع می را ناگردد ]و[ پروردگارشها جدا میاز خوابگاه پهلوهایشان

  کنندایم انفاق میروزیشان داده

و  (38)شدوری،  وَا َّذِینَ اسْتَجَابُوا  ِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ا صَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِلُونَ

اندد و کارشدان در میانشدان کردهپاسخ ]مثبت[ داده و نمداز برپدا را ناکسانی کن ]ندای[ پروردگارش

  کنندایم انفاق میورت است و از آنچن روزیشان دادهمش

و در اموا شدان بدرای سدا ل و محدروم حلدی  (19)ذاریدات، وَفِی أَمْوَا ِهِمْ حَقٌّ  ِلسَّا ِلِ وَا ْمَحْرُومِ 

  ]معین[ بود

 َهُمْ أَجْدر  کَبِیدر  آمِنُوا بِا لَّنِ وَرَسُو ِنِ وَأَنْفِلُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِینِ فَا َّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَأَنْفَلُوا 

بن خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آنچن شما را در ]استفاده از[ آن جانشدین ]دیگدران[  (7)حدید، 

پ  کسانی از شما کن ایمان آورده و انفاق کدرده باشدند پداداش بزرگدی خواهندد کرده انفاق کنید 

  داشت

نْفَقَ مِنْ قَبْلِ وَمَا  َکُمْ أَ َّا تُنْفِلُوا فِی سَبِیلِ ا لَّنِ وَ ِلَّنِ مِیرَاثُ ا سَّمَاوَاتِ وَا ْأَرْ ِ  َا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَ

نَی وَا لَّدنُ بِمَدا ا ْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُو َالِكَ أَعْظَ مُ دَرَجَةً مِنَ ا َّذِینَ أَنْفَلُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَکُلًّدا وَعَددَ ا لَّدنُ ا ْحُسدْ

کنید و ]حدال آنکدن[ میدراث و شما را چن شده کن در راه خدا انفاق نمی (10)حدید، تَعْمَلُونَ خَبِیر  

اندد ]بدا ن پیش از فتح ]مکن[ انفاق و جهاد کردهها و زمین بن خدا تعلق دارد کسانی از شما کآسمان

بدن انفداق و جهداد  اندد کدن بعدداًدیگران[ یکسان نیستند آنان از ]حیث[ درجدن بزرگتدر از کسدانی

  کنید آگاه استاند و خداوند بن هر کدام وعده نیکو داده است و خدا بن آنچن میپرداختن
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دُورِهِمْ حَاجَدةً مِمَّدا وَا َّذِینَ تَبَوَّءُوا ا دَّارَ وَا ْإِی مَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِ َیْهِمْ وَ َا یَجِدُونَ فِدی صدُ

)حشدر، حُدونَ أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ َوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِنِ فَأُو َالِكَ هُمُ ا ْمُفْلِ

ک  را کدن بدن اند هری کن قبل از ]مهاجران[ در ]مدینن[ جای گرفتن و ایمان آوردهو ]نیز[ کسان (9

هایشان حسدی سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت بن آنچن بن ایشان داده شده است در دل

دارند و هر کد  مبرم[ باشد آنها را بر خودشان ملدم می[ یابند و هرچند در خودشان احتیاجینمی

    خود مصون ماند ایشانند کن رستگاراننداز خست نف

أَجَدل  قَرِیدب   وَأَنْفِلُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ ا ْمَوْتُ فَیَلُولَ رَبِّ  َوْ َا أَخَّرْتَنِی إِ َدی

ایم انفداق کنیدد پدیش از  گردانیدهو از آنچن روزی شما  (10)منافلون، فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ ا صَّا ِحِینَ 

آنکن یکی از شما را مرو فرا رسد و بگوید پروردگارا چدرا تدا مددتی بیشدتر ]اجدل[ مدرا بدن تداخیر 

  نینداختی تا صدقن دهم و از نیکوکاران باشم

 لَّنُ  َا یُکَلِّفُ ا لَّنُ نَفْسًا إِ َّا مَدا آتَاهَدا  ِیُنْفِقْ ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِنِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْنِ رِزْقُنُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ا

بر توانگر است کن از دارایی خود هزینن کند و هر کن روزی او  (7)طالق، سَیَجْعَلُ ا لَّنُ بَعْدَ عُسْر  یُسْرًا 

تنگ باشد باید از آنچن خدا بن او داده خرج کند خدا هیچ ک  را جز ]بن قدر[ آنچن بن او داده است 

  کندکند خدا بن زودی پ  از دشواری آسانی فراهم میتکلیف نمی

ا ِلِ وَا ْمَحْدرُومِ  (24)معدارج، وَا َّذِینَ فِی أَمْوَا ِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم   و هماندان کدن در  (25)معدارج،  ِلسدَّ

  برای سا ل و محروم  اموا شان حلی معلوم است

دْنَی مِنْ ثُلُثَیِ ا لَّیْلِ وَنِصْفَنُ وَثُلُثَنُ وَطَا ِفَة  مِنَ ا َّدذِینَ مَعَدكَ وَا لَّدنُ یُلَددِّرُ إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَلُومُ أَ

یَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَی ا لَّیْلَ وَا نَّهَارَ عَلِمَ أَنْ  َنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ ا ْلُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَ

رَ وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی ا ْأَرْ ِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ا لَّنِ وَآخَرُونَ یُلَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ ا لَّدنِ فَداقْرَءُوا  مَدا تَیَسدَّ

 مِنْ خَیْر  تَجِدُوهُ عِنْدَ ا لَّدنِ مِنْنُ وَأَقِیمُوا ا صَّلَاةَ وَآتُوا ا زَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا ا لَّنَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُلَدِّمُوا  ِأَنْفُسِکُمْ

داندد در حلیلت پروردگارت مدی (20)مزمل، هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا ا لَّنَ إِنَّ ا لَّنَ غَفُور  رَحِیم  

]بدن  راآنکن تو و گروهی از کسانی کن با تواند نزدیك بن دو سوم از شب یا نصدف آن یدا یدك سدوم 

داندد کدن ]شدما[ هرگدز کندد ]او[ مدیگیری میو خداست کن شب و روز را اندازه یزیدخبرمینماز[ 

 ]شدود بخوانیدد ]خدداندارید پ  بر شما ببخشود ]اینك[ هر چدن از قدرآن میسدر مدی راآنحساب 

در کنند ]و[ ای[ دیگر در زمین سفر مینتان بیمارانی خواهند بود و ]عدهداند کن بن زودی در میامی

نمایند پ  هر چن از ]قرآن[ میسر شد پی روزی خدا هستند و ]گروهی[ دیگر در راه خدا پیکار می

تالوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو بن خدا دهید و هدر کدار خدوبی بدرای 

و از خددا طلدب نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشدتر بداز خواهیدد یافدت  راآنخویش از پیش فرستید 

  آمرزش کنید کن خدا آمرزنده مهربان است
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هرگز بن  (92)آل عمران،  َنْ تَنَا ُوا ا ْبِرَّ حَتَّی تُنْفِلُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِلُوا مِنْ شَیْء  فَإِنَّ ا لَّنَ بِنِ عَلِیم  

ن انفاق کنید قطعا خدا بددان نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچن دوست دارید انفاق کنید و از هر چ

  داناست

 

 کریمقرآنآیات مربوط به شرایط و آداب انفاق از نظر 

آیات متعددی وجود دارد و نکات متفاوتی بیان گردیدده  کریمقرآندر مورد شرایط و آداب انفاق در 

بدرای  بایددکندیم  انفداق مدال نهای خود را با منّت و آزار، باطدل صدقن است  از جملن اینکن: نباید 

بدرای طلدب م  انفداق کندییم باید آورمی دستبنای کن از چیزهای پاکیزهباشد   خودنمایی بن مردم

هرگز  ممیلی انفاق کنیچن بن رغبت چن با بینماییم  اگر فاسق باشیم، خدا انفاق و رضای خشنودی 

در نظدر نگیدریم بلکدن بایدد خسارتی ]برای خدود[    انفاق در راه خدا را بن دیدهپذیرفتن نخواهد شد

حدد  یم بلکدنگیدربو نن تندگ  کنیمنن و خرجی در انفاق  ماین تلرب بن خداوند در نظر آید  عنوانبن

بهتدر از  (( و گذشت )از اصرار و تنددی آندانگفتاری پسندیده )در برابر نیازمندانیم  گزینبروسط را 

 ه آیات ذیل قابل ذکر است:  در این بارای است کن آزاری بن دنبال آن باشدصدقن

اکِینِ وَابْدنِ یَسْأَ ُونَكَ مَاذَا یُنْفِلُونَ قُلْ مَا أَنْفَلْتُمْ مِنْ خَیْدر  فَلِلْوَا ِددَیْنِ وَا ْدأَقْرَبِینَ وَا ْیَتَدامَی وَا ْمَسدَ 

پرسند چن چیزی انفاق کنند ]و بن از تو می (215)بلره، ا سَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْر  فَإِنَّ ا لَّنَ بِنِ عَلِیم  

چن کسی بدهند[ بگو هر ما ی انفاق کنید بن پدر و مادر و نزدیکدان و یتیمدان و مسدکینان و بدن در 

  گونن نیکی کنید ا بتن خدا بن آن داناستلق دارد و هرمانده تعراه

وَ َا یُدؤْمِنُ بِا لَّدنِ  یَا أَیُّهَا ا َّذِینَ آمَنُوا  َا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِا ْمَنِّ وَا ْأَذَی کَا َّذِی یُنْفِقُ مَا َنُ رِ َاءَ ا نَّاسِ

ا  َا یَلْدِرُونَ عَلَی شَیْء  مِمَّا کَسَبُوا وَا ْیَوْمِ ا ْآخِرِ فَمَثَلُنُ کَمَثَلِ صَفْوَان  عَلَیْنِ تُرَاب  فَأَصَابَنُ وَابِل  فَتَرَکَنُ صَلْدً

های خود را با منّدت و اید، صدقنای کسانی کن ایمان آورده (264)بلره، وَا لَّنُ  َا یَهْدِی ا ْلَوْمَ ا ْکَافِرِینَ 

کندد و بدن خددا و روز ، انفاق میآزار، باطل مکنید، مانند کسی کن ما ش را برای خودنمایی بن مردم

( ، خاکی )نشسدتنسین ایمان ندارد  پ  مَثَل او همچون مَثَل سنگ خارایی است کن بر روی آنبازپ

(   آندان )رریاکداران( را سخت و صاف بر جای نهاده اسدت، و رگباری بن آن رسیده و آن )سنگاست

  کندمیهدایت ن راآنبرند؛ و خداوند، گروه کافرای نمیاند، بهره آورده دستبننیز از آنچن 

مَّمُدوا ا ْخَبِیدثَ یَا أَیُّهَا ا َّذِینَ آمَنُوا أَنْفِلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  َکُمْ مِنَ ا ْأَرْ ِ وَ َا تَیَ

ای کسانی کدن  (267)بلره،  حَمِید  مِنْنُ تُنْفِلُونَ وَ َسْتُمْ بِآخِذِینِ إِ َّا أَنْ تُغْمِضُوا فِینِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا لَّنَ غَنِیٌّ

، ایدمآنچن برای شما از زمین بدرآورده اید، و ازآورده دستبنای کن اید، از چیزهای پاکیزهایمان آورده

)اگدر بدن خودتدان  راآنکدن  یحا( انفداق نماییدد، درید کن )از آنانفاق کنید، و در پی ناپاک آن نرو
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نیدازِ گرفتیدد، و بدانیدد کدن خداوندد، بی، نمی( نسبت بن آنمیلیپوشی )و بیدادند( جز با چشممی

  ( استستوده )صفات

ونَ إِ َّا ابْتِغَداءَ  َیْ َ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ وَ َکِنَّ ا لَّنَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَمَا تُنْفِلُوا مِنْ خَیْر  فَلِأَنْفُسِکُمْ وَمَا تُنْفِلُ

، نان بر عهده تو نیستهدایت آ (272)بلره، وَجْنِ ا لَّنِ وَمَا تُنْفِلُوا مِنْ خَیْر  یُوَفَّ إِ َیْکُمْ وَأَنْتُمْ  َا تُظْلَمُونَ 

( ، و) دیکند، و هر ما ی کن انفاق کنید، بن سود خود شماسدتبلکن خدا هر کن را بخواهد هدایت می

کامل بدن  طوربن( جز برای طلب خشنودی خدا انفاق مکنید، و هر ما ی را کن انفاق کنید )پاداش آن

  شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت

یْطَوَا َّذِ انُ  َدنُ قَرِینًدا ینَ یُنْفِلُونَ أَمْوَا َهُمْ رِ َاءَ ا نَّاسِ وَ َا یُؤْمِنُونَ بِا لَّنِ وَ َا بِا ْیَوْمِ ا ْآخِرِ وَمَنْ یَکُنِ ا شدَّ

کنند و بدن خددا و دادن بن مردم انفاق میبرای نشان را ناو کسانی کن اموا ش (38)نساء، فَسَاءَ قَرِینًا 

  یمان ندارند و هر ک  شیطان یار او باشد چن بد همدمی استروز بازپسین ا

بگو چدن بدن رغبدت  (53)توبن، قُلْ أَنْفِلُوا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا  َنْ یُتَلَبَّلَ مِنْکُمْ إِنَّکُمْ کُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِلِینَ 

  ایدشد چرا کن شما گروهی فاسق بوده میلی انفاق کنید هرگز از شما پذیرفتن نخواهدچن با بی

مِیع  عَلِدیم  وَمِنَ ا ْأَعْرَابِ مَنْ یَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ مَغْرَمًا وَیَتَرَبَّصُ بِکُمُ ا دَّوَا ِرَ عَلَیْهِمْ دَا ِرَةُ ا سَّوْءِ وَ ا لَّنُ سدَ

کنندد [ هزیندن مدینشینان کسانی هستند کدن آنچدن را ]در راه خدداو برخی از آن بادین (98)توبن، 

برندد پیشدامد بدد بدرای آندان دانند و برای شما پیشامدهای بد انتظار مدیخسارتی ]برای خود[ می

  خواهد بود و خدا شنوای داناست

اتِ ا رَّسُولِ أَ َا إِنَّهَدا وَمِنَ ا ْأَعْرَابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِا لَّنِ وَا ْیَوْمِ ا ْآخِرِ وَیَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرُبَات  عِنْدَ ا لَّنِ وَصَلَوَ

نشدینان [ از بادیدنو برخی ]دیگدر (99)توبن، قُرْبَة   َهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ ا لَّنُ فِی رَحْمَتِنِ إِنَّ ا لَّنَ غَفُور  رَحِیم  

کنندد مایدن تلدرب ندزد خددا و اند کن بن خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچن را انفاق مدیکسانی

در جدوار  راآندانند بدانید کن این ]انفاق[ ماین تلرب آنان است بن زودی خدا ایشدبر میدعاهای پیام

  خویش درآورد کن خدا آمرزنده مهربان است رحمت

اندد کدن چدون و کسانی (67)فرقان، وَا َّذِینَ إِذَا أَنْفَلُوا  َمْ یُسْرِفُوا وَ َمْ یَلْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَ ِكَ قَوَامًا 

گیرندد و میدان ایدن دو ]روش[ حدد وسدط را کنندد و ندن تندگ مدیفاق کنند ندن و خرجدی مدیان

  گزینندبرمی

إِنَّمَا نُطْعِمُکُدمْ  ِوَجْدنِ ا لَّدنِ  َدا نُرِیددُ  (8)انسان، وَیُطْعِمُونَ ا طَّعَامَ عَلَی حُبِّنِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا 

  دادندو بن ]پاس[ دوستی ]خدا[ بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می (9نسان، )امِنْکُمْ جَزَاءً وَ َا شُکُورًا 

  خواهیمخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیما برای خشنودی خداست کن بن شما می
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گفتاری پسدندیده )در  (263)بلره، قَوْل  مَعْرُوف  وَمَغْفِرَة  خَیْر  مِنْ صَدَقَة  یَتْبَعُهَا أَذًی وَا لَّنُ غَنِیٌّ حَلِیم  

ای است کن آزاری بن دنبال آن باشدد، بهتر از صدقن)( و گذشت )از اصرار و تندی آنانبرابر نیازمندان

   نیاز بردبار استو خداوند بی 

بَدرُ مِدنْ نَفْعِهِمَدا یَسْأَ ُونَكَ عَنِ ا ْخَمْرِ وَا ْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَدا إِثْدم  کَبِیدر  وَمَنَدافِعُ  ِلنَّداسِ وَإِثْمُهُمَدا أَکْ

دربداره  (219)بلدره، وَیَسْأَ ُونَكَ مَاذَا یُنْفِلُونَ قُلِ ا ْعَفْوَ کَذَ ِكَ یُبَیِّنُ ا لَّنُ  َکُمُ ا ْآیَداتِ  َعَلَّکُدمْ تَتَفَکَّدرُونَ 

و سدودهایی بدرای مدردم اسدت و] دی[  وپرسدند بگدو در آن دوگنداهی بدزرشراب و قمار از تو می

مازاد ]بدر نیازمنددی  پرسند چن چیزی انفاق کنند بگوودشان بزرگتر است و از تو میگناهشان از س

  گرداند باشد کن بیندیشیدبرای شما روشن می] گونن خداوند آیات ]خود راخود[ را این

 

 کریمقرآنآیات مربوط به آثار انفاق از منظر 

گذارد کن در آیات قدرآن بیدان شدده اسدت  انفاق در راه خدا آثار و پیامدهای متفاوتی را برجای می

بدرای او  راآن]خدا[ فرماید: نمایند، میدرباره نتیجن عمل کسانی کن در راه خدا انفاق می کریمقرآن

؛ نن کامل بن شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت طوربنپاداش آن ؛ فزایدامیچند برابر 

هایی کن از زدایم و شما را بن باغاز شما می را ناشوند؛ گناهانتیبیمی بر آنان است و نن اندوهگین م

خددا بدر شدما ؛ ست فرجام خوش سرای باقیراناایش؛ آورممیدرختان[ آن نهرها روان است در[زیر 

اند کن هرگز زوال تجارتی بستن؛ دل بن اینان همان رستگارانند؛ دو بار پاداش خواهند یافت؛ ببخشاید

اش را[ برای وی دوچنددان گرداندد و او را پاداشدی ]نتیجن؛ پاداش بزرگی خواهند داشت؛ پذیردنمی

خدا بدن زودی پد  از  ؛]پاداش[ دو چندان گردد و اجری نیکو خواهند داشت را ناایش؛ خوش باشد

  آیدات زیدر آثدار انفداق را دهدچن را انفاق کردید عوضش را او میهر؛ کنددشواری آسانی فراهم می

 نمایند:یان میب

یْنِ تُرْجَعُدونَ مَنْ ذَا ا َّذِی یُلْرِ ُ ا لَّنَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَنُ  َنُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَا لَّنُ یَلْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِ َ

برای او چند برابدر  راآنکیست آن ک  کن بن ]بندگان[ خدا وام نیکویی دهد تا ]خدا[  (245)بلره، 

آورد و بن سدوی او بازگرداندده بیفزاید و خداست کن ]در معیشت بندگان[ تنگی و گشایش پدید می

  شویدمی

 و هدر (270)بلدره، وَمَا أَنْفَلْتُمْ مِنْ نَفَلَة  أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر  فَإِنَّ ا لَّنَ یَعْلَمُنُ وَمَا  ِلظَّا ِمِینَ مِنْ أَنْصَار  

داندد، و بدرای سدتمکاران می راآناید، قطعاً خداوند ، یا هر نذری را کن عهد کردهاقای را کن انفنفلن

  هیچ یاوری نیست
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مْ وَ َدا هُدمْ خَدوْف  عَلَدیْهِا َّذِینَ یُنْفِلُونَ أَمْوَا َهُمْ بِا لَّیْلِ وَا نَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِدمْ وَ َدا 

کنندد، پداداش کسانی کن اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق مدی (274)بلره، یَحْزَنُونَ 

 شوند آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نن بیمی بر آنان است و نن اندوهگین می

نَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَلِیبًا وَقَالَ ا لَّنُ إِنِّی مَعَکُدمْ  َدالِنْ أَقَمْدتُمُ وَ َلَدْ أَخَذَ ا لَّنُ مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَا ِیلَ وَبَعَثْ

نًا  َدأُکَفِّرَ ا حَسدَ یِّالَاتِکُمْ ا صَّلَاةَ وَآتَیْتُمُ ا زَّکَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ا لَّنَ قَرْضدً نَّ عَدنْکُمْ سدَ

بِیلِ وَ َأُدْخِلَنَّ وَاءَ ا سدَّ )ما دده، کُمْ جَنَّات  تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا ا ْأَنْهَارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَ ِكَ مِنْکُمْ فَلَدْ ضَلَّ سدَ

خدا از فرزندان اسرا یل پیمان گرفت و از آنان دوازده سدرکرده بدرانگیختیم و خددا در حلیلت  (12

و زکات بدهید و بن فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان  فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید

هایی کن از زیدر زدایم و شما را بن باغاز شما می را ناگناهانت کنید و وام نیکویی بن خدا بدهید قطعاً

آورم پ  هر ک  از شما بعد از ایدن کفدر ورزد در حلیلدت از درختان[ آن نهرها روان است در می[

  ه استراه راست گمراه شد

نَةِ وَا َّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْنِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ا صَّلَاةَ وَأَنْفَلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً  وَیَددْرَءُونَ بِا ْحَسدَ

پروردگارشان شدکیبایی و کسانی کن برای طلب خشنودی  (22)رعد، ا سَّیِّالَةَ أُو َالِكَ  َهُمْ عُلْبَی ا دَّارِ 

کردند و نماز برپا داشتند و از آنچن روزیشان دادیم نهان و آشکارا انفاق کردندد و بددی را بدا نیکدی 

  ست فرجام خوش سرای باقیرانازدایند ایشمی

رًّا ضَرَبَ ا لَّنُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوکًا  َا یَلْدِرُ عَلَی شَیْء  وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا  نًا فَهُدوَ یُنْفِدقُ مِنْدنُ سدِ حَسدَ

ای اسدت زندد بنددهخددا مثلدی مدی (75)نحل، وَجَهْرًا هَلْ یَسْتَوُونَ ا ْحَمْدُ  ِلَّنِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ  َا یَعْلَمُونَ 

ایم و  با کسی کن بن وی از جانب خود روزی نیکو داده ]او[آید آیا زرخرید کن هیچ کاری از او برنمی

سدپاس خددای راسدت ]ندن[ بلکدن بیشترشدان کندد یکسانسدت آن در نهان و آشکار انفاق مدی او از

  دانندنمی

)قصدص، نْفِلُدونَ أُو َالِكَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوا وَیَدْرَءُونَ بِا ْحَسَنَةِ ا سَّیِّالَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُ

نمایندد و از آنچدن صبر کردند و ]برای آنکن[ بدی را با نیکی دفدع مدی آنانند کن بن ]پاس[ آنکن (54

  کنند دو بار پاداش خواهند یافتایم انفاق میشان دادهروزی

هُدمُ  فَآتِ ذَا ا ْلُرْبَی حَلَّنُ وَا ْمِسْکِینَ وَابْنَ ا سَّبِیلِ ذَ ِكَ خَیْدر   ِلَّدذِینَ یُرِیددُونَ وَجْدنَ ا لَّدنِ وَأُو َالِدكَ

مانده را بده این ]انفداق[ بدرای کسدانی پ  حق خویشاوند و تنگدست و در راه (38)روم، مُفْلِحُونَ ا ْ

  کن خواهان خشنودی خدایند بهتر است و اینان همان رستگارانند

لِمَاتِ وَا ْمُدؤْمِنِینَ وَا ْمُؤْمِنَداتِ وَا ْلَدانِتِینَ وَا ْلَانِتَداتِ وَا ادِقَاتِ إِنَّ ا ْمُسْلِمِینَ وَا ْمُسدْ ادِقِینَ وَا صدَّ  صدَّ

ا ِمِینَ وَا صددَّ  دِّقَاتِ وَا صددَّ دِّقِینَ وَا ْمُتَصددَ عَاتِ وَا ْمُتَصددَ عِینَ وَا ْخَاشددِ ابِرَاتِ وَا ْخَاشددِ ابِرِینَ وَا صددَّ ا ِمَاتِ وَا صددَّ

 أَعَددَّ ا لَّدنُ  َهُدمْ مَغْفِدرَةً وَأَجْدرًا عَظِیمًدا وَا ْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَا ْحَافِظَاتِ وَا ذَّاکِرِینَ ا لَّنَ کَثِیرًا وَا ذَّاکِرَاتِ
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پیشن و مدردان و مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت (35)احزاب، 

دهندده و مدردان و  دقنستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صرا نازن

کنندد خددا بدرای مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی کن خدا را فدراوان یداد مدیدار و زنان روزه

  ]همن[ آنان آمرزشی و پاداشی بزرو فراهم ساختن است

جَارَةً  َدنْ تَبُدورَ ونَ تِإِنَّ ا َّذِینَ یَتْلُونَ کِتَابَ ا لَّنِ وَأَقَامُوا ا صَّلَاةَ وَأَنْفَلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً یَرْجُ

رندد و از آنچدن بدیشدان داخوانند و نماز برپا مدیدر حلیلت کسانی کن کتاب خدا را می (29)فاطر، 

  پذیرداند کن هرگز زوال نمیکنند امید بن تجارتی بستنایم نهان و آشکارا انفاق میروزی داده

کیست آن کد  کدن  (11)حدید، ضَاعِفَنُ  َنُ وَ َنُ أَجْر  کَرِیم  مَنْ ذَا ا َّذِی یُلْرِ ُ ا لَّنَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُ

  اش را[ برای وی دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش باشدبن خدا وامی نیکو دهد تا ]نتیجن

در  (18)حدیدد، ر  کَدرِیم  إِنَّ ا ْمُصَّدِّقِینَ وَا ْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ا لَّنَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ  َهُدمْ وَ َهُدمْ أَجْد

]پداداش[ دو  را نااندد ایشددهنده و ]آنان کن[ بن خددا وامدی نیکدو دادهحلیلت مردان و زنان صدقن

  چندان گردد و اجری نیکو خواهند داشت

نِ فَأُو َالِدكَ هُدمُ فَاتَّلُوا ا لَّنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنْفِلُوا خَیْرًا  ِأَنْفُسِکُمْ وَمَنْ  یُوقَ شُحَّ نَفْسدِ

توانید از خدا پروا بدارید و بشدنوید و فرمدان ببریدد و مدا ی بدرای پ  تا می (16)تغابن، ا ْمُفْلِحُونَ 

  خودتان ]در راه خدا[ انفاق کنید و کسانی کن از خست نف  خویش مصون مانند آنان رستگارانند

ة  مِا َةُ حَبَّة  مَثَلُ ا َّذِینَ یُنْفِلُونَ أَمْوَا َهُمْ فِی سَبِیلِ ا لَّنِ کَمَثَلِ حَبَّة  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَ

ر راه ( کسانی کن اموال خدود را دمَثَل )صدقات (261)بلره، وَا لَّنُ یُضَاعِفُ  ِمَنْ یَشَاءُ وَا لَّنُ وَاسِع  عَلِیم  

ای صد دانن باشد؛ و ای است کن هفت خوشن برویاند کن در هر خوشنکنند همانند داننخدا انفاق می

  گر داناستکند، و خداوند گشایش( چند برابر میراآنخداوند برای هر ک  کن بخواهد )

ثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّة  بِرَبْوَة  أَصَابَهَا وَابِدل  وَمَثَلُ ا َّذِینَ یُنْفِلُونَ أَمْوَا َهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ا لَّنِ وَتَ

( و مَثَدل )صددقات (265)بلدره، فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ  َمْ یُصِبْهَا وَابِل  فَطَلٌّ وَا لَّنُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر  

کنندد، همچدون ری روحشان انفاق مدیکسانی کن اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استوا

کن اگدر( رگبداری بدر آن برسدد، دو چنددان محصدول )ای قرار دارد مَثَل باغی است کن بر فراز پشتن

(، و خداوندد بدن آنچدن انجدام برآورد، و اگر رگباری هم بر آن نرسد، بارانِ ریزی )برای آن ب  اسدت

  دهید بیناستمی

کُور  حَلِدیم  إِنْ تُلْرِضُوا ا لَّنَ قَرْضً اگدر خددا را  (17)تغدابن، ا حَسَنًا یُضَاعِفْنُ  َکُمْ وَیَغْفِرْ  َکُمْ وَا لَّنُ شدَ

بخشداید و خدا]سدت کدن[ گرداندد و بدر شدما مدیبرای شما دو چنددان مدی راآنوامی نیکو دهید 

  پذیر بردبار استسپاس
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یْء  فَهُدوَ یُخْلِفُدنُ وَهُدوَ خَیْدرُ قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ ا رِّزْقَ  ِمَنْ یَشَاءُ مِنْ  عِبَادِهِ وَیَلْدِرُ  َنُ وَمَا أَنْفَلْتُمْ مِنْ شدَ

بگو در حلیلت پروردگار من است کن روزی را برای هدر کد  از بنددگانش کدن  (39، سبأ)ا رَّازِقِینَ 

دهد و او بهتدرین گرداند و هر چن را انفاق کردید عوضش را او میبخواهد گشاده یا برای او تنگ می

  دهندگان استروزی

 

 هاتجزیه و تحلیل و یافته

هدای زیدر توان بن یافتندر مورد جایگاه، آداب و آثار انفاق می کریمقرآنبا توجن مرور و بررسی آیات 

 در هر ملو ن دست یافت:

 

 کریمقرآنآن در  تأکیداهمیت و جایگاه انفاق و 

دوست داشدتنش بدن خویشداوندان و یتیمدان و بینوایدان و در  نیکی آن است مال خود را با وجود -

  یمماندگان و گدایان و در راه آزاد کرد[ بندگان بدهراه

  بیافکنیم خود بن هالکت با دست خود را  مانع از این است کنانفاق در راه خدا  -

 انفداق، شدفاعتیپیش از آنکن روزی فرا رسد کن در آن نن داد و ستدی اسدت و ندن دوسدتی و ندن  -

 سفارش شده است 

  دهدخدا بن دادگری و نیکوکاری و بخشش بن خویشاوندان فرمان می -

ه خدا دری  را نادو تان نباید از دادن مال بن خویشاوندان و تهیدستان و مهاجرداران و فراخسرماین -

  ورزند

ماندده و تنگدست و در راه حق خویشاوند ، انفاق و دادنکسانی کن خواهان خشنودی خدایندبرای  -

  بهتر است

  کسانی کن ایمان آورده و انفاق کرده باشند پاداش بزرگی خواهند داشت -

  رستگاراننداند، و از خست نف  خویش مصون کنندمیدر راه خدا انفاق کسانی کن  -

آنچدن خددا بدن او بر توانگر است کن از دارایی خود هزینن کند و هر کن روزی او تنگ باشد بایدد از  -

  کندداده خرج کند خدا هیچ ک  را جز بن قدر آنچن بن او داده است تکلیف نمی

 کنند مید انفاق ناز آنچن دوست دار اننیکوکار -

 

 کریمقرآنشرایط و آداب انفاق از نظر 

نان و بدن بن پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسدکی راآنتوان کرد و میانفاق توان را میما ی هر  -

 داد مانده در راه
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 نماییم با منّت و آزار، باطل نباید های خود را صدقن -

انفداق  کدن از آن م، و در پی ناپاک آن ندرویم، انفاق کنیمایآورده دستبنای کن از چیزهای پاکیزه -

 م نمایی

 نمود انفاق نباید جز برای طلب خشنودی خدا  -

  استآنه همدم وشیطان یار ، کننددادن بن مردم انفاق میبرای نشان را ناکسانی کن اموا ش -

 واین انفاق ماین تلرب آندان اسدت دانند، می کنند ماین تلرب نزد خداآنچن را انفاق میکن  کسانی -

  آوردمی خویش در در جوار رحمت را ناخدا ایش

 را برگزید حد وسط  گرفت بلکن باید تنگ  کرد و نبایدو خرجی  کردن نباید انفاق در  -

 م انفاق کنی ماز آنچن دوست داری یعنی اینکننیکوکاری  -

ای اسدت کدن بهتدر از صددقن گفتاری پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آندان -

  آزاری بن دنبال آن باشد

 

 کریمقرآنآثار انفاق از منظر 

  بیافکنیم خود بن هالکت با دست خود را  این است کنمانع از انفاق در راه خدا  -

  فزایدامی برای او چند برابر راآنخدا ، کن بن بندگان خدا وام نیکویی دهد یکس -

  داندمی راآن، قطعاً خداوند کنیممی، یا هر نذری را کن عهد ای را کن انفاقهر نفلن -

، و هر مکنینجز برای طلب خشنودی خدا انفاق   یو، ، بن سود خود ماستمهر ما ی کن انفاق کنی -

  کامل بن ما داده خواهد شد و ستمی بر ما نخواهد رفت طوربن پاداش آن مما ی را کن انفاق کنی

کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان کسانی کن اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق می -

 شوند و نن اندوهگین می دارندخواهد بود؛ و نن بیمی 

هایی کن از زیدر درختدان و ما را بن باغ دزدایان میمگناهانخدا  قطعاً مبن خدا بدهیکن وام نیکویی  -

  د آورآن نهرها روان است در می

 فرجام خدوش سدرای بداقی کنندمینهان و آشکارا انفاق  ه درروزیشان دادخدا کسانی کن از آنچن  -

 برای آنهاست 

 ال دارد را بن دنب خشنودی خدا ،ماندهحق خویشاوند و تنگدست و در راه انفاق و دادن -

  دهنده آمرزشی و پاداشی بزرو فراهم ساختن استبرای مردان و زنان صدقنوند خدا -

اند کدن کنند امید بن تجارتی بستننهان و آشکارا انفاق می شده کسانی از آنچن بدیشان روزی داده -

  پذیردزوال نمیهرگز 

  پاداش بزرگی خواهند داشت کنندمیکسانی کن ایمان آورده و انفاق کرده  -
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گدردد و مدیدو چنددان  شاناند پاداشدهنده و آنان کن بن خدا وامی نیکو دادهمردان و زنان صدقن -

  خواهند داشتو خوش اجری نیکو پاداش و 

  رستگارانند از ند،مصون از خست نف  خویش کنند ومیانفاق  کسانی کن -

  دهندگان استدهد و او بهترین روزیعوضش را می کنیمپروردگار هر چن را انفاق  -

 

 نتیجه گیري

آن در  تأکیدددر سدن بعدد: اهمیدت و جایگداه انفداق و  کدریمقرآندر این پژوهش انفداق از دیددگاه 

مورد بررسدی قدرار  کریمقرآن؛ و آثار انفاق از منظر کریمقرآن؛ شرایط و آداب انفاق از نظر کریمقرآن

واقع شده است  در بعضی آیات جایگداه  تأکیدهای مختلف مورد انفاق بن شکل کریمقرآنگرفت  در 

انفاق پ  از ایمان آوردن و برپاداشتن نماز قرار گرفتن است کن نشان از جایگداه ارزشدمند انفداق در 

پدیش از فرمایدد و مدی دهدادگری و نیکوکاری و بخشش فرمان میخدا بن ددین مبین اسالم دارد  

در ، انفاق نمایید  انفاق آنکن روزی فرا رسد کن در آن نن داد و ستدی است و نن دوستی و نن شفاعتی

توان گفدت کدن هدر می کریمقرآنی است  در مورد شرایط و آداب انفاق از نظر رستگارماین راه خدا 

پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان افراد مختلف از جملن بن بن  راآنتوان کرد و میق انفاتوان را میما ی 

از چیزهدای نمداییم  بدا منّدت و آزار، باطدل نبایدد هدای را دقنداد  صدماندده و مسکینان و بن در راه

 نمود و برای ریدا و انفاق باید برای طلب خشنودی خدا م و ، انفاق کنیمایآورده دستبنای کن پاکیزه

در نظدر نگیدریم بلکدن بایدد خسدارتی  نباشد  انفاق در راه خدا را بدن دیددهدادن بن مردم برای نشان

گرفدت تندگ  کرد و نبایدو خرجی  کردن نباید انفاق در  ماین تلرب بن خداوند در نظر آید  عنوانبن

در برابر اصدرار و تنددی ی انفاق نداریم و جانب اعتدال را رعایت نمود  اگر توانایحد وسط  بلکن باید 

ای هر نفلنداشتن باشیم  انفاق آثار فراوان مادی و معنوی بن همراه دارد  گفتاری پسندیده  نیازمندان

 مهر ما ی را کن انفداق کندی  داندمی راآن، قطعاً خداوند کنیممی، یا هر نذری را کن عهد را کن انفاق

  کسدانی فزایددامی چند برابر مابرای  راآنخدا و حتی  ا داده خواهد شدکامل بن م طوربن پاداش آن

و آمرزش گناهدان و  خشنودی خداانفاق،  شوند و نن اندوهگین می دارندنن بیمی کنند کن انفاق می

 خیری و ورود بن بهشت را در پی دارد  نعاقبت ب
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  1380 بهمن  12  شماره 41سال   هایی از مکتب اسالمدرس

دور از منت بدر  (/ انفاق در راه خدا، بن16های زیبای قرآن)مثل"(  1380) جعفر سبحانی تبریزی،  10

  1380اسفند   12  شماره 41  سال هایی از مکتب اسالمدرس  "مستمندان

  42سال   هایی از مکتب اسالمدرس  "های کافران در دنیاانفاق"(  1381) جعفر سبحانی تبریزی،  11

  1381خرداد   3شماره 

هدایی از مکتدب درس  "طرز تفکر مؤمن و کافر و مسأ ن انفداق"(  1382) جعفر سبحانی تبریزی،  12

  1381 شهریور  6شماره   43سال   اسالم

  1382تابستان   9  شماره کوثر  "سیمای انفاق در قرآن"(  1382) مهدیسید سلطانی،  13

  "تخمددین تددابع انفدداق در ایددران"(  1392صددادقی، حسددین؛ عزتددی، مرتضددی و شددفیعی، علددی )  14

  1392  تابستان 2های اقتصادی )رشد و توسعن پایدار(  سال سیزدهم  شماره پژوهش
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  "انفداق بدر کدالن اقتصداد متغیرهدای اثدر بدرآورد"(  1391ورمحمد و، پروانن )عزتی، مرتضی و ن  15

 1391پاییز   63 شماره بیستم  اقتصادی  سال هایسیاست و هاپژوهش

  کیهان فرهنگدی  "منظر آیات و روایاتاحسان و انفاق از "(  1382) حسینمحمد کنده،مردانی نو  16

  1382آبان   205شماره 

 اجتمداعی بازاریابی در مطلوب تبلیغاتی یهاجاذبن"(  1393پور، سعید و خیری، بهرام )مسعودی  17

 و بهدار اول  شدماره هشدتم  سدال راهبدردی  مددیریت   اندیشن"قرآنی هایآموزه انفاق براساس

  1393تابستان 

 دیددگاه از هداروزی گدونی گونن حکمت"(  1391ور، مهدی )پراد، محمّدعلی و عبدا لهیمهدوی  18

  1391  بهار 9شماره  سال دوم سبزواران(     مطا عات قرآنی )فدک"قرآن

اقتصادی آن )مطا عن مدوردی: شدهر  -جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی"(  1387موسایی، میثم )  19

  1387  تابستان 30  اقتصاد اسالمی  سال بیستم  شماره "بهبهان(

اقتصداد   "انفاق قرآنی و ابزارهای ما ی مناسب آن در عصر حاضر"(  1380) سید عباس موسویان،  20

  1380تابستان   2  شماره اسالمی
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