
 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 انفاق و سخاوت در سیرۀ معصومان

 اشاره
منشاأ و رسانی به مردم بودند.  خیر و انسانیت و کمال، اهل پاکی و صفا، بیت اهل

بدون آنکه تماایلی داشاته کردند؛  می  انفاقبسیار احسان و  و معدن خیر ،مر  ک   ،فضایل
َو »خاوانیم:  در زیارت جامعه کبیره نیگ درباره آناان میآن را بفهمند. باشند که دیگران 

م   ك  ْحَسلان    َعاَدت  م  الْ   اْْلِ ك  ت  احساان و صافت ثابات و خاوی  ،ماشا عاادت» 1 «:َكلَرم  َو َسلِجيَّ
 .«کرم است ،انت درونی

 معنای سخاوت

سخاوت در مقابل بخل قرار دارد؛ یعنی انساان از امکاناات ماادی و معناوی کاه در 
بلکه با بخشش به دیگران، قسامتی از مشاکالت  ؛تنهایی استفاده نکنده ب دارد، اختیار

اعام از ماادی و  اهایی که خداوناد باه او داده  نعمت آنها را حل کند و دیگران را از
 برخوردار کند.   معنوی مانند علم ا

ت یساخ»یعنی توسعه و فراخ گرفتن در چیگی و فرج در کاری.  ،«یخ  س  »سخاوت از 
دادن حرارت باه زیار دیاگ و توسعه و زیر دیگ به آتش یعنی هدایت کردن ، «الق در

ایان تعریاف، ساخاوت موجاب  بار بناا 2ن.ایجاد گرمی و حرارت در هماه جاای آ
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 شود. های بینوایان می روشنایی و گرم کردن کانون خانواده
لِخي »باشاد کاه فرماود:  امام رضااین سخن شاید بهترین بیان درباره سخاوت،    السَّ

ل   ك 
ْ
ل  ِمْن   ِمْن   َيَ ك 

ْ
وا ِمْن َطَعاِمِه َو اْلَبِخيل  َا َيَ ل  ك 

ْ
اِس ِلَيَ وا ِمْن َطَعاِملِه َطَعاِم النَّ ل  ك 

ْ
اِس ِلَئَلَّ َيَ  1«:َطَعاِم النَّ

خورد تاا از غاذای او بخورناد؛ ولای انساان  انسان سخاوتمند، از غذای دیگران می»
 «.خورد تا از غذای او نخورند بخیل، از غذای دیگران نمی

لَجاَعَة و »فرمود:  امام سجاد  اَنا اْلِجْلم َو الَُّّ ََ ْع
َ
ه تعالى أ لةَ إنَّ اللَّ لَخاَوَة و اْلَمَجبَّ لوِأ   ىِفل السَّ ل    ق 

ْؤِمِنيَن  خداوند بلند مرتبه به ما حلم و علم و شجاعت و ساخاوت عباا کارد و » 2:« اْلم 
 .«های مؤمنین قرار داد محبت ما را در دل

های احسان و توجه آنان باه امات مسالمان  کتب فریقین )شیعه و سنی  پر از داستان
داشاته  از آنان چیگی طلب کند و آنان قادرت عباای آن رااست. محال بود که فردی 

ولی عبا نکنناد. کرمشاان از کارم هماه ساالطین بیشاتر و واالترباود. چناان  ،باشند
ناچار نباشد نگد کس دیگری برود و  نیاز دیگر خاود را از  ،بخشیدند که فرد سائل می

در دساتگاه ، در اثار انحاراف وسایعی کاه خادا بعد از وفات رسول. او طلب کند
هاای حکاام، حکومات  ها و ولخرجای خالفت پدید آمد و به خاطر اسراف و عیاشی

ها و در  ناگگیر بود از مردم مبالغی را اخذ کند. رفته رفته به خاطر گسترش این عیاشی
شد و وضت  ها افگوده می بر میگان مالیات نتیجه عدم کفاف درآمدهای دولت، به ناچار

مان بن عبدالمل ، به مأمور مالیات خود گفته باود: ی. سلزندگی مردم سخت شده بود
خاون  ،گااه کاه شایرش تماام شاد دهاد و آن پستان را بدوش تا جایی که شیر مای»

گیری و ظلم آن حکام مستبد و ستمگر پی  توان به نهایت سخت از اینجا می 3.«بدوش
تاب وضات باه مرا ،بودنادمتهم  بیت برد. از سوی دیگر، مردمی که به دوستی اهل

ون برای گذراندن زندگی دچار مشکالت فراوانای یدشوارتری داشتند؛ لذا علو و بدتر
از طرفی نیگ عگت نفسشاان ماانت آن باود کاه از دیگاران درخواسات کما   .بودند
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 1نمایند.

 در قرآن  بیت بخشش اهل
؛ از تکرده اسااشاره  بیت به بذل و بخشش اهل ،قرآن در مقاطت و موارد متعددی

مو»فرماید:  می نیسورۀ مائده، در مورد انفاق و بخشش امیرالمؤمندر  جمله كو ماَوِلیُّ ِإنَّ
ـوَن ـْمراِکعو َوهو ََ کـا ـوَنالزَّ ْؤتو َویو ََ ـم وَنالصَّ ِقیمو ِذیَنیو واالَّ ُو ِذیَنآَم َوالَّ هو ولو َوَرسو هو هماناا » 2: «اللَّ

اقاماه کارده و در حاال رکاوع، امر شما خدا و رسول اوست و کسانی که نماز را  ولی
دربااره اماام  ،شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که این آیه علمای« زکات خود را بپردازند

 3انگشترش را به فقیر بخشید.در حال رکوع نازل شده است که  علی
خادای  اسات، بیت رساول اکارم در سوره دهر که نگد شیعه معروف به سورۀ اهل

عاَمَعلی»فرماید:  ن میمتعال در شأن آن بگرگوارا وَنالطَّ ْطِعمو ـِهِمْسـكیًُاَوَیتیمـًاَوَویو بِّ حو
ورا* َأسیرا كو ْمَجزاًءَوالشو كو ُْ ِم ریدو ِهالنو ْمِلَوْجِهاللَّ كو ْطِعمو مانو و به پاآ دوستی ]خادا[، » 4«:ِإنَّ

ت کاه باه گفتند: برای خشانودی خداسا دادند و می می کبینوا و یتیم و اسیر را خورا
 ،در شاأن ناگول ایان آیاه .«خاواهیم خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمای شما می

و  فاطماهحضارت ، علایاماام  - بیات فریقین معتقدند که درباره ایثار اهل
 فرزندان آنها نازل شده است.
ْیِلَوا» فرماید: در آیه دیگری خداوند می ْمِباللَّ وَنَأْمواَلهو ِتقو ُْ ذیَنیو ْمالَّ اَوَعمِنَیًةَفَلهو هاِرِسرًّ َُّ ل

وَن ْمَیْحَزنو َعَلْیِهْمَوالهو ِهْمَوالَفْوف  َدَربِّ ُْ ْمِع هو کسانی کاه اماوال خاود را شاب و » 5«:َأْجرو
کنند، پاداش آنان نگد پروردگارشان خواهد بود و ناه بیمای  و نهان و آشکارا انفاق می

و  الماؤمنین ریا. این آیۀ شریفه نیگ در شأن أم«شوند بر آنان است و نه اندوهگین می
 6نازل شده است.ایشان ایثار و انفاق 
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 بیت هایی از بخشش اهل نمونه

 امام علی

گذراناد و غاذای  ها را باه گرسانگی مای گرفت و شب روزه می ،روزها امام علی
ار آن حضارت ایثاباره سورۀ بقره، در 374و آیه انسان داد. سورۀ  خویش را به فقرا می

داد و خود از فارط  کرد و اجرتش را صدقه می می یکارگر امام علی 1اند. نازل شده
بست. در ساخاوت آن اماام هماین باس کاه معاویاه  شکمش سنگ می گرسنگی، بر

ای از کاه را مال  شاود، طاال را بیشاتر  ای از طال و خانه ، خانهعلی گوید: اگر می
   2.دهد تا هیچ از آن نماند تصدق می

بااودم کااه نااام  گویااد: نااگد امااام صااادق راوی ماایدر روایتاای آمااده اساات کااه 
همانا وی »گاه فرمود:  بسیار او را ستود، آن به میان آمد. امام صادق امیرالمؤمنین

از دارایی خویش هگار بنده خرید و در راه خدا و برای رهایی از دوزخ، آزاد کرد کاه 
 3.«یشانی خویش تهیه کرده بودبهای آن را از دسترنج خود و عرق پ

هاا  سپس پاول فقرا و تهیدستان را جمت و ،رسید می علیامام گاه ثروتی دست  هر
هاای زرد  ای درهام»فرمود:  ریخت و می را از دست راست به دست چپ خویش می

کرد و سپس  گاه همۀ آنها را بین محرومین تقسیم می آن«. مرا فریب دهید و سفید، غیر
 4خواند. ز شکر میدو رکعت نما

گرفات و  دوش می های تاری ، آرد و نان و غذاهای دیگر را بر امام همواره در شب 
   5در حالی که خود گرسنه بود. ؛کرد برد و آنها را سیر می به خانه فقرا می

 سخاوت امام حسن

، سه باار دارایای خاود را نصاف نویسد: حسن بن علی می حلیهابونعیم در کتاب 
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داشات. در  ی  جفت را بارای خاود نگاه مای را در راه خدا بخشید ونصفش  ،کرد
آمده است: مردی از او چیگی خواسات. آن حضارت پنجااه هاگار مستدرک الوسایل 

و  «کسی را برای حمال ایان باار بیااور»درهم و پانصد دینار به وی بخشید و گفت: 
 1.«اجرت باربر این هم»عبای خود را هم به او داد و گفت:  ،کرد چون کسی را حاضر

 امام حسین

بن زید وارد شد. وی بیمار بود و به شدت اظهاار غام  ةبر اسام روزی امام حسین
وی در پاسخ گفت: شش هگار درهم بادهکار  ،علت آن را پرسید کرد. امام و اندوه می

بان زیاد  ة. اسام«گیرم این مبل  را بپردازم من بر عهده می»هستم. آن حضرت فرمود: 
قبال از »آن دارم که قبل از پرداخت بدهی خود، از دنیا بروم. اماام فرماود:  گفت: بیم

. حضرت پیش از آنکه مار  او «را پرداخت خواهم کرد وام تو ،آنکه مرگت فرا رسد
 2وام او را ادا کرد. ،فرا رسد

خاود  ،زد در حالی که قدم مای و نویسد: شخس فقیری وارد مدینه شد عساکر می ابن
رسانید. حلقاۀ در را باه صادا در آورد و ایان شاعر را  ین بن علیرا به خانه حس

 را گرفتاه و باه صادا در آورده، پشایمان بار تاوخانۀ امروز کسی که حلقۀ در  سرود:
نخواهد گشت. تو صاحب جود و بخششی و معدن آن هستی. پدرت همان شخصای 

 است که قاتل اهل فسوق بود.
با شنیدن صدای او نماز را کوتاه کارد و خاود به نماز ایستاده بود، که ، امام حسین

مردی را مشاهده کرد که فقر و نااتوانی  ،را به مرد عرب رساند. همین که در را گشود
از پول مخارج خانه چقادر »اش نمایان بود. قنبر را صدا زد و از وی پرسید:  در چهره

قی ماناده کاه دویست درهم با !خدا قنبر گفت: ای فرزند رسول «نگد تو موجود است؟
آن را نگد مان »آن هم به امر شما باید بین افراد خانواده شما تقسیم گردد. امام فرمود: 

   3.«بپردازم ،تا به آنکه از دیگران سگاوارتر است بیاور
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 امام سجاد

گاه که یگید بن معاویه، لشکریان خود را جهات  آورده است: آن کشف الغمهاربلی در 
چهارصاد زن هماراه باا  العابادین زیاناماام ل داشت، غارت به مدینه گسی قتل و

ناه یشوهرانشان از قبیلۀ عبدمناف را پناه داد و تا آن زمان که سپاه مسرف بن عقباه مد
گروهی از اهل مدینه، از غذایی که شبانه باه  1در خانه حضرت بودند. ،را ترک کردند
پاس از  2شاناختند. نمی اما آورنده غذا را ؛کردند رسید، گذران معیشت می دستشان می

تازه متوجه شده بودند که شخصی که شبانه غاذا و خوارباار  علی بن الحسینامام 
ه شابانه با اماام ساجاد 3باوده اسات! علی بن الحسینامام آورد،  برای آنان می

کشید و به خاناه فقارا  صورت ناشناآ انبان نان و مواد غذایی را شخصا بر دوش می
 4.«سازد صدقه پنهانی، آتش خشم خدا را خاموش می»فرمود:  برد و می می

 امام باقر

زبانگد خااص و عاام  ،در بخشش و سخاوت امام باقر های تاریخی، گگارشبنا بر 
اما به انعام و احسان به مردم شهره بود.  ،بود. حضرت با آنکه زندگی متوسبی داشت

داد و  م جاایگه مایگوید: آن حضرت پانصد، ششصد و هگار دره مان بن دمدم مییسل
آمد پیروان و کساانی کاه باه او دل بساته بودناد، خساته و ملاول  گاه از رفت و هیچ
 5شد. نمی

گالیاه  وفایی دوستانم نگد امام باقر از نیازمندی خود و بی: گوید حسن بن کثیر می
چه بد برادری است کسی که در هنگام توانگری با تاو رابباه دارد »امام فرمود:  .کردم
ای  کیساه»گاه به غالمش فرماود:  . آن«اش را با تو قبت کند هنگام تنگدستی راببه و به
ایان را »اماام فرماود:  .ای آورد که در آن کیسه هفتصد درهام باود . غالم کیسه«بیاور
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بان  شیخ مفید در روایتی دیگار از عباداّله  1.«مرا آگاه کن ،خرج کن و چون تمام شد
را  دوی آنان گفتند: ما محماد بان علای د که هرکن و عمرو بن دینار نقل می عمیر

ایان را »گفات:  داد و مای صله و پوشش ما را مای جگ اینکه نفقه و ،کردیم دیدار نمی
 2.«برای شما آماده کرده بودم ،پیش از آنکه به دیدار من بیایید

 امام صادق

ن کاه همی کند: امام صادق از هشام بن سالم نقل می ،مرحوم کلینی به سند خویش
آن را باه  ،کارد انبانی پر از نان و گوشت و پول فاراهم مای ،گذشت پاسی از شب می

شاد و آن را میانشاان تقسایم  گرفت و به سوی نیازمندان مدینه رهسپار مای دوش می
از دنیا رفات و ایان  شناختند تا هنگامی که امام صادق کرد. ایشان نیگ او را نمی می

 3بوده است. دانستند آن شخس، امام صادقامر متوقف شد. آن وقت بود که 

 امام موسی کاظم

ترین مردم باه خاانواده و  مهربان ،امام موسی بن جعفر  های تاریخی، بنا بر گگارش
 ،هایی که در آنها پول، طال، نقاره، آرد و خرماا باود ها زنبیل خویشاوند خود بود. شب

حسان بان  4آورد. د و چه کسی مایآی دانستند از کجا می برد و آنان نمی برای فقرا می
ولی به جایی  ،خواستم در مدینه پولی قرض کنم : وارد مدینه شدم، میویدگ محمد می
باروم  پیش خود گفتم: خوب است پیش موسی بن جعفر و درمانده شدم .نرسیدم

ای در آنجاا داشات،  ریۀ نقمی که حضرت مگرعهقو گرفتاری خود را به او بگویم. به 
غالمی همراه ایشان بود که در دست او غرباالی باود و و یش من آمد رفتم. حضرت پ
مان نیاگ باا او  ،های گوشت کباب شده باود. آن جنااب از آن خاورد در میان آن تکه

ویش را باه او گفاتم. حضارت خاال کرد. سرگذشات ؤسپس از حال من س ؛خوردم
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 «.از اینجا برو» به غالم خود فرمود: و پس از اندک زمانی بیرون آمد ،داخل خانه شده
مان نیاگ  .گااه رفتناد آن و ای به من دادند که در آن سیصد دینار پول باود سپس کیسه
 1بازگشتم. ،سوار مرکب خویش شده و برخاسته

 امام رضا

داد و اماوال خاویش را باین نیازمنادان تقسایم  بسیار صدقه پنهاانی مای رضاامام 
ثاروت خاود را در روز عرفاه باین  تماامامام، که ی  سال آمده روایت در نمود.  می

گوناه بخشاش، ضارر اسات.  نیازمندان تقسایم کارد. فاردی باه ایشاان گفات: ایان
هرگاگ  .بلکه غنیمت است ؛گونه بخشش، ضرر و زیان نیست این»فرمود:  حضرت

 .«کنی، غرامت و ضرر به شمار نیاور و کرامت می چیگی را که به وسیله آن طلب اجر
 .دادناد ایشان قرار مای  ای نگدی کاسه ،کردند ای امام پهن میهر وقت سفره غذا را بر

داد  ریخت و دستور مای داشت و در آن کاسه می مقداری را بر می ،از هر نوع غذاامام 
   2آن را بین فقرا تقسیم کنند.
 و در مجلسی با یاران خود مشغول صحبت بودناد امام رضادر روایتی آمده است: 

گون  حضور داشتند که ناگهان مردی بلند قامت و گندم جمعیت زیادی در آن مجلس
وارد مجلس شد و به حضرت سالم کرد و گفات: مان ماردی از دوساتان پادران و 

اگر شاما باه مان  .گشتم که خرجی خود را گم کردم می نیاکان شما هستم. از حج بر
واهم از طرفتان صدقه خا ،دهی ید تا به وطنم برسم، پولی که شما به من مییم  نماک

عاده کمای  داد. حضرت فرمود: بنشین. بعد از مدتی که جمعیت پراکنده شاد و جاگ
به اتاقش رفت و بعد از مدت کمای دساتش را از بااالی در  رضا امام ،باقی نماند

من در حضور شما هساتم.  :مرد جواب داد «.آن مرد کجاست؟» :بیرون آورد و پرسید
نیگ  را نبینم و تو تو تا از نگد من خارج شو واین دویست اشرفی را بگیر »فرمود: امام 

 . بعد از رفتن آن مرد، فردی که در آنجاا حضاور داشات باه اماام رضاا«مرا نبینی
کاه  عرض کرد: شما نسبت به این شخس، احساان و بخشاش نمودیاد. علات ایان
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   11   انفاق و سخاوت در سیرة معصومان

 

از تارآ »چیسات؟ ایشاان فرماود:  ،فرمودید: برود تا شما را نبینید و او شما را نبیند
 1.«که مبادا شرمندگی در صورت او ببینماین

 امام جواد

از مشاهورترین القااب  ،است و این« جواد» ،از القاب معروف پیشوای نهم شیعیان
 ،«جاواد» بسیار زیاد آن امام بدین نام خوانده شده اسات.سخاوت که به دلیل اوست 

د تجلای صافت جاو ،یعنی کسی که بسیار اهل جود و بخشش باشد. اماام جاواد
ذکر شاده ایشان از سجایا و خصایس رفتاری  های زیادی خداست، و کرم و بخشش

خاویش « باب المراد»را  یشان . ااندردگ نمی امید بر چنانکه احدی را از خود نا ؛است
 ؛رساانی کناد سعی داشت به صور مختلف به افاراد کما  امام جوادشناختند.  می
 2آوری نداشتند. حکومت بوده و نان هایی که مغضوب دستگاه ویژه به خانواده هب

 امام حسن عسکری

محمد  .روایات زیادی نقل شده است ریکعسامام حسن بخشش حضرت باره در
ما سخت شده باود.  گوید: ما تهیدست شده بودیم و روزگار بر بن علی بن ابراهیم می

  که وصف بخشاش و ریکپدرم گفت: خوب است نگد این مرد )امام حسن عس
کناون  شناسای؟ گفات: ناه، و تاا ام، برویم. به او گفتیم: او را می او را شنیدهسخاوت 

راه افتادیم. در بین راه پدرم گفت: چقدر خوب است  ندیدمش. به سوی خانه امام
، دویسات درهام ککه ایشان به من پانصد درهم عبا کند؛ دویست درهم برای پوشا

هم با خود گفتم: ای کااش، باه کصد درهم برای مخارج دیگر. من یبرای خوراک و 
صاد  من نیگ سیصد درهم ببخشد؛ صد درهم برای پوشاک، صد درهم خاوراک و باا

درهم دیگرش مرکبی بخرم و به منبقه جبل باروم. هنگاامی کاه باه خاناه حضارت 
غالم حضرت بیرون آمد و گفت: علی بن اباراهیم و فرزنادش محماد وارد  ،رسیدیم
باه پادرم  ،م کردیم. ایشان پاس از پاساخ ساالمحضرت سال وارد شدیم و بر .شوند
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شارم  !پدرم عارض کارد: آقاای مان «.ای؟ کنون نگد ما نیامده چرا تا !یا علی»فرمود: 
ای باه  داشتم با این حال شما را مالقات کنم. غالم حضرت به دنبال ماا آماد و کیساه

، دویسات کپدرم داد و گفت: این پانصد درهم است؛ دویسات درهام بارای خاورا
به مان داد و گفات:  گای نی و صد درهم برای مخارج دیگر. کیسه کدرهم برای پوشا

و صد  کاین سیصد درهم است؛ صد درهم برای خرید مرکب، صد درهم برای پوشا
 2  .1رای خوراک.بدرهم 
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