احکام کفايت و الگوي مصرف در نظر برخي از علماي تشيع در دوران معاصر
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براي شناخت الگوي مصرف ابتدا الزم است که با احکام مرتبط با الگوي مصرف و اخالق همانند
احکام کفايت ،اسراف ،زهد و قناعت و مانند آن آشنا شويم .اين تحقيق در صدد است که به
احکام مرتبط با الگوي مصرف در رسالههاي عمليه ،فتاوي و نظر برخي از علماي تشيع بپردازد
و براي انجام اين هدف ابتدا به برخي از رسالههاي عمليه رجوع ميشود و با توجّه به اينکه اکثر
احکام بيان شده در رساله ها اتّفاقي و حتّي با عبارت واحد است ،بنابراين احکام کفايت از يکي
از رسالهها ذکر مي گردد و چنانچه اختالفي ما بين علما باشد ،نظرات خاص آنها با آن ذکر
ميگردد.
احکام مرتبط با الگوي مصرف در اين تحقيق از رساله امام خميني ذکر شده و همچنين در
جاهايي که مساله اي در رساله هاي عمليه وجود نداشته از برخي علما و مراجع (در زمان
نوشتن مقاله) سؤال گرديده و پاسخ آنها در اين مقاله نوشته شده است .مقاله در نه باب نوشته
شده و بيشتر در ارتباط با حداقل مصرف ،اسراف و تبذير و مانند آن ميباشد.
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احکام کفايت و الگوي مصرف در نظر برخي از علماي تشيع در دوران معاصر
براي شناخت الگوي مصرف ابتدا الزم است که با سطح مصرف مطلوب ،سطح مصرف ممنوع و
احکام آن دو در نظر علما آشنا شويم .با فرض اينکه کفايت حدّاقلّ مطلوب مصرف براي افراد
باشد ،بنابراين براي به دست آوردن احکام مرتبط با الگوي مطلوب مصرف بايد به احکام کفايت،
اسراف ،مراتب مصرف و برخي مسايل اخالقي رجوع شود.
اين تحقيق در صدد است که به احکام مرتبط با الگوي مصرف در رساله هاي عمليه ،فتوا و
نظر برخي از علماي تشي ع بپردازد و براي انجام اين هدف ابتدا به رساله هاي عمليه رجوع
ميشود و با توجّه به اينکه اکثر احکام بيان شده در رساله ها اتّفاقي و حتّي با عبارت واحد
است ،بنابراين احکام کفايت از يکي از رساله ها ذکر مي گردد و چنانچه اختالفي ما بين علما
باشد ،نظر خاص افراد با آن ذکر مي گردد.
1
احکام کفايت در اين تحقيق از رساله امام خميني ذکر شده و بقيه (رساله هايي که در نرم
افزار المعجم الفقهي متعلق به مؤسسه آيه اهلل گلپايگاني ذکر شدهاند) حذف گشته و در صورت
اختالف ،فتواي بقيه علما نيز ،ذکر گرديده است و همچنين در جاهايي که مساله اي در رساله
هاي عمليه وجود نداشته از برخي علماي و مراجع فعلي (در زمان نوشتن مقاله) ،سؤال و پاسخ
آنها در اين مقاله نوشته شده است 2و بنابراين نظر کساني ارائه شده که به همه و يا برخي از
سؤاالت مذکور پاسخ دادهاند.
 -1مراتب مصرف و اهمّيت برخي بر برخي ديگر
اکثري ت علما بر سه سطح مصرف حالل معتقد بوده که از سطح پايين آن با سطح کمتر از
ضروريات شديد ،کمتر از ضروريات ،حدّ امساک و تقتير ،کمتر از سطح حياتي معيشت و کمتر
از کفاف و از سطح باالي آن با زيادي ها (در نظر غزالي) ،نيازهاي غير شديد (در نظر شهيد
صدر در کتاب اقتصادنا) ،مصرف براي لذّت )در نظر نراقي در کتاب عوايدااليام) و سطح توسعه
(در نظر برخي فقهاي شيعه منتج از روايات در فتاواي همين مقاله) و تحسينيات (در نظر
 .1توضيح المسائل (فارسي) آيات عظام روح اهلل موسوي خميني ،محمد رضا گلپايگاني ،الشيخ محمد علي األراکي،
آقاى حاج سيد علي حسيني سيستاني ،حاج شيخ ميرزا جواد تبريزى ،الشيخ فاضل اللنکراني ،حاج شيخ حسين
وحيد خراسانى ،الشيخ حسين النوري ،السيد محمدالروحاني ،الشيخ محمد تقي بهجت ،حسينعلي منتظري و
ابوالقاسم خويي.
 .2سؤاالت از همه يا اکثر مراجع معروف از طريق اينترنت و دفتر آنها پرسيده شده است ولکن بسياري از بيوت
پاسخي ندادند و لذا استفتائات فقط مربوط به برخي از آنها مي باشد .برخي از مراجع و علماي ذکر شده در مقاله
نيز ،در معجم فقهي آيه اهلل گلپايگاني نيز رساله اي از آنها نيامده است.
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شاطبي در کتاب الموافقات) همه بيانگر سطح سوم و همچنين سطح حاجيات ،کفاف ،سطح
قناعت و زهد ،ارضاي نيازهاي شديد و سطح کافي و حاجت نيز در نظر اکثريت بيانگر سطح
دوم مصرف به حساب آمده و همچنين گاهي يک سطح خود به دو قسم تقسيم شده است؛ مثالً
سطح مسکنت و اضطرار دوسطح مربوط به مصرف کمتر از کفاف يا سطح دوم مصرف مي باشد
(ر .ک :جهانيان ()1391؛ ميرمعزي ( )1388و مقاالت باقري تودشکي) .در ادامه به نظر برخي
از علما و مراجع قم در مورد تقسيم سطح مصرف توجه فرماييد.
 1-1مراتب مصرف در اسالم
استفتاء :نظر شما در مورد سطوح مصرف در اسالم چيست؟
منتظري :آنچه در اسالم هست در رابطه با طرز زندگي و مصرف سه مرتبه است .مرتبه
زاهدانه و مرتبه توسعه در زندگي و مرتبه اسراف که اولي در ارتباط با خود شخص مطلوب و
مقدمه رسيدن به کماالت معنوي است و دومي در ارتباط با افراد تحت تکفل و معاشرين و
حفظ حيثيت اجتماعي شخص است که با انجام کارهاي خير و رسيدگي به زير دستان و ضعفا
وسيله قرب به درگاه حق را فراهم ميسازد و سومي که در عرف و محيط و شرايط خاص
زندگي فرد به زياده روي تعبير ميشود ،اسراف و حرام است.
صافي :مرحله امساک و تقتير ،کفاف با قناعت ،توسعه و اسراف .توسعه ايجاد رفاه براي عائله
است تا حدي که اسراف و تبذير نباشد و قناعت و تحميل آن بر عائله در وقت نداري است .ولي
انسان براي خودش ميتواند در همه حال جهت تربيت نفس به اندک از دنيا قناعت نمايد.
موسوي اردبيلي :مراتب مصرف عبارت است از :مرتبه تقتير ،مرتبه کفاف و مرتبه توسعه و
مرتبه اسراف ،همچنين بايد ذکر شود که تقتير بدون قصد زهد و قناعت ،و نيز اسراف روش هاي
مطلوب زندگي در اسالم نمي باشد و مرحله زهد در افعال و کفاف و قناعت در زندگي شخصي و
مرحله توسعه در زندگي خانوادگي همراه با رعايت اعتدال و ميانه روي روشهاي مطلوب
مصرف ميباشد؛ در خبري از عبداهلل بن أبان آمده است « :سألت أباالحسن األول عليه السالم
1
عن النفقه علي العيال ،فقال :ما بين المکروهين :االسراف و االقتار».
گرامي -1 :امساک و تقتير که از قناعت کمتر است ،و به عنوان زهد هم نيست؛  -2زهد؛
 -3قناعت و کفاف؛  - 4توسعه؛  -5اسراف.
بيات زنجاني :سطح مصرف با توجه به شرايط و موقعيت اجتماعي و منابع درآمدي و شأن
افراد که در سؤاالت گذشته به آنها پاسخ داده شد ،مشخص ميشود و بنابراين سطح مصرف در
اسالم آن است که مسلمان از مقدورات درآمدي خويش با رعايت کردن مقررات شرعي بدون
 .1از امام کاظم (ع) در مورد نفقه عيال سؤال کردم ،امام فرمود بين دو امر حرام است :اسراف و اقتار.
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افراط و تفريط استفاده کند.
نظر گرامي متفاوت از سه نظر ديگر مي باشد و بنابراين معتقد به چهار سطح مصرف است؛
در حالي که بقيه نظرها همانند هم بوده و در نتيجه زهد ،قناعت و کفاف با يک سطح مصرف
سازگار ديده ميشود.
 -2محدوده مصرف ممنوع
مصرف داراي مراتب است که برخي از مراتب آن ممنوع است .اسراف و تبذير از موارد ممنوع
مص رف بوده که در نظر برخي ،اين دو متفاوت و در نظر برخي ديگر ،يکي به حساب مي آيند و
در نظر اول مورد تبذير بيان شده است که حتماً با اتالف مال يا اشياء فايده دار همراه است و
متناسب با عدم کارآيي فني در اقتصاد مي باشد؛ در حالي که اسراف ،هم با تبذير روي ميدهد
و هم ،با غير از تبذير که اسراف خاص مي باشد و آن بهينه نبودن مصرفي است که اتالفي نيز
در آن وجود ندارد .مصرف بيش از شأن درآمدي مصرف غير بهينه است که اسراف بوده ولي با
تبذير همراه نيست و خالصه اينکه اسراف يعني نبود کارآيي اقتصادي .البته در نظر يکي بودن
اسراف و تبذير همه موارد اسراف هم اسراف بوده و هم تبذير.
همچنين در برخي نظرات اسراف و تبذير در ارتباط با از بين بردن و يا درست استفاده
نکردن مال دآن است ه شده و برخي آن را فراتر دآن است ه و حتي درست استفاده نکردن از
آشغالي که در سطح خرد مال نيست را نيز اسراف و تبذير دآن است ه اند .سؤال زير که از
مراجع و علما شده است ،به اين مطلب اشاره دارد (ر .ک :باقري تودشکي.)1386 ،
 -1-2تبذير در دور ريختن اشياي بي قيمت ولي با فايده
استفتاء :آيا اسراف فقط در مال است و يا اينکه اسراف در غير مال در اشيايي که فايده دار
مي باشند نيز راه دارد و بنابراين در شرايط فعلي چه بسا دور ريختن آشغال ها به محلّي دور از
دسترس شهرداري که از آنها استفاده ميکند ،اسراف باشد.
صافي :آنچه که داراي فوائدي است که مورد اعتناء عقالست ،از بين بردن آن فوائد اسراف
محسوب مي گردد ولي مورد مذکور در سؤال از آن مورد نيست.
منتظري :مورد مذکور از موارد تبذير است و آنچه در سؤال مطرح شده است ،حرام مي باشد.
موسوي اردبيلي :اتالف نمودن و هدر دادن اشيايي که بالفعل و بدون مشقّت صاحبانش
براي استفاده صحيح و مشروع صالحيت دارند و عقالء انسان را در اتالف آنها نکوهش ميکنند،
تبذير و اسراف بوده و جايز نمي باشد .در روايتي از سليمان بن صالح آمده است :قلت البي
عبداهلل (ع) ما ادني ما يجيء من االسراف؟ قال :ابتذالک ثوب صونک و اهراق فضل انائک و
اکلک التمر و رميک بالنوي هاهنا و هاهنا (الحر العاملي ،ج.)555 :21
گرامي :آري اگر شهرداري به راحتي جداسازي زباله را براي مردم آسان کرده است ،اسراف
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محسوب ميشود
بيات زنجاني :همان طور که اسراف را معنا کرديم و آن عبارت بود از تجاوز از حدّ اعتدال ،و
امّا مثالي که آورده ايد مانند آشغال ها ،اتّفاقاً در همان ماده اسراف در روايت وارد شده است،
بيرون انداختن هسته خرما از طرف معصوم مورد نهي واقع شده و از مصاديق اسراف ممنوع به
شمار رفته است.
به نظر ميرسد که همه جواب ها به فايده داشتن آشغال ها در سطح کالن توجه داشته و
جواب آيه اهلل صافي گلپايگاني ناظر بر سطح خرد براي يک فرد و يا يک خانواده است.
 -2-2کدام مصرف خمس دارد؟
از برخي مسائل رساله هاي عمليه به دست مي آيد که در برخي موارد بر مصرف نيز عالوه بر
دارايي خمس وضع شده است که خود فرد بايد آن را تخمين زده و مقدار پولي آن را به محلّ
مصرف آن برساند و برخي از موارد آن نيز در جامعه مغفول است که سؤال زير به آن اشاره
دارد(ر .ک :باقري تودشکي.)13 87 ،
استفتاء :در فتاوا ديده ميشود مخارجي که بدون غرض عقاليي ميباشند ،مؤونت و مخارج
معاف از ماليات خمس ،محسوب نميشوند .بنابراين آيا چنانچه شخصي بيش از شأن درآمدي
خود انفاق کرد و يا بيش از شأن خود ،وارد مخارج تجمالتي شد و مثالً به رنگ کاري خانه
مشغول شد در حالي که شأن درآمدي او با اين کار سازگار نبود ،آيا اين چنين شخصي بايد
خمس اين مخارج را نيز ،بپردازد؟ يا اينکه اين چنين مخارجي با غرض عقالئي همراه است.
صافي :تعيين هزينه هاي نامتعارف آنچه مورد غرض عقال نيست هم با عرف و عقالست و
خمس آن الزم است.
منتظري :آنچه از ارباح مکاسب در باب خمس مستثني ميباشد ،مؤونه متعارفه و در حد
شأن است.
بهجت :به مساله  1380رساله مراجعه شود .مساله ( :)1380اگر به واسطه قناعت کردن،
منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چيزى از مخارج سال زياد بيايد ،بايد خمس آن را بدهد .و
همچنين اگر کسى بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از در آمد مصرف کند،
خمس مقدار زائد را بايد بدهد ( بهجت.)1377 ،
مکارم شيرازي :هر گاه غرص عقالني در کار باشد ،شأن اوست ولي اگر عقال اين کار را
درباره او زائد بدانند بايد خمس آن پرداخت شود؛ مثالً به جاي يک تلويزيون در هر اتاق از اتاق هاي
خانه ،تلويزيون گران قيمتي نصب کند.
موسوي اردبيلي :مخارجي که اسراف و تبذير محسوب گردد و يا غرض عقالئي بر آنها
مترتب نباشد ،جزو مؤونه مستثني شده نمي باشد ،بلکه آن مخارجي که براي رفع نياز و کمبود
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زندگي متناسب با شرائط و موقعيت شخص مصرف گردد جزو مؤونه محسوب ميگردد.
گرامي :ميزان مخارج زندگي (که خمس ندارد) بر اساس نياز اعم از جهات مادي و آبرو و
مانند آن ميباشد و حتّي مثل نيازهاي روحي را شامل ميشود که اگر ارضاء نشود ،شخص دچار
افسردگي ميشود.
بيات زنجاني :مخارجي که غرض صحيح عقالني ندارد يا داخل در يکي از عناوين حرام مي
باشد مانند هزينه براي عياشي و توسعه بساط قمار و مجالس لهو و لعب و امثال ذلک تحت
عناوين اسراف و تبذير است که در ضمن سؤاالت بعدي پاسخ آن را خواهم داد و اما انفاق اگر
فردي مالک چيزي نيست و نياز به آن ندارد ،چه اين نياز از قبيل خودش باشد و يا از قبيل
وايستگانش نه تنها حرام نيست ،بلکه داراي اجر و ثواب هم هست ،حتّي قرآن کريم انفاق هاي
مالي را در صورتي که از مال خودش باشد -حتّي اگر مورد نياز خود و خانواده اش باشد -ايثار
به شمار آورده و مورد ستايش قرار داده است و تجمّل گرايي و استفاده مطلوب و بهينه از
امکانات و پول ،اگر از مال خودش باشد و يا حتّي اگر قرض کند امّا در پرداخت آن به زحمت
نيفتد ،جزء هزينه محسوب ميشود و پرداخت خمس آن الزم نيست .امّا اگر خودش نداشته
باشد و از اموال ديگري استفاده کند و يا بر اوالد و عيال خودش از نظر زندگي فشار وارد سازد و
در حقيقت آنان را در زحمت و مشقّت قرار دهد و اين هزينه را صرف تجمّل گرايي خودش
کند ،در عنوان اسراف و اگر با ريخت و پاش همراه باشد ،تحت عنوان تبذير قرار ميگيرد و
حرام است و مؤونه محسوب نيست و خمس آن را بايد بپردازد.
ماليات بر مصرف اسرافي ميتواند از اتالف منابع جلوگيري کند که همه پاسخ ها به آن
اشاره دارند.
 -3-2مرز اسراف در مصرف کاالهاي بسيار لوکس
برخي اوقات بيان ميشود که مصرف برخي از کاالهاي بسيار لوکس در جامعه اسراف است
ولکن در مرتبه آن ممکن است اختالف وجود داشته باشد .در اقتصاد متعارف براي کاالي
لوکس تعريف فني و خاصّي شده و شاخص هايي نيز براي شناسايي آن معرفي شده است که
ميتواند راهي براي شناخت کاالي بسيار لوکس نيز در جامعه باشد ولکن نظر اکثريت علما با
اسراف بودن مصرف آن به طور مطلق سازگاري ندارد که سؤال زير به آن اشاره دارد (ر .ک:
باقري تودشکي.)1386 ،
استفتاء :در اقتصاد روز ،بعضي از کاالها بسيار لوکس ميباشند ،آيا استفاده از اينگونه
کاالهاي لوکس اسراف محسوب نميگردد؟ و آيا کالً اشخاص ميتوانند با افزايش درآمدشان
هرگونه کاالي پر قيمت و با کيفيت بااليي را خريداري کرده و استفاده کنند ،به گونه اي که
اسراف محسوب نشود.
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منتظري :اسراف زياده روي درمصرف هر چيز و نسبت به شرايط و شئونات شخص ميباشد.
مکارم شيرازي :کاالهاي لوکسي که از نظر عقاليي نيازي به آن نيست ،اسراف محسوب ميشود.
صافي :لوکس بودن کاال يا گران بودن قيمت مالک نيست و اگر تهيه و خريد چنين لوازمي
در شان شخص باشد ،مانعي ندارد ولي اجتناب از تجمالت که در حد تبذير نباشد ،مطلوب
است و اگر تبذير باشد ،جايز نيست.
موسوي اردبيلي :اسراف در امور مالي ،مصرف غير بهينه و زائد بر مقدار مورد نياز ميباشد
که البته نياز افراد بسته به شرائط و موقعيت آنها متفاوت است؛ در حديثي از اسحاق بن عمار
آمده است که به حضرت صادق عليه السالم گفته شد :آيا جايز است فرد مؤمني سي عدد
پيراهن داشته باشد؟ فرمود :بلي ،اين اسراف نيست ،اسراف آن است که لباس تجمل و
آبروداريش را در موارد خدمت و کار استفاده نمايد (الحر العاملي ،1408 ،ج.)51: 5
نقطه مقابل اسراف ،تقتير و سخت گيري در مصرف که از زهد و قناعت نشأت نگرفته است،
ميباشد ،که هر دو عمل در اسالم مورد نهي و نکوهش واقع شده است ،و بهترين نوع مصرف
که در اسالم نسبت به آن ترغيب و تشويق شده ،قناعت در مصرف شخصي ،توسعه همراه با
رعايت اقتصاد و اعتدال نسبت به خانواده ،عيال و زيردستان ميباشد ،پس صرف استفاده از
کاالهاي لوکس و گران قيمت و داراي کيفيت عالي در صورتي که متناسب با نياز افراد و شرائط
و موقعيت آنها باشد ،اسراف نمي باشد.
گرامي :معموالً کاالهاي لوکس به کاالهايي گفته ميشودکه مورد نياز زندگي نبوده از
تشريفات زائد حساب مي شود ليکن اگر فرض شود در موردي و در شرائطي خاص همان کاال
الزم باشد که مثالً اگر در فالن زندگي نباشد ،وهن و کسر شأن شخص حساب شود ،اسراف
نيست .زيادي درآمد هم مجوز مصرف بيشتر نيست ،مصرف مربوط به نياز است ليکن نياز اعم
از جهات مادي يا آبرو و مانند آن ميباشد که در ارتباط با امور واقعي است و نه توهمي و
خيالي و تشريفات اعتباري خود شخص فقط.
بيات زنجاني :اسراف بر خالف تعاريف رايج ،عبارت است از تجاوز از حد اعتدال .بنابراين اگر
کسي داراي درآمد بيشتري است ،او ميتواند مصرف خود را تغيير داده و بر آن بيافزايد و
استفاده از کاالهاي لوکس در صورتي که قدرت تهيه آن را بدون زحمت داشته باشد و تبعات
جنبي اخالقي و اجتماعي و حيثيتي نداشته باشد ،مانعي ندارد و اسراف محسوب نميشود و
بنابراين صرف لوکس بودن مالک ممنوعيت و حرمت نيست.
 -3الگوي مطلوب مصرف
مصرف حالل نسبت به خود شخص داراي مراتب است که برخي از آن مراتب واجب ،برخي
ديگر (مانند سطح کفاف) مطلوب و مستحب و در نهايت ،برخي از مراتب باالتر آن (يعني مرتبه
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بيش از کفاف) مکروه مي باشد ولي در عين حال از برخي فتاوا به دست مي آيدکه سطح باالي
مصرف از جانب شخص نسبت به ديگران (عيال ،خويشان و فقرا) نيز مستحب است و بنابراين
الگوي مطلوب مصرف براي خود فرد ،کفاف و براي ديگران ،سطح توسعه و بيش از کفاف مي
باشد که سؤال بعدي از علما در اين ارتباط است (ر .ک :باقري تودشکي.)1391 ،
 -1-3استحباب توسعه در زندگي
استفتاء :توسعه در زندگي مستحب است ،و بعضي از روايات بر اين مساله داللت دارند؟
محدودت استحبابي اين توسعه کجاست؟ و چنانچه نفقه واجب همه نيازهاي متعارف را در بر
گيرد ،آيا توسعه در چه سطحي از زندگي استحباب دارد تا اينکه با زهد و قناعت که بدون
کاهش مصرف در حدّاقل متعارف ممکن نيست ،تناقض نداشته باشد.
صافي :توسعه ايجاد رفاه براي عائله است تا حدي که اسراف و تبذير نباشد و قناعت و
تحميل آن بر عائله در وقت نداري است .ولي انسان براي خودش ميتواند در همه حال جهت
تربيت نفس به اندک از دنيا قناعت نمايد؛ واهلل العالم..
منتظري :توسعه به معني سخت گيري ننمودن و به حد اسراف نرسيدن است.
موسوي اردبيلي :زهد افعالي و قناعت که در اسالم نسبت به آن ترغيب و تشويق گرديده
مربوط به زندگي شخصي انسان است ،ولي توسعه در ارتباط با خانواده و عيال انسان است .پس
تهافتي بين اين دو امر نيست ،و توسعه از لحاظ مورد و کيفيت و کميت  -بسته به شرائط و
موقعيت افراد  -بايد به گونه اي باشد که همراه با رعايت اعتدال و ميانه روي بوده و از هرگونه
اسراف و تبذيري به دور باشد.
گرامي :از مجموع روايات و دقت در لغت به نظر ميرسد زهد روحي يعني دل نبستن و نه
نداشتن و مصرف نکردن ،زهد افعالي يعني به ضرورت اکتفا کردن ،قناعت اندکي از زهد
گشايش بيشتري دارد و همان است که در برخي از روايات در کفاف ذکر و مدح شده است،
توسعه گشايش در زندگي است که در مورد خود شخص ممدوح نيست و در مورد عيال مدح
شده است.
بيات زنجاني :توسعه در زندگي عبارت است از اينکه انسان نوعي با دست و دلبازي هزينه
کرده و براي خود و خانواده اش شرايط زندگي راحت تر و بي دغدغه تر و يا با دغدغه حداقل به
وجود آورد .به طور طبيعي اين توسعه عمدتاً در ارتباط تنگاتنگ با منابع مالي و درآمد افراد
است .اگر درآمد مطلوب و سرشار باشد ،در اسالم سفارش شده که از اين درآمد سرشار ،هم
خود و هم ،خانواده ،نزديکان و همسايگان بهتر بهره مند گردند و ظاهراً توسعه در زندگي با
ايجاد رفاه ،راحتي و آسايش براي ديگران همراه است و توسعه براي به دست آوردن آنهاست؛
واال خود توسعه با ايجاد رفاه و راحتي و آسايش براي ديگران همراه است و توسعه راه به دست
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آوردن آنها است واال خود توسعه و صرف آن موضوعيتي ندارد و طبيعتاً انجام دادن کارهاي
خوب ،مطلوب و مستحب حد قابل اندازه گيري ندارد؛ مثالً نماز مستحبي خواندن و کمک به
ديگران و دستگيري از افراد حد ندارد و تنها حدي که دارد اين است که براي انجام دهنده
مقدور باشد و طوري باشد که مانع انجام واجبات و يا موجب ورود در محرمات نگردد و شما مي دانيد
نيازهاي متعارف هم ،حداقل و حداکثر دارد.
توسعه يعني عدول از حداقل و تمايل به حداکثر و بنابراين انسان ميتواند در همان نياز هاي
متعارف هم توسعه را مد نظر قرار دهد .اما مساله و معناي زهد و قناعت بيشتر به امور روحي و
نفساني بر مي گردد .معناي زهد عدم استفاده از امکانات خدادادي نيست بلکه عدم تعلق روحي
و نبود وابستگي به امور دنيوي است .حضرت سليمان (ع) در عين اينکه حاکم بودند ،رسول
خدا (ص) و امام علي(ع) در عين اينکه حاکم مسلمين بودند ،زاهد و قانع بودند .قناعت عبارت
است از عدم گرايش به اسراف و تبذير که با عدم تعلق روحي به زهد و قناعت در تضاد نمي باشد.
براي اصالح الگوي مصرف ابتدا الزم است که الگوي مطلوب براي جامعه و افراد روشن گردد
تا سپس جامعه و افراد به سوي آن سوق داده شوند و تحليل سؤال مذکور در جاي خود انجام
گرفته است که به آنجا احاله ميشود (ر.ک :باقري تودشکي.)1391 ،
 -4شناخت حدّاقلّ مصرف
همان گونه که بيان شد ،مصرف داراي مراتب است و بنابراين يک حدّاقل مصرف حالل داريم و
يک حدّاکثر مصرف حالل که هم مرز با اسراف است .علماي اسالم معتقدند که حدّاقل مصرف و
يا درآمد ،به اندازه رفع فقر (يا خط فقر) است که رساله هاي عمليه نيز به آن پرداخته اند (ر.
ک :باقري تودشکي.)1388 ،1387 ،1386 ،1384 ،
 4-1تعريف کفايت (حدّ فقر)
( -4-1-1مساله  :)1925انسان ميتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند :اول ،فقير ،و او
کسى است که مخارج سال خود و عيالش را ندارد ،ولى کسى که صنعت يا ملک يا سرمايهاى
دارد که ميتواند مخارج سال خود را بگذارند ،فقير نيست (خميني( .)1373 ،آنچه نوشته
ميشود از رساله امام خميني است و نظر بقيه رساله ها اگر با ايشان يکي باشد ،ذکر نمي گردد
1
ولکن اگر متفاوت باشد در ادامه ذکر ميشود).
 -4-2چگونگي تشخيص کفايت (حدّ فقر)
راه هايي براي تشخيص کفايت افراد وجود دارد که برخي به صورت عيني بوده و برخي به
صورت ذهني که در عيني به علم و متخصصين رجوع ميشود و در روشهاي ذهني به خود افراد
 .1به معناي اين است که همين عبارت با همين الفاظ در رساله هاي ديگر نيز ذکر شده باشد.
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که معموالً از آنها در مورد حد کفايتشان مي پرسند .در رساله هاي عمليه برخي مسائل با
روشهاي ذهني همخواني دارد که مسائل زير به آنها اشاره ميکند (ر .ک :باقري تودشکي،
.)1391 ،1387 ،1384،1390
(مساله :)1931به کسى که قبالً فقير بوده و مى گويد فقيرم ،اگر چه انسان از گفته او
اطمينان پيدا نکند ،ميشود زکات داد (خميني.)258 :1373 ،
(مساله :)1932کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده ،يا معلوم نيست فقير بوده يا نه،
اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است ،ميشود به او زکات داد (همان .)258 :1373،
(مساله :)1940کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده ،چنانچه از گفته او اطمينان
پيدا نشود ،احتياط واجب آن است که به او زکات ندهند(.خوئي)333: 1412،
(مساله  :)2031کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده ،چنانچه از گفته او اطمينان
پيدا نشود ،احتياط واجب آن است که به او زکات ندهند (گلپايگاني.(342 :1413،
(مساله  :)1940کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده ،چنانچه از گفته او اطمينان
پيدا نشود ،احتياط واجب آن است که به او زکات ندهند (سيستاني1415 ،ق.)399 :
(مساله  :)1924کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده چنانچه به گفته او اطمينان
پيدا نشود ،نبايد به او زکات بدهند (روحاني.)325 :
(مساله  :)1925کسى بگويد فقيرم ،نميشود به او فطره داد ،مگر آنکه از گفته او اطمينان
پيدا شود ،يا انسان بداند که قبالً فقير بوده است (روحاني.(325 :
(مساله  :)1939کسى که مى گويد فقيرم و قبالً فقير نبوده ،يا معلوم نيست فقير بوده يا
نه ،اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است ،ميشود به او زکات داد (تبريزي.)349 :
(مساله  :)2019اگر کسى بگويد فقيرم ،نميشود به او فطره داد ،مگر آنکه اطمينان پيدا
کند يا انسان بداند که قبالً فقير بوده است (نوري.)389 :1373 ،
(مساله  :)2013اگر کسى بگويد فقيرم ،ميشود به او فطره داد ،ولى اگر بداند که قبالً غنى
بوده است ،بنابر احتياط (واجب) الزم به مجرد گفتنش نميشود فطره به او داد ،مگر آنکه به
گفته او اطمينان پيدا شود (تبريزي.)349 :
(مساله  :)1945به فقيري که گدائى ميکند ،ميشود زکات داد ،ولى به کسى که زکات را
در معصيت مصرف ميکند ،نميشود زکات داد (خميني.)259 :1373 ،
(مساله  :)1936به خيال اينکه کسى فقير است به او زکات بدهد ،بعد بفهمد فقير نبوده،
يا از روى ندانستن مسأله به کسى که مى داند فقير نيست زکات بدهد ،چنانچه چيزى را که به
او داده باقى باشد ،بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد ،پس اگر کسى که آن چيز را گرفته
ميداند يا احتمال مى داده که زکات است ،انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق
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بدهد ،ولى اگر به غير عنوان زکات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زکات
را به مستحق بدهد ،و در همه صور ميتواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسى که گرفته
مطالبه نکند (همان.)258 :1373 ،
 -3-4شكّ در دارا بودن کفايت
فرد بسيار غني نمي تواند زکات بگيرد و همچنين فرد بسيار فقير نيز از مصاديق استحقاق
زکات است ولکن برخي اوقات به افرادي مي رسيم که در فقير بودن و فقير نبودن آنها شک
ميکنيم که آيا به آنها ميتوان از زکات داد و يا نه؟ و يا اينکه خود شخص به ترديد مي افتد که
از زکات بگيرد و يا نه؟ مساله بعد در اين ارتباط اس(ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
(مساله  :)1935کسى که مخارج سالش را داشته ،اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد
شک کند که آنچهباقى مانده به اندازه مخارج يک سال او هست يا نه ،نمي تواند زکات بگيرد
(خوئي) 332 :1412 ،
 -4-4توانگري بالقوّه ازمحل شغل وامالك و کسي که کاراو به اندازه کفايتش نباشد
داشتن کار فرد را از فقر خارج ميکند و نداشتن آن نيز ممکن است فرد را در مصاديق آن قرار
دهد ولکن برخي اوقات ترديد در اصل شاغل بودن و يا شغل مکفي داشتن ،براي فرد ايجاد ميشود
(همانند طالب و دانشجوياني که خرج تحصيل ندارند) که مسائل بعدي در اين ارتباط است
(ر.ک :باقري تودشکي 1387 ،و .)1391
(مساله)1930فقيرى که ياد گرفتن صنعت براى او مشکل نيست ،بنابر احتياط واجب بايد
ياد بگي رد و با گرفتن زکات زندگى نکند ،ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است ،ميتواند زکات
بگيرد (خميني.(257-258 :1373 ،
(مساله :)1928صنعتگر يا مالک يا تاجرى که در آمد او از مخارج سالش کمتر است،
ميتواند براى کسرى مخارجش زکات بگيرد .و الزم نيست ابزار کار يا ملک يا سرمايه خود را به
صرف مخارج برساند (همان.)257 :
(مساله :)1992کسى که مخارج سال خود و عياالتش را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند
مخارج سال خود و عياالتش را بگذراند فقير است و دادن زکات فطره بر او واجب نيست (همان:
.)265
اگر چه سؤاالت فوق براي شناخت فقير در زمان ترديد است ولکن اين مساله ميتواند
نتيجه اي واضح در سياستگذاري ها داشته باشد زيرا که انواع خط فقر ميتواند نقاطي را براي
دولت و حتي افراد محل شک و ترديد کند که اين پاسخ ها براي آن زمان ميتواند استفاده
شود.
 -5-4آيا مخارج ازدواج جزئي از کفايت است؟
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برخي از نيازها مربوط به نيازهاي فقر و حد کفايت است و برخي نيازهاي ديگر ربطي به حدّ
فقر ندارند و در برخي از نيازها نيز ترديد است که آيا جزيي از نياز فقر مي باشند .از باب مثال
خرج سفرهاي تفريحي خارجي نياز ضروري فقرا نيست در حالي که مخارج اوليه خوراک نياز
ضروري فقراست ولکن در مخارج ازدواج نيز ترديد ميشود که چند مساله بعد ،از رساله هاي
عمليه در اين زمينه است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
(مساله :)1951پدر ميتواند به پسرش زکات بدهد که براى خود زن بگيرد .پسر هم
ميتواند براى آنکه پدرش زن بگيرد زکات خود را به او بدهد (همان.)260:
(مساله :)1870اگر فرزند انسان يا پدر او به ازدواج نياز داشته باشد ،پرداخت هزينه آن از
زکات محل اشکال است ،و بنابر احتياط مخارج آن را از مال خودش بدهد (منتظري:1377 ،
.)328
 -6-4توجّه به شرف ،شأن ،آبرو و تجمّل در نفقه و کفايت
از نظرات جديد مورد پذيرش در اقتصاد متعارف توجه به قابليت هاي افراد در فقر و خط فقر
است .در رساله هاي عمليه نيز در نياز فقرا به شأن ،شرف ،آبرو و تجمل آنان اشاره شده است
که در برخي مقاالت و استفتائات نيز اين نظرات منطبق بر عرف و يکي لحاظ شده است ولکن
داي ره آن محدود گشته است که به برخي از آن مسائل و استفتائات در اينجا اشاره
ميشود(1.ر.ک :باقري تودشکي.)1390 ،1387 ،1386 ،1384،
(مساله )1949اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نمايد،
اشکال ندارد (خميني.)260 :1373 ،
(مساله :)1929فقيرى که خرج سال خود و عياالتش را ندارد ،اگر خانهاى دارد که ملک او
است و در آن نشسته ،يا مال سوارى دارد ،چنانچه بدون اينها نتواند زندگى کند ،اگر چه براى
حفظ آبرويش باشد ،ميتواند زکات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى
و زمستانى و چيزهائى که به آنها احتياج دارد .و فقيرى که اينها را ندارد ،اگر به اينها احتياج
داشته باشد ،ميتواند از زکات خريدارى نمايد (همان.)257 :
استفتاء :پس از عرض سالم؛ يکي از بحثهايي که در ادبيات فعلي دنيا مطرح است ،بحث
خط فقر است .که در معنا و مصداق آن اختالف است و در مباحث پيرامون آن چهار نظر در
جريان است .جمعي خطّ فقر را مطلق ميدانند ،جمع ديگري آن را نسبي ،گروه سوّمي بر

 .1نظر توجه به شان و تجمل در فقر و خط فقر در حد افراط مورد توجه نويسنده نمي باشد و به نظر ميرسد که
مساله شان و قابليت ها در نظر آمارتياسن از جهت زيادي به هم نزديک مي باشند که به مقاالتي که در اين زمينه
توسط نويسنده نوشته شده احاله ميشود.
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تلفيقي از آن دو و دسته چهارمي آن را ذهني ميدانند .خطّ فقر مطلق را مربوط به نيازهايي
که بدون آنها زندگي ميسّر نيست ،ميدانند و نوعاً اين نيازها را در خوراک ،پوشاک و مسکن
تعيين ميکنند ،خطّ فقر نسبي را در ارتباط وضع زندگي ديگر افراد جامعه معين ميکنند و
خطّ فقر ذهني را امري رواني که ذهن انسان آن را برآورد ميکند و با عادات و زهد افراد در
طبقات مختلف ،متفاوت ميگردد ،ميدانند .بر همين مبنا اختالف است ،آيا براي حد فقر ،بايد
به عادت پايينترين قشر جامعه رجوع کرد؟ و يا اينکه بايد به متخصصين تغذيه و استانداردهاي
روز رجوع کرد؟ و يا اينکه از خود افراد سؤال کرد؟ اينها همه مربوط به ادبيات امروز دنيا در
مورد خطّ فقر است.
امّا در بحث فقر و خط فقر در فقه اسالمي نيز ،گاهي کلماتي از علماي بزرگوار اسالم ديده
ميشود که به برخي از اين نظرات نزديک است .مثالً در کلمات صاحب جواهر و صاحب حدائق
و ديگران ،ديده ميشود که در اسالم خط فقر با طبقات زندگي سنجيده ميشود .آنهايي که
ثروتمند و مرفه بودهاند ،همان گونه زندگي براي آنها خط فقر محسوب ميگردد و آنهايي که در
طبقات پايين جامعه بوده اند نيز ،همان حدّ براي آنها خط فقر حساب ميگردد .و با توجّه به
اينکه مخارج همسر جزئي از کفايت خانوار است ،در مورد مخارج همسر ميفرمايند بايد به
روش متعارف با او برخورد کرد ،و معاشرت به معروف اين است که اگر زني از طبقات باالي
جامعه همسر فردي شد ،نفقه واجب او همان سطح زندگي است و اگر همسر از طبقات پايين
يک جامعه باشد ،نفقه واجب او نيز ،در همان سطح است.
بيان اين نظرات براي عملياتي کردن برنامه هاي اسالم در مورد فقرا الزم است و بنابراين
نظر حضرتعالي در مورد سؤاالتي که در زير ميآيد و مرتبط با اين مساله ميباشد ،ميتواند
کمکي براي عملياتي کردن نظر اسالم باشد:
 -1مراد از رعايت شرافت و شأن در خط فقر و نفقه چيست؟  -2آيا نيازهاي متعارف در
خط فقر و نفقه واجب ،همان نيازهاي اساسي است؟  -3سطح مصرف و مخارجي که اين نيازها
را برآورده ميکند ،طبقاتي است؟
منتظري :برخي از شؤون اعتباري که موجب اختالف طبقاتي عميق است مبناي شرعي
ندارد ،ولي برخي تفاوت ها در زندگي اشخاص وجود دارد که ناشي است از اختالف در آب و هوا
و محيط زندگي و ابزار و وسائل روز و سطح معاشرت ها و شغل هاي انتخابي و سالمت يا مرض
افراد و يا عادت هايي که به هر جهت به تدريج جزء طبيعت افراد شده به گونهاي که ترک آنها
موجب عسر و حرج است ،اين گونه تفاوت ها را در زندگي اجتماعي نميتوان ناديده گرفت و
مقصود از غني همسطح شدن است با زندگي متعارف بدون کمبود و مشقّت که حدّ متوسط
بين فقر و اتراف ميباشد .و در روايت ابي بصير از امام صادق (ع) وارد شده است« :و ما اخذ من
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الزکات فضّه علي عياله حتي يلحقهم بالناس»( 1الحراعاملي ،الوسائل ج  6و 4/8من ابواب
المستحقين للزکات) که از کلمه يلحقهم بالناس استفاده ميشود منظور شارع از تشريع زکاه
همسطح شدن جامعه و اينکه کسي از قافله اجتماع عقب نماند ،ميباشد .و در روايت ديگر ابي
بصير از آن حضرت وارد شده« :بلي فليعطه ما تأکل و يشرب و يکتسي و يتزوج و يتصدّق و
يحجّ»( 2ج.)3/41 ،6،
صافي :تشخيص شأن و شرافت افراد با عرف محل زندگي ايشان است و نياز هاي متعارف
زندگي هم بر حسب شخص و جامعه و منطقه محل زندگي به عرف آن محل مشخص مي باشد.
مکارم شيرازي :منظور از شأن اين است که اگر کمتر از آن باشد مردم آن را حمل بر
حقارت ميکنند و اين مساله جنبه تشريفاتي و زندگي طبقاتي ندارد مثالً جواني است که شأن
او استفاده از دوچرخه يا موتور است ولي مرد بزرگسال که بزرگ خانواده محسوب ميشود يا
عامل مجوزي است شان او نيست که از دوچرخه يا موتور استفاده کند بلکه نياز يه اتومبيل
سواري دارد و امثال آن.
موسوي اردبيلي -1 :مراد از شأن مجموعه امور فردي و اجتماعي و خانوادگي و مانند آن
است که به تناسب آنها نيازهاي افراد در زندگي متفاوت ميگردد ،که برخي از آنها جنبه واقعي
و برخي ديگ ر جنبه اعتباري دارد ،ولي موارد زيادي از آنها جنبه توهمي و خيالي داشته و به
دور از واقعيت ميباشند و نبايد در محاسبه خط فقر و يا نفقه واجب مالحظه گردند.
 -2اين گونه نيازها بسته به شرائط متفاوت است ،در برخي موارد و شرائط نيازهاي اساسي
مثل غذا و لباس و مانند آن مالک است و در برخي شرائط به تناسب موقعيت فرد نيازهاي
ديگر نيز مورد نظر است.
 -3سطح مصرف بايد به گونه اي باشد که نياز افراد و کمبودهاي آنان متناسب با شرائط و
موقعيت شان جبران گردد ،و مفهوم اين سخن طبقاتي گشتن سطح مصرف نيست.
بهجت -1 :مراد همان متفاهم عام است از مسلم و کافر؛
 -2بقاء حيات و تمتع از حيات هر دو را شامل ميشود؛
 -3دافع تاذي مصرف کننده است.
گرامي -1 :در نفقه بايد رعايت نياز و شأن طرف بشود ،و معناي شأن متعارف امثال خانواده
او ميباشد.
 -2رعايت شأن منحصر به موارد ذکر شده نيست بلکه مربوط به حيثيت اجتماعي و آبرو،
 .1آنچه از زکات گرفت آن را به عيالش بدهد تا آنها را به مردم ملحق کند.
 .2آري بايد آن مقداري را به فقرا بدهند تا آنها بخورند ،بياشامند ،بپوشند ،ازدواج کنند ،صدقه دهند و به حج
بروند.
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نيازهاي روحي مرتبط با جهات مادي نيز ،ميباشد.
 -3نياز متناسب با شرايط اجتماعي شخص منظور است ،حيثيت و آبرو ،غير از طبقاتي
بودن به اصطالح اقتصادي است.
در خاتمه الزم است عرض کنم شأن و حيثيت و آبرو ،همه جا مربوط به سرمايه و درآمد و
مصرف و امثال اينها نيست و چه بسا بر عکس است ،مثالً اگر رئيس يک حکومت با لباس
معمولي بلکه مندرس هم باشد گفته نميشود که بيچاره نداشته است بلکه مزيد آبروي اوست
که چقدر مواظب و زاهد است ،ليکن اگر فرد عزيزي ذليل شود و لباس مندرسي در تن کند،
کسر شأن و آبروي او ميباشد .فرق لباس حضرت امير با لباس ظاهري امام صادق هم نيز تا
حدود زيادي به همين مسائل مربوط است.
بيات زنجاني :اگر همه انسانها خصوصيات مشترکي دارند از قبيل عبد بودن ،آزاد بودن و
فکرداشتن و از اين نظر هيچ فرقي با يکديگر ندارند و به همين جهت تکليف مشترک واحدي بر
آنها مترتب است و در عين حال تفاوت فطري طبيعي هم دارند و اين تفاوت ها در متن خلقت
آنها است و براي تکامل جامعه بشري الزم و ضروري است .انسانها از نظر استعداد و گرايش ها
يکسان نيستند و همين طور در ظواهر جسماني نيز متساوي نمي باشند .نيازهاي زن ها و
مردها با ذانقه ها و تمايالت مختلف يکسان نيست؛ زندگي ساده روستايي و شهري از حيث
نيازها و ضرورت ها برابر نيستند حتي روحيات افراد يکسان نيست و بنابراين رعايت شرافت و
شان انسانها با لحاظ نيازهاي افراد يکسان نمي باشد و با ملحوظ داشتن نيازهاي ضروري و با
توجه به شرايط زندگي و مقدار نيازهايي است که فعالً دارند .مثالً کسي تنها زندگي ميکند يا
از عيال کمتري برخودار است ،يکسان منظور نميشود چرا که از نظرات احتياجات حتي از
حيث شأن اجتماعي يکسان و برابر نيستند و اين مساله در ارتباط با شرايط زماني و مکان و
موقعيت اجتماعي و شغلي و ضرورت هاي اينکه از اين ناحيه تحميل مي گردد تغيير مي يابد و
يک امر استاندارد و مطلق نبوده و تشخيص آن به عهده عرف است.
و با همين مالک و شاخص خط فقر و نفقه هاي واجب که در فقه مطرح است محک زده
ميشود و نوعاً نيازهاي اساسي متعارف هم هست و منشأ آن اموري است که در باال ذکر شد و
بنابرين مبنا و مالک طبقاتي که در جامعه شناسي مطرح است نمي باشد اگر چه در جوامع
فعلي مساله طبقات را نمي توان ملحوظ نداشت .در هر صورت در رعايت شئون افراد نيازهاي
واقعي آنان با توجه به تفاوت حقيقي و نيازهاي نشات گرفته از شرايط تکويني و خصوصيات
ذاتي آحاد انساني و موقعيت هاي جغرافيايي و اقليمي و ضرورت هاي اجتماعي و موقعيت هاي
شغلي و سياسي در نظر گرفته ميشود و با معدل گيري نيازها و ضرورت ها با توجه به شرايط
زندگي و اقتصائات محيطي و امثال ذلک خط فقر به تشخيص عرف ميشود و سطح مصرف و
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مخارج مالحظه مجموعه نيازهاي طبيعي و جغرافياي و طبقاتي است.
 -7-4آيا مخارج حجّ و زيارت جزء کفايت است و يا نه؟
همان گونه که بيان شد در ضروري بودن برخي نيازها براي يک فقير و همچنين لحاظ مخارج
آن در خط فقر محل ترديد است و اين مساله به رساله هاي عمليه و استفتائات نيز کشيده شده
است .يکي از نيازهاي محلّ ترديد ديگر مخارج حجّ و زيارت مي باشد که در نظر نويسنده اندازه
مورد قبول آن اندازه اي است که در جامعه متعارف است که در اصل با اين کار فقرا به جامعه
ملحق شدهاند و مسائل بعدي به آن پرداخته است (ر.ک :باقري تودشکي 1387 ،و .)1391
(مساله :)1984فقير ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد ،ولى اگر
به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ،براى زيارت و مانند آن نمى تواند زکات بگيرد(خميني،
.)264 :1373
(مساله :)1856فقير ميتواند از سهم فقرا براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن زکات
بگيرد ،به شرط آنکه جزو مخارج متعارف او باشد .ولى اگر به مقدار خرج متعارف ساليانه اش
زکات گرفته باشد بنابر احتياط براى زيارت و مانند آن از سهم فقرا نمى تواند زکات بگيرد ،اما
از سهم سبيل اهلل مانعى ندارد ،هر چند خالف احتياط است (منتظري.)326 :1377 ،
(مساله :)1992انسان ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اهلل
زکات بگيرد )تبريزي.(344 :
(مساله :)1992فرد ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد ولى اگر به
مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ،براى زيارت و مانند آن نمى تواند از سهم فقراء زکات
بگيرد ولى از سهم سبيل اهلل مانعى ندارد (گلپايگاني.(337 :1413 ،
(مساله  :)1973دادن زکات براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اهلل اگر
زکات گيرنده فقير نباشد يا اينکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد محل اشکال است(
روحاني.)332 :
(مساله  :)1988انسان ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اهلل
زکات بگيرد ،اگر چه فقير نباشد ،يا اينکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ،ولى اين در
صورتى است که رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد ،و بنابر احتياط
از حاکم شرع براى صرف زکات در آن اذن بگيرد (سيستاني.)407 :1415 ،
(مساله  :)2047ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد ،ولى اگر به
مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ،براى زيارت و مانند آن نمى تواند زکات بگيرد ولى از
سهم سبيل اهلل مانعى ندارد (فاضل لنکراني.)380 :1374 ،
(مساله  :)1980فقير ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد ،ولى اگر
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به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ،براى زيارت و مانند آن نمى تواند زکات بگيرد(.حسين
نوري( 1373:384 ،
(مساله  )2013فقير ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد (اراکي،
.)355 :1371
همان گونه که در جاي خود بيان شده است فقر و خط فقر امري نسبي است و ملحق کردن افراد
به سطح جامعه حتي در اين امور که در روايات به آنها اشاره شده ،مورد فتوا قرار گرفته است.
 -8-4نوعي و شخصي بودن کفايت فقرا
برخي عادات شخصي که صورت مصرف به خود گرفته اند ،گاهي براي افراد ضروري ميشوند و
بنابراين لحاظ آن در فقر و خط فقر محل ترديد شده است و بنابراين ميتوان گفت که يکي از
نيازهاي ديگر محلّ ترديد خطّ فقر ،نيازهاي شخصي افراد است که از نيازهاي عموم افراد
متفاوت مي باشد که سؤال بعدي به آن ميپردازد (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
استفتاء :کفايتي که بايد براي فقراء تأمين شود ،آيا شخصي است و يا نوعي؟
صافي :خروج فقراء از فقر ،تأمين ايشان بر حسب شخص ،جامعه و عرف محل مشخص
ميشود؛ واهلل العالم..
منتظري :کفايتي که بايد براي فقرا تأمين شود شخصي است ولي ميزان در تشخيص صدق
آنها ،نظر عرف مالک است.
موسوي اردبيلي :ظاهراً کفايت شخصي فقير مالک است ،به طوري که کمبودهاي وي
متناسب با وضعيت فردي و اجتماعي و خانوادگياش برطرف شده و زندگيش همسطح زندگي
ديگران گشته و به حد غنا برسد؛ در صحيحه ابي بصير از امام صادق عليه السالم آمده است:
1
«بلي فليعطه ما يأکل و يشرب و يکتسي و يتزوج و يتصدق و يحج»
و در خبر ديگري از ابي بصير از امام صادق (ع) آمده است « :و ما أخذ من الزکاه فضه علي
عياله حتي يلحهقم بالناس».2
گرامي :شخصي است وليکن متناسب با شرائط خانوادگي باشد که رعايت حيثيت هم از آن
جمله است.
زنجاني :مبنا در محاسبه کفايت افراد فقير شخصي است اگرچه در زماني که پاي
سياستگذاري و اعالم برنامه باشد نوعي ميشود.
اگر چه علما کفايت را با نيازهاي شخصي لحاظ کرده اند ولکن تأکيد کرده اند که آن
 .1معناي آن در پاورقي قبل بيان شد.
 .2معناي آن در پاورقي هاي قبلي بيان شد.
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نيازهاي شخصي بايد مورد تأييد عرف باشد.
 -9-4آيا مخارج گناه در کفايت جايي ندارد؟
برخي اوقات ممکن است که افراد پول خود را در مسير گناهي خرج کنند و بدين ترتيب فقير
شوند و يا ممکن است افرادي باشند که پول آنها صرف مخارج و خريد کاالهاي غيرمجاز شده
باشد و در نتيجه فقير شده باشند .آيا چنين افرادي که در شرايط فعلي بعد از مصرف غير مجاز
از مصاديق فقرا شمرده ميشود ،مستحقّ زکات مي باشند و يا نه؟ همچنين آيا به فردي که
گدايي ميکند و مشهور به آن است ميتوان از زکات به او داد و يا او را فقير محسوب کرد و يا
نه؟ مسائل بعدي در اين ارتباط است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
(مساله :)1945به فقيري که گدائى ميکند ،ميشود زکات داد ،ولى به کسى که زکات را در
معصيت مصرف ميکند ،نميشود زکات داد (خميني.)259 :1373 ،
(مساله :)1946به کسى که معصيت کبيره را آشکارا به جا ميآورد ،احتياط واجب آن است
که زکات ندهند (همان.(259 :
(مساله :)2016فقيرى که فطره به او مي دهند ،الزم نيست عادل باشد ولى احتياط واجب
آن است که به شرابخوار و کسى که آشکارا معصيت کبيره ميکند ،فطره ندهند (همان.)267 :
(مساله :)2017به کسى که فطره را در معصيت مصرف ميکند ،نبايد فطره بدهند(همان:
.)267
(مساله :)1954به کسى که شرابخوار است نمي توان زکات داد بلکه کسى که معصيت
کبيره را آشکارا به جا ميآورد يا نماز نمي خواند هر چند آشکارا نباشد احتياط واجب آن است
که زکات ندهند (خوئي.)335 :1412 ،
جامعه ميتواند در کمک به فقرا ،مخارج گناه و اتالف را کم نمايد تا عادات گناه در جامعه
کم شود.
 -10-4سؤال از تفاوت خطّ فقر و کفايت و رابطه آن با زندگي زاهدانه و با قناعت
يکي ديگر از مسائلي که ميتواند محلّ ترديد نيازهاي فقر و حدّفقر باشد ،نيازهاي مرتبط با
عادات اخالقي است .آيا شخص زاهد که عادت به ساده زيستي دارد ،کفايت رافع فقرش را بايد
به همان اندازه در نظر گيريم و کفايت غير زاهد را نيز به اندازه دلخواهش و يا اينگونه نيست و
حدّوسطي وجود دارد؟ (ر.ک :باقري تودشکي 1387 ،و .)1386
استفتاء :زهد و قناعت باعث ميگردد مردم زندگي ساده تري را براي خود کفايت
ميبينند ،آيا کفايت افراد و به عبارت ديگر خط فقر افراد با زهد آنها متفاوت ميگردد؟
صافي :مورد سؤال با زهد کار ندارد و زهد افراد مالک نيست؛ واهلل العالم..
منتظري :فقر ،زهد و قناعت مفاهيمي متغايرند .فقر ،احتياج در عين ناتواني مالي است ولي

"فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمي" شماره  – 3تابستان 1392

101

زهد دوري کردن از دنيا و طيبات آن در عين توانائي مالي است ،همان گونه که قناعت اکتفاء
کردن به حداقل مورد نياز همراه با رضايت و عدم شکوه است ،در عين اينکه شخص قانع،
ممکن است به بيش از آن احتياج داشته باشد و تعيين خط فقر به لحاظ احتياج ساالنه به امور
ضروري زندگي مطابق با شأن است.
موسوي اردبيلي :کفايت افراد وابسته به زهد آنها نيست و مالک فقر و غنا زندگي زاهدانه
نيست ،بلکه مالک رفع نياز و کمبودهاي واقعي آنها و همسطح گشتن زندگيشان با زندگي ساير
افراد جامعه است.
گرامي :زهد امري اختياري است و الزم الرعايه نيست ،قناعت هم همين طور .رعايت خط
فقر بايد با هر قانوني جداگانه لحاظ شود که وظيفه حاکم و حکومت ،مؤديان ماليات ،و قوانين
مربوط ديگر است.
زنجاني :قطعاً زهد و قناعت اگر به صورت يک فرهنگ عمومي درآيد ،خط فقر جامعه تغيير
خواهد يافت و مطمئناً در کفايت آنان نيز اثر خواهد گذاشت .بنابراين خط فقر افراد با نوع
زندگي آنان و زهد و قناعت شان متفاوت ميشود.
 -11-4سؤال از رابطه مؤونه معاف از ماليات خمس و کفايت
بر سطحي از مصرف خمس تعلّق نمي گيرد ،چنانچه در روايت است که الخمس بعد المؤونه .آيا
اين حدّ مؤونه در ارتباط با کدام سطح مصرف است؟ سطح حداقلّ کفايت و يا سطح حدّاقل
کفايت مطابق با شأن و يا سطح توسعه در مصرف که هم مرز با اسراف است؟ سؤال بعدي در
اين ارتباط است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
استفتاء :مخارج و يا مؤونه اي که معاف از خمس ميباشد و يا خمس به آن تعلق نمي
گيرد ،همان حد کفايت و خط فقر ،و يا بيش از آن است ؟
صافي :تعيين مؤونه زندگي و مخارج معاف از خمس با جواب هاي گذشته مشخص مي
گردد؛ واهلل العالم..
موسوي اردبيلي :مالک مؤونه مستثني شده ،به اندازه توسعه و در حدي که مطابق شؤون
وي بوده و به اسراف و تبذير منتهي نگردد ،ميباشد.
گرامي :بيش از آن است و در حد توسعه هم ،خمس ندارد.
بي ات زنجاني :همان حد کفايت است منتهي با رعايت شرايط فعلي و با در نظر گرفتن
حداقل و حداکثرها و مالحظه حد متوسط ميان آنها .بنابراين اگر از حداقل کفايت عدول کند و
در متوسط و معمول حرکت کند در صورتي که وارد مرز اسراف نشود جزء مخارج محسوب و
خمس ندارد
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 -12-4شناخت حدّاقل مصرف در تأمين نيازهاي خانواده
برخي از علما معتقدند که نفقه واجب فقر افراد را برطرف مي سازد و برخي ديگر نظر مي دهند
که نفقه جزئي از آن است و يا بالعکس و بنابراين در هر دو صورت برخي از سؤاالت در ارتباط با
نفقه و حدّ فقر است که رابطه آن دو را با هم معين مي سازد .آيا رابطه آنها عموم و خصوص من
وجه است ،مطلق است و يا مساوي که در ادامه به برخي از آن سؤاالت اشاره ميشود (ر.ک:
باقري تودشکي.)1387 ،
 -13-4نوعي و شخصي بودن نيازها در نفقه
استفتاء :نفقه اي که بايد شوهر براي همسرش تأمين کند نوعي است و يا شخصي؟
صافي :برخي موارد آن شخصي و برخي نوعي است؛ واهلل العالم.
منتظري :مراد از نفقه همسر و عادت مزبور ،شخصي است ولي ميزان در تشخيص صدق
آنها نظر عرف است.
موسوي اردبيلي :ظاهراً شخصي است که بر حسب موقعيت زوج و توانايي او و نيز وضعيت
فردي ،اجتماعي و خانوادگي زوجه مشخص ميگردد.
گرامي :شخصي و با رعايت شرائط خانوادگي اش ،و اين با نوعي بودن به معناي مجموعه
جامعه ،يا طبقه اقتصادي خاص فرق دارد.
بيات زنجاني :حد واجب در نفقه نوعي است مثالً همسر با اين شرايط و با اين خصوصيات و
يا مقداري که نزديک باشد از حيث نوع و اندازه و يا چه کيفيتي نفقه الزم دارند همان مقدار
براي شوهر در صورتي که ميسر باشد با تشخيص عرف الزم است.
 -14-4عادت لحاظ شده در نفقه
استفتاء :عادتي ک ه بايد در جنس و نوع نفقه مورد توجه قرار گيرد نوعي است و يا
شخصي؟
صافي :برخي موارد آن شخصي و برخي نوعي است؛ واهلل العالم.
منتظري :عادت مزبور ،شخصي است ولي ميزان در تشخيص صدق آنها نظر عرف است.
موسوي اردبيلي :از جواب قبل روشن شد (ظاهراً شخصي است که بر حسب موقعيت زوج و
توانايي او و نيز وضعيت فردي ،اجتماعي و خانوادگي زوجه مشخص ميگردد).
گرامي :متعارف بايد باشد و عادت خانوادگي نيز ،با خصوصيات آن ،در آن رعايت شود.
بيات زنجاني :جواب آن در سؤاالت قبل داده شده است.
 -15-4نوعي و شخصي بودن مشقّت برداشته شده در شرع
در شرع مقدس بيان شده است که مشقّت و حرج از افراد در دين برداشته شده است و لذا
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بسياري از احکام در زماني که منجر به مشقّت ميشوند ،از افراد برداشته ميشوند و ممکن است
اين حکم داراي نتايج اقتصادي نيز براي زندگي افراد باشد که سؤال بعدي نيز در اين ارتباط
است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
استفتاء :مشقت و حرجي که در دين از افراد برداشته شده است ،نوعي ميباشد و يا
شخصي؟
صافي :در مواردي نوعي و در مواردي شخصي است؛ واهلل العالم.
منتظري :مراد از مشقت ،حرج ،کفايت ،نفقه همسر و عادت مزبور ،شخصي است ولي ميزان
در تشخيص صدق آنها نظر عرف مالک است.
موسوي اردبيلي :آنچه در هنگام جعل احکام و قوانين مالحظه گرديده ،حرج نوعي است
پس احکامي که متضمن مشقت و حرج نوعي براي مکلفين بوده است به خاطر تسهيل امر اصالً
جعل نگرديده است ،که به عنوان مثال به موارد زير ميتوان اشاره کرد:
قال النبي (ص) « :لوال أن أشق علي أمتي ألمرتهم بالسواک عند وضوء کل صاله» و قال
(ص) « :لوال أني أخاف أن أشق علي أمتي ألخرّت العتمه الي ثلث الليل »...
و اما در مورد تکاليف مجعوله اي که در ظروف خاص و شرايط ويژه ،به خاطر وجود حرج و
مشقت ،برداشته مي شود ،مالک وجود حرج شخصي است ،چرا که افراد از نظر توانايي جسمي و
روحي و شرائط در حد يکسان نيستند؛ خداوند متعال ميفرمايد« :اليکلف اهلل نفساً اال وسعها.»1
گرامي :در جعل قوانين ،نوعي است و در رفع تکليف ،فردي است.
بيات زنجاني :مبناي در تشخيص مشقت و حرج ،فردي است منتهي وقتي که دولت ها مي
خواهند سياستگذاري کنند مبنا را نوع در نظر مي گيرند به همين جهت حداقل درآمد را در
نظر گرفته و آن را با حداکثر درآمد مقايسه ميکنند و آنها را با توجه به حداقل و حداکثر
نيازهاي جامعه با توجه به مناطق مختلف و عوامل ديگر در نظر مي گيرند و با معدل گيري
اعالم ميکنند اگر متوسط درآمد ها از اين مبلغ کمتر باشد ،نوع مردم در زندگي با مشقت و
عسر و حرج واقع ميشوند ،اگر چه با همين مقياس ممکن است افرادي يافت شوند که براي
آنان عسر حرج و مشقت نباشد.

 .1خداوند هيچ کس را جز به اندازه وسعش مکلف نمي کند.
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 -16-4لحاظ نيازهاي غيرمتعارف و اتّفاقي در نفقه
از نيازهاي مورد ترديد در نفقه واجب ،نيازهاي اتفاقي و غير متعارف (مانند امراض سخت عالج
با هزينه درمان باال) است که آيا آنها در نفقه واجب لحاظ مي باشند و يا نه؟ سؤال بعدي به اين
مطلب پرداخته است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
استفتاء :از بعضي از علماء شنيده ميشود و يا در فتاوا ديده ميشود که مخارج امراض
صعب العالج يا نظير مخارج اتفاقي مثل تصادفات در نفقه همسر نبايد مورد توجّه قرار گيرد
نظر حضرتعالي چيست؟
صافي :سطح هزينه نيازهاي متعارف را عرف بازار مشخص ميکند و علي الظاهر موارد
مذکور در سؤال از نفقه محسوب نمي شوند.
منتظري :آنچه که بر حسب ادّله از باب زوجيت بر عهده شوهر است مخارج معموله يوميه
است و بيش از آن را ميتوانند در صيغه عقد شرط کنند و از باب حفظ نفس محترمه هم بر
همه کس واجب است.
مکارم شيرازي :ما نمي گوئيم نبايد مورد توجه قرار گيرد بلکه مي گوييم وظيفه شوهر اين
نيست که خود را به زحمت بيفکند و هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العالج را بپردازد
البته هر گونه فداکاري مطلوب است.
بهجت :مورد تأمّل است.
موسوي اردبيلي :مخارج معالجه امراض زن  -خواه به واسطه ترک آن ،زن سالمتي خود را
از دست دهد و خواه دچار رنج و درد و مشقت گردد  -بر عهده شوهرش ميباشد ،چه کم هزينه
باشد و چه پر هزينه؛ از جمالت امام صادق عليه السالم در صحيحت ربعي بن عبداهلل و الفضيل
بن يسار که فرموده ...« :أنفق عليها ما يقيم ظهرها ( »...الحر العاملي ،ج  ،)21:509به دست
ميآيد که بر مرد واجب اس ت به گونه اي بر زن انفاق نمايد که قوام او استوار و پا برجا بماند و
بديهي است ترک معالجه همسر منافات با اين امر دارد ،بلکه ترک معالجه او با قول خداوند
متعال ( :و عاشروهن بالمعروف) (1النساء )19 ،نيز منافات دارد.
گرامي :به نظر اينجانب اين طور نيست ،بيماري هاي صعب العالج و خطرناک نيز مدنظر است.
بيات زنجاني :تمام مخارج زندگي که متعارف است و از جمله آنها هزينه هاي امراض صعب
العالج و تصادفات که براي همسر اتفاق مي افتد جزء ضرورت هاي زندگي و از مصاديق مؤونه
به شمار ميرود.

 .1با زنانتان با روش شايسته معاشرت کنيد.
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 -17-4نياز به خادم در نفقه
اگر چه در دنياي فعلي بحث از برده داري (کنيز و عبد) منتفي است ولکن ضرورت داشتن
خدمتکار براي برخي افراد جاي بحث دارد و بنابراين ممکن است که نياز به خادم و خدمتکار
نيز به عنوان نياز برخي اشراف زادگآن جاي بحث داشته باشد و بنابراين از نيازهايي است که
ممکن است در نفقه واجب محلّ ترديد قرار گيرد و بنابراين ممکن است گفته شود که برخي از
خانم ها با توجّه به شأن خود عادت به لباس شستن ،غذا پختن و مانند آن را در خانه ندارند و
ني از به خادم دارند آنگاه اين سؤال مطرح است که نفقه آنها در چه حدّي است (ر.ک :باقري
تودشکي.)1387 ،1384 ،1386،
استفتاء :در فقه مطرح ميباشد که چنانچه همسر انسان ،احتياج به خادم داشت ،اين
مخارج جزء نفقه واجب او محسوب ميگردد .آيا اينگونه است که در نفقه واجب همچنين
خدماتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
صافي :به جواب قبلي مراجعه شود ( نياز هاي متعارف زندگي ،هم بر حسب شخص ،جامعه
و منطقه محل زندگي با عرف آن محل مشخص ميشود).
منتظري :از مصاديق مؤونه است يعني از نيازهاي زندگي معمولي يک زن داراي شأن خاص است.
گرامي :اگر حيثيت و آبروي خانوادگي همسر مقتضي اين چنين چيزي باشد جزء نفقه است.
مکارم شيرازي :اين گونه خدمات ضروري که اتفاقاَ در روايات نيز کراراً به آن تصريح شده،
جزء نفقه محسوب ميشود.
موسوي اردبيلي :بله در نفقه واجب همسر بايد همچنين نيازهاي اساسي وي بر طبق
متعارف و متناسب با موقعيت شخصي و اجتماعي و خانوادگي او بر طرف گردد و به گونهاي
باشد که با گفته خداوند متعال( :و عاشروهن بالمعروف) منافات نداشته باشد ،و سير کردن شکم
زن و پوشاندن بدن وي که در روايات از آن نام برده شده به عنوان مثال و اظهر مصاديق
نيازهاي زن در زمان صدور ميباشد.
بيات زنجاني :در نفقه واجب ،همه خدمات اساسي در صورتي که در نظر عرف محلّ زندگي
انسان منظور ،به صورت متعارف و معمول باشد و آنها را از لوازم زندگي بدانند جزء نفقه واجب
محسوب ميشود.
 -5آيا فقط اندازه کفايت محدوده استحقاق زکات است؟
گاهي براي تأمين فقرا ممکن است هزينه اي بيش از حد فقر براي آنها انجام شود چنانچه اين
کار ممکن است براي کم کردن فاصله طبقاتي باشد که برخي از مسائل در رساله هاي عمليه
نسبت به پرداخت از زکات ترديد کرده اند.
(مساله  :)1935احتياط واجب آن است که فقير يا مسکين بيشتر از مخارج سال خود و
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عياالتش را از زکات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد ،فقط به اندازه کسرى مخارج يک
سالش زکات بگيرد (خوئي.)332 :1412 ،
 -6کفايت طالب علم بر عهده کيست؟
آموزش عمومي در بسياري از موارد همانند يک کاالي عمومي بوده و همچنين داراي آثار
خارجي است که دولت اسالمي الزم است آن را به عهده گيرد ولکن گاهي خود افراد با نيتهاي
اجتماعي و الهي به تحصيل مي پردازند که در مورد تأمين زندگي آنها در فقه (نسبت سهم
سبيل اهلل و فقرا) ترديد شده است که داراي نتايج اقتصادي نيز مي باشد.
اگر افراد براي تحصيل از سهم سبيل اهلل تأمين شوند ميتوان بيش از مقدار حداقل هم به
آنها داد و اگر از سهم فقرا باشد به اندازه خط فقر بايد به آنها داده شود (ر.ک :باقري تودشکي،
 .)1386برخي مسائل در اين ارتباط است که ادامه مي آيد.
(مساله  :)2053کسى که مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نکند ميتواند براى معاش
خود کسب کند چنانچه تحصيل آن علم ،واجب يا مستحب باشد ميتوان به او زکات داد و اگر
تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد ،زکات دادن به او اشکال دارد (فاضل اللنکراني:1374،
.)382
(مساله  :)1986کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند ميتواند براى معاش
خود کسب کند ،چنانچه تحصيل آن علم ،واجب يا مستحب باشد ميشود به او زکات داد و اگر
تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد ،زکات دادن به او اشکال دارد (نوري.)385 :1373،
 -7کساني که کفايتشان بايد از نفقه تأمين شود و نه زکات
دولت اسالمي در مسائلي بايد در اقتصاد دخالت کند که مردم و بخش خصوصي ناتوان از رفع
آن باشند و رفع فقر و حداقل تأمين نيازهاي مردم نيز از اين قسم است و بنابراين حداقل
مصرف افراد ابتدا بايد از جانب سرپرست خانواده ها تأمين شود و در صورت عدم تأمين دولت
وارد شود .ماليات زکات مربوط به مخارج عمومي است و نه شخصي .مسائل بعدي در اين
ارتباطند.
(مساله  :)1948انسان نمى تواند مخارج کسانى را که مثل اوالد خرجشان بر او واجب است
از زکات بدهد ،ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران ميتوانند به آنان زکات بدهند (خميني،
.)260: 1973
(مساله  :)1949اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نمايد
اشکال ندارد (همان.)260:
(مساله  :)1954زن مي تواند به شوهر فقير خود زکات بدهد ،اگر چه شوهر زکات را صرف
مخارج خود آن زن نمايد ( همان.)260:
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 -8فاصله کفايت و اسراف
برخي مي خواهند بگوي ند که در مصرف فاصله اي ما بين حدّ کفايت و اسراف وجود ندارد و از
برخي ديگر به دست مي آيد که ما بين آنها سطح توسعه از مصرف قرار دارد .در نظر اول خط
فقر و اسراف هم مرز ميشوند و در نظر دوم فاصله پيدا ميکنند و ميزان توسعه را متناسب با
شأن درآمدي فرد مي بينند .يعني اگر درآمدش خوب باشد ،ميتواند مصرف توسعه اي انجام
دهد .سؤال بعدي در اين ارتباط است (ر.ک :ميرمعزي 1391 ،و باقري تودشکي.)1391،
استفتاء :آيا مصرف بيش از حد کفايت اسراف است؟ و به عبارت ديگر آيا فاصله اي ما بين
کفايت و اسراف وجود ندارد؟
صافي :فاصله به حسب عرف وجود دارد؛ واهلل العالم.
منتظري :مصرف بيش از حد کفايتي که مطابق با شأن است ،اسراف ميباشد.
موسوي اردبيلي :اگر منظور از کفايت ،حداقل رفع نياز -که همان قناعت است -باشد ،حد
فاصل آن و اسراف مرحله توسعه قرار دارد که در صورتي که همراه با اعتدال و اقتصاد باشد
اسراف بر آن صدق نمي کند ،و اگر منظور از کفايت ،حداکثر رفع نياز باشد که به واسطه آن
نيازهاي شخص بر حسب وضعيت جسمي و روحي وي و متناسب با موقعيت اجتماعي و
خانوادگياش به خوبي تأمين ميگردد ،مازاد بر آن اسراف است.
گرامي :همان طور که ذکر شد پس از کفايت و قناعت ،توسعه است.
زنجاني :بله مصرف بيش از مقدار و همراه با تجاوز از حد اعتدال که نوعاً با يکي از عناوين
محرمه همراه است از مصاديق اسراف است و هر چه در حد کفايت است حالل و جايز است و
هر چه از آن بگذارد اسراف است منتهي با رعايت حال افراد از حيث امکانات و درآمد و شرايط
اجتماعي و سياسي.
 -9تقدّم برخي کفايت ها بر برخي ديگر در شرايط کمبود منابع
مسلم است که وظيفه دولت اسالمي رفع فقر است و بايد زندگي فقرا را به حد کفايت رساند
ولکن در زماني که دولت با محدوديت بودجه روبرو باشد ،تأمين کفايت برخي فقرا بر برخي
ديگر مقدّم است (ر.ک :باقري تودشکي.)1387 ،
(مساله :)1973مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهند و
در دادن زکات ،خويشان خود را بر ديگران ،واهل علم و کمال را بر غير آنان و کسانى را که اهل
سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارند .ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر
باشد ،مستحب است زکات را به او بدهد (همان.)262 :1373 ،
(مساله :)2021مستحب است در دادن زکات فطره ،خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم
دارد و بعد همسايگان فقير را ،بعد اهل علم فقير را ،ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته
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باشند ،مستحب است آنها را مقدم بدارد (همان.)267 :
(مساله :)1975اگر در شهر کسى که ميخواهد زکات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات
را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند ،چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً
مستحق پيدا کند بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولى مخارج بردن به
آن شهر به عهده خود او است و اگر زکات تلف شود ضامن نيست (همان.)263:
(مساله :)1976اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ،ميتواند زکات را به شهر ديگر ببرد.
ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است ،مگر
آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد (همان.)63:
(مساله :)2035اگر در محل مستحق پيدا شود ،احتياط واجب آن است که فطره را به جاى
ديگر نبرد ،و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ،بايد عوض آن را بدهد (همان.)269 :
(مساله :)1976اگر در شهر کسى که ميخواهد زکات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات
را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند ،چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً
مستحق پيدا کند بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولى مخارج بردن به
آن شهر به عهده خود او است و اگر زکات تلف شود ضامن نيست(.همان .)263:
(مساله :)1975اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ،ميتواند زکات را به شهر ديگر ببرد.
ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است ،مگر
آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد (همان .)263:
 -10طريقه پرداخت حداقلّ مصرف
اگر چه زکات براي رفع فقر است ولکن دادن آن به فقرا نبايد به گونه اي باشد که اسباب
خجالت فقرا را فراهم کند و لذا کمکها ميتواند با عناوين ديگري نيز به فقرا داده شود .مساله
بعدي در اين ارتباط است.
(مساله :)1935چيزى را که انسان بابت زکات به فقير ميدهد الزم نيست به او بگويد که
زکات است بلکه اگر فقير خجالت بکشد ،مستحب است به طورى که دروغ نشود به اسم
پيشکش بدهد ولى بايد قصد زکات نمايد ( همان.)258 :
(مساله  :)1849چيزى را که انسان بابت زکات به فقير ميدهد الزم نيست به او بگويد که
زکات است ،بلکه اگر فقير خجالت بکشد ،بهتر است به طورى که دروغ نشود به صورت هديه
بپردازد ،ولى بايد قصد زکات نمايد( .منتظري.)325 :1377 ،
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منابع و مآخذ
 اراکي ،محمد علي ( )1371رساله عمليه؛ قم :مرکز انتشارات دفتر تبليغات إسالمي حوزهعلميه؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( ) 1386تبيين اسراف و تبذير در مصداق و مالک و تفاوت آن دوبا عدم بهينه يابي اقتصادي در ديدگاه هاي متفاوت؛ دانشگاه مفيد؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( )1388الگوي مصرف بر مبناي ارزشهاي اسالمي؛ مجله اقتصاداسالمي ،شماره 34؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( )1391بررسي تأثير شئون بر استطاعت حج؛ مجموعه مقاالتهمايش اقتصاد و حج؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( ) 1386تبيين اسراف و تبذير در مصداق و مالک و تفاوت آن دوبا عدم بهينه يابي اقتصادي در ديدگاه هاي متفاوت؛ مجموعه مقاالت همايش بين المللي
بررسي انديشههاي اقتصادي آيت اللّه شهيد صدر ،قم :مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه
مفيد؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( )1384خطوط فقر متفاوت با شئوون متفاوت؛ سمينار دو ساالنهاقتصاد اسالمي؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( )1387رساله دکتري با تبيين و محاسبه کفايت شريعت (مطالعهموردي استان قم)؛ با راهنمايي يداهلل دادگر ،دانشگاه مفيد؛
 بهجت ،محمدتقي ( )1377رساله عمليه؛ قم :انتشارات شفق؛ تبريزي ،ميرزا جواد (بي تا) رسالة توضيح المسائل؛ قم :دفتر نشر گزيده؛ جهانيان ،ناصر ( )1391اصالح الگوي مصرف از منظر اقتصادي؛ مقاله مجتبي باقريتودشکي با عنوان جايگاه کفاف وتوسعه در الگوي مصرف دراسالم؛ پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي؛
 الحر العاملي ( )1416وسائل الشيعه؛ طبع آل البيت ،باب  28از ابواب احکام المالبس؛ خميني ،روح اهلل ( )1373رسالة توضيح المسائل؛ طهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارتفرهنگ و إرشاد إسالمي؛
 -خوئي ،ابوالقاسم ( )1412رسالة توضيح المسائل؛ قم :مؤسسه لطفي؛
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 دادگر ،يداهلل ،باقري تودشکي ،مجتبي ،تگاهي اجمالي به سطح مصرف در اسالم؛ فصلنامهعلمي  -پژوهش دانشگاه مفيد1380؛
 دادگر ،يداهلل و باقري تودشکي ،مجتبي ( )1386مطالعه تطبيقي رويکردهاي کفايت(شريعت) ،رفاه گرايي ،توانگري و قابليّتي به فقر؛ مجلّه اقتصاد اسالمي؛
 دادگر ،يداهلل؛ حسين عباسي نژاد؛ سهيال پروين و مجتبي باقري تودشکي ()1390اندازهگيري کفايت شرعي و بررسي تأثير شئون بر مقدار آن (مطالعه موردي استان قم)؛
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران دانشگاه عالمه طباطبايي ،شماره 49؛
 روحاني ،محمد؛ رسالة توضيح المسائل؛ مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع)؛ سيستاني ،علي ( )1415رسالة توضيح المسائل؛ قم :چاپ مهر؛ نوري ،حسين ( )1373رسالة توضيح المسائل؛ قم :دفتر تبليغات إسالمي؛ صافي ،لطف اهلل ( )1414رسالة توضيح المسائل؛ قم :دارالقرآن الکريم؛ گلپايگاني ،محمدرضا ( )1413رسالة توضيح المسائل؛ قم :دارالقرآن الکريم؛ مکارم شيرازي ،ناصر؛ رسالة توضيح المسائل؛ مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع)؛
 منتظري ،حسينعلي ( )1377رسالة توضيح المسائل؛ قم :نشر تفکر؛ ميرمعزّي  ،سيدحسين ( )1388اصالح الگوي مصرف ،مقاله مجتبي باقري تودشکي باعنوان اصول کلّي الگوي مصرف در اسالم؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي؛
 باقري تودشکي ،مجتبي ( )1389اسراف و تبذير؛ مجموعه مقاالت اصالح الگوي مصرف ،قم:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي؛
 نوري ،حسين ( )1373رسالة توضيح المسائل؛ قم دفتر تبليغات إسالمي؛ -فاضل لنکراني ،محمد ( )1374رسالة توضيح المسائل؛ قم :مهر؛

