
 اعتدال در بخشش اموال از دیدگاه قرآن و روایات

*كا مدلیرى والمسلمین سالماالحجت

 مقدمه
های زنیدگی، بیه  انسان را در همیه سیاحت بیت اسالم، آیین اعتداط است و قرآن کریم و اهل

ها، انفاق یا بیشش امیواط خیود بیه  خوانند. از جمله این ساحت روی فرا می سوی اعتداط و میانه
خساسییت و تفییریط در دیگییران اسییت. در اییین سییاحت، انسییان باییید ضییمن پرهیییز از بیییل و 

روی، اسراف و تبذیر و افراط در بیشیندگی اجتنیا  کنید. اعتیداط در انفیاق  بیشندگی، از زیاده
اش باشد که از بیشیدن به دیگیران امتنیاع  هنان به فکر خود و خانواده بدین معناست که انسان آن

اش بازماند. اگر  خانواده روی کند که از توجه به خود و هنان زیاده ورزد یا در بیشش به دیگران آن
اش را به نیازمندان ببیشد، به فضیلت جود و سیاوت متصیف  مازاد نیاز و کفایت خود و خانواده

سین است  افراط بیشندگی )اسراف در انفاق( درباره اعتداط که مقابل شده است. در این مقاله 
 کنیم. یین میگیری از آیات و روایات تب گوییم و برخی جوانب آن را با بهره می

 تأکيد قرآن بر اعتدال در انفاقالف( 
و در حقیقیت  روی در انفاق و پرهیز از اسراف، خطیا  بیه پییامبر اکیرم خداوند درباره میانه

 فرماید  خطا  به همه امت اسالمی می
ْطهاُك لََُُُّوَُلََُْجَصْلُيََ َكَُمْغل ولًَةُِإل  َّ ِقَ َُوَُلََُبْس  يوراًُُالْبَْسيِ ُفَتَْقص ي َُُع  س  ِْ 1َُُمل وميًاَُم ِإنَّ

َُخبيرًاُبَصييراًُ ِِ ُكاَنُِبِصباِد ُِإنَّ   َُوُيَْقِ ر  ْزَقُِلَمْنُيَشا   ُالرِّ دسیتت را بیر گردنیت  2 َربََّ ُيَبْس   
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ار فیرو مانیده بنشیینی! پروردگیارت کشده و از   ن و آن را تمام مگشای تا سرزنشکر میزنج
گییرد، بیه  دهد و ]برای هر که بیواهد[ تنیگ می برای هر که بیواهد، روزی را گشایش می

گاه بیناست. درستی    که او به ]حاط[ بندگانش آ
کردن دست بر گردن، کنایه از بیل است؛ زیرا فرد بیییل همیشیه دسیتش بسیته اسیت و  زنجیر

کردن آن نیاتوان اسیت. گشیودن  گویی دستش به گردنش زنجیر شده و از باز ،دسِت دهنده ندارد
روی در انفیاق اسیت. در برابیر ایین دو  دستِی تمام ییا همیان زییاده یز کنایه از گشادهدست ن ههم

دارد و بیشیی از آن را  نگه می ،باز قرار دارد که بیشی از آنچه را در دست دارد حالت، دست نیمه
 فرستد.  می برای دیگران فرو

 شأن نزول آیه. 1

یکیی از اصیحا  آن  ، هنانچهارد شده استو در شبن نزوط این آیه روایتی زیبا از امام صادق
 گوید  َعْجالن می حضرت به نام

شیان درخواسیت کمیک کیرد[. حضیرت یبودم کیه سیائلی آمید ]و از ا نزد امام صادق
ل پیش رویش که در آن خرما بود، مشتش را پیر کیرد و بیه او داد. سیائل یبرخاست و از زنب

ن منیواط بیه ههیار یبه او داد. به همگری آمد، دوباره ]حضرت[ برخاست و مشتی خرما ید
دهنده ما و شماسیت ]و  سائل عطا کرد. سائل پنجم که آمد، امام به او فرمود  خداوند روزی

ا را از ییزی از دنیین بود که هیر کیس هیهن خدا زی به او نداد[. سپس فرمود  رسوطیه
امبر ییو گفت  نزد پداد. روزی زنی پسرش را به سوی او فرستاد  خواست، به او می  شان مییا

راهنت را بیده! ]آن پسیر نیزد یزی ندارم، بگو پیبرو و از او درخواست کن؛ اگر گفت اآلن ه
راهن ییزی در دسیت نداشیت، آن پسیر پییدر آن هنگیام ه امبریآمد و هون پ امبریپ
راهنش را درآورد و به او داد. پس خداوند تبارک و تعالی یشان را طلب کرد.[ حضرت هم پیا

 1«.َو ال َتْجَعْل يدک... محسوراً »روی را به وی آموخت و فرمود   انهیم ادِ  

 شرح مفاد آیه. 2

روی  زییاده .دستی تمام اسیت کریمه، علت نهی از گشاده هدر آی« َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً »عبارت 
دارد  میی ندگی بازاز کار و زاو را کند و هنان  در انفاق، دست انسان را خالی و زندگی او را فلج می

                                                           
، 2؛ جکتقاب التفسقیرنیز ر.ک  محمد بن مسیعود عیاشیی؛  ؛ 56-55،  4؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1

 289. 
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ْزَق » هآی نشیند. که به مالمت خود می َك َيْبُسُط الرِّ سنت قب  و بسط الهی را نسیبت  نیز...« ِإنَّ َربَّ
گیرد و از ییک سیو  می بر کند که هم دهندگان و هم گیرندگان انفاق را در به روزی بندگان بیان می

 ر ریشیه دارد و علیت ایین تیرس نییزدر ترس از فقی بیان علت برای نهی از بیل است؛ زیرا بیل
تنهیا  ،روزی هدهنید رسیان و قیب  و بسیط کیه روزی  حیالی در ؛ضعف ایمان به خداوند اسیت

 بنابراین در هیچ حالی نباید از انفاق ترسید و باید به تناسب توان خود انفاق کرد.  .خداست
دارد و آنیان را  میی بیازز نییمیاطبان را از دلسوزِی افراطی نسبت به حاط نیازمنیدان  عبارت فوق،

رسیاند.  از راه دیگیر بیه آنیان میی ،کند که اگر خدا بیواهد رسانی خداوند می متوجه سنت روزی
به ههار سیائل در ییک روز،  یپس از اعطا هنانکه در روایت شبن نزوط آیه نیز امام صادق هم

َُرا»رسانی خداوند حواله کرد و فرمیود   سائل پنجم را به روزی رسیان  خیدا روزی ؛ِزق ََّاَُوُِإيَّاكَُاِه  
ای نیدارم و اگیر خیدا  ام و بیش از آن وظیفیه امروزم را انجام داده هیعنی من وظیف ؛«ما و شماست

نیاز خواهد کرد. بنابراین خداوند متناسب با آنچه به بندگانش عطا  از سببی دیگر تو را بی ،بیواهد
کند که غذا یا لباس یا مرکیب ییا  آنان را مکلف نمی خواهد که عطا کنند و ها می از آن ،کرده است

 مسکن مورد نیاز ضروری خودشان را به دیگران ببیشند.

 ب( تدوام زندگی در سایه ترک اسراف و بخل

 ،انید که از بندگان برگزیده او و صاحب صیفات برجسیته «عباد الرحمان»خداوند متعاط در مدح 
ذيَن ِإاا َأْنَفُق » فرماید  می ْْ َيْقُتُروا َو كاَن َبْيَن اِلَك َقواماً َو الَّ ْْ ُيْسِرُفوا َو َل ه هون انفیاق کو آنان  1 وا َل
مضیمون و  .«گیرند و میان این دو حالت، قوام اسیت کنند و نه تنگ می روی می کنند، نه زیاده می

 ِاسراست که در بیش قبل شرح آن گذشت.  هسوره شبیه آی ،ادبیات این آیه
 و عينی آیه تفسير روایی. 1

در آیه ذکر شیده اسیت کیه « َقوام»و « روتُ قُ »، «ِاسراف»سه تعبیر  .انفاق استمحتوای این آیه نیز 
و حید وسیط  2ر به معنای بیل و َقوام بیه معنیای عیدط و اعتیداطوتُ روی، قُ  اسراف به معنای زیاده

ه واژه را بیه خیوبی معنای این سی ،با ذکر مثالی عینی و عملی ر است. امام صادقوتُ اسراف و قُ 
 گوید  راوی می .تشریح کرده است

                                                           
 .67. فرقان  1
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بیا دسیت آن را نگیه  و ن برداشیتیگ از زمیفوق، مشتی ر هپس از تالوت آی روزی امام
ری است که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است. دوبیاره مشیت وتُ ن قُ یداشت و فرمود  ا

زمیین ریییت و فرمیود   ها به ریگ هدیگری برداشت و دستش را هنان سست گرفت تا هم
ها را سست گرفت ]تا ریییت[  ن اسراف است و باز مشت دیگری برداشت و برخی از آنیا

 1ها را نگه داشت و فرمود  این قوام است. و برخی از آن

 . بایستگی اعتدال در امور خير2

اف تجاوز از حد مطلو  انفاق و بذط ماط حتی اگر در راه ح  هم باشد، ناپسیند و مصیداق اسیر
ْسِرٌ ُ»فرمود   العابدین امام زین .است ُلَم  َُوُِإنَّ   قٍّ ََ ُِفيُ َُمالَ   َلُلَي َِّْفق  ج  ُالرَّ فیرد بیا گیاهی  2؛ِإنَّ

 هابوبصیر از معنای آیی یدر روایت دیگر .«اسرافکار است ،کند اینکه مالش را در راه ح  خرج می
ْر َتْبِذيراً » ُ]يقصي ِ[ُُرَُبَذَُّ»رت فرمود  آن حض و پرسید از امام صادق« ال ُتَبذِّ َُوُيَْقص ي   َُمالَ   ل  ج  الرَّ

َُمالٌُ  .«که مالی نیدارد  حالی در 3،پاش کند و بنشیند و  این است که مرد مالش را رییت ؛لَيَْسُلَ  
تبذیر در حیالط  4.«آری»فرمود  حضرت « حالط هم هست؟ در کارِ  ،آیا تبذیر»ابوبصیر پرسید  

سیازی  سازی و حتی در مسجدسیازی و مدرسیه یهمانی، عروسی، خانهپاش در م و  رییتمانند 
فضای درون و بیرون برخی مسیاجد  هکاری گسترد ای که برای کاشی گاه با هزینه. برای مثاط است

بیشیی از  مسیجد بنیا کیرد ییا های بیی مسجد بزرگ دیگری را هم در محله توان ، میشده است
تیوان بیرای ازدواج  شیود، می صیرف میجهیزییه تهیه یا یک جشن ازدواج  هایی را که برای  هزینه

 اند و توان ازدواج ندارند، هزینه کرد. مانده  دختران و پسران نیازمندی که به سبب فقر در خانه
 روی در انفاق پيامدهای زیاده. 3

 اش بیر کنید و بیه مقیدار نییاز خیود و خیانواده دیگران خرج می ایبررویه  بیکسی که اموالش را 
اوط  هآن را در درجی ،دهید خداوند به کسی مالی میی ؛ زیرا وقتیکند ای نمی کار شایسته ،دارد نمی

خواهد که بیه مقیدار نییازش از آن بیردارد و مقیدار  دهد و از او می برای مصرف و نیاز خود او می
 فرمود  مازاد بر نیازش را به دیگران بدهد. امام صادق

                                                           
 .9، ح56و   1، ح55-54،  4؛ جافیکالبن یعقو  کلینی؛  . محمد1
 .167،  3؛ جالفقیه الیحضره  کتاب  من . محمد بن علی صدوق؛ 2
 . نشستن در اینجا اشاره به زمینگیر شدن انسان است.3
 .288،  2؛ جکتاب التفسیر. محمد بن مسعود عیاشی؛ 4
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آن را در  هیا ههل هزار درهم برسد و دلش بیواهد هماگر کسی مالی داشته باشد که به سی 
راه ح  قرار دهد و هیزی از آن را باقی نگذارد و هنین کند تا دسیتش از میاط خیالی شیود، 

هیه شیود. راوی پرسیید  اینیان  سه گروهی است کیه دعایشیان رد میی ههنین کسی از زمر
و پیس  ،آن را ناروا مصیرف ها کسی است که مالی دارد و فرمود  یکی از آن کسانی هستند؟

َأُلَيْمُ»گویید   ام کین. پروردگیار عزوجیل بیه او می کند کیه پروردگیارا روزی از آن دعا می
ْق   1«ات نکردم؟!   آیا روزیَأْرز 

جا و ناموجه است  هامواط ی حتی اگر در راه خدا هم باشد ی از مصادی  انفاق ناب هبراین انفاق همبنا
ت و دعای هنین کسی را نسبت بیه طلیب روزِی دوبیاره مسیتجا  که خداوند به آن خشنود نیس

گویید   کنید و می ای مالی دارد و آن را تبیاه می کند. در روایت مشابه آمده است که وقتی بنده نمی
ْصيََلحُِ»فرماید   خداوند به او می ؛خداوندا به من روزی بده يْرَكُِباإْلِ ْرَكُِباَِلْقِتَصاِدَُأُلَْمُ م    َأُلَْمُ م 

سپس امام به آییه محیل بحیک  2.«آیا تو را به اصالح امر نکردم؟! ؟روی امر نکردم آیا تو را به میانه
ْْ َيْقُتُروا َو كاَن َبْيَن اِلَك َقواماً »فرماید   استشهاد کرد که می ْْ ُيْسِرُفوا َو َل ِذيَن ِإاا َأْنَفُقوا َل  3«.َو الَّ

 توجه به امانت الهی بودن اموالج. 

خداوند متعاط است و او این امواط را به امانیت بیه بنیدگانش  ،امواط روی زمین هی هممالک اصل
کیردن بیر   اندازه مصرف کننید و هیه در خیرج جا و به ها را به ها خواسته است که آن سپرده و از آن

بلکیه بایید  ؛ها تصرف کنند در آنبه دلیواه خود نباید  ،خود و خانواده و هه در بیشش بر دیگران
آن را جلیب کننید. امیام  هدهنید ای مصرف کنند که رضایِت صاحب اصلی ماط و امانیت گونه  به

 فرماید  در این باره می صادق
به خاطر کرامت او بر خداوند بیوده و  ،پنداری اگر خداوند به کسی ]مالی[ عطا کرده آیا می

بلکیه  ؛ین نیسیتخیر، هرگز هن ؟به خاطر خواری او بر او بوده است ،کسی را که منع کرده
نهد و به آنان اجازه داده اسیت کیه از آن  ماط، ماط خداست که آن را نزد انسان به ودیعت می

روی زناشیویی  روی بپوشیند و بیا میانیه روی بنوشند و با میانیه روی بیورند و با میانه با میانه
ایمیان بدهنید و  اروی سوار شوند ]مرکب تهیه کنند[ و مابقی آن را به فقرای ب نند و با میانهک

                                                           
؛ افیکقال؛ محمد بن یعقیو  کلینیی؛ 1747، ح 69،  2؛ جالفقیه الیحضره  کتاب  من . محمد بن علی صدوق؛ 1

 .16 -15،  4ج
 .11، ح56  4؛ همان، ج3و ح 2، ح511،  2. همان، ج2
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نوشید و  خوَرد و میی ند، آنچه میکه هنین کنابسامانی زندگی آنان را التیام بیشند. پس هر 
ی کند، بر او حرام خواهید کحالط است و هر  ،کند شود و زناشویی می یسوار م ه از آن تعد 

 بود.
كُه ال يِحكبُّ ا»قرآن را تالت کرد   هسپس امام این آی  ه کینیید کاسیراف ن 1  ْلُمْسكِرِفيَن ال ُتْسِرُفوا، ِإنَّ

   .«خداوند مسرفان را دوست ندارد
 فرماید  دهد و می آن حضرت در ادامه با ذکر دو مثاط این مطلب را بیشتر توضیح می

اسیبی را  ؛امین قرار داده اسیت ،پنداری هون خدا کسی را در مالی که به او عطا کرده آیا می
اسبی به بیست درهم برایش کافی اسیت و کنییزی را بیه  هک  حالی هزار درهم بیرد، در به ده

 ؛کند ]اسراف نکرده است[ که کنیزی به بیست دینار برایش کفایت می  حالی در ،هزار بیرد
ْسِرِفينَُ»که خداوند فرمود    حالی در ُالْم  بُّ ِِ َُلُي   2«.َلَُ ْسِرف وا ُِإنَّ  

 کنیم  اشاره میها  دو نمونه از آن بهت که اس یای و بسیار ارزشمند حاوی نکات پایه ،روایتاین 
کرامت بنده نیزد  ههیز خداست و اعطای ماط از سوی خداوند، نشان همالک حقیقی هم  نکته اول
بلکیه آنچیه  ؛بودن او نزد خداونید نیسیت خوار هنشان نیزماط و گرفتن آن از بنده  نکردن او و اعطا

یعنی باید  ؛اید به درستی آن را حفظ و رعایت کندامانتی است که ب ،کند خداوند به انسان عطا می
هنانکیه در  اش از آن بردارد و مازاد بر آن را به فقرا بسپارد. بنابراین هیم به مقدار نیاز خود و خانواده

 ،مبارکه فجر نیز آمده است هه اعطای ماط و هیه منیع آن از جانیب خداونید هسور 16و 15آیات 
 3کند. در هر یک از این دو موقعیت هگونه رفتار می برای امتحان بنده است که ببیند

 هیای الهیی را بیرای خیود بیر امانیت ههم ،دهد از اموالش نمیرا کسی که ح  دیگران   نکته دوم
بایید  ،در امانت الهی خیانت کرده است. انسان در رفیع نیازهیای خیود ؛ورزد بیل می و دارد می

ط تجمالت و تشیریفات و ولیرجیی نباشید. بیر ایین نظر بگیرد و به دنبا همیشه حد اعتداط را در
های لوکس و مجلل و شیاهانه  خودروها و خانه انندزندگی م ههای امروز بسیاری از هزینه ،اساس

فراتر از حد نیاز میا  ،کنیم ها با یکدیگر رقابت می رسیدن به آن های فاخر و جز آنکه بر سرِ  و لباس
کننید و میا از  سایگانی است که در اطراف ما زندگی مییو از ح  پدر و مادر و خویشاوندان و هم

 حالشان غافلیم.
                                                           

 .141. انعام  1
 .13،  2؛ جکتاب التفسیر. محمد بن مسعود عیاشی؛ 2
 .325،  5 ؛ جر الصافییتفسمال محسن فی  کاشانی؛   . ر.ک 3
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 روی در انفاق ميانه هد. غنا و عافيت در سای
کنید و  اسراف و تبذیر هه در راه حرام و هه در راه حالط، انسیان را بیه فقیر و حاجیت مبیتال میی

 .دهید ییازی سیوق میین گییری در زنیدگی، او را بیه سیمت غنیا و بیی روی و تدبیر و انیدازه میانه
َُمتَْواةٌُ»فرمود   امیرالمؤمنین َر   َُمثَْراٌةَُوالسَّ  ،سیبب ثروتمنیدی و اسیراف ،روی میانیه 1؛الَْقْص  

ُالَْقْصيَ ُ»فرمود   نیز امام صادق .«رفتن ماط است  دست سبب از ُالَْفْقَرَُوُِإنَّ َرَ ُي وِرث  ُالسَّ ِإنَّ
ُالِْغََّ  ُِلَميِنُ»فرمود   هنین هم .«گذارد روی، غنا را به جا می انهاسراف، فقر را و می 2؛ي وِرث  َضِمَّْت 

 .«کنم که فقیر نشود ضمانت می ،روی کند برای کسی که میانه 3؛اْقتََصَ َُأْنََُلُيَْفتَِقرَُ
کند که سرانجاِم اسراف حتی در انفاق، فقر و تنگدستی و سیرانجاِم  عقل نیز این مطلب را تبیید می

نیازی از دیگران اسیت. از سیوی دیگیر دسیت عناییت و نظیر لطیف  تمندی و بیروی، ثرو میانه
َمِنُاْقتََصيَ ُِفييُ»فرماید   می خدا هنانکه رسوط هم .روست های میانه خداوند همواره با انسان

 ُ ُاِه  َرَم   ََ َرُ َُوَُمْنُبَذَّ ُاِه   اش  ا روزیخید ،روی پیشیه کنید کسی که در زندگی میانه 4؛َمِصيَشتِِ َُرَزقَ  
 فرماید   نیز می العابدین امام زین .«خدا محرومش کند ،دهد و کسی که تبذیر کند

ُِبالَْقْصِ َُوُب لْغَِةُالْكََفاِ َُوُي ُ ل  ج  َُذِليَ َُأبَْقي ُلِلَِّّْصَميِةَُوُِلي َِّْفِقُالرَّ َُفْضًَلُِْلِخَرَِِ َُفيِإنَّ ُِمَّْ   َُ َق ِّ
ُِ ُِإلَ ُالَْمِزيِ ُِمَنُاِه  ُِف ُالَْصاِفيةَُِأْقَرب  َُوَُأنْفَع  َُوَُجلَّ  هروی و بیه انیداز مرد باید بیا میانیه 5؛َُعزَّ

کفاف خرج کند و مقدار زائدی از آن را برای آخرتش پیش بفرستد کیه ایین کیار، نعمیت را 
کنید و در عافییت،  تیر میی شدن نعمت از جانب خداوند عزوجل را نزدییک تر و زیاد پاینده

 سودمندتر است.
 روی در مصرف و انفاق بیان شده است  این روایت شریف سه پیامد میانه در 

 ماند. روی نعمت بهتر می به صورت طبیعی نیز با میانه که . ابقای نعمت موجود1
نوعی شکرگزاری از نعمیت اسیت  ،روی در خرج و هم انفاق از آن هم میانه که . افزایش نعمت2

                                                           
 .505،  2؛ جالخصال؛ محمد بن علی صدوق؛ 4، ح53-52،  4؛ جافیکالنی؛ . محمد بن یعقو  کلی1
، 3؛ جالفقیقه الیحضقره  کتاب  مقن ؛ محمد بن علی صدوق؛ 8، ح53،  4؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2

 174. 
، 1؛ جالخصقال؛ محمد بین علیی صیدوق؛ 167،   3و ج  2، ح64،  2؛ همان، ج6، ح53،  4. همان، ج3

 9. 
؛ 55؛  الزهقد؛ حسین بن سیعید اهیوازی؛ 3، ح122و    12، ح54،  4؛ جافیکالحمد  یعقو  کلینی؛ . م4

 .46؛  العقول  تحفشعبه حرانی؛  ابن
 .1، ح52،  4 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 5
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 .«عمتت افزون کندن ،شکر نعمت»که سبب افزایش نعمت است. 
 از آثار طبیعی و غیبی انفاق است. که . تبثیر انفاق در عافیت و سالمت جسمی و روحی3
 کنی فقر از جامعه لزوم مشارکت همگانی، برای ریشه ـ. ه

خداونید متعیاط هرگیز از میا  تیوان دریافیت کیه ، میاز مرور کلی دیگر آیات انفاق در قرآن کریم
را  بیشیی از امیواط طب  آیات میتلف باید بلکه  ؛ا به دیگران ببیشیماموالمان ر هخواهد هم نمی

خمس و زکات و اعطای ح  معلوم نییز همیواره بیه بییِش مانند احکام اقتصادی اسالم  بیشید.
کمتِر درآمد و سرمایه مثل بیست درصد یا پنج درصد و ده درصد آن یا مقدار کمتر و بیشتر تعلی  

ایین  ،فقهی آمده است. بنابراین علت وجود نیازمنیدان در جامعیه گیرد که تفصیل آن در کتب می
از ادای  ،از میردم برخیبلکه این است که  ؛بیشند اموالشان را نمی های از مردم هم نیست که عده

اگر همه میردم  .روند طفره می ،ویژه از پرداخت زکات و صدقات واجب ح  واجب امواط خود به
هنانکیه امیام  .شیود دیگیر نیازمنیدی در جامعیه یافیت نمیی ،دحقوق اموالشیان را ادا کننی ههم

 فرمود  صادق
ُِف َُأْمَواِلُاْأَْغَِّياِ ُلِلْف قََراِ َُماُيَُ َُ ُفََر َُوَُجلَّ َُعزَّ َ ُاِه  ُالَّيِذیَُأنَّ َُوُلَْوَُعِلَمَُأنَّ كْتَف وَنُبِِ ُالْف قََرا  

ْمََُلُيَُ ُلَه  َُ ْمََُلَُماُي ُكِْفيِهْمُلََزاَده ْمَُوُِإنَُّفََر ق يوقَه   َ ْمُ ُِفيَماُأ َ واُِمْنَُمَِّْعَُمْنَُميَََّصه  ْؤََ ُالْف قََرا  
به مقدار کفایت فقرا قرار داده اسیت و اگیر  ،ل در امواط اغنیاجخداوند عز و  1؛ِمَنُالْفَِريَضةُِ

بیر حی  آنیان  ؛به مقدار کفایتشیان نیسیت ،دانست که آنچه برای فقرا واجب کرده است می
 ،پردازند تنها از جهت کسانی است که حقوق فقرا را نمی ،آید زود. آنچه بر سر فقرا میاف می

 نه از جهت واجب الهی.
به سبب نقص در قانون خداوند نیسیت کیه مقیدار کمیی را  ،مشکل وجود فقر در جامعهبنابراین 

 بلکه به سبب تیلف از قانون خداست. ؛برای فقرا قرار داده باشد

 منابعفهرست 
قیم  ،  هیا  دوم غفیاری؛ بیرکا تحقی   علی ؛ تحف العقول ؛ شعبه حرانی، حسن بن علی ابن .1

 ق.1404،  نیجامعه مدرس
المطبعیل قیم  ،  ها  دوم ؛زدییان یعرفانغالمرضا تحقی    ؛الزهد؛ دین بن سعیحساهوازی،  .2

 . ق1402ل، یالعلم
                                                           

 .4و  3و  1، ح 509-507و   7و ح  4، ح 498-497،  3؛ جافیکال. حمد بن یعقو  کلینی؛ 1
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جامعیه قیم  هیا  دوم،  ؛غفیاریعلیی اکبیر تحقیی    ؛ الخصقال ؛صدوق، محمد بن علیی .3
 ش.1362،  نیمدرس

هیا  دوم،  ؛غفیاریعلی اکبیر تحقی   ؛  هیحضره الفقیال   من کتاب   ییییییی، یییییییییییییییی؛ .4
 ق.1413،  دفتر انتشارات اسالمیقم  

هیا  اوط،  ؛رسولی محالتییسید هاشم تحقی    ؛ ریکتاب التفس ؛اشی، محمد بن مسعودیع .5
 ق.1380ل، یالمطبعل العلمتهران  

 ق. 1415انتشارات صدر، تهران  ها  دوم، ؛ الصافین؛ مال محس ،اشانیک  فی .6
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