
    

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  مصارفـ 1ـ 3

نیــز بحــث در مــواردي کــه انــواع انفــاق بایــد در آن مــصرف شــوند و 
بر است، به ویژه اگر تطبیـق    مشکل و بررسی آن زمان     ،هابندي آن  اولویت
کـریم، احادیـث و   امـا آیـات قـرآن    . دباشمدنظر  امروزيها با شرایط      آن

ما را به برخی    : اطهار ي  و ائمه 6گزارشات تاریخی از سنت پیامبر    
  .کنندی مییاز این موارد راهنما

انفـاق، صـدقه، زکـات،      (که در مورد انواع بخشش       به طور کلی مصارفی   
 و عـام از آیات و روایات قابـل اسـتخراجند بـه دو بخـش        ...) خمس و   
هاي پرداخت انفـاق و صـدقه       ت در مورد اولوی   .استتقسیم  قابل   خاص

اشـخاص  بندي به لحـاظ   اولویتنخست ؛نیز دو دیدگاه کلی وجود دارد 
  .ي مورد استفادهزمینه و دوم به لحاظ کنندهدریافت

  فصل سوم
 مصارف و مراتب انفاق
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 مصارف عامـ 1ـ 1ـ 3

 انـواع انفـاق و صـدقه قابـل          يمصارفی هستند که تقریبا در مـورد همـه        
ي مـصارف را در دو دسـته  تـوان ایـن     ؛ بر اساس آیات قرآن می     اندتعمیم

  :بندي نمود تقسیمسبیل اهللافی  و فقرمحور

اند و یا فقر در طول زندگی بر  کسانی که یا از ابتداي زندگی فقیر بوده       ) أ
  :آنان عارض شده است و مصادیق آن عبارت است از

آنان در صورت فقر ایشان بر انـسان      ) خرجی(ي  کسانی که نفقه   -1
در صورتی که کسی از آنـان       (در، جد و جده     پدر، ما : مانند. واجب است 

 1.، کنیزان و غالمان)حمایت مالی انجام ندهد

ـی اولویـت             (2خویشاوندان -2 قطعا یکی از مصادیق بـارز آن و حتّ
 )اول آن، فرزندان انسان پس از بلوغ و استقالل زندگی است

 3)سرپرستکودکان بی(یتیمان  -3

 جمله فقر شـدید، از دسـت   کسانی که به هر دلیل از   (از کارافتادگان    -4
 4)هاي جسمی یا ذهنی از تالش معاش عاجزندرفتن سرمایه و معلولیت

                                                        

) .و ) 14 /لقمان(، )8/ عنکبوت(، )23/ إسراء(، )151/ انعام(، )36/ نساء(، )215/ بقره
نفقه همسران و فرزندان قبل از بلوغ و رشد اقتصاديِ آنان بر عهده مرد ). 15/ احقاف(

  .رو اساسا فرض فقر ایشان در صورت توانگريِ مرد امکان ندارداز این. است
) .38/ روم(و ) 22/ نور(، )8/ نساء(، )215و177و83/ بقره  (  
) .ــره ــساء(، )220و215و177و83/ بق ــه(، )36و8و2/ ن ــراء(، )41/ توب ، )34و23/ إس
  )9/ ضحی(و ) 15/ بلد(، )17/ فجر(، )8/ انسان(، )7/ حشر(
) .22/ نـور (،  )26/ إسـراء (،  )60و41/ توبه(،  )36و8/ نساء(،  )215و177و83/ بقره( ،
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باید هزینه بازگشت ایشان به وطنشان را تـأمین    (در راه ماندگان   -5
 )نمود، اگرچه در شهر و وطن خود دولتمند و توانگر باشند

کسانی که در راه خدا و براي التزام به دین خـدا، شـهر و دیـار              -6
اند و طبیعتا امکانـات زنـدگی، خـصوصا       د را ترك گفته هجرت کرده     خو

 .انداموال غیر منقول خود را از دست داده

7-           آزاد کردن بردگان، اسیران و زندانیان غیر مجرم دربند کـه از بـد
 .اندروزگار به زندان افتاده

 4.مندان که از اداي قرض خود ناتوانندقرض -8

قیـدي در خـصوص ایـن گـروه         قرآن هـیچ     (5)سائلین(گدایان   -9
 )ها را مطلق ذکر کرده است نداشته و آن

مواردي همچون همسایگان دور و نزدیـک و        (ي موارد فقر    بقیه -10
دوستان و آشنایان و محرومین یا دانشجویان و طالبین علـم کـه اشـتغال               

                                                                                                             

، )18/ فجر(،  )8/ انسان(،  )44/ مدثر(،  )34/ حاقه(،  )24/ قلم(،  )7/ حشر(،  )38/ روم(
  )3/ ماعون(و ) 16/ بلد(
  )7/ حشر(و ) 38/ روم(، )26/ إسراء(، )60و41/ توبه(، )36/ نساء(، )215و177/ بقره. (1
) .8/ حشر(و ) 22/ نور(، )273/ بقره(  
) .13/ بلد(و ) 8/ انسان(، )60/ توبه(، )36/ نساء(، )177/ بقره(  
) .60/ توبه(  
) .10/ ضحی(و ) 25/ معارج(، )19/ ذاریات(، )36/ حج(، )177/ بقره  (  
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دارد با لحاظ صفت فقـر در  آنان به علم، آنان را از کسب و معاش باز می  
 1)گیرندمیاین دسته قرار 

  

 تعبیر شده است و شـامل     سبیلِ اهللا فیدر غیر موارد فقر که از آن به         ) ب
  اي که قوام حیـات  المنفعهتدارکات جبهه، جهاد با کافران و تمام امور عام

 2.آن وابسته استي اسالمی به اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه

  :ند قابل رؤیتها گروهبرخی از اینآیات منتخب زیر در 
  

…         
        

          
         

           
          

… 3  

بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و ...
هاي [روز واپسین و فرشتگان و کتاب 

و پیامبران ایمان آورد، و مال ]  آسمانی
را با آن که دوستش دارد به ] خود[

و یتیمان و ] نیازمند[خویشاوندان 
درماندگان و به راه مانده و مستمندان و 

  ...در بند ماندگان ببخشد]  براي آزادي[
  

         و خدا را بندگی کنید و چیزي را با او

                                                        

) .25/ معارج(و ) 19/ ذاریات(، )36/ نساء(، )273/ بقره(  
) .34/ توبـه (، )60/ انفـال (،  )262و261/ بقره: (ك.و نیز ر  ) 60/ توبه(،  )195/ بقره( ،
  )10/ حدید(و ) 38/ محمد(
) .177/ بقره(  
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  1  

شریک نگردانید و به پدر و مادر احسان 
کنید، و به خویشان، یتیمان، درماندگان، 
همسایه نزدیک، همسایه دور، دوست 

، در راه مانده و ] همکار و غیره[همنشین 
همانا خداوند  . بردگان خود نیکی کنید

کسی را که خودبین و فخر فروش باشد 
  .دارد یدوست نم

  

 مصارف خاصـ 2ـ 1ـ 3

آن دسته از مصارفی هستند که تنها در موارد وجـوبی انفـاق و صـدقه از          
البته در مصادیق تفـاوت چنـدانی بـا مـصارف عـام          . ها یاد شده است     آن

هاي واجب مـصادیق هـر گـروه، خـاص          وجود ندارد جز اینکه در انفاق     
یگري جز موارد تعیین هاي دتوان مثال زکات را به گروهخود است و نمی  
  .شوددر اینجا به دو مورد مهم آن اشاره می. شده پرداخت

  

  مصارف زکاتالف ـ 
 

       
         

فقط به فقرا و ]  زکات مال[ها  صدقه
آوري زکات و  بینوایان و عامالن جمع

                                                                                                             

) .36/ نساء(  
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   1   

دلجویی شدگان و آزادي بردگان، و وامداران، 
در راه خدا و در راه ماندگان تعلق ]  صرف[و 

 است، و اي از جانب خدا دارد که این فریضه
  .خداوند داناي حکیم است

 بـه ایــن    شــمارد، میرا بر) زکـات(ایـن آیـه مـوارد صـدقـات واجـب   
فرمایدکه در انـتهاي آیـه میدلیل       .   اگـر تعـداد آن را 

هشت مورد در نظر بگیریم باید فقیر و مسکین را دو گروه جداگانـه  بـه        
اگـر  ). له مـورد اخـتالف مفـسرین و فقهاسـت     ایـن مـسأ   (حساب آوریم   

 باز هـم در  ، هستندجدا از همبپذیریم که فقیر و مسکین هر یک گروهی       
هـا   رسد بهترین آن اما به نظر می    . اقوال بسیاري وجود دارد    ،معناي آن دو  

نظر عالمه در المیزان، شیخ مفید و عالمه حلی و نیز تفسیر نمونـه باشـد            
 هـر چنـد     آیـد،  حوائج زنـدگی برنمـی     يعهدهکه از   است  که فقیر کسی    
   2.کاري باشدمشغول کسب و

هـاي  فقیر در مقابل غنی است، پس مطلق کسانی که قادر به تأمین نیازمنـدي            
؛ چه از ابتدا به فقر مبـتال        3ند؛ چه گدایی کنند و چه نکنند      فقیرزندگی نیستند   

                                                                                                             

) .60/ توبه(  
 .مکارم شیرازي، ناصـر،    (،  )65و64/ 5: مجمع البیان (،  )313-310/ 9: المیزان: (ك.ر

حلّـی، عالمـه    (و  ) 8-4، ص 8ش، ج 1374 دارالکتـب اإلسـالمیۀ،      تفسیر نمونه، تهران،  
ر، بن یوسف الحسن 2وسـتان کتـاب، چ  قم، ب مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ،       بن مطه ،
  ) 67، ص3ش، ج1381/ق1423

 . بقره در مورد فقیران، نفرمود273در آیه  :»اس سألُونَ النَّ ا«، بلکه قید »الی افً را که » إلح
  .»کننداز مردم گدایی نمیبا اصرار «مصدر در موضع حال است آورد، یعنی 
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  سائلسائل  فقیرفقیر                            

مسکین

 امـا مـسکین   1.نـد ااند و چه در طول زندگی گرفتار این آفت و بال شـده         بوده
هاي ذهنی و جسمی، او را به حد ذلّت و          کسی است که فقر شدید یا ناتوانی      

هـاي  اي که ممکن است براي رفـع ضـرورت        خواري کشانده است، به گونه    
. ي زندگی خود دست گدایی بـه سـوي هـر کـس و نـاکس دراز کنـد                  اولیه

) نـشین خـاك  (ي بلد با قید  ي شانزده سوره  مسکین، اگرچه در آیه   
  : فرمایدهمراه شده، اما قرآن در جاي دیگر می

  

         
      2  

اما کشتی براي مستمندانی بود که در 
  .کردند دریا کار می

ی نشینخانهرسد تعبیر بنابر این به نظر می    مسکین  برايازکارافتاده و حتّ
توان دلیلی اقامه کـرد کـه هـر مـسکینی           از طرفی ظاهرا نمی   . تمام نیست 

ي نسبت این با توجه به توضیحات پیشین شاید دایره. لزوما گدا هم باشد  
  :سه واژه را بتوان اینگونه نشان داد

  

    
  

    

  رابطه سائل، فقیر و مسکین 3 ـ شکل

                                                        

 .با توجه به عبارت ِبِیلِ اهللای سرُوا فاُحص  سوره بقره273 در آیه .  
) .79/ کهف(  
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  مصارف خمسب ـ 
 

      
        
           

         
          

           
          

       1   

و بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید، 
یک پنجم آن براي خدا و پیامبر و از آن 
خویشاوندان و یتیمان و تنگدستان و در راه 
ماندگان است، اگر به خدا و به آنچه بر 

، ] حق از باطل[ي خود در روز جدایی  بنده
روزي که آن دو گروه با هم رو در رو 

و . اید شدند، نازل کردیم ایمان آورده
  .خداوند بر هر چیزي تواناست

 

خصوصا میان شیعه ( خمس به دلیل اختالف نظرهاي فراوان   ي  در زمینه 
مراجعه شـده احکـام فقهـی از    تقلید مراجع عظام فتاواي باید به  ) و سنی 

  . گرددایشان دریافت 

  

  بنديـ اولویت2ـ 3
 )مخاطب (ها به لحاظ اشخاصاولویتـ 1ـ 2ـ 3

هـاي انفـاق   ترتیب چینش گروهدقت در  آیات قرآن کریم و      با مراجعه به  
  :بندي زیر رسیدتوان به اولویتگیرنده و تکرار آن در آیات مختلف می

                                                        

) .41/ انفال(  
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 ) کنیزان و غالمان ـ همسر و فرزندان ـپدر و مادر(هاي واجب نفقه -1
 )از نزدیک به دور(خویشاوندان  -2
 یتیمان -3
 مساکین -4
 1همسایگان -5
 2ماندگاندر راه -6
 .مانی که بر انسان حقّ آشنایی و رفاقت دارندتمام محرو -7
هاي نیازمند، از جمله بدهکارانی که تـوانِ پرداخـت بـدهیِ            سایر گروه  -8

 ).سائلین(خود را ندارند، آزاد کردن بردگان و زندانیانِ دربند و گدایان 
  

بنـدي  در ایـن اولویـت    ها  از موارد انفاق؛ اسرا، مهاجرین و تدارك جبهه       
ها براي رهایی اسراي خود     ر عصر نزول قرآن خانواده    د. ذکر نشده است  

کردنـد و اگـر ایـن وجـه را در اختیـار      عنوان فدیه تقدیم می   مبلغی را به  
 اسالم توصیه بـه  به همین جهت  شد،  نداشتند اسیرشان به برده تبدیل می     

حال . آزادي اسرایی داشت که توانایی پراخت فدیه آزادیشان را نداشتند         
 در جوامع کنونی حاکم نیست، این مورد نیز از لیست           که چنین شرایطی  

ها نیز اوضاع در مورد مهاجرین و تدارك جبهه. شودها خارج می  اولویت
اال اینکه اگر جنگ و جهادي رخ دهد تـأمین  . تقریبا به همین گونه است    

                                                        

 .     با توجه به اهمیتی که در برخی احادیث به این گروه داده شده، شـاید بتـوان حتـی آن را
، )552و428: أمـالی صـدوق   (،  )669-666/ 2: الکـافی : (ك.ر. پس از خویشاوندان قرار داد    

  )124-121/ 12: وسائل(و ) 215-212: مشکاة األنوار (،)152و151/ 71: بحار(
 . توان پس از آشنایان قرار داد  نساء این گروه را می36البته با توجه به آیه.  
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 .ها حسابی جداگانه خواهد داشتتدارك جبهه

مانـدگان  راهدر. اي دارنـد ویـژه در راه ماندگان در آیات قرآن جایگـاه        نیز  
  به هـر دلیلـی تـوانِ       افتاده و افرادي هستند که از وطن دور       ) ابن السبیل (

. افتـاد هاي پیـشین زیـاد اتفـاق مـی    در زمانمسأله بازگشت ندارند و این    
همه و همه از عوامـل  ...  سخت مسیر، نبود وسایل نقلیه، دزدها و      شرایط

 تـا  هم عوامل فقر در سفرآن جایی که امروزه، اما از  . این امر شایع بودند   
 میزان باالیی مرتفع شده و هـم شـناخت در راه مانـدگان بـسیار سـخت                

ت گذشـته  ،  است ي ي خـود را از دسـت داده و چـه بـسا در زمـره               اهمی
  .وظایف حکومت اسالمی قرار گرفته باشد

  

  :چند نکته
1-       يقهي است که مشمول نفاولویت در رسیدگی به والدین به حد 

 احسان به والدین به انـسان       ، آیه از قرآن کریم    شش در   .شوندواجب می 
 مورد آن بالفاصله پس از عبادت خداونـد       چهارتوصیه و یا امر شده که       

 بسیار ،)احسان( ناگفته پیداست که این درجه از اهمیت  1.ذکر شده است  
یـن  پرسیده شد ا7از امام صادق. فراتر از انفاق و نفقه و مهربانی است       

صحبتی با آنان رفتـار  نشینی و هماینکه در هم" :احسان چیست؟ فرمودند 
کـه دسـت   هاي آنان بکوشید پـیش از آن نیکو داشته باشید و در رفع نیاز 
 : اسراءيو اما قول پروردگار در سوره. طلب به سویتان دراز کنند    

                                                        

.                 ... )بقیـه آیـات از ایـن قرارنـد        ) 83/ بقره :
  )15/ احقاف( و) 8/ عنکبوت(و نیز ) 23/ إسراء(، )151/ انعام(، )39/ نساء(
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       1  اگر به علت پیري و کم حوصله شـدن پـر  یعنی-

 حتـی بـا   ،مـورد تـو را بـه مـالل آوردنـد        هاي بـی  توقع شدند و با بهانه    
 و اگر تو را زدند با تنـدي     .اظهار نارضایتی مکن  ) اُف( لفظی   کوچکترین

 . دت مران و رد مکـن     و شدت از خو                بلکـه
 و جز به رحمت و مهربانی بـه         ،غفراهللا لکما  : زدنشان بگو  مثال درجوابِ 

ها قدم بـر  آنان نظر مکن و صدایت را باالي صدایشان مبر و جلوتر ازآن     
  2".مدار

 بـه   تواضـع احترام ووالدین و  حفظ حقوق    يزمینهاز آنجا که گاهی در       البته
و یـا توقّعـات پـدر و مـادر از حـد          آید،هایی پیش   ممکن است لغزش  ها    آن

ي آن رغم سعی خود ـ فرزندان از عهده رود به نحوي که ـ علی معقول فراتر 
  : فرماید میخداوند اتآیي همین ادامهدر بر نیایند، 

  

             
         

     3  

داند که در ضمیر  یپروردگارتان بهتر م
اگر اهل صالح باشید، . شما چیست
 . توبه کاران استي قطعا او آمرزنده

بدون قصد طغیان و سرکشی در برابر با نیت خیر و صالح و   بنابراین اگر   
 فرزنـدان یکی به پدر و مـادر از   احترام و ني لغزشی در زمینه  ،فرمان خدا 

                                                        

) .23/ إسراء(  
 .197-193/ 1: گزیده کافی  
) .25/ إسراء(  
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نتوانند رضایت کامـل   ) و گاهی نابجا  (، و یا به سبب انتظارات فراوان        سر زند 
آنان را جلب کنند ـ در صورتی که در دل آرزوي بازگشت به فرمان خـدا را   

  .د شدن مسلما مشمول عفو خدا خواه ـدیندر مقام جبران برآداشته و 

  

هاي یتیم و مسکین و ابن      ادیق واژه  مص هاي ذکر شده،  در میان گروه   -2
 اما اولویت در میان خـود خویـشاوندان، همـسایگان و            ،السبیل روشن است  

توان گفت کـه در   ها در آیات می   با توجه به ترتیب واژه     ؟ است آشنایان کدام 
پـس  . گذار اسـت دهنده تأثیر میزان نزدیکی و دوري به فرد انفاق    ،موارد فوق 

 باید مـورد  نزدیک خویشاوندان، همسایگان و آشنایان اول افراد فقیر در میان  
اما در میان تک تک آنان نیـز   .  لحاظ شوند  سایرینگاه   آن  و توجه قرار گیرند  

  .اولویت با یتیمان و بعد مساکین است

 استخراج شـده در  بندي مصارف انفاق  و اولویت  ها ترتیب   آیاتی که از آن   
  :ذیل آمده است

  

   …               … 1  

                       
          2  

…                     

                                                        

) .83/ بقره(  
) . 177/ بقره(  
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    …  1  

                         
         2  

   …                   
                      

    …  3  

  

ا در آیـات  ام. ها ترتیب ثابتی وجود دارد شود که در تمامی آنمالحظه می 
  :شود دیده نمییتامیاند، زیر که با همان ترتیب آمده

  

                     4   

...         ...5  

               … 6  

 

در تمـامی آیـات     ) ذوي القربـی   (ذي القربـی   پس از    یتامی يآمدن واژه 

                                                                                                             

) . 215/ بقره(  
) .8/ نساء(  
) .36/ نساء(  
) .26/ إسراء(  
) .22/ نور(  
) .38/ روم(  
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کنـد کـه    تقویـت مـی   احتمال را   این   فوق،   يوحذف شدن آن در سه آیه     
 آیات  برخی در    همان یتیمان اقوام بوده باشد که براي تأکید بیشتر         ،منظور
 بلـد  ي مبارکـه  ي سوره به این نکته در   .  ذي القربی ذکر شده است     پس از 

  :تصریح شده است
  

             
      1  

 .به یتیمی خویشاوند یا اطعام به روز قحطی،

  

  . داندو البته خداوند رحمان بهتر می

  :شود احادیث مرتبط با این بحث آورده می برخیاینجادر 

صدقه به نیازمند، فقط صدقه است اما به خویشاوند، هـم صـدقه        " -
  2". رحمياست و هم صله

هـا هـستی شـروع کـن؛          که سرپرست امور آن   صدقه را از کسانی   " -
ــان     ــان و نزدیک ــپس نزدیک ــرادرت س ــواهرت و ب ــدرت، خ ــادرت، پ م

  ".دورترت
  4".هند پاداشی دو برابر دارداي که به خویشاوند دصدقه" -

                                                        

. )15 و14/ بلد(  
 .395: نهج الفصاحه  
. 240و194/ 7: مستدرك الوسائل  
 .128: نهج الفصاحه  
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رود که پیـامبر    جا پیش می   به خویشان تا آن    انفاق يو این اولویت درباره   
که خویشاوند محتاجی وجود دارد، صـدقه       حالیدر": اندفرموده  6اکرم

  ".در حق دیگري پذیرفته نیست

کـنم،  به خویشان کمک می   " :گفتم7گوید به امام کاظم   بن عمار    اسحاق
اگـر مـستحق باشـند از    : وانم زکات را هم به آنان بدهم؟ فرمودند    تآیا می 

هـا   النفقه هستند کـه زکـات بـه آن   که واجبترند مگر کسانی  دیگران اولی 
  2".)و برده(پدر و مادر و زن و فرزند : گیرد که عبارتند ازتعلق نمی

  

:  اسـت  آنـان داري   آبـرو  ،بندي افراد  در اولویت  معیار مهم دیگر   -3
کند و دستش به سوي مردم دراز نیست را بر آن           اهش نمی کسی که خو  "

 ایمان و سـودمند بـودن اشـخاص         3".کند ترجیح دهید  رخواست می که د 
پرسیده 7از امام باقر  : براي جامعه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است       

ابتدا به آنان که به خـاطر دیـن   ":  فرمودند؟شد بخشش باید چگونه باشد 
-پس به آنان که در جهت استفاده از عقـل مـی            س ،هجرت کردند ببخش  

 ايمـسأله ي بقـره، فقـر      ي مبارکـه   سوره 273ي   با توجه به آیه    4".کوشند
گروهـی در  ،  در میـان فقـرا    .  که در تمـامی مـوارد مـشترك اسـت          است

دارنـد و  اولویتند که در راه عمل به اعتقادات و در راه خدا قـدم بـر مـی    

                                                        

. 412/ 9: وسائل 
. 551/ 3: الکافی 
. 549: همان  
. همان  
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رغم مـشکالت فـراوان صـورت    و علیاند بلکه به همین سبب فقیر شده     
 . دارندخود را با سیلی سرخ نگه می

 شـریفه   يو در آیـه   " :فرماینـد ی در المیزان ذیل این آیه می      یعالمه طباطبا 
مصرف صدقات، البته بهترین مصرفش بیان شده که همان فقرایـی باشـد             

نـان  اند، یا دشمنی مال آ که به خاطر عوامل و اسبابی، از راه خدا منع شده  
هـاي   انـد، یـا کارهـا و گرفتـاري         را گرفته و بدون لباس و پوشش مانـده        
مـادر نگذاشـته بـه کـار و کـسب       زندگی از قبیل پرستاري کودکـانی بـی       
اند که  اند، و یا کاري انتخاب کرده مشغول شوند، و یا خودشان بیمار شده     

 طلـب  توانند به کار و کسب بپردازند، مثال بـه        با اشتغال به آن، دیگر نمی     
  1".اند، و یا کاري دیگر از این قبیل علم پرداخته

این روا نیست فردي که در مسیر الهی گام برداشته اسـت و در ایـن                بربنا
راه دچـار تنگدسـتی شــده و مـشکالت او را محاصــره کـرده اســت، در     

و البته چنین فردي بـا   . تهیدستی خود غرق شده از این وضع بیرون نیاید        
 لبـاس عفـت     ،گاه خود را به ذلت نکـشانده      قی هیچ هاي اخال این ویژگی 

 آن هم ـ دست گدایی  تا حد امکانسراسر وجودش را فرا گرفته است و 
  .کند به سوي مردم دراز نمیـبا اصرار و التماس 

  

ســؤال .  ســائلین در ایــن ترتیــب اســتي رتبــهبعــد، ينکتــه -4
- گروه يمرهخواستی دارند و البته در ز     کسانی که از انسان در    : اینجاست

                                                        

 .399/ 2: المیزان  
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) شناختی از آنـان وجـود نـدارد        یعنی به نوعی هیچ   ( نیستند   پیشین هاي
  اند؟چرا در اولویت آخر قرار گرفته

ـ ابـن   (مانـدگان در راهابتدا باید خاطر نشان کرد که بـه جـز         هـر  ) سبیلال
اشـخاص از   .  مـوارد دارد   ي، آشنایی کامل یا نسبی نسبت به بقیـه        انسانی

 و اقـوام خـود آشـنایی کامـل دارنـد و در مـورد                شرایط زندگی خانواده  
 خصوصدر  . همسایگان و آشنایان نیز این قضیه تا حدودي صادق است         

 که تا آشنایی نـسبی نـسبت بـه    ابدین معن . یتیم و مسکین نیز چنین است     
شرایط فردي وجود نداشته باشد، تشخیص یتـیم یـا مـسکین بـودن وي               

 آشنایان انفاق به     در پرداخت  وصیهبیشترین ت بنابر این   . پذیر نیست امکان
بلکه در آیات مربوطه به موارد فوق امر شده و یا ایـن امـر از    .  است شده

در قرآن کریم   .  اما در مورد سائلین این گونه نیست       1.شودآن برداشت می  

                                                        

 .سوره مبارکه بقره در مورد والدین، یتیمان، مساکین و ابن السبیل:  
                                

                   "؟چه انفاق کننـد : پرسند از تو می 
 چه انفاق هر) یمیگو  در ثانی می،پرسیدید که به چه کسی انفاق کنیم  اوال باید می  (بگو  
کنید به والدین و خویشاوندان و ایتام و مساکین و در راه ماندگان انفاق کنیـد و از           می

  )215/ بقره( ". کار خیر هر چه به جاي آرید بدانید که خدا به آن دانا است
  : در مورد خویشان)90/ نحل(آیه 

                               
                

دهد و از کار بد و ناروا  خدا به عدالت و نیکی کردن و بخشش به خویشان فرمان می "
   ".د اندرز گیریددهد شای کند، پندتان می و ستمگري منع می

  : در مورد همسایگان و آشنایان)36/ نساء(و آیه 
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  : بار این واژه در این معنا استعمال شده استچهارکریم 

 ذاریـات و    هـاي  سـوره  ی در آیـات ، و    بقره که اوصاف ابرار است     177آیه  
   : که بدین قرارندمعارج

  

        
     

و در اموالشان سهمی براي سائل و 
  .اندقرار دادهمحروم 

  

        
          

والشان حقی معین و همانان که در ام
  .براي سائل و محروم است،

  

 در اموال خود حقـی بـراي    یقین و   برّ اینان افرادي هستند که براي رسیدن به      
اند و مطمئنا چنین افرادي به والدین، خویشان و همـسایگان          سائالن قرار داده  

                                                                                                             

                      
                         

                  
و خدا را بپرستید، و چیزي شریک او مگیریـد، و بـه پـدر و مـادر احـسان کنیـد، و                  "

و همسایه نزدیـک و همـسایه دور، و       همچنین به خویشاوندان، و یتیمان، و مسکینان        
رفیق مصاحب، و در راه مانده و بردگان که مملوك شمایند، کـه خـدا افـرادي را کـه               

  ".دارد فروشند دوست نمی متبختر و خود بزرگ بینند، و به دیگران فخر می
) .19/ ذاریات(  
) .25و24/ معارج(  
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اند و حاال براي تزکیه و وارستگی بیشتر و رضـاي  خود از قبل رسیدگی کرده    
  . به آن موارد بسنده نکرده عالوه بر آن سائلین را نیز در نظر دارندخداوند

ي توان به آن استناد نمود در سـوره    ي دیگري که براي بحث سائل می      آیه
  :ي حج قرار داردمبارکه

  

       1  و فقیر قانع و فقیر سائل را اطعام کنید.  
    

در این مورد تنها بحث اطعام مطـرح اسـت، نـه چیـز              و جالب است که     
توانـد در ردیـف دیگـر آیـات در ایـن           به همین سبب این آیه نمی     . دیگر

  .خصوص قرار گیرد
اما یک آیه در قرآن کریم وجود دارد که کمی این مطلب را مورد تردیـد                

  : دهدقرار می
  

        2 مراناو را ن و و با سائل خشونت مک.  

  :پیرامون این آیه چند مطلب وجود دارد 

 میان مفسران اختالف است تا جایی که        سائل ي   اینکه در مفهوم واژه    اول
اگرچـه  . داننـد  سائل را سؤال کننده در مباحث علمی و فقهی مـی     3برخی

                                                        

) .36/ حج(  
) .10/ ضحی(  
 .            المنـار (رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم األستاد اإلمام الشیخ محمد عبده(، 

  113، جزء عم، ص]تابی[، ، مطبعۀ المنارمصر
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   1.در معناي گدا و یا هر دو نیز تفسیر شده استبیشتر 

اگر به سائلی برخـوردي، او      .  از نراندن است   دوم اینکه در این آیه سخن     
اما این بـدان معنـا نیـست کـه تمـام            . را از خود مران و با او تندي مکن        

در واقع به هـیچ عنـوان       . را اجابت کن  ) هایشیا درخواست (درخواست  
البتـه در   . توان با استناد به این آیه براي سـائلین اولـویتی قائـل شـد              نمی

. هایی نیز از سوي ائمه ارائه شده استخصوص کمک به سائلین شاخص
  :گویدبن عبدالملک می به عنوان نمونه مسمع

. کـردیم  نشسته بودیم و انگـور تنـاول مـی        7 صادق امام خدمت   ادر من "
ایـن خوشـه   : دفرمـو 7 صـادق امام. سائلی آمد و درخواست کمک کرد   

 اگـر   نیازي به خوشه انگور ندارم،    : مرد سائل گفت  . انگور را به او بدهید    
خداوند خودش وسـعت و     : فرمود7 صادق امام. پذیرم درهمی باشد می  

 بازگـشت و  انـدکی آن مرد سائل رفت، امـا بعـد از        . فراخی نعمت بدهد  
چیـزي بـه او نـداد و        7 صادق  امام .همان خوشه انگور را بدهید    : گفت
دیري نگذشـت کـه سـائلی    . خداوند وسعت و نعمت ارزانی دارد : فرمود

ه انگـور برداشـت و در دسـت او      7صـادق   امـام  دیگر آمـد و    سـه حبـ
ب الْعـالَمینَ    :مرد سائل سه حبه را گرفت و گفت    . گذاشت ر لَّـهل ـدمالْح .

. قدري صبر کن: فرمود7 صادقامام. خدا را سپاس که به من روزي داد
سائل انگـور  . و بعد هر دو دست خود را پر از انگور نمود و به سائل داد   

                                                        

 .زمخـشري، محمـودبن    : (و نیز ) 768و767/ 10: مجمع البیان (،  )331/ 20: المیزان: (ك.ر
ن عمر خوارزمی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیـل، بیـروت، دارالکتـاب      عمربن محمدب 

رازي، فخرالدین ابوعبداهللا محمدبن عمـر، مفـاتیح        (و  ) 768، ص 4ق، ج 1407،  3العربی، چ 
  )201، ص31ق، ج1420، 3، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ)تفسیر کبیر(الغیب 
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ب الْعالَمینَ    :را گرفت و گفت    ر لَّهل دمباز  :فرمودبه او   7 صادق امام .الْح
آیا چیزي در کیسه داري؟ غـالم       : و بعد به غالم خود گفت     . هم صبر کن  

هاي کیسه را بیرون آورد و ما تخمین زدیم که در حدود بیست درهم پول
هـا را  سـائل پـول  . ها را گرفت و بـه سـائل داد    پول7 صادق  امام .باشد
خدایا این نعمت از تو است از تو که شـریک          .  هللا مدالح :ت و گفت  گرف

و بعـد پیـراهن     .  تأمل کن  اندکی: فرمود7 صادق امامباز  . و همتا نداري  
ایـن پیـراهن را   : خود را از تن خود بیرون آورد و به سـائل داد و گفـت          

خدا را شکر که بـر تـن       : سائل پیراهن را گرفت و پوشید و گفت       . بپوش
ه  : ن لباس پوشید، و گویا گفت     عریان م   خداونـد بـه تـو    !اي ابو عبـد اللـَّ

بعدها ما با خود فکر  .ی نکرد، و رفتیو غیر از این دعا. جزاي نیک دهد
 همـاره بـه خـاطر       ایشانکرد،   دعا نمی 7 صادق امامکردیم که اگر براي     

  1".افزود سپاس خدا، بر عطاي خود می

ید که هـر فـرد مـسلمان بایـد          بندي رس توان به این جمع    می بدین ترتیب 
 تدریج و بنـا ه  بند وها شروع کترینانفاق را از پیرامون خود و از نزدیک       

بر وسع و توان خود آن را وسعت بخشد و البته این دایـره از خـانواده و          
 خویـشان  کوچک   يبسیار روشن است که اگر جامعه     . شوداقوام آغاز می  

 بزرگتر نیـز بـه تبـع آن    يامعهاصالح شد و مشکلی در آن باقی نماند، ج       
تـر خـود را تحـت     اقوام ضعیفتوانگري،اگر هر فرد   . اصالح شده است  

مانـد، الاقـل    پوشش قرار دهد، اگر نگوییم گرفتاري در جامعه باقی نمـی          
شـمار خواهـد بـود و تـازه اینجاسـت کـه حکومـت           ها انگشت   تعداد آن 

کـات و غیـره     از وجوهات خمـس و ز     ود و   اسالمی باید دست به کار ش     

                                                        

) .135/ 93: بحار( و )49/ 4: الکافی(  

  هاي جوشانچشمه ® 116

پـر واضـح اسـت کـه زنــدگی در      . مانده را سر و سامان دهـد      باقی افراد
 طبقاتی میان اغنیـا و فقـرا کـم    ياي که سطح رفاه آن باال و فاصله     جامعه

اما افسوس که همیـشه گروهـی بـر ایـن         . تر است بخشاست بسیار لذت  
  خـود را دور دسـترنج تصورند که با انفاق و صـدقه و خمـس و زکـات         

  :غافل از اینکه. اندازندریزند و با دست خود، خود را به فقر میمی

         
      ...1  

ترساند و به  شیطان شما را از تهیدستی می
  .دارد زشتی وا می] تنگ نظري و[

-مر به فحشا می این القائات شیطان است و هم اوست که درجاي دیگر ا          
  :کند در حالی که

             
     2  

 خدا به شما آمرزش و بخشش خود را 
  .دهد و او وسعت بخش داناست وعده می

 رأفـت و  يتـر باشـد دایـره     هر چه تقوا و نیکوکـاري در انـسان پررنـگ          
جا که مشمول این سخن امام      واهد بود تا آن   تر خ بخشش وي نیز گسترده   

ـ به سالخوردگان و کودکان فقیر": شود کهمی7صادق  و  ـ  از زن و مرد 
هر آن کس که از دیدن حال و روزش در قلبت رأفت و ترحمـی ایجـاد                 

  3"!شد بخشش کن

استفاده برخـی   اما این بدان معنی نیست که چنین رفتارهایی موجب سوء         

                                                        

. )268/ بقره(  
. )268/ بقره( 
 .288/ 6: وسائل  
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 از همـین راه  دهنـد و  گري قرار   غل خود را تکدي   اشخاص قرار گرفته ش   
مبالغ کالنی را نیز دریافت کنند و کار به جایی رسد که براي ایجاد ترحم     

شاید به همین سبب بحـث سـائالن بـه نـسبت      . دست به هر کاري بزنند    
   1.ها در قرآن کمتر مورد عنایت قرار گرفته استدیگر گروه

  

 )کارکرد(ه زمینها به لحاظ اولویتـ 2ـ 2ـ 3

 بیشترین تکیـه روي انـواع مختلـف انفـاق بـوده و حـساسیت در        امروزه
بدین معنی کـه تمرکـز    ؛ها نیز به این سمت سوق پیدا کرده است     اولویت

اسـت تـا بـر اشـخاص و     ... ي درمان، فرهنگ، پوشاك و بیشتر در حوزه  
 میـان   بنـدي ظـاهرا در خـصوص اولویـت      . دهی انفاق بین ایشان   اولویت
جهیزیــه، ازدواج، خــرج (هــاي مختلــف هزینــه پرداخــت کمــک،ماطعــا

در قـرآن    2و بسیاري موارد دیگـر،    ) بیمارستان، سفرهاي زیارتی، تحصیل   
دود، عـ  مي جز چند آیهآید کهبه نظر می. کریم سخنی به میان نرفته است  

 اصل انفـاق و صـدقه اسـت و آنجـا کـه پـاي             رقرآن کریم ب  تأکید بیشتر   
  . موضوعاتپردازد تا بهبه افراد میشود، یده میمصداق به میان کش

توان بـه مـوارد   می: معصومینيو ائمه6البته در تاریخ پیامبر اکرم   
اسـت   بدر يپس از غزوهآن  ي از جمله. دست یافتی در این زمینه  اندک

                                                        

 .               يگـري ممنـوع   ظاهرا حتی برخی فقها  کمک به متکدیان را به منظور جلوگیري از رواج تکد
  .وان براي نمونه به نظرات فقهی آیت اهللا فاضل لنکرانی مراجعه نمودتمی. انداعالم کرده

 .هاي غیر  اند در حالیکه انفاق و صدقههاي ماديهایی از بخششاکثر این موارد نمونه
معموال توسط مؤسسات ) سازي، تبلیغ و ترویج دین و موارد دیگر انواع فرهنگ(مادي 

  .شوندخیریه و افراد خیر مغفول واقع می
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 اسـیرانی  يسواد را در عوض فدیه   آموزي به افراد بی   سواد6که پیامبر 
و این اهمیـت بـاالي کـسب    .  آن را نداشتند تپذیرفت که توانایی پرداخ   

و یا . ها باشد تعیین اولویتتواند از معیارهاي مهمرساند که میعلم را می
اي از ها در دعـاي مـاه مبـارك رمـضان کـه شـاید نمونـه           ترتیب خواسته 

  : هاي پرداخت انفاق باشداولویت

گـشایش   و   پرداخت دیون  -4 لباس،   -3 رفع گرسنگی،    -2 رفع فقر،    -1
ـ ابن  ( بازگشت به وطن     -5،  هادر گرفتاري     -7،   آزادي اسـرا   -6،  )سبیلال
   1شفاي بیماران

 و سـیر کـردن   2 قرآن کریم تنها به اطعـام    ،در میان انواع موضوعات انفاق    
و این هم از آن جهت است . بقی را رها کرده است و ما،گرسـنگان اشاره

فـشار بـسیار شـدید فقـر و         ترین کار براي افرادي کـه تحـت         که ابتدایی 
اند و از فرط گرسنگی توانی برایشان باقی نمانـده، سـیر کردنـشان         نداري
 که به جهات دیگر انفاق وجود دارددر عوض آیات متعدد دیگري      . است

کنیم؟ جا که اصرار در همین مورد است که از چه انفاق آن. کندتوصیه می 
-ذهناست و خی دیگر داده خداوند پاس) در چه راهی و چگونه خرج کنیم؟(

  3.کندها را به سمت و سویی دیگر هدایت می

هـاي انفـاق بـه لحـاظ     در هر حال نظر نگارنده این است که اگر اولویت        

                                                        

. »             ِّـنَ کُـل یـضِ د اللَّهم أغْنِ کُلَّ فَقِیرٍ، اللَّهم أشْبِع کُلَّ جائعٍ، اللَّهم اکْس کُلَّ عریانٍ، اللَّهم اقْ
رُوبٍ، اللَّهم رد کُلَّ غَرِیبٍ، اللَّهم فُک کُلَّ أسیرٍ،         ـف   اللَّ... مدینٍ، اللَّهم فَرِّج عنْ کُلِّ مکْ هـم اشْ

  »...کُلَّ مرِیضٍ
 .16-14/ بلد(و ) 8/ انسان(، )44/ مدثر(، )47/ یس(، )36و28/ حج(، )8/ نساء: (ك .ر(  
. ) 219 و 215/ بقره( 
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رعایت شود، ) آن چنان که مورد تأیید و تأکید قرآن کریم است  (اشخاص  
اگـر هـر مـسلمان    .  اسـالمی حـل خواهـد شـد    ياغلب مشکالت جامعه 

اش را بـه درسـتی تحـت پوشـش قـرار داده سـپس بـه             هن خـانواد  متمکّ
ــخو ــشان را  ی ــرده مسکینان ــشان را سرپرســتی ک ــردازد، یتیمان شاوندان بپ

 بیمارانشان را بپردازد و در صورتی کـه همچنـان           يدستگیري کند، هزینه  
تر و همسایگان و آشنایان پرداخته      امکاناتی در اختیار داشت به اقوام دور      

جا نخواهد رسـید کـه       کار بدان  ،شکالتشان بگشاید به فراخور گره از م    و  
آنکه تنی چند مگر  .  سفر حج  ياولویت در اطعام است یا در تأمین هزینه       

عی از مشکالت باشند   انسان گرفتار تنو وي مجبور بـه  که از اقوام نزدیک 
  .گزینش از میان آنان شود

ـ   کـه مـور    موضوع و کـارکرد   هاي انفاق به لحاظ     این اولویت بنابر ه د توج
چنان مـورد تأکیـد     جوامع امروز قرار گرفته است در عصر نزول قرآن آن         

ها نبوده و در احادیث نیز اشارات روشنی به آن نشده و تشخیص اولویت  
. اي و منطبق با تشخیص افـراد اسـت        در پرداخت این موارد کامال سلیقه     

. باشـد ها و اعالم رسمی آن امري بیهـوده         حتی شاید تعیین دقیق اولویت    
رین   ي هایی اعالم شود و همهکه اگر چنین اولویت    چرا مؤسـسات و خیـ 

 یا ملزم به رعایت آن شوند و از طرفـی مـثال پرداخـت          ندپذیربنیز آن را    
کمک هزینه براي جهیزیه در اولویت آخر قرار گیرد، در این صـورت بـا           

گـاه نوبـت بـه     چه بسا هـیچ ،توجه به کمبود همیشگی امکانات و بودجه    
  . مورد عنایت قرار نگیرند و نرسیدهمسألهافراد مبتال به این 

ها در انفاق به لحاظ انـواع، بـا رواج         بحث اولویت آید  و نهایتا به نظر می    
که مؤسـسات خیریـه دائمـا بـا          چرا. مؤسسات خیریه پررنگ شده است    

 و میـزان مـشکالت      یـستند افرادي سروکار دارند که با شرایط آنان آشنا ن        
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 در نتیجه   .طور دقیق مشخص نیست   به)  صورت صدق گفتارشان   در(آنان  
بندي میان افراد براي آنان تقریبا غیرممکن اسـت،       از آن جایی که اولویت    

هـاي خـود را از ایـن بابـت     فعالیـت  و  هاي پرداختی توجـه   به نوع انفاق  
جدا از درست یا نادرست بـودن ایـن رونـد، بحـث در              . اندمحدود کرده 

  .هاي بعدي خواهد آمدسات خیریه در بخشخصوص جایگاه مؤس

  

  انفاق یا قرضـ 1ـ 3
 تعریف قرضـ 1ـ 3ـ 3

ـرَض  : گوینـد مـی .  در اصل به معنی بریدن و قطـع کـردن اسـت    قرض قَ
یعنی از آن مکان گذشت و دور شد، از آن جا بـه یکـسو شـد و               المکانَ  

 را   آن بریدن با دندان است و وام       اصلِ: گفته است  طبرسی   1.کناره گرفت 
 از مال خود را قطع کرده بـه  بخشیقرض گویند که شخص     از آن جهت    

بـه او بـازپس     ها مال یا بدل آن را بعد      دهد به نیت اینکه خود    دیگري می 
 قرض در این معنا با دین و 2.به معنی قرض دادن است   نیز   إقراض. دهند

  .وام مترادف است

قرض عقـدي اسـت     ": چنین آمده است  ) 648ماده  (در قانون مدنی ایران     
که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مـال خـود را بـه طـرف                 

کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقـدار، جـنس و       دیگر تملیک می  
  ". را بدهدرِ رد مثل، قیمت یوم الردوصف رد نماید و درصورت تعذّ

                                                        

 .»القَرض :م قَرضًاضَرب هزاوتَج کَانِ والم قَطع یمس 666: مفردات( ».نَ القَطعِ، و(  
.                       ...  )17/ تغابن(  



    121 ®مصارف و مراتب انفاق / فصل سوم

  

ض  قرض نیکو با صفت حـسن آمـده بـه قـر    ياز آن جایی که در قرآن واژه     
 یکی از مباحث فقهی ي زیرمجموعهقرض الحسنه. الحسنه شهرت یافته است

و از ارکان نظام اقتصادي اسالم است که عالوه بر ثمرات فردي داراي نتـایج        
نظام اقتصادي براساس قرض الحـسنه در مقابـل نظـام       .باشداجتماعی نیز می  

و سرمایه، ایجاد  نظام اقتصادي ربوي، افزایش سود      .  ربوي قرار دارد   اقتصاديِ
 در حـالی کـه نظـام       ، تکاثر و گـسترش ظلـم و زور را درپـی دارد            يروحیه

 زنده کردن روح عطوفت در جامعه و ایجاد قسط و ،اقتصادي بر مبناي قرض 
 پرداخـت وام و قـرض بـه نیازمنـدان و دارنـدگانِ         " 1.کندعدالت را دنبال می   

تواند به صـورت  ست که می نوعی جهاد مالی ا،امکانات بالقوه و فاقد سرمایه   
    2". مطلوبِ اسالمی درآیدياهرمی براي تحقق جامعه

  

 جایگاه قرض در اسالمـ 2ـ 3ـ 3

وام دادن به مؤمن غنیمتی است و شتابی در رسیدن به خیـر؛ اگـر        "  -
ن یابد آن را خواهـد پرداخـت، و اگر    وام دهنـده  بـراي وام نـه  گیرنده تمکّ

  3".محسوب خواهد شدزکات 

 آن يوام دهد و در مطالبه  ) رسیدهو حرمان ( به ستمدیده    هر کس " -
 يهکه خداوند گذشـت چرا (رفتاري کند، اعمال خویش از سر گیرد    خوش

                                                        

) . ،با ) 65، ص1جش، 1381ابراهیمی، محمد حسین، نظام اقتصاد اسالمی، قم، تأمین
  اندکی تلخیص و تغییر در عبارات

 .599: فقر و توسعه در منابع دینی  
 .34/ 4: کافیال  
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 از بهـشت  1 هزار قنطار، او و خدا در برابر هر درهمِ   .)او را آمرزیده است   
  2".به وي خواهد بخشید

در روز خواهـد تـا      نیازي تو از تو وام می      کسی را که در حال بی     " -
  3".دهد، غنیمت بشمارتنگدستی تو بازپس

 جا که در احادیثی ی در اسالم برخوردار است تا آنقرض از جایگاه خاص
که قرض با انفاق و صدقه مقایسه شده، به قـرض اهمیـت بیـشتري داده                

 صدقه و انفاق اگر    ،شاید این بدان جهت باشد که در مواردي       . شده است 
 ي اما قرضِ درست زاینـده ،کندی و تنبلی می  حساب باشد ترویج کاهل   بی

 صـدقه و يزیرا مقروض برخالف گیرنده. تالش، حرکت و اشتغال است
  . کوشد قرض خود میردانفاق در 

دیـدم بـر در   ] در شـب معـراج  [": روایت شده اسـت 6از رسول خدا  
 قـرض  وبهشت نوشته شده بـود کـه صـدقه دادن در راه خـدا ده برابـر                

 از چـه رو چنـین       !اي جبرئیـل  :  گفـتم  .هیجده برابـر دارد   الحسنه پاداش   
گرفتن آن نیست، در حـالی      دهد به فکر بازپس   است؟ کسی که صدقه می    

 امـا تمـامی   !آري: جبرئیـل گفـت  . دهنده چنین نیـست  که در مورد قرض   
و ممکـن   [کننـد   اشخاص در جهت رفع احتیاج درخواست صـدقه نمـی         

 و این در حالی است کـه تقاضـا   ،]است برخی در پی سوء استفاده باشند    

                                                        

 .         فرهنـگ ابجـدي   (و  ) 20/ 6: قـاموس قـرآن   (قنطار به معنی پوست گاو پر از طال :
  .، و کنایه است از نعمت متنوع و بسیار)709

 .   ثـواب األعمـال و     بن بابویه القمی،    بن الحسین بن علی صدوق، شیخ أبوجعفر محمد
  289ق، ص1406، الرضیدار ، عقاب األعمال، قم

 .398/ 31نامه: ه، صبحی صالحغنهج البال  
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قطعا از ] از آن جهت که باید آن را به صاحبش بازگرداند         [ي قرض   کننده
در واقع گاهی صدقه به غیـر نیازمنـد     . دهدروي نیاز این کار را انجام می      

از این روست که قرض   . گیردرسد، اما قرض تنها به مستحقّ تعلق می       می
   1".بر صدقه برتري یافته است

از جمله هم ایـشان     . مضمون در روایات متعددي قابل مشاهده است      این  
صدقه ده، قرض هیجده، رفت و آمد با برادر دینـی بیـست و           ": اندفرموده
  2".ي رحم بیست و چهار برابر پاداش خواهد داشتصله

  

 انفاق یا قرضـ 3ـ 3ـ 3

یرنده موظف گوام. سازدگیرنده میدهنده و وامه وام وظایفی را متوجدین اسالم
 خود را براي بازپرداخـت آن ارزیـابی کنـد و     توانِ،است قبل از طلب قرض   

و از طرفی درصورت عدم نیاز . طلب نکنددرصورت فقدان امکانات الزم، وام 
  .از آن منع شده استو تقاضاي دریافت وام بیهوده ت، ضرور

بایسته نیست انسان وام بستاند مگـر ایـن کـه ملـک، تجـارت و                " -
 3". داشته باشد که بتواند آن را بازپراخت کنددرآمدي

بپرهیزید، ]  امکان و درصورت عدم نیازتا حد[از گرفتن وام و قرض " -

                                                        

 .395/ 13: مستدرك الوسائل  
) .طبرسی، رضی( و )311و104/ 71: بحار(، )67/ 2: من الیحضر(،  )10/ 4: الکافی-

  )135ش، ص1370، 4بن فضل، مکارم األخالق، قم، شریف رضی، چالدین حسن
 .145/ 100: بحار  

  هاي جوشانچشمه ® 124

 1".که براي آن قضا و بازپرداختی است هم در دنیا و هم در آخرت چرا
من در برابر پروردگارم ضامن آنم که هر کس بدون نیـاز دسـت طلـب                " -

  2". روزي با نیازمندي دست طلب دراز خواهد کردنزد دیگران دراز کند، ناگزیر

گیرنده پس از دریافت قرض و وام نیز باید در موعد مقـرر و          شخص وام 
کـه قـرض حکـم امـانتی را دارد کـه           هنگام توانایی آن را برگرداند، چرا     

 در غیـر ایـن صـورت در حکـم         ،مؤمن نباید در پرداخت آن خیانت کند      
کسی که قـرض کنـد و قـصدش         ": فرمایدمی7امام صادق . سارق است 

  3".این باشد که آن را نپردازد، همچون دزد خواهد بود

 گیرنــده،از ســوي وام وام  درخواســتدهنــده نیــز دریافــت کــهاگــر وام
.  نباید به پرداخت قرض مبادرت ورزد      ،صحیح بوده و ضرورتی ندارد    غیر

ر راه زنهار که بخشش مال جـز د    ": فرماید می هدر نهج البالغ  7امام علی 
در 7امـام صـادق   4". روشن اسراف و تبـذیر باشـد      يها بایسته، از نشانه  

مـردي کـه   ": فرمایـد رسد مـی شمارش کسانی که دعایشان به اجابت نمی   
 خود به مـصرف رسـاند،   حقّخدا مالی به او عطا کند و او آن را در غیر            

هـم ارزقنـی   «: چون بگوید  امـام   5".، دعـایش مـستجاب نخواهـد شـد        »اللّ
خـدا از قیـل و قـال، و از تبـاه کـردن مـال، و از       ": اندیز فرموده ن7رضا

                                                        

 .142 و141: همان  
) .70/ 2: من الیحضر( و )19/ 4: الکافی(  
 .329و328/ 18: وسائل  
.183/ 126خ: ه، صبحی صالح نهج البالغ  
 .510/ 2: الکافی  
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  1".، نفرت دارد)از دیگراندرخواست زیاد (افزونی سؤال 

کند بلکه باید گیري قرض خود سختگیري اما وام دهنده نباید در بازپس
  .به مقروض مهلت کافی دهد

          
            

          2  

، تنگدست بود پس مهلتی     ]بدهکار[و اگر   
باید تا گشایشی یابد، و اینکه صدقه بدهید 

  .دانستید برایتان بهتر است اگر می

 عـرش  ياي جـز سـایه  خواهـد در روزي کـه سـایه     کسی که می  " -
یرد، باید به بدهکار مهلت دهد تا به    او قرار گ   ي زیر سایه  ،خداوند نیست 

 3". خود بگذردفراخی رسد و یا از حقّ

 به او مهلت دهد، مثل این اسـت کـه       وکسی که مؤمنی را قرض      " -
دهنده هم مال خود را زکات و صدقه داده باشد و خود آن شخص مهلت          
 4".در حال نماز جماعت با مالئکه باشد تا زمانی که طلب او برگردد

 برادر مسلمانش قرض دهد، به هر درهمی ثواب وزن کسی که به " -
اگر کسی با بدهکار خـود      . هاي رضوي و طور سینا را دارد      کوهی از کوه  

مدارا کند و به او مهلت الزم را دهد، او را از پـل صـراط همچـون بـرق       
کـس  آن. بینـد خواهند و نه عذابی میدهند و نه حسابی از او می     عبور می 

                                                        

.443:  تحف العقول  
) .280/ بقره(  
 .59/ 2: من الیحضر  
 .138 :ثواب األعمال  

  هاي جوشانچشمه ® 126

 در او قرضی خواهد و او ندهد، خداوند بهشت را            از که برادر مسلمانش  
  1".کندبر او حرام میگیرند، روزي که نیکوکاران پاداش می

ها و نیز بنابر آنچه گفته شد، اسالم براي حفظ کرامت و عزّت نفس انسان
ي اخـالق و بزرگـواري در میـان مؤمنـان، دسـتورات و              گسترش روحیه 

. دهنـدگان دارد ندگان و هم براي وام    گیرارشادات گوناگونی هم براي وام    
شـود آن اسـت کـه    اما سؤالی که اکنون با توجه به بحث انفاق مطرح می         

هـاي اجتمـاعی    یـک از گـروه    هریک از انفاق و قرض را بایـد بـه کـدام           
  اختصاص داد و به عبارت دیگر هرکدام چه مصارفی دارند؟

قتـصادي بـه سـه گـروه        توان از نظر اوضاع ا    افراد را می  در پاسخ باید گفت؛     
  :تقسیم کرد

 ثروتمندان -
 فقیران -
 ي متوسططبقه -

از آنجایی که ثروتمندان با گرفتن قرض، این امکان را از نیازمندان سلب و دسـت      
ه    آنان را کوتاه می  کنند، روا نیست قرض بگیرند مگر در امور تولیدي کـه بـا توجـ

ـتغال و ثـروت در       شمار دیگر از جملـه ایجـا      به بازگشت سرمایه و فواید بی      د اش
  .ي اسالمی، نه تنها منعی ندارد که مورد تأیید نیز هستجامعه

  قـرض و وام نیـستند، چراکـه توانـاییِ         فقیران و نیازمنـدان نیـز مـستحقّ       
 گیرندگان انواع انفاق و صـدقه       ياینان در زمره  . بازپرداخت آن را ندارند   

                                                        

) .369/ 73: بحار(و ) 289: همان(   
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می به مـن ده تـا   وا": آمد و گفت  7 صادق مردي نزد امام   .گیرندقرار می 
زمـانی  یعنی تا   ": به او فرمود  امام   ".زمانی که دستم باز شد پرداختش کنم      

تا ":  فرمود ").زراعتی ندارم  (نه به خدا  ":  آن مرد گفت   " برسد؟ که زراعتت 
نـه بـه   ":  گفـت "بـازگردد؟ اي گذاري کرده که در آن سرمایه   سود تجارتی   

:  گفـت "فروخته شود؟) اريکه د (تا ملکی   ":  فرمود ".)تجارتی ندارم  (خدا
پـس تـو از آن کـسانی    ": فرمود7 امام صادق  ".)ملکی ندارم  (نه به خدا  "

ی در اموال ما قرار داده است         هستی   اي  گـاه کیـسه   آن ".که خدا برایت حقّ
 و مشتی پول بـه آن مـرد   نموده دست در آن ،که در آن پول بود خواست    

 آن افـراط یـا    کـردنِ از خدا بترس و در خـرج ": فرمودبه او سپس و  داد
تبـذیر از اسـراف اسـت و خـداي بـزرگ            . رو بـاش  تفریط مکن، و میانه   

  1"! به هیچ روي تبذیر نکنیدو ال تُبذِّر تَبذیراً: فرموده است

 گروه متوسط جامعه است که داري کـسب و کـار     این قرض مختص  بنابر
اي بـا  هآیند، امـا در برهـ  مشخص بوده از پس خرج خود و خانواده برمی      

 بـا گـرفتن قـرض    کننـد و مـی وقوع یک حادثه احتیـاج بـه کمـک پیـدا        
هـا  شود و البته پس از گذراندن این موقعیـت بعـد          مشکالتشان مرتفع می  

آن را خواهند داشتتوانایی پرداخت  . 

کسی که دنبال روزي برود     ": روایت شده است  7بن جعفر از امام موسی  
در واقع قـرض نـوعی    2". قرض کندواندت میگاه و در تنگنا قرار گیرد، آن    

 اسـالمی بـراي گذرانـدن و رفـع و     يبستان در سطح عموم جامعه ـ  بده

                                                        

. 501/ 3: الکافی  
 .318/ 1: به نقل از نظام اقتصاد اسالمی  

  هاي جوشانچشمه ® 128

 اسـت  غنیمتـی  تـوانگري دهی در زمان  وام". رجوع کردن مشکالت است   
  1". در روز نیازاسترداد آنبراي 

داشتن کسب و کار و قصد پرداخت و نیت       (البته افرادي با همین شرایط      
. ماننـد  مـی  ز اما بنا به دالیلی از پرداخـت آن عـاج          ،گیرندقرض می ) خیر

 صـورت عـدم   اینجاست که ابتدا توانمندان باید به آنان مهلت دهند و در       
 را از ها بدهی گونه حکومت اسالمی است که این     ي وظیفه توانِ پرداخت، 

  2. زکات بپردازدمحلّ

 سـعی و    کـس کـه بـا     آناگر  ": روایت شده است  7بن جعفر از امام موسی   
اش را اداره  آورد و خـود و خـانواده      کوشش از راه حالل روزي به دست می       

 به این که براي تأمین معاش خود سـعی و           هنماید تنگدست گردد، با توج    می
کوشش کرده است، بر خدا و رسول است کـه خرجـی او را بدهنـد و اگـر                   

ر پیشواي درگذشت، بر پیشواي مسلمانان است که بدهی او را تأمین کند و اگ
زیرا خداوند در قرآن . مسلمانان این وظیفه را انجام ندهد، گناهکار خواهد بود

  3".زکات براي مصرف فقرا، مساکین و بدهکاران است: فرمایدمی

                                                        

 .398/ 31نامه: نهج البالغه، صبحی صالح  
.           

               )60/ توبه(  
) .سؤال شد تا چه مدت باید به بدهکار مهلت داد؟ 7از امام رضا. )733/ 2: الحیاة

تا روزي که خبر بدهکاري او به پیشواي مسلمانان رسد و متوجه شود که این    «: فرمود
بـراي  ) 734: همان( ».ین بدهی او را بپردازد   شخص بدهکار است و باید از سهم غارم       
   )249/ 27: بحار(و ) 407/ 1: الکافی: (ك.دیدن احادیث دیگري با همین مضمون ر


