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Abstract
The Impact of Expenditure for the sake of God on Aggregate

Demand

Dr. Ahmad Suleiman Khasawneh
UniversityYarmouk

, JordanIrbid
           Expenditure can be defined as spending money on good
deeds, permissible, and public interests. Expenditure might also
mean to spend money on things that exist in reality, such as
spending on wife, relatives, or poor people. In contrast,
expenditure might be on things that do not exist in reality such

as spending to purchase productive capital assets.
         However, expenditure has positive economic impacts
which could affect the local society. It leads to increase in the
aggregate consumer demand, increase in the total income of
the society, and activate the economic movement of that
society. It also leads to increase in the aggregate demand on the
investment goods. The demand for this kind of goods is actually
derived from the demand of consumer goods. This leads to
increase in the gross production volume in the society, and
create new career opportunities that affect the national

economy in a positive way.
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:مقدمھ
رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ  الحمد 

:عدأجمعین، ومن اتبع ھداه الى یوم الدین، وب
:أسباب اختیار الموضوع

:تم اختیار ھذا الموضوع لألسباب التالیة
خلق االنسان لالختبار و االبتالء في الحیاة الدنیا، ومن أھم اسباب نجاحة في –١

.ھذا االبتالء، مقدار ما ینفقھ في ھذه الحیاة الدنیا من جھد بدني أو عطاء مادي
م علیھ االنسان یوم القیامة، ویتمنى العودة االنفاق في سبیل هللا ھو أول ما یند–٢

.الى الدنیا لیستزید منھ
ورد في القران الكریم ما یزید عن ستمائة كلمة تتعلق بموضوع االنفاق في –٣

.سبیل هللا، وردت في نحو خمسمائة ایة كریمة
.لإلنفاق دور مھم في تحریك عجلة االقتصاد في المجتمع–٤

:أھمیة البحث
:یة االنفاق في سبیل هللا من خاللتبرز أھم

.االمر الصریح والمباشر من هللا تعالى باإلنفاق في سبیل هللا–١
.التحذیر من عاقبة عدم االنفاق مون البخل–٢
سبحانھ وتعالى یبارك في االموال التي –٣ بیان فضل االنفاق في سبیل هللا، فا

.كان منھا االنفاق
ألنھ یعمل على دفع و . یعود بالخیر الكثیر على المجتمعاالنفاق في سبیل هللا–٤

. تنشیط الحیاة االقتصادیة
ربط هللا تعالى بین االنفاق في سبیل هللا وبین قضایا العقیدة، وقضایا العبادات –٥

.خاصة فریضة الصالة
:أھداف البحث

:یھدف ھذا البحث الى 
.بیان مفھوم االنفاق و أقسامھ–١
.الوقوف على اسلوب القران الكریم في معالجة ھذا الموضوع–٢
بیان االثر االقتصادي لإلنفاق في المجتمع، من خالل أثره على الطلب الكلي –٣

.بشقیھ االستھالكي و االستثماري
:فرضیة البحث

یفترض البحث وجود عالقة طردیة بین حجم االنفاق في سبیل هللا، والطلب –١
.كيالكلي االستھال

یفترض البحث وجود عالقة طردیة بین حجم االنفاق في سبیل هللا، والطلب -٢
.الكلي االستثماري
:منھجیة البحث
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یعتمد البحث في منھجیتھ على الطریقة االستقرائیة التحلیلیة، والتي تعالج 
ة المسائل المتعلقة باإلنفاق في سبیل هللا بطریقھ وصفیة، تعتمد على ذكر االدل

ومناقشتھا، ومن ثم استنتاج النتائج، التي تبین الموقف الشرعي للمسائل 
المطروحة، اضافة الى استخدام التحلیل االقتصادي، لبیان أثر االنفاق على الطلب 

.الكلي
:خطة البحث

یتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث، فقد تناول المبحث االول مفھوم االنفاق، 
لى مفھومھ لغة واصطالحا وفي الدراسات االسالمیة و من خالل التركیز ع

االقتصادیة مع التركیز على االنفاق في سبیل هللا، وفي المبحث الثاني بینت الدراسة 
أھمیة االنفاق في سبیل هللا، أما في المبحث الثالث فقد تناول أثر االنفاق على الطلب 

ینت الدراسة أھم النتائج الكلي بشقیھ االستھالكي واالستثماري، وفي الختام ب
.والتوصیات

:الدراسات السابقة
، أثر الزكاة على االستثمار )٢٠١٣(دراسة كوثر االبجي، ودعاء محمود نور–١

والتنمیة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمویل االسالمي غیر الربحي 
-حلب ،البلیدة، في تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة سعد د)الزكاة و الوقف(

.الجزائر
یھدف ھذا البحث الى بیان أثر الزكاة على االستثمار والتنمیة في المجتمع المسلم، 

.في حال قیام الدولة بتطبیق الزكاة جمعا وانفاقا باعتبارھا من اعمال السیادة
، االثار االقتصادیة الناتجة عن الزكاة ودورھا في )٢٠١٢(عبد الرزاق معایزیة–٢

.الجزائر-التنمیة المستدامة في االقتصاد االسالمي، جامعة قالمةتحقیق 
یھدف ھذا البحث الى بیان ان تطبیق الزكاة یؤدي الى التقلیل من االكتناز، وتوجیھ 
جزء من االموال نحو االنفاق االستثماري، وتوجیھ الجزء االخر نحو االنفاق 

.االستھالكي، مما یسھم في زیادة الطلب الكلي
، نمذجة االثار االقتصادیة للزكاة، )٢٠١١(عقبة عبد الالوي، وفوزي محیریق–٣

.قطر–دراسة تحلیلیة لدور الزكاة في تحقیق االستقرار والنمو االقتصادي، الدوحة 
تھدف الدراسة الى بیان دور السیاسة االقتصادیة في تحقیق التوازن الكلي، وبیان 

االقتصادیة في االسالم، التي تعمل على تحقیق ان الزكاة ھي أحد أھم ادوات السیاسة 
.النمو االقتصادي في المجتمع

، الزكاة ودورھا في االستثمار والتمویل، )٢٠٠٥(عالء الدین عادل الرفاتي–٤
بحث مقدم الى المؤتمر العلمي االول، االستثمار و التمویل في فلسطین بین افاق 

.التنمیة والتحدیات المعاصرة
الى بیان ان الزكاة ھي أداة مالیة مھمة، یمكن استخدامھا لتحقیق یھدف البحث 

مصلحة المجتمع، فھي أداة تعمل على محاربة االكتناز، وتشجیع االستثمار، وتحقیق 
.التنمیة االقتصادیة
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اإلنفاقمفهوم: األولالمبحث
.لغةاإلنفاق: أوال

:همامعنیینعلىتدلوهينفق،مادةمنمشتقاإلنفاق
راج،أيالبیعونفقماتتأيالدابةنفقتومنهذهابه،والشيءانقطاع: ولاأل

وأنفقلوجهتها،تمضيألنهااالسمبهذاالنفقةوسمیتیكسد،والیمضيألنهوذلك
.عندهماوذهبافتقرأيالرجل

ْقل﴿:تعالىقال ْلوُ ْأنتمَ ُ ْ َتملكونَ ُ ِ ْ َخزائنَ ِ َ ِرحمةَ َ ْ ِّربيَ ًإذاَ ْألمِ َ ْسكتمَ ُ ْ َخْشیةَ َ َوكاناإلنفاقَ َ َ
ُاإلنسان َ ْ ِ ًقتوراْ ُ َ﴾١.
َالنفق: الثاني .آخرمكانإلىمخرجلهاألرضفيمسلكأوسربوهو: ّ

ِفإن﴿: تعالىقال ِ َاستطعتَ ْ َْ ْأنَ َتبتغيَ ِ َ ًنفقاَْ ِاألرضِفيََ ْ َ ْ﴾٢

٣.آخروجهمنمنهوخروجوجهمناإلسالمفيدخولألنهالنفاق،ذلكومن

وذهابه،الشيءانقطاعوهوالدراسة،هذهفيالمقصودالمعنىهواألولوالمعنى
.المالإنفاقمعنىمعیتفقالمعنىفهذا
.اإلنفاق اصطالحا: ثانیا

:یستخدم مصطلح اإلنفاق في الدراسات االقتصادیة لیدل على
.اإلنفاق االستھالكي)١

صص لشراء السلع والخدمات وھو ذلك الجزء من الدخل الذي یخ
٤.االستھالكیة، من أجل إشباع الحاجات الخاصة  والعامة

.االنفاق االستثماري)٢
ھو ذلك الجزء من الدخل الذي یھدف إلى زیادة رصید المجتمع من رأس 
المال، مثل اإلنفاق على إنشاء المصانع، المباني، الطرق، المدارس، المستشفیات 

٥.إلبقاء علیھالخ، او ا...... 

.اإلنفاق الخاص)٣

.١٠٠سورة االسراء آیة ١
.٣٥سورة األنعام؛ اآلیة ٢
، المطبعة المیریة ببوالق مصر، .د بن مكرم لسان العربابن منظور جمال الدین أبو الفضل محم٣

. ٣٥٨-٣٥٧، ص ١٠م، مادة نفق، ج١٨٨١القاھرة، 
.١٣، ص١٩٩٧، ١حردان، طاھر، مبادئ االقتصاد، دار المستقبل، عمان، ط٤
.١١٥٢، ص١٩٩٤خلیل، سامي، نظریات االقتصاد الكلي الحدیثة، الكویت، ٥
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ھو ذلك المبلغ من اإلنفاق الذي یقوم األفراد و المؤسسات الخاصة بإنفاقھ، 
١.بھدف إشباع حاجاتھم الخاصة

.اإلنفاق العام)٤
ھو ذلك المبلغ من المال الذي تقوم الدولة أو أحد أجھزتھا المختلفة بإنفاقھ، 

٢.بھدف إشباع الحاجات العامة

.اإلنفاق في الدراسات اإلسالمیة: ثالثا
:یقصد باإلنفاق في الدراسات اإلسالمیة ما یلي

٣.صرف المال إلى وجوه المصالح المختلفة.١

٤.إخراج المال الطیب في الطاعات و المباحات.٢

٥.ما یتوقف علیھ بقاء الشيء من المأكل والمشرب والسكن.٣

٦.بیل هللالصدقة و إعطاء المال والسالح والعدة في س.٤

مما سبق نجد أن اإلنفاق إنما یكون على أمور موجودة أصال، مثل اإلنفاق 
.على الزوجة واألوالد واألقارب والفقراء والمساكین وغیرھم

لكن مفھوم اإلنفاق في علم االقتصاد یمتد إلى أبعد من ذلك، فقد یكون على 
معدوم یراد تحصیلھ، مثل اإلنفاق شيء موجود أصال، وقد یكون بھدف إیجاد شيء 

٧.على شراء أصول رأسمالیھ

ھو عملیة إخراج المال الطیب بھدف اإلبقاء : "لذلك یمكن تعریف اإلنفاق بـ 
.على الشيء، أو إیجاد شيء معدوم، من أجل تحقیق منفعة خاصة أو عامة

.اإلنفاق في سبیل هللا: رابعا
.في عدة مواضع في القرآن الكریم) في سبیل هللا(ا بـ جاء ذكر اإلنفاق مقترن

ُّوأنفقوا في سبیل هللا وال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة وأحسنوا إن هللا یحب ﴿: قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ ََّ ََّّ ِ ُِ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ُ َّ َ ْْ ُ ِ ِْ ُ َ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ ْ﴾٨

، ١٩٨٣یة العامة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، حشیش، عادل، اقتصادیات المال١
.٦٣ص

.٣٩شھاب، مجدي، االقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، بیروت، ص٢
، ٥، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج)مفاتیح الغیب(الرازي، محمد بن عمر، تفسیر الرازي ٣

.٢٩٣ص
صلى هللا علیھ (ارم أخالق الرسول الكریم حمید، صالح، ورفاقھ، موسوعة نظرة النعیم في مك٤

.٥٩٨، ص٣، ج٢٠٠٧، ٥، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جده، ط)وسلم
حماد، نزیھ، معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقھاء، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، ٥

.٣٣٩، ص١٩٩٥، ٣الریاض، ط
تفسیر القران، دار سحنون، تونس، ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر في٦

.٤٤، ص٤،ج١٩٩٧
قلعة جي، محمد رواس، مباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصولھ الفقھیة، دار النفائس، ٧

.٩٢،ص٢٠٠٤، ٥بیروت، ط
.١٩٥سورة البقرة، اآلیة ٨
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ِوما لكم أال تنفقوا في سبیل هللا﴿: وقولھ تعالى ِ َِّ ِ َِ َ ُ ْ َُ َّ َ ْ ُ میراث السمـاـوات واألرضَ ِو ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َّ﴾١

لكن ھل المقصود من ھذا التقیید حصر اإلنفاق في الجھاد فقط، أو أنھ یشمل كل 
وجوه الخیر والطاعات؟

لفظ في سبیل هللا عام، یشمل كل عمل خالص سلك بھ طریق : یقول ابن األثیر
٢.الفرائض والنوافل وأنواع الطاعاتالتقرب إلى هللا تعالى، بأداء 

فاألصل في إطالق كلمة في سبیل هللا أنھا عامة تشمل كل وجوه البر و اإلحسان 
.ولیست مخصوصة بالجھاد، وان كانت في الغالب یراد بھا الجھاد

ومن األفضل أن یتم البحث عن المعنى المراد منھا في كل موضوع حسب سیاق 
.فالسیاق ھو الذي یحدد معنى اإلنفاق في سبیل هللاآلیة الكریمة،

وھذا ما ذھب إلیھ القرضاوي، بعد استقرائھ لآلیات الكریمة، فقد بین أن لإلنفاق 
٣:في سبیل هللا معنیین ھما

:ویشمل كل أنواع البر والطاعات وسبل الخیرات، قال تعالى: معنى عام)١
َمثل الذین ینفقون أموا﴿ ْ َ َ َُ ِ ِْ ُ َّ ُ َ ْلھمَ ُ َسبیل هللا كمثل حبة أنبتْت سبع سنابلِفيَ َِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ٍ َِّ ِ َِ َ ِّفي كل َّ ُ ِ

ٌسنبلة مائة حبة وهللا یضاعف لمن یشاء وهللا واسع علیم ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ٌ ََّ َ َُ َُّ َُّ ُ ُ َُ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ﴾٤.
ْالذین ینفقون أموالھم﴿: وقولھ تعالى ُْ َُ َْ َ َ َُ ِ ِ َّسبیل هللا ثمِفيَّ ُِ ِ َّ ِ ًال یتبعون ما أنفقوا منا َ ّ َ َُ َ ْ َ َ ُ ُِ ْ

َوال أذى لھم أجرھم    عند ربھم وال خوف علیھم وال ھم یحزنون َ َُ َ ْ ْ َْ َ ًْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ َِ ْ ٌَ ْ َ ِّ ِ ُ َُ َ﴾٥

الواردة فیھا مقصورة على " في سبیل هللا"فھل یفھم أحد من ھذه اآلیة أن 
عند اإلنفاق على الفقراء ّالجھاد بدلیل ذكر المن واألذى، وھما إنما یكونان

٦.والمحتاجین

٧.وھو نصرة دین هللا و محاربة أعدائھ: معنى خاص)٢

ویقصد باإلنفاق في ھذه الدراسة اإلنفاق على النفس واألھل واألبناء 
والوالدین وغیرھم من األقارب الذین تجب نفقتھم على المنفق والصدقة النافلة 

.والزكاة المفروضة
.س إنفاق المالأس: خامسا

.بین هللا سبحانھ وتعالى األسس التي یتم وفقھا التعامل مع قضایا المال وإنفاقھ

.١٠سورة الحدید، اآلیھ١
ر، باب السین مع الباء، دار الفكر، ابن األثیر، المبارك بن محمد، النھایة في غریب الحدیث واألث٢

.بیروت
.٦٥٣،ص٢،ج١٩٩٦،٢٣القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط٣
.٢٦١سورة البقرة، اآلیة ٤
.٢٦٢سورة البقرة، اآلیة ٥
.٦٥٣، ص٢القرضاوي، یوسف، المرجع السابق،ج٦
.٦٥٣، ص٣المرجع السابق، ج٧
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ٍأولم یروا أن هللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ۚ إن في ذلك آلیات لقوم ﴿: قال تعالى َ َ َْ َْ ِّ ٍَّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َّ ََّٰ ِ ُ ُ ُْ ََ َ َ ْ ِّ ُ ْ َ َْ
َیؤمنون  ُ ِ ْ ْفآت ذا القر) ٣٧(ُ ُ ْ َ ِ َبى حقھ والمسكین وابن السبیل ۚ ذلك خیر للذین یریدون َ َ َ َُ ِ ُِ ُِ ِ ِ َِّ ِّ ٌ َّْ ْ َْ َ َٰٰ ِ َ َْ َّ َ َ

َوجھ هللا ۖ وأولئك ھم المفلحون  ُ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ َٰ ُ َ ََّ َ َوما آتیتم من ربا لیربو في أموال الناس فال ) ٣٨(ْ َ ِ َِّّ ِ َ َ َْ َ ِ ُ ْ َْ ًِّ ِّ ُ َ َ
َیربو عند هللا ۖ وما آتیتم من ز ُِّ ْ َْ َ َ ِ َِّ َ ُ َكاة تریدون وجھ هللا فأولئك ھم المضعفون َ َُ ِْ ِ ِ ٍْ ُْ ُ ُ َُ َٰ ُ َ َّ َ َ ِ ُ َ)١﴾)٣٩

٢.ومن أھم ھذه األسس

إن هللا سبحانھ و تعالى ھو المالك الحقیقي للمال، رزقھ لبعض عباده .١
ِوأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ﴿: تعالىوجعلھم مستخلفین فیھ، قال ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ﴾٣.

د بینت اآلیة الكریمة إن مالكي المال ما ھم إال بمنزلة الوكالء والنواب، فق
.فأمرھم هللا سبحانھ وتعالى باإلنفاق منھا في حقوق هللا تعالى

المحتاجون لھم حق في المال قرره هللا سبحانھ وتعالى على من استخلفھم .١
وابن هللا فیھ، فعلیھم أن یوصلھ إلى مستحقیھ مثل الفقراء والمساكین 

.السبیل
یجب أن تتم عملیة تنمیة المال وفق تعالیم هللا سبحانھ وتعالى، فھو الذي .٢

یوجھ أرباب المال إلى أفضل الطرق لتمنیتھ، من خالل اإلنفاق في سبیل هللا 
ٌذلك خیر ﴿: خاصة على ذوي القربى والمساكین وابن السبیل، قال تعالى ْ َ َ ِ َ

ِللذین یریدون وجھ هللا ِ َِّ ََّ ْ َ َ َُ ِ َوأولئك ھم المفلحونُ ُ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ َ ُ َ﴾.٤

أما محاولة تنمیة المال بعیدا عن منھج هللا تعالى، فھي محاوالت مصیرھا 
َومآ آتیتم من ربا لیربو في أموال الناس فال ﴿: الخسران في الدنیا واآلخرة، قال تعالى ًَ ِ ّّ ِ َ َ َْ َْ ِ ُ ْ َْ ّ ّ ُ َ َ

ِیربو عند هللا ِّ َ ُ ْ َ﴾.٥

.القرآن الكریماإلنفاق في: سادسا
اإلنفاق في القرآن الكریم لھ مكانھ كبیره، فالمتبع آلیات القرآن الكریم یجد ما 

:یلي
تم ذكر كلمة اإلنفاق مرات كثیرة في القرآن الكریم، إضافة إلى ورود كلمات .١

الزكاة، الصدقة، إیتاء المال، إیتاء : أخرى تدل على معنى اإلنفاق، مثل
٦.إلقراض، الجھاد بالمال، النذور، الكفارات، الوصیةالحق، اإلطعام، ا

.٣٩-٣٧سورة الروم، ایة ١
دراسة (انظر أبو تلیخ، عبد هللا سلیمان مصطفى، اإلنفاق ونظائره في القرآن الكریم ٢

.٧٩-٧٠،ص٢٠٠٦، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة في غزة،)موضوعیھ
.٧سورة الحدید، آیة ٣
.٣٩سورة الروم، آیة ٤
.٣٩سورة الروم، آیة٥
باسم احمد حسن محمد، نظریة اإلنفاق في ضوء القرآن عامر، : لمزید من المعلومات انظر٦

.٣٦-٣٢، ص٢٠٠٩رؤیة اقتصادیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الیرموك، -الكریم
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وقد بلغ عدد المرات التي جاء فیھا ذكر كلمة اإلنفاق واشتقاقاتھا اللغویة بضعا 
١.وسبعین مرة

.اقتران كلمة اإلنفاق باإلیمان والصالة.٢
فقد قرن هللا سبحانھ وتعالى اإلنفاق بقضایا رئیسیة مثل اإلیمان 

.ذلك في عدة مواضیع من القرآن الكریموالصالة، و
َالذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناھم ینفقون﴿: قال تعالى َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُ َ َْ َ َ َّ َِ ََّ ُ ْ َ ْ ْ َّ﴾٢.
َالذین یقیمون الصالة ومما رزقناھم ینفقون﴿: وقال تعالى َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َّ﴾.٣

.ب على اإلنفاق ومنعھترتیب العقاب والثوا.٣
ال شك أن ترتیب الثواب والعقاب في القرآن الكریم على أمر ما یدل 

.على عظم ھذا األمر وعلى أھمیتھ
فنجد في القرآن الكریم آیات كثیرة تبین األجر العظیم من هللا تعالى لمن انفق المال 

.وفق الضوابط الشرعیة
َالذین ینفقون﴿:قال تعالى َُ ِ ِْ ُ ًأموالھم في سبیل هللا ثم ال یتبعون ما أنفقوا منا وال أذى َّ ََ َ ََ ِ ًَ ّ َ َُ َ َّْ ََ ُ ُ ُِ َّ ِْ ُ ِ ِ ْ ْ

َلھم أجرھم عند ربھم وال خوف علیھم وال ھم یحزنون َ َُ َ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ َِ ْ ٌَ ْ َ ِّ ِ ُ َُ﴾.٤

وبالمقابل وردت آیات كریمة تتوعد بالعذاب الشدید من یبخل بمالھ وال ینفقھ في 
.سبیل هللا
َوالذین یكنزون الذھب والفضة وال ینفقونھا﴿: قال تعالى َ ََ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َّ ْ َ َ ََّ ُ ْ ٍسبیل هللا فبشرھم بعذاب ِفيَّ َِ َ َ َِ ُِ ْ ِّ َ ّ ِ

ٍألیم ِ َ﴾.٥

.أھمیة اإلنفاق في اإلسالم: المبحث الثاني
في ھذا المبحث سیتم الحدیث عن أھمیة التقید بالضوابط الشرعیة، واالعتدال 

.ط في االنفاق، وبیان مستویات التوسط في االنفاقوالتوس
.التقید بالضوابط الشرعیة: أوال

وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة تعد المنفقین في سبیل هللا وفق الضوابط 
ْالذین ینفقون أموالھم﴿: الشرعیة بالثواب العظیم یوم القیامة، قال تعالى ُْ َُ َْ َ َ َُ ِ ِ ِسبیل هللاِفيَّ َّ ِ ِ َ

، ١٩٨٦، ١عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن، دار الحدیث، القاھرة، ط١
.٧١٥ص

.٣سورة البقرة، اآلیة ٢
.٣اآلیة سورة األنفال،٣
.٢٦٢سورة البقرة، اآلیة ٤
.٣٤سورة التوبة، اآلیة ٥
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َثم ال یتبعون ُ ُِ َّْ ْما أنفقوا منا وال أذى لھم أجرھم عند ربھم وال خوف علیھم وال ھم ُ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ِْ َْ ْ َ َْ ٌَ ْ َ ِّ َ ًِ ُ َُ َ ًَ ّ َ َُ َ
َیحزنون ُ َ ْ َ﴾.١

َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ۚ وما تنفقوا من شيء فإن هللا﴿: وقال تعالى ََّ َّ ِٰ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُُ ُ َُ َ ُّ ََّّ َِّ َ ْ ُ َ َ ِبھ َ ِ
ٌعلیم ِ َ﴾.٢

ورسولھ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ﴿: وقال تعالى ِآمنوا با ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ ْ ُ ْ ُ َ َ ََّ ُِ َُ َ َُ ُفالذین آمنوا َّ َ َ ِ َّ َ
ٌمنكم وأنفقوا لھم أجر كبیر ٌِ َ ْ َ َْ ُْ َ ْ ُْ َ َ ُ ِ﴾.٣

إضافة إلى ذلك فقد جاء في عدة آیات من القرآن الكریم الوعد والوعید والعذاب 
.شدید لمن یمتنع عن اإلنفاق في سبیل هللال

َوالذین یكنزون الذھب والفضة وال ینفقونھا﴿: قال تعالى َ ََ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َّ ْ َ َ ََّ ُ ْ ٍسبیل هللا فبشرھم بعذاب ِفيَّ َِ َ َ َِ ُِ ْ ِّ َ ّ ِ
ٍألیم ِ َ﴾.٤

.وترتیب الثواب والعقاب من هللا تعالى یدل على أھمیة اإلنفاق في سبیل هللا
.دال في اإلنفاقاالعت: ثانیا

اإلنفاق سلوك ایجابي لكنھ یحتاج إلى توجیھ وتھذیب لیكون سلوكا أكثر 
ایجابیھ، وأكثر قربا من طبیعة النفس البشریة، فوجھ هللا سبحانھ وتعالى المؤمنین 
ًإلى أداء الحقوق الواجبة علیھم بادئا بأھم ھذه الحقوق وھي حقوق الوالدین، ثم 

ًلى أن یصل إلى حقوق الفقراء و المساكین وابن السبیل، حاثا حقوق ذوي القربى إ
المؤمنین إلى التوسع في اإلنفاق التطوعي وتقدیم القربات حتى تشمل الروابط 

٥.اإلنسانیة بمعناھا الواسع

ًوبالمقابل نھى هللا سبحانھ وتعالى عن اإلسراف و التبذیر واعتبرھما سلوكا سیئا ً.
ِوءات﴿: قال تعالى َ ًالقربى حقھ والمسكین وابن السبیل وال تبذر تبذیراَذاَ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِّ َ َ َُ َ ِ َ َِ َّ َ َ ْ ُْ َّ َّإن )٢٦(ُ ِ

ًالمبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربھ كفورا ُ َْ َ َِ ِ ِِّ َ َ َُ َ ْ َّ ََّ َ ََ َِ ِْ ِ ُ ِّ ُ﴾٦

سبحانھ وتعالى دعا المنفقین إلى اإلنفاق على جمیع المحتاجین على أن ال فا
ًیضر اإلنفاق بالمنفق، وان ال یكون زائدا عن المقدار الواجب، ألن ذلك یعد إسرافا 
وتبذیرا وهللا سبحانھ وتعالى نھى عن تبذیر المال وإضاعتھ، فقد قرن بین فاعلھ 
والشیطان، الن الشیطان ال یدعوا إال إلى األعمال الذمیمة، فھو یدعو اإلنسان إلى 

ال، فإذا عصاه ولم یجبھ دعاه إلى اإلسراف والتبذیر، لكن هللا البخل وعدم إنفاق الم

.٢٦٢سورة البقرة، اآلیة ١
.٩٢سورة آل عمران، اآلیة ٢
.٦سورة الحدید، اآلیة ٣
.٣٤سورة التوبة، اآلیة ٤
.٢٢٢٢، ص٤، ج١٣قطب، سید، في ظالل القرآن، دار الشروق، ط٥
.٢٧-٢٦سورة اإلسراء، آیة ٦
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سبحانھ وتعالى عباده المؤمنین إلى أعدل األمور وأقسطھا وھو االعتدال في 
١.اإلنفاق

َوال﴿: قال تعالى ْتجعلَ َ ْ َیدكَ َ ًمغلولةَ َ ُ ْ َإلىَ َعنقكِ ِ ُ َوالُ َتبسطھاَ ْ ُ ْ َّكلَ ِالبسطُ ْ َ َفتقعدْ ُ ْ َ ًملوماَ َُ

ْمح ًسوراَ ُ﴾.٢

فالتوازن ھو القاعدة الكبرى في المنھج اإلسالمي في اإلنفاق، فاإلسراف 
ًوالتبذیر و الغلو في اإلنفاق عمل مذموم تماما مثل البخل و التقتیر ألنھ یخل بمبدأ 
التوازن، فاآلیة الكریمة بینت نھایة كل من البخل واإلسراف، حیث ینتھي بكلیھما إلى 

٣.ر الملوم، فبین اإلسالم أن خیر األمور الوسطوقفة المحسو

ُوالذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا﴿:قال تعالى ُُ ْ َ َ َْ ْ َْ َُ ِ ْ ُ َ ََّ َ ِ َ ًوكان بین ذلك قواماِ َ ََ َ ِ َ َ َْ َ َ﴾.٤

والمقصود بالنفقة في ھذه اآلیة الكریمة النفقة في الطاعات، ذلك ألن النفقة 
فقد حظرت الشریعة اإلسالمیة قلیلھ وكثیره، ودعت إلى في المعاصي أمر محظور، 

عدم اإلفراط والتوسع في اإلنفاق، ألنھ یؤدي إلى إضاعة حقوق أخرى مھمة مما 
یؤدي إلى اإلضرار بأصحابھا أو إلى إضاعة األھل والعیال، كما یجب على المنفق 

یر، والسلوك عدم البخل والتقتیر بحیث یجیع عیالھ بسبب إفراطھ في البخل والتقت
األفضل ھو التوسط في اإلنفاق، فاإلنفاق یعتمد على عدد عیالھ ومقدار دخلھ و ما 

٥.یملكھ من مال

.مستوى التوسط في اإلنفاق: ثالثا
یمكن القول بأن اإلنفاق یمر بثالث مستویات متدرجة، تبدأ بمستوى اإلنفاق 

توى اإلسراف، وسنتحدث عن المتدني، ثم مستوى التوسط في اإلنفاق، وأخیرا مس
:ھذه المستویات باختصار وكما یلي

مستوى اإلنفاق المتدني.١
ًالحد األدنى لھذا المستوى ھم عدم اإلنفاق مطلقا، بحیث ال یستطیع المنفق 
االستھالك ھو وعیالھ، واإلنفاق عند ھذا المستوى محرم في االقتصاد اإلسالمي، 

:ند ھذا المستوى یكون ومن فعلھ یستحق العقاب، و ع
صفر= االستھالك 

عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر الكریم المنان، مكتبة الصفا، السعدي، ١
.٤٣٥، ص٢٠٠٢، ١ط
.٢٩سورة اإلسراء، آیة ٢
.٢٢٢٣، ص٤قطب، سید، مرجع سابق، ج٣
.٦٧سورة الفرقان، اآلیة ٤
للطباعة القرطبي، أبي عبد هللا محمد بن محمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، دار الفكر ٥

.٥٨، ص١٣، ج٧، مجلد٢٠٠٣والنشر والتوزیع، 
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: ًلذلك فان من فعلھ یستحق عقوبة أو ثوابا سلبیا، فقد بین اإلمام الشیباني ذلك بقولھ
ًفإذا تركوا األكل والشرب فقد عصوا ألن فیھ تلفا، یعني أن النفس لما كانت ال تبقى "

ْوال تقتلوا ﴿: عالى، قال ت١"عادة بدون األكل والشرب فالممتنع عن ذلك قاتل نفسھ ُ ُ َ َ َ
ُأنفسكم َ ُ ِوال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة﴿: ، وقال تعالى٢﴾َ َِ ُ ْ َّْ َ ِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ ْ ُ ، فاالمتناع عن اإلنفاق یؤدي ٣﴾َ

إلى عدم القدرة على االستھالك، وھذا یؤدي إلى تعریض النفس للھالك، وھو محرم 
٤.ألنھ یؤدي إلى عدم القدرة على أداء العبادات المفروضة

.مستوى التوسط في اإلنفاق.٢
یبدأ ھذا المستوى عند نھایة المستوى السابق، فھذا المستوى لیس مجرد 
نقطھ على منحنى اإلنفاق وإنما ھو جزء ممتد على ھذا المنحنى، وھذا المستوى 
مباح أمام المسلم، فللمسلم أن یقف عند ھذا الحد األدنى، ولھ أن یزید من إنفاقھ 

الحد األعلى لھذا المستوى، ومستوى اإلنفاق ضمن ھذا المستوى حتى یصل إلى
یتحدد حسب مستویات الدخل، فالدخل ھو الذي یساعد الفرد على توفیر 
مستلزمات العیش عند مستوى الكفایة فیجب العمل على زیادة الدخل إذا تغیرت 
الظروف االقتصادیة واالجتماعیة، و ذلك في حالة وجود دیون یجب علیھ 

ادھا، أو في حالة وجود أفراد آخرین في العائلة یجب علیھ اإلنفاق علیھم سد
: الخ، وفي ھذه الحالة یكون.... كاألب واألم والزوجة واألوالد واإلخوان 

االستھالك = الدخل 
لكن قد یوفر الدخل للعائلة حد الكفایة مع زیادة تستقطع لالدخار، وفي ھذه 

٥:الحالة یكون

االدخار+ ك االستھال= الدخل 
ْقل﴿: فاإلنفاق فوق حد الكفایة مباح على اإلطالق لقولھ تعالى ْمنُ َحرمَ َّ َزینةَ َ ِهللاِ َّ

ِالتي َأخرجَّ َ ْ ِلعبادهَ ِ ِ ِوالطیباتَِ َ ِّ َّ َمنَ ِالرزقِ ْ ِّ﴾٦

.مستوى اإلسراف.٣

الشیباني، اإلمام محمد بن الحسن، االكتساب في الرزق المستطاب، تحقیق محمود عرنوس، دار ١
.٧٦، ص١٩٨٦، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

.٢٩سورة النساء، اآلیة ٢
.١٩٥سورة البقرة، اآلیة ٣
.٨٦-٨٥الشیباني، مرجع سابق، ص٤
بجاري، جاسم محمد شھاب، دراسات في الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي، مطبعة الجمھور، ال٥

.١٥٩، ص١٩٨٩الموصل، 
.٣١سورة االعراف ایة  ٦
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َیا﴿:وھذا المستوى محظور على المسلم أن یدخل في نطاقھ، قال تعالى
َآدمِنيَب ْخذواَ ُ ْزینتكمُ ُ َ َ َعندِ ِّكلِ ٍمسجدُ ِ ْ ْوكلواَ ُ ْواْشربواُ ُ َ َوالَ ْتسرفواَ ُ ِ ْ ُإنھُ َّ ُّیحبَالِ ِ ُ

َالمسرفین ِ ِ ْ ُ َوالذین﴿: تعالىوقال،١﴾ْ ِ َّ َإذاَ ُأنفقواِ َ ْ ْلمَ ُیسرفواَ ِ ْ ْولمُ َ ُیقترواَ ُ ْ َوكانَ َ َبینَ ْ َ
َذلك ِ ًقواماَ َ َوء﴿: تعالىوقال٢﴾َ َالقربىَذاِاتَ ْ ُ ُحقھْ َّ َوالمسكینَ ِ ِْ ْ َوابنَ ْ ِالسبیلَ ِ َوالَّ ْتبذرَ ِّ َ ُ

ًتبذیرا ِ ْ َّإن)٢٦(َ َالمبذرینِ ِ ِّ َ ُ ُكانواْ َإخوانَ َ ْ ِالشیاطینِ ِ َ َوكانَّ َ ُالشیطانَ َ ْ ِلربھَّ ِِّ ًكفوراَ ُ َ﴾٣.
.أثر اإلنفاق على الطلب الكلي: المبحث الثالث

من بیان أثر االنفاق على كل من االستھالك الكلي و سیتم مناقشة ھذا المبحث
.االستثمار الكلي

.أثر اإلنفاق على االستھالك الكلي: أوال
یعتبر االستھالك الكلي ھو المكون الرئیس للطلب الكلي، ولھ دور مھم في 
تحدید مستوى الدخل واألسعار، إضافة إلى أن قیمة المیل الحدي لالستھالك، والتي 

بر من أھم المحددات لمعدل نمو االقتصاد القومي، ألن استقرار االقتصاد القومي تعت
٤.یرتبط باستقرار المیل الحدي لالستھالك من خالل التقاطع بین المضاعف والمعجل

المناقشات حول أثر اإلنفاق على االستھالك، وقد أكدت المناقشات وقد تعددت
ك الكلي، وبذلك تضیق الفجوة بین اإلنفاق أن اإلنفاق یزید من حجم االستھال

االستھالكي والدخل الالزم لتحقیق التوازن الكامل، وقد بینت ھذه النتیجة بناء على 
٥.االفتراضات التالیة

یدفع اإلنفاق من ذوي الدخول المرتفعة، حیث یكون المیل الحدي لالستھالك .١
یكون المیل الحدي عندھم منخفضا، ویدفع المال المنفق إلى الفقراء حیث 

.لالستھالك عندھم مرتفعا
یتم توجیھ اإلنفاق نحو االستھالك فقط، وال یتم توجیھھ نحو االستثمار، .٢

.وذلك ألن المیل الحدي لالستھالك عند الفقراء یكون مرتفعا
یوجد عدد كبیر من الفقراء في المجتمع، وحصیلة اإلنفاق توزع بأكملھا .٣

.على ھؤالء الفقراء
.ه االفتراضات إلى زیادة حجم االستھالك الكلي في المجتمعوتؤدي ھذ

.٣١سورة األعراف، اآلیة ١
٦٧سورة الفرقان ایة ٢
.٢٧-٢٦سورة اإلسراء، آیة ٣
٤Manawar Iqbal، Zakah، Moderation and Aggregate Consumption

in an Islamic Economy، ppمن كتاب اقتصادیات الزكاة، تحریر منذر ١١٢-١١١
.١٩٩٧، ١قحف، البنك اإلسالمي للتنمیة، جده، ط

درویش، احمد فؤاد، زین، محمود صدیق، اثر الزكاة على دالة االستھالك في االقتصاد ٥
، ١اإلسالمي للتنمیة، جده، طاإلسالمي، من كتاب اقتصادیات الزكاة، تحریر منذر قحف، البنك

.١٥٩-١٥٨، ص١٩٩٧
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:ویمكن توضیح ذلك من خالل ما یلي
.االفتراضات التي یقوم علیھا التحلیل)١

یعتبر أثر اإلنفاق على االستھالك الكلي من أھم المواضیع التي تم 
في المجتمع مناقشتھا من قبل الباحثین في االقتصاد اإلسالمي، فزیادة اإلنفاق

اإلسالمي تؤدي إلى زیادة حجم االستھالك، ألنھ یؤدي إلى زیادة كل من المیل 
١.المتوسط والمیل الحدي لالستھالك

ومن خالل تحلیل أثر اإلنفاق على االستھالك الكلي في المجتمع اإلسالمي، 
٢:یمكن وضع االفتراضات التالیة

.اءیدفع اإلنفاق من األغنیاء إلى الفقر-أ
المیل الحدي لالستھالك عند الفقراء أكبر منھ عند األغنیاء المنفقین، ألن-ب

).١<المیل الحدي لالستھالك< ٠(
.نصیب الفقراء من الدخل الكلي أقل من نصیب األغنیاء المنفقین -ت
.الدخل المتاح للفقراء یساوي تماما دخلھم اإلجمالي-ث

.مناقشة االفتراضات السابقة)٢
:الفتراضات السابقة من خاللسیتم مناقشة ا

المیل الحدي الستھالك الفقراء واألغنیاء-أ
أشارت الدراسات االقتصادیة إلى أن المیل الحدي لالستھالك عند الفقراء 
أكبر منھ عند األغنیاء، فقد بین كینز أن المیل الحدي لالستھالك موجب واقل من 

التناقص ویشكل تدریجي مع واحد صحیح، ویأخذ المیل الحدي لالستھالك ب
ارتفاع الدخل، فاألفراد یتجھون إلى زیادة استھالكھم حینما تزداد دخولھم بنسبھ 

.أقل من زیادة الدخل، وبمعدل متناقص مع استمرار زیادة الدخل
فالشخص الذي لم یتمكن من إشباع جمیع حاجاتھ األساسیة سوف یقوم 

لھا أو معظمھا على االستھالك، فإذا استمر بإنفاق الزیادة الصافیة في دخلھ ك
دخلھ في االرتفاع، فان نسبة ما یخصصھ من الزیادة في الدخل على االستھالك 

.ستتجھ إلى التناقص وبشكل تدریجي، بسبب إشباع معظم حاجاتھ االستھالكیة

السحیباني، محمد إبراھیم، اثر الزكاة على الطلب الكلي، من كتاب اقتصادیات الزكاة، تحریر ١
.٢١٤، ص١٩٩٧، ١منذر قحف، البنك اإلسالمي للتنمیة، جده، ط

.٢١٤السحیاني، المرجع السابق، ص٢
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.وجود فقراء بإمكانھم امتصاص معظم اإلنفاق-ب
الفقراء في المجتمع، وھؤالء تفترض الدراسة وجود عدد كاف من

الفقراء یحصلون على معظم األموال المخصصة لإلنفاق في المجتمع، فالھدف 
سبحانھ وتعالى عندما  األول لإلنفاق ھو القضاء على الفقر في المجتمع ، فا

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین﴿: وزع الصدقات بدأ بھم، قال تعالى ِ ِ َِ ََ َْ ُ َْ َ ُ َ َ َّ َّ ِ﴾.١

وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لمعاذ بن جبل رضي هللا عنھ عندما بعثھ 
وأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقھ تؤخذ من أغنیائھم فترد إلى : "إلى الیمن

.٢"فقرائھم
.فاإلنفاق ھو ضریبة تحویلیة تؤخذ من األغنیاء وتدفع إلى الفقراء

المجتمعاإلنفاق یزید من حجم االستھالك الكلي في-ج
ذلك ألن حصیلة اإلنفاق توزع عادة على شكل نقود أو سلع استھالكیة على 

.، وال یتم توزیعھا على شكل أدوات إنتاج٣الفقراء
.العالقة بین اإلنفاق واالستھالك)٣

یقصد باإلنفاق إنفاق المال من أجل تلبیة الحاجات األساسیة لألفراد، وال 
.من خالل إنفاق  المال على السلع االستھالكیةیمكن إشباع ھذه الحاجات إال

فاالستھالك ھو استخدام السلع والخدمات من أجل إشباع حاجات األفراد  
، فاألصل في السلع والخدمات االستھالكیة اإلباحة ما لم یرد نص ٤ًإشباعا مباشرا

ل شرعي بالتحریم، وھناك عدة آیات كریمة تدل على مشروعیة االستھالك، قا

.٦٠سورة  التوبة، اآلیة ١
، كتاب الزكاة، باب وجوب ١٩٩٣محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار ابن كثیر، البخاري، ٢

.١٣٣١، حدیث رقم ٥٠٥، ص ٢الصدقة، ج 
متولي، مختار، التوازن العام والسیاسة االستھالكیة الكلیة، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، ٣

.٣، ص١٩٨٣العدد األول، المجلد األول، 
، ١عریقات، حربي، مفاھیم ونظم اقتصادیھ، دار وائل، عمان، طإسماعیل، عبد الرحمن،٤

.١٠١، ص٢٠٠٤
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ُوكلوا﴿: تعالى ُ ُواْشربواَ َ ُتسرفواَوالَ ِ ْ ُإنھُ َّ ُّیحبالِ ِ َالمسرفینُ ِ ِ ْ ُ ْقل﴿: تعالىوقال،١﴾ْ ُ

ْمن َحرمَ َّ َزینةَ َ ِهللاِ ِالتيَّ َأخرجَّ َ ْ ِلعبادهَ ِ ِ ِوالطیباتَِ َ ِّ َّ َمنَ ِالرزقِ ْ ِّ﴾٢.

ل المجتمع، فاإلنفاق ھو عبارة عن عملیة إعادة توزیع للدخل والثروة داخ
فھو عبارة عن عملیة انتقال لألموال من األغنیاء إلى الفقراء والمساكین، 
فالفقراء والمساكین ھم من أھم مصارف الزكاة، إضافة إلى أن معظم اإلنفاق 
ًالتطوعي یذھب إلى ھؤالء، فالفقراء والمساكین یصنفون اقتصادیا ضمن 

أي زیادة في دخولھم ستوجھ كلھا أصحاب المیول الحدیة االستھالكیة المرتفعة، ف
أو معظمھا نحو اإلنفاق االستھالكي، أما األغنیاء فھم من أصحاب المیول الحدیة 
االستھالكیة المنخفضة، ألنھم قد تمكنوا من إشباع كل أو معظم حاجاتھم 

.االستھالكیة
ھ فاإلنفاق سیؤدي إلى زیادة حجم االستھالك في المجتمع، ألن اإلنفاق یوج

.إلى فئة الفقراء والمساكین وھذه الفئة ال یكاد یخلو منھا زمان أو مكان
وزیادة الطلب االستھالكي الكلي في المجتمع الناتجة عن اإلنفاق لیس عیبا، 
ألن الزیادة في الطلب االستھالكي الكلي یأتي من قبل الفقراء وھم الفئة التي لم 

ة الضروریة، فالزیادة في الطلب تتمكن من إشباع حاجاتھا االستھالكی
االستھالكي تقع ضمن نطاق سد الحاجات األساسیة للمجتمع، وھذا یصب في 

٣.صالح الكفاءة االقتصادیة في المجتمع، ضمن مفھوم اإلنفاق  في اإلسالمي

فاألموال التي یحصل علیھا الفقراء ستتوجھ نحو اإلنفاق على السلع 
ا یؤدي إلى زیادة الطلب علیھا، وبالمقابل ینخفض االستھالكیة الضروریة، مم

الطلب على السلع الكمالیة، ألن دخول األغنیاء انخفضت بمقدار األموال التي 

.٣١سورة األعراف، اآلیة ١
.٣٢سورة االعراف، ص  ٢
أبو الفتوح، نجاح، أھم مستتبعات التطبیق اإللزامي للزكاة على الكفاءة، مركز أبحاث االقتصاد ٣

.٩١، ص٢٠٠٧اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، 
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قاموا  بإنفاقھا على الفقراء، وھذا یؤدي إلى إعادة تخصیص الموارد االقتصادیة 
المتاحة في المجتمع، حیث توجھ ھذه الموارد نحو إنتاج السلع الضروریة

١.والحاجیة

فدخل الفقراء آخذي اإلنفاق یتكون من دخلھم األولي الذي یحصلون علیھ 
من كسبھم، إضافة إلى الدخل الذي یحصلون علیھ من النفقات التي دفعھا إلیھم 
المنفقین، فاإلنفاق سیؤدي إلى إیجاد قوه شرائیة جدیدة من قبل الفقراء، مما 

االستھالكیة، وھذا سیدفع المنتجین إلى زیادةیؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع
انتاجھا لمواجھة  الزیادة في الطلب االستھالكي الكلي، لكن قد ال یتمكن المنتجین 
من زیادة حجم اإلنتاج نتیجة جمود الجھاز اإلنتاجي وعدم مرونتھ خاصة في 
الدول النامیة، مما یؤدي إلى حدوث ارتفاع في المستوى العام في األسعار
وحدوث التضخم، أو قد یؤدي إلى زیادة حجم واردات ھذه الدول من السلع 

٢.االستھالكیة، تعتبر ھذه من اآلثار السلبیة لزیادة اإلنفاق في المجتمع

نموذج ریاضي یبین اثر االنفاق االستھالكي على الطلب الكلي)٤
تھالك یرى بعض االقتصادیین ان االنفاق في سبیل هللا یجعل المیل الحدي لالس

ویمكن ، لمستحقي االنفاق اكبر منھ لدافعیھا، ھذا وباستخدام االفتراضات السابقة
:بیان ذلك من خالل النماذج االستھالكیة كما یلي

:نموذج الطلب االستھالكي في اطار الطلب الكلي التقلیدي-أ
فئة فئة االغنیاء و : یعتمد ھذا النموذج على تقسیم اي مجتمع الى فئتین ھما

و ان المیل ) b٢(الفقراء، و یفترض ان المیل الحدي لالستھالك عند فئة الفقراء ھي 
).b١(الحدي لالستھالك عند فئة االغنیاء ھي 

:و بناء علیھ یمكن كتابة دالة االستھالك كما یلي
)١(YRbRYbaC )١()( ١١ 

لزرقا، محمد انس، دور الزكاة في االقتصاد اإلسالمي والسیاسة المالیة، كتاب اقتصادیات ا١
.٤٤٧، ص١٩٩٧، ١الزكاة، تحریر منذر قحف، البنك اإلسالمي للتنمیة، جده، ط

.٢٧٦منشورات دار الكتب، ص’ ،)الزكاة والضریبة(عنایة، غازي، االقتصاد اإلسالمي ٢
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: حیث
C :االستھالك في االقتصاد التقلیدي
a :لاالستھالك المستق

RY :دخل االغنیاء
(١-R)Y :دخل الفقراء

R :١حیث ، نسبة دخل االغنیاء الى الدخل الكلي>R>٠
.نموذج الطلب االستھالكي في اطار الطلب الكلي االسالمي-ب

فان النموذج الذي یمثل االطار االسالمي ، بإدخال عامل االنفاق في سبیل هللا
:لالستھالك ھو

)٢(YZRbYZRbaC )١()( ١١
* 

: حیث
C* :االستھالك في االقتصاد التقلیدي
Z :معدل االنفاق في سبیل هللا

:نحصل على) ٢(من المعادلة ) ١(بطرح المعادلة 
 ZYbbCC ١٢

* 
: ، فانھ b٢>b١وبما ان 

)٣(  ٠١٢  ZYbb

*C<Cوھذا یعني ان 

.١ك في االقتصاد الوضعياي ان االستھالك في االقتصاد االسالمي اكبر من االستھال
:نجد ان المیل المتوسط لالستھالك في االقتصاد التقلیدي ھو) ١(باستخدام المعادلة 

)٢١)١()٤ RbRb
Y

a

Y

C


:و یكون المیل الحدي لالستھالك في االقتصاد التقلیدي
)٢١)١()٥ RbRb

Y

C





:یمكن بیان) ٢(وباستخدام معادلة رقم 
:ط لالستھالك في االقتصاد االسالمي ھيان المیل المتوس

)١()٦()( ٢١

*

ZRbZRb
Y

a

Y

C


:و المیل الحدي لالستھالك في االقتصاد االسالمي ھي

موقع ، ٥/٩/٢٠١٧ھالكي في الفكر االقتصادي االسالمي، بتاریخ صبح، امیرة؛ االنفاق االست١
www.m.ahewar.orgالحوار المتمدن 
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)١()٧()( ٢١

*

ZRbZRb
Y

C





نجد) ٦(من المعادلة ) ٤(بطرح المعادلة 

)٨(  ٠١٢

*

 bbZ
Y

C

Y

C

b٢>b١الن 

نحصل على) ٧(من المعادلة ) ٥(وبطرح المعادلة 

)٩( ١٢

*

bbZ
Y

C

Y

C









٠<(b١-b٢)Zفان b٢>b١و حیث ان 
ان المیل المتوسط لالستھالك بعد االنفاق في ) ٩(و ) ٨(و نالحظ من المعادلتین 

و كذلك الحال بالنسبة للمیل الحدي ، b١<b٢سبیل هللا اكبر منھ قبل االنفاق اذا كانت 
١.لالستھالك

.ر الكليأثر اإلنفاق على االستثما: ًثانیا
نجد في القرآن الكریم إشارات إلى االستثمار من خالل اآلیات الكریمة التي 

َھو﴿:اعمار األرض مثل قولھ تعالىتدعو اإلنسان إلى ْأنشأكمُ ُ َ ََ َمنْ ِاألرضِ ْ َ ْ

ْواستعمركم ُ َ َ ْ َْ َفیھاَ ، إضافة إلى اآلیات الكریمة التي تدعو اإلنسان إلى السعي في ٢﴾ِ

َھو﴿: ًلبا للرزق، مثل قول تعالىاألرض ط ِالذيُ َجعلَّ َ ُلكمَ ُ َاألرضَ ْ َ ًذلوالْ ُ َ

ُفامشوا ْ َمناكبھاِفيَ ِ ِ َ ُوكلواَ ُ ْمنَ ِرزقھِ ِ ْ ِوإلیھِ ْ َ ِ ُالنشورَ فإعمار األرض والسعي ،٣﴾ُ◌ُّ

ًفي مناكبھا طلبا للرزق ال یكون إال من خالل قیام اإلنسان باألنشطة االستثماریة، 

مرجع سابق، امیره، صبح، انظر١
-اثر االنفاق االستثماري و االستھالكي للزكاة على الطلب الكلي، بوسبعین، فرحي؛ تسعدیت، محمد

.تفعلیھا في العالم االسالميوطرق، المؤتمر العلمي االول حول تثمیر اموال الزكاة
.٦١سورة ھود، اآلیة ٢
.١٥سورة الملك، اآلیة ٣
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ادیا تناول االستثمار من منظور اقتصادي على المستویین الجزئي و ویتم اقتص
الكلي، فعلى المستوى الجزئي یتم تناولھ على مستوى المشروع الخاص، من 
خالل تكوین أصول إنتاجیھ مثل المصانع والمعدات والمباني وغیرھا، أما على 

جمیع المستوى الكلي فیقصد بھ االستثمار في المشروعات اإلنتاجیة في 
١.القطاعات االقتصادیة في المجتمع

وحبس االصل عن ، )الزكاة(فاالكتفاء باإلنفاق وخاصة اإلنفاق الواجب 
یؤدي الى التناقص المستمر في الرصید النقدي الى ان یصل الى الحد ، التداول

مما یؤدي الى خروج المدخرات من دائرة ، )النصاب(االدنى المعفى من الزكاة 
:وفق المعادلة التالیة، ط االقتصادي تدریجیاالنشا

)١٠(n
on ZPP )١( 

:حیث
Pn :الرصید النقدي في نھایة الفترة
Po :الرصید النقدي في بدایة الفترة
Z :معدل اداء الزكاة
n :عدد السنوات

ولذلك یمكن القول بان االنفاق في سبیل هللا اداة مھمھ تعمل على توجیھ 
و االستثمار، من خالل تشجیع المدخرین على االستثمار مما یؤدي المدخرات نح

مما یؤدي الى زیادة ، ومن ثم زیادة عدد العمالة، الى زیادة الطاقة االنتاجیة
وھذه تؤدي الى زیادة حجم االستثمار في ، ومن ثم زیادة حجم االدخار، الدخول

٢.المجتمع

:ن خاللویمكن أن یؤثر اإلنفاق على االستثمار الكلي م

، ١٩٩٧یسرى عبد الرحمن احمد، النظریة االقتصادیة الكلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ١
.١٠٥ص

اثر االنفاق االستثماري و االستھالكي للزكاة على الطلب ، بو سبعین، فرحي؛ تسعدیت، محمد٢
.وطرق تفعلیھا في العالم االسالمي، المؤتمر العلمي االول حول تثمیر اموال الزكاة-الكلي



-١٧٧٤-

.أثر اإلنفاق في الحافز على االستثمار.١
یؤدي اإلنفاق إلى تآكل مدخرات األفراد النقدیة بمرور الزمن، بنسبھ ال تقل 

ًسنویا إذا اقتصر اإلنفاق على الزكاة فقط، فإذا لم یقم المدخرون %) ٢.٥(عن 

ى باستثمار مدخراتھم فإنھا ستستمر بالتناقص وبشكل تدریجي، حتى تصل إل
مستوى منخفض وھو نصاب الزكاة، وھذا األثر سیؤدي إلى حفز المنفقین على 
استثمار مدخراتھم، للحفاظ علیھا ومنع تناقصھا تدریجیا مع مرور الزمن، 

١.والعمل على تنمیتھا

ویتضح أثر اإلنفاق على میل المنفق لالستثمار حسب الرأي الذي یتم األخذ 
:٢ت، ویمكن بیان ذلك من خاللبھ في مسألة زكاة المستغال

.األخذ برأي من یعفى قیمة المستغالت و غلتھا من الزكاة-أ
:یؤدي األخذ برأي من یعفى قیمة المستغالت و غلتھا من الزكاة إلى

 تشجیع االستثمار في المستغالت غیر المزكاة، على حساب االستثمار في
تصادیة ألنھ یشجع إقامة المستغالت المزكاة، ویعتبر ھذا األثر سلبیة اق

.استثمارات قد ال تكون أولى من غیرھا بالتشجیع

 لھذا األثر حافز قوي ضد االحتفاظ بالنقود، ویشجع على استثمارھا في
.المستغالت غیر المزكاة، ویمكن اعتبار ھذا األثر مزیة اقتصادیة

ة في األخذ برأي من یعامل المستغالت معاملة عروض التجارة، فیوجب الزكا-ب
.قیمتھا وغلتھا كل عام 

:یؤدي األخذ بھذا الرأي إلى

تولید حافز على االستثمار إذا كان العائد المتوقع أكبر من صفر.

.١٢٠-١١٨، ص١٩٧٩قحف، منذر، االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، الكویت،١
الزرقا، محمد انس، دور الزكاة في االقتصاد اإلسالمي والسیاسة المالیة، اقتصادیات الزكاة، ٢

، ١اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جده، طتحریر منذر قحف، المعھد 
.٤٧٧-٤٧٠،ص١٩٩٧،
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 تخفیض مستوى حفظ النقود التوازني عن المستوى الذي كان علیھ قبل تطبیق
الزكاة، ذلك ألن مستوى حفظ النقود یجب أن یبقى عند مستوى معین، ألن 

نقود تؤدي وظائف اقتصادیھ في المجتمع ال یمكن االستغناء عنھا، مثل حفظ ال
النقود لغرض المعامالت الجاریة واالحتیاط للمستقبل، و بذلك یكون أثر تخفیض 

.مستوى حفظ النقود أضعف منھ حسب الرأي األول

%). ١٠(األخذ برأي من یوجب الزكاة في صافي إیراد المستغالت بنسبة -ج
:یؤدي األخذ بھذا الرأي إلى

 في جمیع %) ٢,٥(تولید حافز على االستثمار إذا كان العائد المتوقع منھ یتجاوز
.القرارات االستثماریة التي تبنى على القیمة المتوقعة للعائد

تخفیض مستوى حفظ النقود إلى درجھ أكبر من الرأي الثاني .
ھذا الرأي مقارنة بالرأیین و بذلك یكون الحافز على االستثمار أقوي حسب

.السابقین
االخذ برأي من یوجب الزكاة في ایرادات المستغالت، حیث تضم الى –د 

النصاب 
ن نقود وعروض تجارة، وتزكى والحول الى ما لدى مالكي المستغالت م

%.٢,٥بنسبة
مار وھذا یؤدي جعل أثر الزكاة على االستثمار أقوى من أثرھا على االستث

في المستغالت وحفظ النقود، الن مالك المستغالت، لن یدفع أي زكاة، اذا قام 
بإعادة استثمار ایرادات المستغالت، قبل حلول وقت اخراج زكاة أموالھ 

.االخرى
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مما تقدم نجد أن اإلنفاق مھما كان الرأي الفقھي الذي نختاره، یشجع 
ع ویؤدي إلى زیادة مستوى على تخفیض مستوى حفظ النقود في المجتم

١.االستثمار في االقتصاد القومي، وھذا األثر ینطبق أیضا على اإلنفاق التطوعي

لكن ھذه النتیجة بالرغم من صحتھا، فقد تم توجیھ  االعتراضین التالیین 
٢.علیھا

اعتراض شرعي، ألن المكلف یعمل على تخفیض إنفاقھ على الزكاة إلى أدنى 
ن المنفق  یعمل على التھرب من دفع الزكاة، مما یؤدي الى حد ممكن، أل

.انخفاض حجم االنفاق في المجتمع
ًاعتراض أخالقي، بالرغم من أن ھذا التصرف مباح شرعا، إال انھ یتعارض مع -

.مكارم األخالق ویبتعد عن الورع
الرأي بعد االطالع على اآلراء المختلفة في زكاة المستغالت، یمكن ترجیح 

، بالرغم من االعتراضات الموجھة الیة، ألن استثمار االیرادات المتحصلة )د(االخیر
خالل العام ھو تصرف تستحسنھ الشریعة، حتى ال تترك شھورا معطلة الى ان یحین 

.موعد الزكاة، فھو تصرف رشید
.اثر اإلنفاق على األموال المعدة لالستثمار.٢

ن تبین لنا أن ا ع، وم إلنفاق یؤدي إلى زیادة االستھالك الكلي في المجتم
ر سلبي  ا أث ة لھ ذه النتیج ع، وھ ي المجتم ثم یؤدي إلى انخفاض االدخار الكلي ف
دة لالستثمار،  وال المع ى نقص األم ؤدي إل ا ت ع، ألنھ على االستثمار في المجتم

ي المجت اق وذلك لوجود عالقة عكسیة بین اإلنفاق االستھالكي الكلي ف ع واإلنف م
٣.االستثماري الكلي

-ھـ ١٤١١، ١السحیباني، محمد ابراھیم، أثر الزكاة على تشغیل الموارد االقتصادیة، ط١
.١٧١–١٦٩م، ص ١٩٩٠

.٤٤٨الزرقا، محمد انس، المرجع السابق، ص٢
عبد هللا، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، المجلد متولي، مختار، رد على تعلیق محمد حامد ٣

.١٤٨-١٤٨ھـ، ص١٤٠٥الثاني، العدد الثاني، 
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فاألموال المعدة لالستثمار ھي ذلك الجزء من االدخار الكلي المخصص 
لالستثمار من قبل األفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، فاالدخار ھو ذلك الجزء 

.من الدخل الذي ال یتم إنفاقھ على االستھالك
لإلنفاق على االستثمار، إذا أدى ومن المتوقع عدم ظھور األثر السلبي 

اإلنفاق إلى انخفاض األموال المكتنزة أو المعطلة، بدال من األموال المعدة 
لالستثمار، لكن حجم األموال المعطلة  یمكن أن تنخفض إذا زاد مستوى التشغیل 

١.في االقتصاد القومي والعكس صحیح

.اآلثار األخرى لإلنفاق على االستثمار.٣
:ار اآلثار األخرى لإلنفاق على االستثمار بما یليیمكن اختص

یؤدي اإلنفاق إلى زیادة حجم االستثمار، إذا تم توجیھ اإلنفاق إلى إقامة مشاریع -أ
٢.استثماریھ لصالح الفقراء

إال أن األثر األكثر احتماال ھو حدوث انخفاض في حجم اإلنفاق على 
ل العادیة إلى الفقراء، فالفقراء یقومون االستھالك، الن اإلنفاق یوجھ في االحوا

عادة بتوجیھ األموال المنفقة علیھم لسد حاجاتھم االستھالكیة الضروریة، لكن ھذا 
.االثر قد یكون منخفضا عندما تكون األموال المعدة لإلنفاق كبیره

من الممكن أن یؤدي اإلنفاق إلى زیادة حجم االستثمار في االقتصاد من خالل -ب
االدخار العام، ألن االنفاق في سبیل هللا تؤدي إلى تخفیض حجم زیادة حجم

اإلنفاق العام الذي تخصصھ الدولة لسد حاجات الفقراء، وتوجیھ األموال العامة 
٣.المخصصة لھذا الغرض إلى زیادة حجم االستثمار العام

.العالقة بین االستثمار واالستھالك.٤

.١٨٩السحیباني، محمد إبراھیم، أثر الزكاة على الطلب الكلي، مرجع سابق، ص١
.٥٦، ص٢القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة،  ج٢
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ى الطلب االستھالكي، فحیثما یوجد طلب یعتمد االستثمار بشكل كبیر عل
استھالكي على سلع وخدمات معینھ، یتم توجیھ اإلنفاق االستثماري من أجل 
إنتاج ھذه السلع والخدمات، ألنھ ال یمكن تصور وجود طلب على السلع 

التي تنتج سلعا وخدمات غیر مطلوبة في ) اآلالت والمعدات( االستثماریة 
١.السوق

االستثماري یزداد إذا زاد الطلب االستھالكي وبشكل متزاید، فزیادة فاإلنفاق 
حجم اإلنفاق في المجتمع سوف یؤدي إلى زیادة الطلب على السلع والخدمات 
االستھالكیة، فحجم االستثمار في المجتمع یعتمد على التغیر في حجم االستھالك، 

.يفاإلنفاق االستثماري ھو طلب مشتق من اإلنفاق االستھالك
.أثر اإلنفاق على االدخار الكلي.٥

یؤدي اإلنفاق إلى زیادة حجم االدخار الكلي في المجتمع، مما یؤدي إلى 
زیادة حجم االستثمار، فالمنفقون سیكون لدیھم حافز قوي على استثمار أموالھم 
حتى ال تأكلھا الصدقة، ولزیادة قدرتھم على اإلنفاق مستقبال، كما أن زیادة حجم 

ستثمار الكلي سیؤدي إلى زیادة الدخل الكلي، ومن ثم زیادة حجم االدخار اال
الكلي في المجتمع، كما أن الفقراء متلقي الصدقات سوف تزداد قدرتھم على 
االدخار بعد دفع الصدقات لھم، خاصة إذا كان لھم مصادر دخل أخرى غیر 

سبیل هللا، سوف الصدقات، إضافة إلى أن زیادة دخل الفقراء نتیجة االنفاق في
یؤدي إلى تحسین مستوى تغذیة الفقراء وتحسین المستوى  الصحي والتعلیمي 
لھم، مما یؤدي إلى زیادة إنتاجیتھم، وھذا یؤدي زیادة مستوى دخلھم من غیر 

، ١٩٩١، ١مشھور، أمیره، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط١
.١٢٦ص
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الصدقات، وزیادة الدخل تؤدي إلى زیادة حجم االدخار في المجتمع، وبذلك یكون 
١.إلى زیادة حجم االدخار في المجتمعاإلنفاق من أھم العوامل المؤدیة 

:وأخیرا یمكن تلخیص أثر اإلنفاق على االستثمار من خالل
.أثر اإلنفاق التطوعي على االستثمار-أ

یستطیع المسلم المساھمة في األنشطة االستثماریة في المجتمع عن طریق 
ت والمدارس اإلنفاق التطوعي، من خالل إنشاء منشآت خدمیة مثل المستشفیا

وغیرھما والمخصصة لتقدیم خدمات مجانیة للفقراء، فھو من خالل ھذا اإلنفاق 
التطوعي یساعد على تحفیز وتنشیط االستثمار في المجتمع وزیادتھ، ویتم ذلك 

٢.من خالل الصدقات الجاریة واألوقاف وغیرھما

.أثر اإلنفاق الواجب على االستثمار-ب
.أن تؤثر بشكل مباشر على االستثمار من خاللیمكن لإلنفاق في سبیل هللا

 اخراج الزكاة والصدقات التطوعیة في صورة سلع إنتاجیة مثل اإلبل والغنم
والبقر، فھذه تستخدم في النشاط الزراعي، ویمكن الحصول منھا على الطعام 

٣.والشراب والصوف والشعر الذي یستخدم في صناعة المالبس

دي یعمل فیھ، مثل إعطائھ ثمن آلة حرفیھ، أو إعطائھ اعطاء الفقیر رأس مال نق
٤.رأس مال نقدي یساعده على مزاولة حرفتھ

 استثمار أموال الزكاة في مشاریع إنتاجیھ یعود ریعھا لصالح الفقراء، ویمكن
١.تشغیل الفقراء فیھا، وتملیكھا لھم فیما بعد

-ھـ ١٤١١، ١السحیباني، محمد إبراھیم، اثر الزكاة على تشغیل الموارد االقتصادیة، ط١
.٢٣٦مـ، ص١٩٩٠

رسالة دكتوراه غیر –امر، باسم احمد حسن محمد، نظیرة اإلنفاق في ضوء القرآن الكریم ع٢
.١٢٠، ص٢٠٠٩منشوره، جامعة الیرموك، 

المشعل، خالد، الجانب النظري لدالة االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، جامعة اإلمام فھد بن ٣
.١٩٨سعود اإلسالمیة، الریاض، ص

.١٧٥یم، اثر الزكاة على تشغیل الموارد االقتصادیة، مرجع سابق، صالسحیباني، محمد إبراھ٤
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بي على االستثمار من مما سبق نجد أن لإلنفاق في سبیل هللا اثر ایجا
خالل زیادة الحافز على االستثمار، وزیادة حجم االستھالك الكلي في المجتمع، 
ألن الطلب على السلع االستثماریة، مشتق من الطلب على السلع االستھالكیة، 

ھذا إلى زیادة حجم االدخار الكليویؤدي 
:النتائج

القرآن الكریم والسنة المطھرة، اإلنفاق من أھم المواضیع التي ذكرت كثیرا في .١
.وذلك ألھمیتھا في المجتمع

یؤدي اإلنفاق إلى سد حاجات الفقراء والمساكین واألقارب الذین یجب على الفرد .٢
.إعالتھم

یؤثر اإلنفاق بشكل ایجابي على الطلب الكلي االستھالكي، فھو یؤدي إلى زیادة .٣
.حجم االستھالك الكلي في المجتمع

االستھالك الكلي تؤدي إلى زیادة الطلب على السلع االستھالكیة الزیادة في حجم.٤
.الضروریة، و انخفاض الطلب على السلع االستھالكیة الكمالیة

یؤثر اإلنفاق بشكل ایجابي على زیادة الطلب على السلع االستثماریة، وذلك .٥
لمواجھة الطلب المتزاید على السلع االستھالكیة، مما یؤثر بشكل ایجابي على
النشاط االقتصادي، ویؤدي إلى إیجاد فرص  عمل جدیدة، وھذه تؤدي إلى زیادة 

.دخل الفقراء، ومن ثم زیادة طلبھم على السلع االستھالكیة
یتم توجیھ االستثمارات الجدیدة نحو إنتاج السلع الضروریة، وھذا یؤدي إلى .٦

.ترشید استخدام الموارد االقتصادیة المتاحة في المجتمع
:تالتوصیا

تتمثل عملیة ترشید اإلنفاق في المجتمع، وتوجیھ الفائض من الدخل، .١
.نحو زیادة حجم اإلنفاق في سبیل هللا على الفقراء والمساكین

منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، جده، الدورة الثالثة المنعقدة في األردن ١
.٤٢١ص. ١، جزء ٣ھـ، عدد ١٤٠٧صفر سنة ١٣-٧في 
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دعم صندوق الزكاة ورفده باألموال الالزمة، حتى یتمكن من سد حاجة .٢
.الفقراء والمحتاجین في المجتمع

المراجع
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