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اهللا جوادی آملی  المه طباطبایی و آیتبررسی و نقد دیدگاه ع
  *بقره 215ذیل آیۀ 

  
  **طاهره سیدناری
  ***رضا شکرانی

 چکیده
َيْسئَلُوَنَك ما ذا ُيْنِفقُونَ قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ «فرماید:  بقره می 215خداوند در آیه 

اْبنِ السَّبيلِ َو ما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه  َو الَْمساكنيِ َو  فَِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَني َو الَْيتامى
اند که خالی از اشکال نیست.  نموده مطرح رااین آیه نظراتی  لیذ مفسران» َعليٌم

 به گران مبنی بر چیستی انفاقپرسش سؤال -1برخی از این نظرات عبارتند از: 
 )ب سؤال به گویی پاسخ ی نحوه )الف: است لغو دلیل دو به طباطبایی عالمه نظر

 .است مال مفسران اکثر نظر به آیه در خیر از مراد -2انفاق  مصداق بودن واضح
 داللت و است ذکری تنها ترتیب در آیه موجود ترتیب جوادی اهللا آیۀ نظر به -3

 برخی. نمایند می رد را نظرات ادله، این مستند به نگارندگان. ندارد بعد بر قبل تقدم
 فقط »خیر من انفقتم ما« در خیر از منظور: از است عبارت یافته دست نتایج از

 هر که است این) »کنیم انفاق چیزی چه(«آیه  مذکور در سؤال پاسخ و نیست مال
 بودن واضح به با توجه توان گفتنمی شود؛ بنابراینمی محسوب خیری، انفاق فعل
 بر داللت آیه در مذکور رتیبت چنین هم. است لغو پرسشگران مال، سؤال انفاق
والدین، خویشاوندان، یتیم،  ترتیب به در انفاق اولویت لذا .دارد بعد بر قبل تقدم

  است. سبیل ابن مسکین و
  بقره، صدقه، مصادیق صدقه، اولویت در انفاق شوندگان215انفاق، ها:  کلید واژه
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  مقدمه
قُونَ قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللْواِلَدْينِ َو َيْسئَلُوَنَك ما ذا ُيْنِف«فرماید: بقره می 215آیه 

از تو » «َو الَْمساكنيِ َو اْبنِ السَّبيلِ َو ما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعليم  الْأَقَْربَني َو الَْيتامى
ادى و هر خیر و نیکى (و سرمایه سودمند م«کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو:  سؤال مى

براى پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و کنید، باید  معنوى) که انفاق مى
درماندگان در راه باشد. و هر کار خیرى که انجام دهید، خداوند از آن آگاه است. 

(مکارم) پیرامون این آیه، سؤاالت مختلفی » داند) (الزم نیست تظاهر کنید، او مى
گرش به چیستی وجود دارد. در این مقاله به سه سوال اساسی که نقش کلیدی در ن

شود این  ها در انفاق شوندگان دارد و یک سوال فرعی پاسخ داده می انفاق و اولویت
با توجه به اینکه در آیه سؤال از چیستی انفاق است و  -1سواالت عبارت است از: 

پاسخ آیه به این سوال به کیستی انفاق شوندگان است، چه تناسبی میان سؤال و 
ترتیب مذکور در آیه در مورد انفاق شوندگان داللت بر  آیا -2جواب وجود دارد؟ 

...«...منظور از خیر در  -3ها در انفاق شوندگان دارد؟  اولویت » ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ
چیست؟ و سوال فرعی این است که آیا روایات مربوط به شأن نزول این آیه صحیح 

  است؟
ان و پس از بررسی این نظرات به بر این اساس در این نوشتار نظرات مفسران بی

  شود.  این سؤاالت پاسخ داده می

  سیاق آیات -1

از آنجایی که سیاق آیه در فهم آیه تأثیر به سزایی دارد ابتدا الزم است این آیه، با 
أَْم «خوانیم:  بقره می220تا 214توجه به آیات قبل و بعد آن بررسی شود. در آیه 
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لَْجنَّةَ َو لَمَّا َيأِْتكُْم َمثَلُ الَّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّْتُهُم الَْبأْساُء َو الضَّرَّاُء َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا ا
َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَريٌب   َو ُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىت

َو   ُيْنِفقُونَ قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَني َو الَْيتامى ) َيْسئَلُوَنَك ما ذا۲۱۴(
) كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتالُ ۲۱۵الَْمساكنيِ َو اْبنِ السَّبيلِ َو ما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعليٌم (

أَنْ ُتِحبُّوا َشْيئاً َو ُهَو َشرٌّ   كَْرُهوا َشْيئاً َو ُهَو َخْيٌر لَكُْم َو َعسىأَنْ َت  َو ُهَو كُْرٌه لَكُْم َو َعسى
) َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحرامِ ِقتالٍ فيِه قُلْ ِقتالٌ ۲۱۶لَكُْم َو اللَُّه َيْعلَُم َو أَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ (
ٌر بِِه َو الَْمْسجِِد الَْحرامِ َو إِْخراُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعْنَد فيِه كَبٌري َو َصدٌّ َعْن َسبيلِ اللَِّه َو كُفْ

ُعوا َو اللَِّه َو الِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َو ال َيزالُونَ ُيقاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن دينِكُْم إِِن اْسَتطا
َو ُهَو كاِفٌر فَأُولِئَك َحبِطَْت أَْعمالُُهْم ِفي الدُّْنيا َو الْآِخَرِة َو  َمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن دينِِه فََيُمْت

) إِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ۲۱۷أُولِئَك أَْصحاُب النَّارِ ُهْم فيها خاِلُدونَ (
) َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َو ۲۱۸فُوٌر َرحيٌم (َسبيلِ اللَِّه أُولِئَك َيْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه َو اللَُّه غَ  يف

الَْمْيِسرِ قُلْ فيهِما إِثٌْم كَبٌري َو َمناِفُع ِللنَّاسِ َو إِثُْمُهما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهِما َو َيْسئَلُوَنَك ما ذا 
) ِفي الدُّْنيا َو الْآِخَرِة ۲۱۹َتفَكَُّرونَ (ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآياِت لََعلَّكُْم َت

قُلْ إِْصالٌح لَُهْم َخْيٌر َو إِنْ ُتخاِلطُوُهْم فَإِْخواُنكُْم َو اللَُّه َيْعلَُم   َو َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْيتامى
  )220(ٌم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َو لَْو شاَء اللَُّه لَأَْعَنَتكُْم إِنَّ اللََّه َعزيٌز َحكي

کند که بهشت تنها از  این سنت الهی را بیان می 214کنیم آیه  چنانکه مالحظه می
آید سپس به دو آزمون سخت و مهم انفاق و جهاد  ها به دست می طریق تحمل سختی

کنـد تـا   پردازد. در واقع قبل از صحبت از این دو آزمون از بهشـت صـحبت مـی    می
کند. بعد از آن موضوعات مهمی یعنـی تشـریع   مخاطب برای عمل کردن انگیزه پیدا 

های حرام و بدتر بودن فتنـه   جهاد و تصحیح نگرش مؤمنان به آن، حکم قتال در ماه
های حرام، تصمیم جدی آنان بـر   مشرکان از جنگ کردن غیرعمدی مسلمانان در ماه

خدا، ستیز همیشگی با مؤمنان و تالش پیوسته آنان برای باز گرداندن مؤمنان از دین 
های مشرکان از دیـن خـدا    شود. در آیه بعد به کسانی که تحت تأثیر دسیسه بیان می
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انـد و بـه مؤمنـان،     شود که همـواره در آتـش دوزخ   دارند هشدار داده می دست برمی
شـود. در دو آیـه بعـد، سـه مرتبـه       مهاجران و مجاهدان نوید رحمت الهـی داده مـی  

ان درباره شراب و قمار، انفاق و یتیم است. یسئلونک بیان شده که سؤال سوال کنندک
آمده است و مجدداً همین سؤال عیناً در آیه » یسئولنک ماذا ینفقون«بقره 215در آیه 

تکرار شده است که مطلب قابل تأملیست و دلیل آن ذیل عنوان تناسب سؤال و  219
  شود.   پاسخ بیان می

 بقره 215 یۀبررسی آ -2

  بقره 215 یۀبررسی شان نزول آ -1- 2

 در مورد این آیه دو شأن نزول از شیعه و اهل سنت بیان شده است.

سأل حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین، قال: ثنی حجاج، قال: قال ابن جریج:  -1
املؤمنون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين يضعون أمواهلم؟ فرتلت: َيْسئَلُوَنَك ما ذا 

  َو الَْمساِكنيِ َو اْبنِ السَّبِيلِ  َخْيرٍ فَِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَِني َو الَْيتامىُيْنِفقُونَ قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن 
صادقی تهرانی، ، 243، ص1، ج ق1404؛ سیوطی، 200، ص2ق، ج1412(طبری، 

) مؤمنین از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله پرسیدند اموال 261، ص3، ج ش1365
  ین آیه نازل شد.خود را به چه مصرفی برسانند؟ ا

نزلت يف عمرو بن اجلموح و كان شيخا كبريا ذا مال كثري فقال يا رسـول اهللا  « -2
، 2، ج ش1372(طبرسـی،  » مبا ذا أتصدق و على من أتصدق فـأنزل اهللا هـذه اآليـة   

). 531، ص10، ج1385؛ جوادی آملی، 163، ص2ق، ج1417؛ طباطبایی، 547ص
رمردی سالخورده و ثروتمند بود نازل شده است این آیه درباره عمرو بن جموح که پی

که از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله پرسید چه چیزی صدقه بدهم و به چـه کسـی   
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دهم پس خداوند این آیه را نازل کرد. مضمون همین روایت در تفاسیر دیگر نیز بیان 
؛ 246، ص1، ج ق1415؛ فیض کاشانی، 243، ص1، ج ق1404شده است (سیوطی، 

قمــی  ؛ 49، ص2، ج ق1427طباطبــایی،  ؛261، ص3، ج ش1365قی تهرانــی، صــاد
  ). [قمی مشهدی از قول ابن عباس نقل کرده است.]319، ص 2، ج1368مشهدی، 

البیان فى الموافقـۀ بـین   «عالمه طباطبایی روایت فوق را در کتاب تفسیر روایی 
،  ق 1427طبـایی،  آورد (طبا بدون هرگونه توضیح و بررسـی مـی  »  الحدیث و القرآن

کند که  ). اما همین روایت را در تفسیر المیزان آورده و بدین شکل نقد می49، ص2ج
این روایت عالوه بر ضعف سندی منطبق با آیه نیست زیرا در آیـه تنهـا از چیسـتی    
انفاق سؤال شده اسـت و از کیسـتی انفـاق شـوندگان پرسشـی نیسـت (طباطبـایی،        

نویسـد: بـا    جوادی آملی نیز ذیل این روایـات مـی  اهللا ). آیۀ163، ص 2ق، ج 1417
اغماض از سند، اگر عنصر محوری سؤال، تعیین مصرف انفاق بود سزاوار بود کـه در  

اهللا جـوادی   ) از سخن آیه529، ص10، ج1385آملی، دی ماه  آیه ذکر شود. (جوادی
را کنـار  شود که ایشان بر خالف عالمه کـامالً ایـن روایـات     آملی چنین برداشت می

رسد دالیل عالمه کافی برای رد روایت نباشـد. زیـرا دربـاره     اند. به نظر می نگذاشته
ضعف سند در بین اکثر علما این قاعده پذیرفته شده که اگر متن حدیث صحیح ولـی  

، 1392شـود (قاسـم پیونـدی،     سند آن غیر صحیح باشد حکـم بـه حجیـت آن مـی    
ت، صرف صحیح نبودن سـندیک روایـت،   ). چنان که خود عالمه نیز معتقد اس21ص

شـود،   مادامی که متن آن مخالف با عقل و یا نقل صحیح نباشـد کنـار گـذارده نمـی    
المیزان نیز روایات  ). در بخش بحث روایی کتاب293، ص1، ج ق 1417(طباطبایی، 

زیادی با سند ضعیف ذکر شده است. به طور نمونه: عن الصادق (ع) فی قوله تعالی وَ 
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امـام   1. قال الحرث فی هذا الموضـع الـدین، و النسـل النـاس      کَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَیُهْلِ
حـرث در ایـن آیـه بـه     » کشت و نسل را نابود سازد«السالم) فرمودند:  صادق (علیه

  معنای دین و نسل به معنای مردم است.
یم درباره این اشکال که چون در آیه این پرسش نیست که به چه افرادی انفاق کن
تـوان  ولی در روایت این پرسش موجود است پس روایت منطبق با آیه نیست نیز می

گفت شاید واقعاً عمروبن جموح این پرسش را از پیامبر صلی اهللا علیـه و آلـه کـرده    
باشد که چه چیز و به چه کس انفاق کند ولی در قرآن تنها بخشی از سـؤال او (چـه   

کاهد چون  ین مطلب از استحکام پاسخ قرآن نمیچیز انفاق کنیم؟) بیان شده باشد و ا
شود. این  الزم نیست به تفصیل همه چیز در قرآن بیاید. قرآن در کنار سنت کامل می

شـود   در قرآن کریم آیات فراوان دیگری دیده می«مسئله تنها خاص این آیه نیست. 
نها نیامـده  باشد لکن خود سؤال با تعبیرهای یاد شده در آ که پاسخ سؤاالت مردم می

شیخ طوسی نیز این احتمال را داده کـه قسـمتی از    ).65، ص 1386(حجتی، » است
توان در این احتمال را نیز می). 201، ص 2 تا، ج سؤال حذف شده است (طوسی، بی

َيْسئَلُوَنَك َعنِ الشَّـْهرِ الَْحـرامِ،   «نظر گرفت که به خاطر رعایت تناسب با آیات بعد 
تنهـا بخشـی از سـؤال عمـروبن     » الَْخْمرِ َو الَْمْيِسرِ، َيْسئَلُوَنَك َعنِ الَْيتامى َيْسئَلُوَنَك َعنِ

  جموح در قرآن بیان گردیده است.

  طرح مشکل - 2- 2

                                                 
حَدثَنِی أَبِی عَنْ فَإِنَّهُ . اصل سند این حدیث در تفسیر قمی بدین شکل است: سند: ضعیف به دلیل ارسال سند -1

سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ) 71، ص1ش، ج 1363... (قمی، بْنِ عُیَیْنَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَال سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِی عَنْ سُفْیَانَ
: طبقۀ. فقهاءالعامۀ من: عیینۀو ربما ضعف. طبقه: اصحاب امام صادق (علیه السالم)/ سفیان بن  ثقۀ، الْمِنْقَرِی عامی
سال، ضعیف محسوب می شود. تمامی سند شناسی احادیث در این . اصل سند نیز به دلیل ار السالم الصادق علیه

 مقاله بر اساس نرم افزار درایۀ النور صورت گرفته است.
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  در این آیه محورهای کلیدی عبارتند از:

  عدم تناسب ظاهری میان سؤال و پاسخ  2-2-1

» یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ«شود:  در آغاز آیه سوالی از مومنان به این صورت بیان می
قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَني َو «فرماید  و بالفاصله در جواب این سوال می

ی مورد  رسد میان سؤال و پاسخ در آیه نظر می» َو الَْمساكنيِ َو اْبنِ السَّبيلِ...  الَْيتامى
ی کیستی  چون سوال از چیستی انفاق است اما پاسخ دربارهبحث، تناسب وجود ندارد 

  انفاق شوندگان است. در ارتباط با این مسئله نظرات مختلفی وجود دارد:
اند به ظاهر میان سؤال و پاسخ تناسب نیسـت؛   نویسد: برخی گفتهعالمه می -1

ی  هچون سؤال از چیستی انفاق و پاسخ از مصرف کنندگان انفاق است ولی این نحـو 
پاسخ متناسب با حکمت است زیرا واضح است که مال باید انفاق شود بنابراین سؤال 
سؤال کنند گان لغو بوده و خداوند به جای پاسخ سؤال، مصرف کننـد گـان انفـاق را    

  ).  160، ص1417بیان کرد تا پرسش صحیح را تعلیم دهد (طباطبایی، 
» مـاذا ینفقـون  «ور از پرسش و پاسخ متناسب است با این توضیح کـه منظـ   -2

چیستی انفاق نیست و منظور از ماذا سوال از کیفیت انفاق است نه سوال از ماهیـت.  
برای ماهیت یک اصطالح منطقی است و نباید قرآن را که زبان عربی بلیغ » ما«زیرا 

  ).  308، ص2تا، ج است با اصطالح منطقی معنا کنیم (رشید رضا، بی
چیستی انفاق و کیسـتی انفـاق شـوندگان بـوده؛      سؤال از هر دو مورد یعنی -3

همان طور که روایت شأن نزول فوق، دال بر این مطلب است اما از جواب مشـخص  
). عالمـه  501، ص1، ج ق 1415شود که سؤال دوم حذف شده اسـت (آلوسـی،    می

: کنـد  آورد و بدین شکل نقـد مـی   نظرات فوق را به ترتیب و بدون ذکر قائالن آن می
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پذیرد با این تفاوت که به اعتقاد ایشان، آیه شریفه پاسخ سـؤال از   اول را مینظر  -1
َو ما « -2» من خیر« -1چیستی انفاق را به طور اجمال با دو جمله بیان کرده است. 

برقـرار  بنابراین میان سؤال و پاسـخ در آیـه تناسـب    »  َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم
آملـی،   آملی نیز در این باره هماننـد عالمـه اسـت (جـوادی     اهللا جوادی آیۀ است. نظر

توان گفت وقتـی  نویسد نمی کند و می نظر دوم را رد می -2). 522، ص10، ج1385
در لغت برای سؤال از ماهیت وضع نشده پس برای سـؤال از کیفیـت اسـت در    » ما«

برای معرفی مشخصات مورد  »ما«ای میان این دو نیست. بلکه  حالی که هیچ مالزمه
» مـا «سؤال چه با ماهیت و چه با خواص و اوصاف، وضع شده است بنابراین معنای 

برای رد نظر سـوم دلیلـی    -3اعم از معنای منطقی است نه آن که مغایر با آن باشد. 
ی ایشان خطا بودن آن برای خواننده روشن است. وی روایت  کند و به عقیده ذکر نمی

طورکه در قسمت شأن نزول ذکر شد رد نموده اسـت   این نظر را همان مؤید بر صحت
 دالیل عالمه بر رد روایت کافی نیست.اما همان طور که در قسمت قبل بیان شد 

سخن دیگر عالمه این است که پرسش سؤال کنندگان مبنی بر این که چه چیزی 
نحوه  -1اند:  ال بیان کردهمورد است و دو دلیل برای لغو بودن سؤ را انفاق کنند لغو و بی

پاسخ دادن قرآن به سؤال. سؤال به نحوی پاسخ داده شده که توجه را به مصارف 
واضح بودن اینکه آنچه باید انفاق شود مال است (طباطبایی،  -2انگیزاند.  انفاق برمی

). اما با توجه به رعایت نظم در تناسب آیات 162-160، صص 2ق، ج 1417
توان گفت یکی از دو سؤال پرسش گران در قرآن ذکر نشده اله میمذکور در آغاز مق

چنانکه گران نیست. ثانیاً  ی پاسخ دلیلی بر لغو بودن سؤال پرسش است. پس این نحوه
توان سؤال آنها را  در آیه تنها انفاق مالی نیست پس نمی» خیر«اثبات خواهیم کرد 

نفاق مال است. در واقع سؤال لغو دانست و گفت واضح است که منظور از انفاق، ا
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اند که انفاق شامل چه مواردیست. حتی در زمان حاضر برخی از  دانسته کنندگان نمی
دانند پس طبیعی است عرب آن زمان نیز نداند چه  مردم پاسخ این سؤال را نمی

یابیم پیش از چیزی را انفاق کند. البته با بررسی آیات انفاق در سیر نزول در می
قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو َيقِْدُر لَُه َو «ی  رد بحث، در آیهی مو آیه

) چیستی انفاق به صورت 39(سبأ/ » ٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َو ُهَو َخْيُر الرَّازِقَني ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْي
رود بیان شده اما باز این احتمال می» چیزی هر«به معنای » ءٍ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ«کلی 

اند. با این  اند و یا فراموش کرده ی قبل نبوده که این سؤال کنندگان مخاطب آیه
شود. عالوه برآنچه بیان شد در کنندگان منتفی می احتماالت، لغو بودن سؤالِ سؤال

نظر گرفتن پاسخ داده شده است. چون با در » من خیر«ی  آیه، سؤال آنان با کلمه
خداوند در پاسخ سوال از اینکه چه چیزی انفاق کنیم فرموده » من خیر«عبارت 

هر «و عبارت » کنید از آن پدر و مادر و ... است هر خیری که اتفاق می«است 
آنگاه باید بررسی کرد که از ». خیر را انفاق کنید«یعنی » کنید خیری که انفاق می

شده است. هم چنین  اطبان عصر نزول متبادر میچه معنایی به ذهن مخ» خیر«واژه 
بقره که مجدداً همین سؤال  219کنندگان لغو بود باز خداوند در آیه  اگر سؤال سوال

-اند به طرح سؤال آنان و پاسخ به آن نمی را از پیامبر صلی اهللا علیه و آله پرسیده

و ». قل العفو« فرماید: می» یسئلونک ماذا ینفقون«پرداخت. در این آیه در پاسخ 
توان دریافت که خداوند در پاسخ به سؤال از اینکه  که گفتیم با تأمل در آیه می چنان

چه چیزی انفاق کنند هم به این سؤال پاسخ داده و هم به این که به چه کسانی انفاق 
شود  کنید پاسخ داده است. آری، بدون تامل و تفکر در سوال و جواب تصور می

  ل تناسب ندارد.پاسخ سؤال با سوا
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  »ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ«معنای خیر در  2-2-2

انّ ). «232، ص2 ق، ج 1404(ابن فارس، . خیر در لغت به معنای میل و عطف است
  »ء و اصطفاؤه و تفضیله على غیره األصل الواحد فی هذه المادّۀ: هو انتخاب شی

نا در این است که هر ) ارتباط بین این دو مع159، ص3ش، ج 1368(مصطفوی، 
  گزیند.آنچه را که انسان نسبت به آن عطف و میل داشته باشد بر می

افضـل   -1وجه برای خیر ذکر شده اسـت.   18در کتاب وجوه القرآن نیشابوری 
نعمت  -8ایمان  -7عافیت  -6جواب حسن -5مال  -4اسالم  -3اشرف  -2(بهتر) 

ترک فسق  -15اکثر  -14 1یلخ -13ظفر  -12طعام  -11اجر  -10حورعین  -9
(الحیـری   2مال فـراوان در حـال حرکـت    -18احسان  -17طاعت  -16و معصیت 

شـود بسـیاری از    چه مالحظه مـی  ). چنان230تا 232، 1380ق، 1422النیشابوری، 
  توان مترادف با معنای خیر دانست. این معانی، مصادیق خیر است و سایر معانی را می

انـد امـا دلیـل آن را بیـان      ر در این آیه را مـال دانسـته  اکثر مفسران مراد از خی
؛ 160ص، 2ق، ج1417؛ طباطبـایی،  246، ص1، ج ق 1415اند (فیض کاشانی،  نکرده

، 1، ج ش1363،  ؛ حســـینى شـــاه عبـــدالعظیمى547، ص2، ج ش1372طبرســـی، 
ــداد، 390، ص1، ج ش1377، قرشــی، 383ص ؛ 244، ص1، ج ق1419، فاضــل مق

تـا،   ؛ مراغى، بی383، ص 6 ، ج ق 1420؛ فخررازی، 409، ص2، ج ش 1378طیب، 
هـا اعـم از    در برابر شر، عام است و شامل همه خوبی» خیر«واژه ). «129، ص 2 ج

شود؛ لـیکن  انفاق مال، سفارش به حق، ایثار آبرو، تعلیم علم، آموزش نظامی و... می
» خیـر «ر نیز از مال به که در آیات دیگ در این آیه مراد از آن همان مال است، چنان

                                                 
 اسب -1
 ، اسب است.13منظور همان وجه  -2
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(بقـره/  » إِن َتـَرَك َخیـرا  ) «8(العادیات/ » َو إِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشديد«یاد شده است: 
) به اعتقاد برخـی دیگـر از مفسـران،    515، ص 10، ج1385آملی،  (جوادی)» 180

در ایـن   "خیـر "خیر در آیه منحصر به مال نیست. در تفسیر نمونه آمده است: کلمه 
شود و حتى امور معنوى همچون   یه هر نوع کار و مال و سرمایه مفیدى را شامل مىآ

گیرد، هر چند مصـداق مهـم آن در مـورد انفـاق، امـوال اسـت         علم را نیز در بر مى
). از بین دو نظر یاد شده به دالیل زیر نظر دوم قابـل  104، ص 2، ج1 374(مکارم، 

  قبول است.
و «به جاى » ما تفعلوا«، » َعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌمَو ما َتفْ«در ذیل آیه  -1

رساند و چه بسا  آمده است و همین مطلب، توسعه در مفهوم انفاق را می» ما تنفقوا
(طالقانی، انفاق نیروى کار و امداد با دست و زبان، براى درماندگان، بیشتر مؤثر باشد 

ما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه «یشتر اینکه، جمله ). توضیح ب116، ص2ش، ج  1362

در ذیل آیه به تنهایی داللت بر آگاهی خداوند از انجام هر کار خیری دارد اما » َعليٌم
با توجه به این که آغاز آیه درباره چیستی انفاق و کیستی انفاق شوندگان است 

انفاق خیر مذکور در آیه عنایت دارد و به طور قطع به » ماتفعلوا من خیر«عبارت 
آمده است تا داللت بر این مطلب کند که هر کار » ما تنفقوا«به جای » ما تفعلوا«

َو ما «بقره نیز آمده است:  273ی  شود. هم چنان که در آیه خیری انفاق محسوب می

دی بر این جانشینی است. بنابراین و این آیه نیز مؤی»  ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليم
کیفیت » من خیر«گستره انفاق و از » ما َتفَْعلُوا«از » ما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ«در عبارت 

شود و براساس معنای لغوی خیر مراد این است که هرچه مورد  انفاق مشخص می
  ی شماست را انفاق کنید. میل و عالقه
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لت بر مفهومی عام دارد و جنس انفاق را که دال» شیء«نیز در آیات زیر واژه 
لَْن َتنالُوا الْبِرَّ َحتَّى «شود:  کند بیانگر این است که انفاق شامل هر چیزی می بیان می

هرگز به ) «92عمران/ (آل» ٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعليٌم ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َو ما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْي
دارید، (در راه خدا) انفاق  رسید مگر اینکه از آنچه دوست مى (حقیقت) نیکوکارى نمى
قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن «  »کنید، خداوند از آن آگاه است کنید؛ و آنچه انفاق مى

) 39(سبأ/» الرَّازِقَني ٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َو ُهَو َخْيُر َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو َيقِْدُر لَُه َو ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْي
بخشد، و براى هر کس  بگو: پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد وسعت مى«

سازد؛ و هر چیزى را (در راه او) انفاق کنید، عوض آن را  بخواهد تنگ (و محدود) مى
   »دهندگان است! کند)؛ و او بهترین روزى دهد (و جاى آن را پر مى مى

در آیه، تنها منحصر به مال نیست، و چنانکه » خیر«فوق، ی  با توجه به ادله -2
اند.  اند دلیلی براین مدعا بیان نکرده بیان شد مفسرانی که مراد از خیر را مال دانسته

شاید دلیل آنها این باشد که نیاز یتیم، مسکین، و ابن سبیل پول است. اگرچه این 
یازهای آنها به ذهن متبادر سخن درستی است به این دلیل که اولین چیزی که از ن

شود نیاز مالی آنهاست. اما باید توجه داشت که این تنها نیاز آنها نیست. مثالً  می
رسد نیاز ضروری آنها باشد و یا کمک  محبت یک نوع انفاقی است که به نظر می

فکری به آنها در برطرف کردن مشکالتشان انفاق دیگری به آنان است و یا همین که 
هایشان انفاق کند. این موارد تنها  مان خود را برای گوش کردن به صحبتانسان، ز

چند نمونه از مصادیق انفاق است. برای بیشتر روشن شدن چیستی انفاق برخی از 
  شود. مصادیق انفاق از قرآن و روایات بیان می
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  گستره مصادیق انفاق در آیات و روایات 2-2-3

توان برای اثبـات   فاق در انفاق مالی بیان شد میعالوه برآنچه پیرامون عدم انحصار ان
این مطلب به بررسی مصادیق انفاق در آیات دیگر و روایات نیز استناد نمود. اما قبل 
از بیان گستره انفاق بر پایه آیات و روایات ذکر این نکته ضروری است که در آیات 

وشن اسـت بـه لحـاظ    و روایات ذیل، از انفاق، با واژه صدقه نام برده شده است و ر
انفاق غیر از مفهوم واژه صـدقه اسـت امـا بـه لحـاظ مصـداق،       واژه مفهومی، مفهوم 

بسیاری از مصادیق انفاق، صدقه است و برعکس بسیاری از مصادیق صـدقه، انفـاق   
إِنْ ُتْبـُدوا  «کنـد:   ی صدقه یاد مـی  است. همچنانکه خداوند در قرآن از انفاق با واژه

ا ِهَي َو إِنْ ُتْخفُوها َو ُتْؤُتوَها الْفُقَراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َو ُيكَفِّـُر َعـْنكُْم ِمـْن    الصََّدقاِت فَنِِعمَّ
ها را آشکار کنید، این، کـارِ   اگر صدقه) «271(بقره/» َسيِّئاِتكُْم َو اللَُّه بِما َتْعَملُونَ َخبري

ن براى شما بهتر است؛ خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، ای
». دهیـد آگـاه اسـت    زداید، و خداوند به آنچه انجام مـى  و بخشى از گناهانتان را مى

براساس نظر عالمه در این آیه از آنجایی که صدقه بـدون قیـد آمـده، مطلـق انفـاق      
(واجب و مستحب) مراد است و گفته شده اصل در معنای آن انفاق مسـتحبی اسـت   

). خواسته یا ناخواسته، انحصار انفاق بـه انفـاق   397، ص 2 ج،  ق 1417(طباطبایی، 
مالی سبب کم رنگ شدن سایر مصادیق انفاق شده است و کم نیستند افرادی که تنهـا  

دانند و از سایر مصـادیق انفـاق    انفاق شرعی الزم را تأمین نیازهای مالی خانواده می
ـ     ه عنـوان انفـاق غفلـت    مانند محبت یا صرف زمان برای در کنـار خـانواده بـودن ب

ی انفاق بر اساس هم پوشانی مصداقی بـا روایـات صـدقه     ورزند لذا تبیین گستره می
  نماید. ضروری می
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ترین  ی انفاق مهم با توجه بدانچه بیان شد در این بخش برای روشن شدن گستره
ر گردد. البته منظو مصادیق انفاق که با عنوان صدقه از آن نام برده شده است بیان می

  از انفاق یا صدقه در موارد زیر، صدقه یا انفاق مستحب است.

  الف) مهلت دادن به بدهکار ناتوان یا گذشت از طلب خویش
َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ع قَالَ: َصِعَد َرُسولُ اللَِّه ص الِْمْنَبَر ذَاَت َيْومٍ فََحِمَد اللََّه َو أَثَْنى َعلَْيِه َو 

اِئِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ قَالَ أَيَُّها النَّاُس ِلُيَبلِّغِ الشَّاِهُد ِمْنكُُم الَْغاِئَب أَلَا َو َمْن َصلَّى َعلَى أَْنبَِي
مَّ قَالَ أَْنظََر ُمْعِسراً كَانَ لَُه َعلَى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌ بِِمثْلِ َماِلِه َحتَّى َيْسَتْوِفَيُه ثُ

َمْيَسَرٍة َو أَنْ َتَصدَّقُوا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم   َو إِنْ كانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِىل -ُبو َعْبِد اللَِّه عأَ
، 35، ص 4ق، ج  1407(کلینی،  أَنَُّه ُمْعِسٌر فََتَصدَّقُوا َعلَْيِه بَِماِلكُْم فَُهَو َخْيٌر لَكُْم  َتْعلَُمونَ

(علیه السالم) فرمودند: روزی رسول خدا بر منبر رفتند و  ) امام جعفر صادق4ح
حمد و ثنای خدا را به جا آوردند و بر انبیاء (صلی اهللا علیهم) درود فرستادند، سپس 

کس بدهکار را فرمودند ای مردم حاضران شما به غایبان برسانند آگاه باشید که هر 
کند تا مالش  را برایش مقرر می ای مثل مالش مهلت دهد خداوند متعال در هر روز صدقه

را از او پس بگیرد بعد از آن حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که 
و اگر (بدهکار، ) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را «حق سبحانه و تعالى فرموده است: 

د، ) براى تا هنگام توانایى، مهلت دهید! (و در صورتى که براستى قدرت پرداخت را ندار
) همانا به 280(البقره/» خدا به او ببخشید بهتر است؛ اگر (منافع این کار را) بدانید!

   بدهکار با مالتان صدقه دهید که این برای شما بهتر است.

 بها از سوى خانواده مقتول ب) بخشش خون

ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيةٌ  َو ما كانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَأً َو َمْن قََتلَ«
أَْهِلِه إِالَّ أَنْ َيصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة   ُمَسلََّمةٌ إِىل
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أَْهِلِه َو َتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم   فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِىلَو إِنْ كانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم َو َبْيَنُهْم ميثاٌق 
هیچ ) « 92(النساء/ » َيجِْد فَِصياُم َشْهَرْينِ ُمَتتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َو كانَ اللَُّه َعليماً َحكيماً

این کار از روى فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر اینکه 
خطا و اشتباه از او سر زند؛ (و در عین حال، ) کسى که مؤمنى را از روى خطا به 
قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر 
اینکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، از گروهى باشد که دشمنان شما هستند، 

مان بوده، (تنها) باید یک برده مؤمن را آزاد کند (و پرداختن خونبها ولى مقتول باای
الزم نیست). و اگر از جمعیّتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است، باید 
خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤمن (نیز) آزاد کند. و آن کس که 

گیرد. این، (یک نوع  اه پى در پى روزه مىدسترسى (به آزاد کردن برده) ندارد، دو م
  ».تخفیف، و) توبه الهى است. و خداوند، دانا و حکیم است

  پوشى از قصاص  ج) چشم

ذُِن َو َو كََتْبنا َعلَْيهِْم فيها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َو الَْعْيَن بِالَْعْينِ َو الْأَْنَف بِالْأَْنِف َو الْأُذُنَ بِالْأُ«
بِالسِّنِّ َو الُْجُروَح ِقصاٌص فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َو َمْن لَْم َيْحكُْم بِما أَْنَزلَ اللَُّه  السِّنَّ

]، مقرر  ] در آن [تورات اسرائیل و بر آنها [بنى) «45(مائده/ » فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
شم، و بینى در برابر بینى، و گوش داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چ

باشد؛ و هر زخمى، قصاص دارد؛ و اگر  در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى
کسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف نظر کند)، کفاره (گناهان) او محسوب 

  ». شود؛ و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است مى
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  د) شفاعت 
أَفَْضلُ الصََّدقَِة َصَدقَةُ اللَِّساِن ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َو َما َصَدقَةُ اللَِّساِن قَالَ   ُسولُ اللَِّه صقَالَ َر

 الشَّفَاَعةُ َتفُكُّ بَِها الْأَِسَري َو َتْحِقُن بَِها الدََّم َو َتُجرُّ بَِها الَْمْعُروَف إِلَى أَِخيَك َو َتْدفَُع بَِها
). برترین صدقه، صدقه زبان است گفته شد 71ق، ص 1407ابن فهد حلی، (الْكَرِيَهة 

شود و از ریخته  یا رسول اهللا صدقه زبان چیست؟ فرمود: با شفاعت اسیر آزاد می
  شود. شود و بدی دفع می شود و معروف انجام می شدن خون جلوگیری می

  ) مشورت دادن به دیگران ه

ق،  1407(ابن فهد حلی،   ى أَِخيكُْم بِِعلْمٍ ُيْرِشُدُه َو َرأْيٍ ُيَسدُِّدهَتَصدَّقُوا َعلَ  َعنِ النَّبِيِّ ص
به برادرت با علمی که او را راهنمایی کند و فکری که او را درست کند ). «72ص 

  ». صدقه بده

  و) ترویج و نشر علم به دیگران

َعلََّم الرَُّجلُ الِْعلَْم َو ُيَعلَِّمُه ِمَن الصََّدقه أَنْ َيَت  فرمایند: پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) می
). از موارد صدقه این است که فرد علم بیاموزد و 72ق،  1407(ابن فهد حلی، النَّاس 

ش،  1362... (ابن بابویه،  صَدَقَۀٌ  لَا یَعْلَمُهُ  مَنْ  تعْلِیمَهُبه مردم یاد دهد. نیز از اوست: 
السالم)  دقه است. و امام علی (علیهداند ص ). تعلیم کسی که نمی522، ص 2ج 
،  ق 1414(سید رضی،  ... الَْمالُ َتْنقُُصُه النَّفَقَةُ َو الِْعلُْم َيْزكُوا َعلَى الْإِْنفَاقفرمایند:  می
یابد. در رابطه با  کند و علم با انفاق کردن افزایش می ). نفقه مال را کم می496ص

ها کم  انفاق مالی که درمیان انفاقارزش انفاق علمی باید گفت: خداوند برای 
کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق «فرماید:  ترین انفاق است می ارزش
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کنند، همانند بذرى هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یکصد دانه  مى
باشد؛ و خداوند آن را براى هر کس بخواهد (و شایستگى داشته باشد)، دو یا چند 

» کند؛ و خدا (از نظر قدرت و رحمت، ) وسیع، و (به همه چیز) داناست مىبرابر 
ی انفاق چنین پاداشی دارد پس پاداش خدمات  ترین مرتبه ). وقتی پایین261(البقره/

 ).126، ص1383دینی و علمی چگونه خواهد بود؟! (جوادی آملی، 

ی گمشدگان، برداشتن ز) تبسم در چهره برادر، امر به معروف و نهی از منکر، راهنمای
  سنگ از وسط راه

تبّسمك يف وجه أخيك لك صدقة، و أمرك باملعروف و هنيك عن املنكر صدقة و إرشادك 
الّرجل يف أرض الّضالل لك صدقة و إماطتك احلجر و الّشوك و العظيم عن الطّريق لك 

. حضرت رسول (صلی اهللا علیه و آله) فرمودند: لبخند تو بر روى برادرت صدقة
صدقه است؛ امر به معروف و نهى از منکر کردنت صدقه است و راهنمائى کسى که 
راه را گم کرده صدقه است و دور کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است 

  ).378، ص  ش 1382(پاینده، 

  ط) یاری کردن ناتوان
 55، ص 5ق، ج  1407(کلینی،  قَِةِمْن أَفَْضلِ الصََّد  الضَِّعيَف  َعْوُنَك  قَالَ َرُسولُ اللَِّه ص 
  فرمایند: از بهترین صدقه، یاری کردن ناتوان است.  ). رسول اکرم می2ح

  ح) عیادت مریض، پاسخ سالم و...
إِنَّ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةً قَالَ َرُجلٌ َمْن ُيِطيُق   َو ُروَِي َعنِ النَّبِيِّ ص أَنَُّه قَالَ

قَالَ ص إَِماطَُتَك الْأَذَى َعنِ الطَّرِيقِ َصَدقَةٌ َو إِْرَشاُدَك الرَُّجلَ إِلَى الطَّرِيقِ َصَدقَةٌ َو ذَِلَك 
َصَدقَةٌ َو أَْمُرَك بِالَْمْعُروِف [َصَدقَةٌ] َو َنْهُيَك َعنِ الُْمْنكَرِ َصَدقَةٌ َو َردَُّك   الَْمرِيَض  ِعَياَدُتَك
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). پیغمبر (صلی اهللا علیه و اله) 98ق، ص 1407راوندی، ین قطب الد(السَّلَاَم َصَدقَة 
فرمودند: بر هر مسلمانى در هر روز یک صدقه است، گفته شد: چه کسى بر آن توانا 
است؟ فرمود: صدقه برداشتن موانعیست که در راه مایه آزار است، رهنمائى هر کسى 

به معروف صدقه باشد،  به راهى که خواهد صدقه باشد، عیادت بیمار صدقه باشد، امر
  نهى تو از منکر صدقه باشد، جواب سالم دادن هم صدقه است. 

إنّ ّمما يلحق املؤمن من عمله و حسناته نیز ازاو صلی اهللا علیه و آله نقل شده است: 
بعد موته علما نشره و ولدا صاحلا تركه و مصحفا وّرثه أو مسجدا بنـاه أو بيتـا البـن    

.  أو صدقة أخرجها من ماله يف صّحته و حياته تلحقه من بعد موته  جراهالّسبيل بناه أو هنرا أ
رسـد دانشـى اسـت کـه     هاى مؤمن که بعد از مرگ به او مـی  از جمله اعمال و نیکی

منتشر کرده باشد و فرزند پارسائیست که به جا گذاشته باشد و قرآنى اسـت کـه بـه    
اى که براى کاروانیـان بـه پـا     نهارث گذاشته باشد یا مسجدى که بنا کرده باشد یا خا

کرده باشد یا نهرى که به کمک او جریان یافته باشد یا مالى کـه در دوران صـحت و   
رسـد (پاینـده،    حیات از مال خویش جدا کرده باشد همه اینها پس از مرگ بدو مـی 

  ).337ش،  1382

  اق شوندگانداللت یا عدم داللت ترتیب مذکور در آیه بر ترتیب اولویت در انف -2-3-4

کنندگان در  سوال دیگر پیرامون آیه مذکور این است: در آیه پس از بیان سؤالِ سؤال
مورد این که چه چیزی انفاق کنند، ضمن پاسخ به پرسش، کسانی که انفاق به آنان 

َو   الَْيتامى قُلْ ما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَني َو«..باید بشود بیان شده است. 
سوال این است که آیا ترتیب مذکور در آیه در مورد انفاق ...» الَْمساكنيِ َو اْبنِ السَّبيلِ

شوندگان داللت بر اولویت و تقدم هر گروه نسبت به گروه بعد دارد یا نه؟ به بیان 
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دیگر اگر انفاقی قرار است صورت گیرد اولویت ابتدا برای والدین است، آنگاه برای 
ترین خویشان است (یعنی فرزندان و سپس برادران و خواهران و سپس  نزدیک

ها و خویشاوندان دورتر) و سپس یتیمان و چهار پس  ها، خاله ها، دایی عموها، عمه
مسکینان و سرانجام در راه ماندگان؟ یا اینکه ترتیب مذکور در آیه داللتی بر ترتیب 

داللت آیه بر اولویت یا عدم اولویت در ی  اولویت انفاق شوندگان ندارد؟ درباره
  گردد. ی مورد بحث، ابتدا نظر مفسران بیان و آنگاه نظر مولفان بیان می آیه

رغم این که از ترتیب مذکور در عبارت  اهللا جوادی آملی به عدم اولویت: آیۀ -1
با استناد به روایتی اولویت در » بيلَِو الَْمساكنيِ َو اْبنِ السَّ  ِللْواِلَدْينِ َو الْأَقَْربَني َو الَْيتامى«

ی مورد بحث دلیل معتبری بر  در متن آیه«نمایند ولی معتقدند  انفاق را استنتاج می
رعایت ترتیب وجود ندارد و آنچه در این آیه مطرح است همانا ترتیب ذکری است که 

). 533، ص10ش، ج 1385آملی،  (جوادی» ظهوری تام در ترتیب فقهی و حقوقی ندارد
   اند. ایشان ذیل این آیه دلیل تفصیلی عقیده خود را مبنی بر عدم اولویت بیان نکرده

جصاص، (برخی دیگر از مفسران معتقدن ترتیب مذکور بر اولویت داللت دارد  -2
ــوح رازی، ؛ 399، ص1 ج ،  ق 1405 ــوی ؛ 187، ص 3 ق، ج 1408ابوالفتــ موســ

؛ المراغــى، 382، ص6 ، ج  1420؛ فخــر رازی، 294، ص 1، ج ق 1409ســبزواری، 
 ؛63، ص1424خـان،   حسـن  ؛ صـدیق 126، ص1423سـایس،  ؛ 130، ص2 تا، ج بی

، 1، ج ش1363شـــاه عبـــدالعظیمی،  ؛ حســـینی116، ص 2 ، ج ش1362طالقــانی،  
، 2، ج ش 1374؛ مکـارم شـیرازی،   264، ص 3 ، ج 1365؛ صادقی تهرانی، 383ص
؛ 313، ص5ش، ج 1387؛ معرفــــت، 333، ص1 ش، ج1383؛ قرائتــــی، 104ص

    ).170، ص1، ج1390حسینی، 



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    138

 

اند و نظری در این باره ارائه  برخی دیگر از مفسران نیز در این باره سکوت کرده
، 1 ، ج ق 1404حسـینى جرجـانى،   ؛ 201، ص2 تـا، ج  طوسی، بیاند. از جمله ( نداده
ــى 309ص ــرى کیاهراسـ ــری، 122، ص1، ج1405،  ؛ طبـ ، 1، ج ق1407؛ زمخشـ
فاضـل  ؛ 160، ص2، ج1417؛ طباطبـایی،  198تـا، ص  دس اردبیلی، بیمق؛ 257ص

 1377؛ قرشی، 409، ص 2 ج، 1378طیب، ؛ 244و  243، ص1 جق،  1419مقداد، 
  ).  390، ص1، ج ش

اما باید گفت به دالیل زیر، ترتیب مذکور در آیه داللت براولویت بر انفاق 
  شوندگان دارد. 

ترجیح بالمرجّح بدین معناست که . "محال بودن ترجیح بالمرجح"قاعدۀ  - 1
را بدون غایت و مقصدی خاص برگزیند. بر  متماثل متساوی و فاعل، یکی از دو امر

نماید که خداوند حکیم بدون ترجیح، انفاق  اساس این قاعده بسیار غیرعقلی می
چنان که فخر رازی  هم 1.شوندگان با ترتیب مذکور را مستحق انفاق معرفی کرده باشد

  ).383، ص6، ج1420کند (فخر رازی،  ی مورد بحث این مطلب را بیان می ل آیهنیز ذی
حکمت کلی و عمومی در تقدیم و تأخیر، اهمیت دادن به لفظ مقـدم اسـت.    - 2
گونه که به اعتقاد سیبویه، عرب هر آن چه را کـه بیـانش مهمتـر باشـد، مقـدم       همان
ه نقل از سیبویه بیـان  آنچه را که سیوطی ب .)135، ص1، ج1389آورد (سیوطی،  می

افتد و آن بـه دلیـل    کرده خاص زبان عرب نیست بلکه در هر زبانی این امراتفاق می
مند هنگام سخن گفتن لفظی را  تبادر زبانی است. بر اساس این قاعده معموالً هر زبان

های اصولی بیـان   دارد. اصل تبادر که در کتاب که مهمتر است بر دیگر الفاظ مقدم می
ی یـک   ی حقیقی بودن یک معنا است. این اصل در مورد تقدیم نیز نشـانه  انهشده نش

                                                 
گردد از قواعد عقلی است که سخن بر سر بدیهی بودن یا نبودن  این قاعده که در کالم و فلسفه بدان استناد می -1

، 1، ج1365است. برای اطالعات بیشتر رک قواعد فلسفی دکتر دینانی. (ابراهیمی دینانی،  این قاعده
 )159تا149ص
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تـر   ای که پیش حقیقت است و آن اهمیت بیشتر لفظ متقدم است بدین صورت که واژه
شود که این واژه دارای اهمیـت   بر زبان جاری شود به ذهن مخاطب چنین متبادر می

ین مطلب، در کالم خداوند کـه بـدون   پیشتر از واژگان متأخر بوده است. با توجه به ا
شک انتخاب واژگان کالم توسط خداوند بر اساس حکمت بوده این اصل بیشتر خود 

ی متعـاطف در   سازد. بدین معنا که برفرض بپذیریم در بیان چنـد کلمـه   را نمایان می
ی دیگـر   ای بـر واژه  کالم یک نویسنده یا گوینده غیرحکیم هیچ دلیل بر تقـدیم واژه 

تـوان پـذیرفت.    نداشته باشد اما این گمان را در مورد کالم خداوند حکیم نمی وجود
 تواند بدون دلیل باشد. بنابراین ترتیب مذکور نمی

روایت زیر نیز مؤید همین معناست که لفظ مقدم در آیه اهمیت بیشـتری دارد و  
اُس ِفي الدُّْنَيا َو الْآِخَرِة بِلَذٍَّة أَكْثََر لَُهْم َما َتلَذَّذَ النَّ  قَالَ أَُبو َعْبِد اللَِّه عدلیل نیست.  تقدیم بی

  ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو الَْبـنِنيَ  -ِمْن لَذَِّة النَِّساِء َو ُهَو قَْولُ اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ
الَْجنَِّة أَْشَهى ِعْنـَدُهْم ِمـَن     ٍء ِمَن بَِشْي  َتلَذَّذُونَالَْجنَِّة َما َي  أَْهلَ  ثُمَّ قَالَ َو إِنَ ١إِلَى آِخرِ الْآَيِة

). مردم در دنیـا و آخـرت از   321، ص5، ج1407(کلینی،  النِّكَاحِ لَا طََعامٍ َو لَا َشَرابٍ
فرمایـد:   مىبرند، که لذیذتر از زنان باشد و این کالم خداست، آنجا که  لذتى بهره نمى
آن گاه فرمودند: اهل بهشت هم از هیچ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو الَْبنَِني ..."  "ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ

 ها. ها و نه نوشیدنی برند، نه خوردنى لذتى به قدر لذت نکاح لذت نمى

در آیه بر سایر لذائذ » حب الشهوات من النساء«ی این روایت، امام از تقدم  بر پایه
ها و مقدم بر سایر لذایذ است.  لذت باالترین لذتاند که این  چنین استفاده نموده

و قد استفيد ذلك من «اند.  که عالمه نیز از این روایت به همین مطلب پی برده چنان هم

                                                 
َو الْقَناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َو الِْفضَِّة َو الَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة َو الْأَْنعامِ َو الَْحْرِث ذِلَك « اآلیۀ  . و تمام13آل عمران،  -1

  »َحياِة الدُّْنيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْمآبَِمتاُع الْ
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الترتيب اجملعول يف اآلية للشهوات مث تقدمي النساء على باقي املشتهيات مث جعل هذه 
  ).118، ص3، ج1417ایی، (طباطب» الشهوات متاع الدنيا و شهوات اجلنة خريا منها

ممکن است در مورد پاسخ مذکور اشکال شود در صورتی کـه دو موضـوع    - 3
نزد خدا مساوی باشد به ناچار یکی را باید زودتر بیاورد و در مـواردی کـه دو امـر    

ترتیـب را   ی هشود و اگر مساوی نباشـد و اراد  مساوی باشد از واو عطف استفاده می
استفاده کند. در پاسخ گوییم در چنین مواردی باید » ثم«ا ی» فاء«داشته باشد باید از 

ی اول بـا توضـیحی ایـن تبـادر      برای عدم تبادر اولویت و اهمیت مـذکور در مرتبـه  
اولویت را برطرف نمود برای مثال اگر چنانچه دونفر را یکسان دوست داشته باشیم و 

این سـوال کـه کـدام     بگوییم زید و عمرو را دوست دارم، بدون شک در مقام پاسخ به
اولویت یا محبـت  ، یک را بیشتر دوست داریم خواننده یا شنونده از تقدیم زید بر عمرو

کنند و چنانچه بخـواهیم ایـن تبـادر را منتفـی سـازیم بـا        بیشتر به زید را استنباط می
ای مانند زید و عمرو را به طور یکسان دوست دارم یا زیـد و عمـرو را دوسـت     جمله

  کنیم. گیری می کند از تبادر دوست داشتن زید پیش فرقی برایم نمی دارم و هیچ
آیـد چـرا بـا حـرف      ممکن است گفته شود اگر از آیه اولویت به دست مـی  - 4

شـد   ذکـر مـی  » فـاء «گوییم اگر بـا   این ترتیب بیان نشده است؟ در جواب می» فاء«
بعـدی انفـاق    شد که تا وقتی که اولویت اول رعایت نشده نباید به چنین برداشت می

کرد در صورتی که این چنین نیست و نباید با وجود نیازمند قربی از انفاق به مسکین 
خودداری کرد و گفته شود اولویت با اقرباء است چون طبق آیـات و روایـات نبایـد    

  سائل را رد کرد. 
ترتیب » ثم«یا » فاء«اگر گفته شود واو عطف بیانگر ترتیب نیست و تنها از  - 5

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا «ی  گوییم در آیه شود میبرداشت می
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...» ُوُجوَهكُْم َو أَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمراِفقِ َو اْمَسُحوا بُِرُؤِسكُْم َو أَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ
در برخی از کتب فقه  آمده است.» و«) نیزترتیب اجزاء وضو با حرف 6(مائده/

اند (ابوالمکارم ابن  استداللی نیز از همین آیه لزوم ترتیب در آیه را استنباط کرده
بیان شده است » و«ی تیمم نیز با حرف  آیه، نحوه ی ه). در ادام61، ص1374زهره، 

ز از در کتاب تفسیر جامع آیات األحکام نی...»  فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َو أَْيديكُم«... 
همین بخش آیه لزوم ترتیب در تیمم یعنی تقدم مسح صورت بر مسح دست استنباط 

  ).118، ص1380شده است (قربانی الهیجی، 
با استناد به سایر آیاتی که در مورد انفاق شوندگان است و با واو عطف  - 6

اند. این آیات در  آمده؛ برخی از مفسران از ترتیب مذکور اولویت را استفاده کرده
یه به عنوان نمونه از منظر آهای بعدی ذکر شده است. در این قسمت تنها دو  شبخ
شود.  بقره هستند ذکر می 215اهللا جوادی آملی که مخالف داللت اولویت در  آیۀ
  ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرىب  َو آَتى الْمالَ َعلى«...ی بقره  سوره 177ی  اهللا جوادی آملی از آیه آیۀ

-اولویت را استنباط می...»  الَْمساِكَني َو اْبَن السَّبِيلِ َو السَّاِئِلَني َو ِفي الرِّقابَو   َو الَْيتامى

در مسائل مالی، از باب تقدیم اهم بر مهم، ذی القربی مقدم بر «نویسد:  کند و می
). هم چنین ایشان 118، ص9، ج1385آملی،  سایر نیازمندان ذکر شده است (جوادی

َو إِذْ أََخذْنا ِميثاَق َبنِي إِْسراِئيلَ ال َتْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه َو بِالْواِلَدْينِ إِْحساناً «بقره  83ی  ذیل آیه
رسد ترتیب ذکری  به نظر می«نویسد:  می...»  َو الَْمساِكني  َو الَْيتامى  َو ِذي الْقُْرىب

ده است، موجود در آیه بر اساس ترتیب اهمیت بوده، هرچند با حرف ترتیب بیان نش
ی مورد بحث دلیل بر آن است که احسان  در نتیجه با قطع نظر از سایر ادله، نفس آیه

تر از  القربی مهم تر از احسان به سایر عناوین دیگر و احسان به ذی به والدین مهم
» احسان به ایتام و مساکین، و احسان به ایتام اهم از احسان به مساکین است
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ی بقره که  سوره 215). درحالی که ایشان از آیه 361، ص5، ج1385آملی،  (جوادی
بقره یکسان است و در هردو آیه با واو  83و  177از لحاظ ترتیب مصارف انفاق با 

اهللا  آیۀکنند. نظر  عطف این ترتیب بیان شده است؛ عدم رعایت ترتیب را استنباط می
های انفاق  اولویتای بر صحت استنباط  بقره خود قرینه 83و  177یات آجوادی ذیل 

بقره با  215بقره است و بدین ترتیب، دیدگاهشان ذیل آیه  215شوندگان در آیه 
 شود. نظر دیگرشان ذیل این دو آیه رد می

عالوه بر آنچه بیان شد موضوع مورد بحث در آیه خود از موضوعاتی است  - 7
بحث انفاق ها در آن همواره مبتال به و از مسائل مورد نیاز در  که ترتیب اولویت

است. حال جای این سؤال هست آیا خداوند از این موضوع مهم که همواره مشکل 
نظر کرده و بدون  های انفاق شوندگان است صرف کنندگان، شناخت اولویت انفاق
  دهد؟! گونه دلیلی پدر و مادر و سپس خویشاوندان نزدیک آنها را در اولویت قرار می هیچ

ی مورد بحث  بندی در آیه مؤید صحت اولویت آیات و روایات زیادی بیانگر
  ای دیگر از نویسندگان آمده است. موجود است که در مقاله

  گیری نتیجه 

روایت شأن نزول آیه مربوط به  -1آید.  از آنچه گفته شد نتایج زیر به دست می
شاید واقعاَ عمروبن جموح این پرسش را از توان رد کرد  عمرو بن جموح را نمی

رده باشد که چه چیز و به چه کس انفاق کند ولی در قرآن تنها بخشی از پیامبر ک
صرف ضعف سند نیز دلیلی بر ابطال  سؤال او (چه چیز انفاق کنیم؟) بیان شده باشد.

فقط مال نیست بلکه هر » ما انفقتم من خیر«منظور از خیر در  -2حدیث نیست. 
حتى امور معنوى همچون علم را  شود و  نوع کار و مال و سرمایه مفیدى را شامل مى
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ای بر صحت این نظر است زیرا  گیرد. فراز آخر آیه مورد بحث قرینه  نیز در بر مى
ی انفاق را  آمده است و این مطلب گستردگی دامنه» و ما تنفقوا«به جاى » ما تفعلوا«
نْفِقُوا ما تُ«رساند. این توسعه در انفاق با توجه به آیات دیگر نیز قابل اثبات است  می

که داللت بر عمومیت دارد، انفاق » شیء«) با توجه به واژه 92عمران/  (آل» مِنْ شَیْ
شود. در آیه مورد بحث با وجود این که اولین چیزی که از نیاز  شامل هر چیزی می

شود نیاز مالی آنهاست اما نیازهای آنها  یتیم، مسکین، و ابن سبیل به ذهن متبادر می
شود پس منظور از خیر در این آیه فقط مال نیست. انحصار انفاق  در مال حصر نمی

واجب در مال در فقه سبب کم رنگ شدن سایر مصادیق انفاق شده است و چه بسا 
ی شرعی و واجب خود را تأمین نیازهای مالی خانواده بداند و از  فردی تنها وظیفه

خانواده بودن غفلت  سایر مصادیق انفاق مانند محبت یا صرف زمان برای در کنار
با توجه به توضیح  -3ورزد لذا نیاز به بازخوانی در این اصطالحات وجود دارد. 

این است که هر فعل خیری، انفاق » چه چیزی انفاق کنیم«فوق، پاسخ سؤال در آیه 
توان گفت باتوجه به واضح بودن انفاق مال، سؤال شود؛ بنابراین نمی محسوب می

ترتیب مذکور در آیه در مورد انفاق شوندگان داللت بر  -4پرسشگران لغو است. 
تقدم قبل بر بعد دارد که احادیث موجود نیز مؤید همین مطلب است پس اولویت در 

  انفاق به ترتیب: والدین، خویشاوندان، یتیم، مسکین، ابن سبیل است.
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