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  الزكاة، واالعتدال في اإلنفاق، واالستهالك الكلي في اقتصاد إسالمي

  *بثينة محمد علي المحتسب

  

  لخصم
على االستهالك الكلي في ) استبعاد اإلسراف(هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الزكاة، واالعتدال في االنفاق تهدف 

  .اقتصاد إسالمي

ب المتبع في معظم الدراسات السابقة، فلم تتم معاملة أصناف مستحقي الزكاة الثمانية وقد استخدم فيها أسلوب مغاير لألسلو
على أنهم مجموعة واحدة لها نفس الميل الحدي لالستهالك، ولم يفترض مسبقاً أن هذا الميل هو ) المحددة في القرآن الكريم(

ذا الميل لدى كل صنف من األصناف، وذلك اعتماداً أكبر مما هو عند دافعي الزكاة، وإنما تم ابتداء التعرف على طبيعة ه
لدى (وقد وجد أن هذا الميل يتراوح بين الواحد الصحيح . لنصيبه من الزكاة) النهائي(على الكيفية المحددة لتصرف المستلم 

ة مباشرة، دون كما تم إيجاد األثر النهائي للزكا). عند استخدام الزكاة في االستثمار(، والصفر )الفقراء وبعض األصناف
التعرض لدالة االستهالك ذاتها، أي عن طريق إيجاد التغير الصافي في استهالك مجموعة دافعي الزكاة ومجموع التغيرات 

  . من مستلمي الزكاة) مجموعة األصناف المتشابهة(في استهالك كل قسم 

وبافتراض بقاء األشياء األخرى على حالها، وتوصلت الدراسة إلى أن أثر الزكاة على االستهالك الكلي في األجل القصير، 
غير محدد، فقد يكون بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وذلك اعتماداً على كون الميل الحدي الستهالك مجموعة دافعي الزكاة 

ها، وفي أقل من مجموع الميول الحدية المرجحة بالنصيب من الزكاة لكل قسم من مستلمي الزكاة أو أكبر منها أو مساوياً ل
  .حالة الفقراء ومن في حكمهم، تلعب حصتهم من الزكاة الدور الحاسم

وتتأثر النتيجة النهائية بالناحية التطبيقية، أي بمقدار حصيلة الزكاة التي يتم جمعها، وباألسلوب الذي توزع فيه على 
  .ا يراها ولي األمر العادلمستحقيها، من حيث تعميم األصناف ونصيب كل صنف، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة كم

وإذا أدخلنا في التحليل استبعاد اإلسراف إضافة إلى تطبيق الزكاة، فإن األثر الصافي للعاملين معاً على االستهالك الكلي 
 .يكون مؤكداً بالنقصان في حاالت معينة، إال أنه يكون غير محدد في حاالت أخرى

  .نفاق، االستهالك الكلي، اقتصاد إسالمي الزكاة ، االعتدال في اإل:الكلمات المفتاحية

  

  مقدمــةال
  

ة فرض من فروض اإلسالم الخمسة، وهي العبادة الزكا
الثانية بعد الصالة، ولذا فإنها تعتبر ركناً هاماً من أركان 

وأقيموا الصالة : (يقول اهللا عزوجل في سورة البقرة. اإلسالم
األحاديث النبوية ومن . )1()وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

 في الزكاة ما ورد عن ابن عمر في الصحيحين أن الشريفة
أمرت أن أقاتل الناس : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، ويقيموا 
  ).الصالة، ويؤتوا الزكاة

الجتماعي وتعتبر الزكاة جزءاً أساسياً من النظام المالي وا

في اإلسالم، حيث تقوم الدولة كل سنة بجبايتها من األغنياء 
ثم توزيعها على الفقراء والمصارف األخرى المحددة لها في 

:  في اآلية الستين من سورة التوبة يقول تعالى. القرآن الكريم
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة (

غارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل قلوبهم وفي الرقاب وال
  .)2()فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم

وللزكاة حكم كثيرة جليلة تتعلق بالمال نفسه وبالمزكي 
وبمستحق الزكاة بل بالمجتمع بأكمله، ومن أعظم حكمها 

خذ من أموالهم صدقة : (يقول تعالى. التطهير والتزكية
 لنفس الغني من ، فالزكاة تطهير)3()تطهرهم وتزكيهم بها

الشح، ونماء للمال، وتحرير آلخذها من ذل الحاجة وتطهير 
لنفسه من الحسد، ولها دور هام في حل مشكالت المجتمع 

وباإلضافة إلى . كمشكلة الفقر والتسول والفوارق بين فئاته
دورها في جانب الدعوة، فإن لها تأثيراً قوياً في الجانب 
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الموارد االقتصادية االقتصادي، فهي تؤثر في تخصيص 
وتشغيلها وتنميتها، وتؤثر على االدخار واالستثمار وكذلك 

  .على االستهالك
االستهالك أحد أهم مكونات الطلب اإلجمالي في ويعتبر 

االقتصاد، ودراسته مهمة لدوره في التأثير على الناتج الكلي 
كما تنبع أهميته أيضاً من عالقته باالدخار، فالجزء . والعمالة

ذي ال يستهلك من الدخل يدخر، وهذا بدوره يكون متاحاً ال
وإذا . لالستثمار الذي يعتبر قوة دافعة نحو النمو االقتصادي

ل المكلف نظرنا إلى الزكاة على أنها جزء يقتطع من دخ
أن لها أثراً هاماً في تخصيص القابل لإلنفاق، فال شك في 

 دفع عدداً وهذا ما. الدخل الصافي بين االستهالك واالدخار
من الباحثين في مجال االقتصاد اإلسالمي نحو دراسة عالقة 

  .الزكاة باالستهالك الكلي، كما سيتضح معنا في البند التالي
  

  الدراسات السابقة والمنهجية
أدبيات االقتصاد اإلسالمي المعاصرة إلى تعدد تشير 

الدراسات التي حاولت التعرف على أثر الزكاة في االستهالك 
  .ليالك

واستخدم عدد من هذه الدراسات أسلوب التحليل الرياضي 
ومع أن بعض الباحثين حاولوا صياغة . ونماذج التحليل الكلي

نظرية لالستهالك ضمن إطار إسالمي إال أن معظمهم 
 نظرية الدخل –) كينز(استندوا إلى اإلطار الذي وضعه 

ري  حيث يعتبر االستهالك معتمداً على الدخل الجا–المطلق 
القابل لإلنفاق، ثم قاموا بتتبع أثر بعض المتغيرات اإلسالمية 

  .على االستهالك مثل إيتاء الزكاة واستبعاد اإلسراف
للزكاة، فمع أن عدداً من الباحثين تنبهوا إلى أن وبالنسبة 

بعض مستحقي الزكاة يمكن أن يكونوا من األغنياء، إال أنه 
 الزكاة تم تقسيم عند صياغة دالة االستهالك لدراسة أثر

المجتمع إلى مجموعتين، بحيث تقوم المجموعة األولى وهم 
بتحويل جزء من ) األغنياء، مالكو النصاب(دافعو الزكاة 

كما . إلى المجموعة الثانية وهم مستحقو الزكاة) الزكاة(دخلهم 
افترضوا أن المجموعة الثانية تتألف في معظمها من الفقراء، 

لثمانية أصناف المستحقة للزكاة بفئة ولذلك قاموا بتمثيل ا
الذي اعتبر أكبر  )4(واحدة لها نفس الميل الحدي لالستهالك

  .من الميل الحدي لالستهالك عند األغنياء دافعي الزكاة
 وأحمد عام 1981بعضهم أمثال متولي عام وتوصل 

 إلى أنه في اقتصاد إسالمي يكون كل من الميل الحدي 1985
ك وكذلك االستهالك الكلي أعلى مما هو لالستهال) والمتوسط(

وتعتبر هذه النتيجة  منسجمة مع . عليه في اقتصاد وضعي
 فمن ضمن افتراضات متولي أن ؛االفتراضات الموضوعة

الميل الحدي الستهالك دافعي الزكاة يكون أقل منه عند 
مستلميها، وأنه يوجد دائماً في البلد اإلسالمي عدد كاٍف من 

  .ستحقون الزكاةالناس الذين ي
 االفتراضات التي استند 1984وانتقد درويش وزين عام 

ديالت على وبعد إجراء عدد من التع. إليها متولي في دراسته
إلى أنه ليس من الضروري أن تؤدي النموذج السابق توصال 

الزكاة إلى زيادة الميل المتوسط والميل الحدي لالستهالك في 
  .المجتمع

بناء نظرية لالستهالك الكلي  1985خان عام وحاول 
تعتمد على اإلطار اإلسالمي العام، وتوصل إلى أن الميل 

وبالرغم . الحدي لالستهالك في هذه الحالة يميل إلى النقصان
من الجهد البارز المبذول في هذه الدراسة، إال أنها تعرضت 
النتقادات عديدة منها ما يتعلق ببعض المشاكل الفنية في 

  .)5(ضيالتحليل الريا
 في دراستها غير المنشورة 1989 المحتسب عام وتتبعت 

أثر الزكاة عن طريق تقسيم مستلمي الزكاة إلى ثالثة أقسام 
جدت أن األثر النهائي لها على وفقاً لميولهم الحدية، وو

  .تهالك غير محدداالس
 دون وضع نموذج رياضي -أما السحيباني فقد توصل 

وقد اعتمد في ذلك على . جابي إلى أن أثر الزكاة إي–معين 
عدد من االفتراضات التي توصل إليها بعد عرض آلراء 
  .الباحثين ومناقشة مستفيضة لنتائج دراساتهم حول الموضوع

 بعرض للدراسات 1998 و1985وقام إقبال في عامي 
السابقة، وقد حلل بالتفصيل في دراسته األولى أثر الزكاة 

ن قبل متولي، ودوريش على دوال االستهالك المقترحة م
وزين، وخان وغيرهم، وأدخل عدداً من التعديالت عليها، 

 العاملين("بعض مستحقي الزكاة مثل منها تركيزه على أن 
هم من األغنياء الذين يقومون أيضاً ") في الرقاب"و" عليها

وأوضح . بأداء الزكاة مما يستلزم أخذ األثر الصافي للزكاة
 المقطع العرضي لميزانية األسرة في إقبال أنه وفقاً لدراسات

الغرب فإنه يوجد اتفاق عام بين الباحثين على أن الميل 
وأما . المتوسط لالستهالك يكون أعلى عند فئات الدخل األدنى

 لدى فئات  إذا كان أعلىومابالنسبة للميل الحدي لالستهالك، 
أن الرأي منقسم حول ذلك، وال يوجد الدخل األدنى فقد ذكر 

ل قاطع يثبت صحته، ومع ذلك، فقد رجح إقبال االتجاه دلي
 الميل الحدي للفقراء هو أعلى واعتبره افتراضاً انالقائل 

معقوالً اعتماداً على تفسيره لسلوك الناس وفقاً لدرجة عدم 
وقد طبق هذا . )6(المساواة في توزيع الدخول في المجتمع

لي، واستنتج االفتراض على الدالة التي وضعها لالستهالك الك
أن أثر الزكاة على االستهالك الكلي وعلى الميل الحدي 
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  .لالستهالك هو أثر إيجابي
أن إقبال في دراسته الحديثة توصل إلى نتيجة مختلفة، إال 

فهو يشير إلى وجود أسباب تدعو إلى االعتقاد  بأن األثر 
 تحديد معلمات كون إما إيجابياً وإما سلبياً، وانالصافي ربما ي

لنموذج في اقتصاد إسالمي، كما هو الحال في االقتصاد ا
  .الوضعي، هو أمر تجريبي بحت

 أي االعتدال في -يتعلق بإدخال منع اإلسراف وفيما 
إلى التحليل، فقد وجد الباحثون في االقتصاد  -اإلنفاق 

 أنه بسبب منع المغاالة افتراضاإلسالمي، أن من الطبيعي 
 لالستهالك في اقتصاد إسالمي في اإلنفاق فإن الميل الحدي

سيكون أقل منه في اقتصاد وضعي له نفس المستوى من 
  .الدخل والثروة، وبافتراض ثبات العوامل األخرى

وقد بين متولي وخان وإقبال في دراساتهم المذكورة سابقاً 
أن اإلسراف له أثر سلبي على الميل الحدي لالستهالك، وأن 

 النسبية ألثر االعتدال مقارناً األثر الصافي يعتمد على القوة
  .مع أثر الزكاة

 الباحثين في االقتصاد وجه العموم، فإن تركيزوعلى 
وقد . كان منصباً بصفة أساسية على تحليل أثر الزكاةاإلسالمي
النتائج المستخلصة من الدراسات  السابقة ألثر الزكاة كانت 

متباينة، ويعود ذلك إلى االختالف في االفتراضات 
ويرى المنظرون أن المحك الرئيس . وضوعة لكل منهاالم

لقبول نظرية ما والحكم على مدى صحتها هو قدرتها على 
التنبؤ، وتزداد هذه القدرة كلما كانت الفروض أكثر صحة، 

 من الممكن أن تكون افتراضات نموذج أكثر صحة انهكما 
افتراضات نماذج أخرى تكون في وقت ما أو مكان ما بينما 

  .ة في مكان آخر أو زمان آخرمالئم
 فربما تكون المنهجية المالئمة في التعرف على أثر لذلك،

الزكاة هي أن ال نفترض أن مستلمي الزكاة هم مجموعة 
واحدة تتمتع بنفس الخصائص االقتصادية ولها نفس الميل 
الحدي لالستهالك، الذي غالباً ما يفترض أنه أكبر من الميل 

وسنستفيد هنا من . ة دافعي الزكاةالحدي الستهالك مجموع
فيها معاملة مستلمي الزكاة تمت دراسة سابقة لبثينة المحتسب 

كما حددها القرآن -ة على أساس أنهم ثمانية أصناف مختلف
كما نرى أن األسلوب . )7( مجموعة واحدة وليسوا-الكريم

األصح لتتبع أثر الزكاة على االستهالك قد يكون عدم وضع 
بقة للميول الحدية لكل من األغنياء والفقراء، افتراضات مس

وإنما التعرف على هذه الميول من خالل التعرف على كيفية 
تصرف مستلم الزكاة النهائي في نصيبه كما حددها الشرع، 
ثم إيجاد التغير الصافي في االستهالك الكلي مباشرة، أي دون 
ثر حاجة إليجاد دوال االستهالك ذاتها، بل يتم إيجاد األ

 لدفع الزكاة نتيجةالصافي في نقصان استهالك األغنياء 
ومجموع الزيادات في استهالك األصناف المختلفة المستلمة 

  .للزكاة
وبهذا، فإن خطة هذه الدراسة تستلزم أوالً التعرف على 

تحديداً شرط بلوغ (شروط المال الذي تجب فيه الزكاة 
حث في ، ثم الب)النصاب والفضل عن الحوائج األصلية

مصارف الزكاة وأنصبتها في محاولة للتعرف على طبيعة 
الميل الحدي لالستهالك لكل صنف، ويتبع ذلك تجميع 
األصناف المتشابهة لمستحقي الزكاة في أقسام وفقاً لميولها 

  .الحدية
, نقوم بمحاولة لوضع صيغة رياضية لقياس أثر الزكاة ثم 

) استبعاد اإلسراف(ة وننهي الدراسة بإدخال االعتدال في النفق
  .معاًل وإيجاد األثر الصافي للعاملين في التحلي

وجدير بالمالحظة، أن التعرض للنواحي الشرعية في هذه  
الدراسة سيكون بالقدر الذي تستلزمه الدراسة، وال يدخل 
ضمن نطاقها دراسة هذه األمور تفصيالً، على اعتبار أن 

اء والمجتهدين الذين دراسة هذه المسائل تترك لألئمة والفقه
  .يمكنهم أن يعالجوا األمور الفقهية

  
  شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

القرآن عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة هي األموال، عبر 
كما لم يحدد . )8(دون أن يحدد األموال التي تجب فيها الزكاة

شروطها أو المقادير الواجبة في كل منها وترك ذلك للسنة 
  . قوالً وعمالًالنبوية

توسع الفقهاء في تبيان شروط المال الذي تجب فيه وقد 
الملك التام، : وعلى وجه العموم تشتمل الشروط على. الزكاة

والنماء، وبلوغ النصاب، والفضل عن الحوائج األصلية، 
وما يهمنا في هذا . )9(والسالمة من الدين، وانقضاء الحول

 الفضل عن الحوائج المقام شرط بلوغ النصاب وكذلك شرط
األصلية، فقد اشترط اإلسالم في مال الزكاة أن يبلغ مقداراً 

، ودلت األحاديث النبوية على إعفاء حد )النصاب(محدداً هو 
معين من المال من الزكاة كما يتضح من حديث النبي صلى 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس : (اهللا عليه وسلم
ليس فيما دون خمس أواق فيما دون خمس ذود صدقة، و

  .)10()صدقة
د قاس جمهور العلماء على هذا الحديث ضرورة تحقق وق

 السنة العملية في عهد انشرط النصاب في كل مال، كما 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده قد 

 إذ ان والحكمة من اشتراط النصاب واضحة؛. بينت ذلك
اء القادرين على مساعدة الفقراء الزكاة تفرض على األغني
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وقد اتفق الفقهاء . والمساهمة في مصلحة اإلسالم والمسلمين
عموماً على حد الغنى الموجب للزكاة، والذي يعتبر من 
وصل إليه في أدنى مراتب الغنى، وهو ملك نصاب من 

  .األموال بشروط معينة
شرط الفضل عن الحوائج األصلية، فيستدل عليه من أما 
، وعن ابن )11()ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: ( تعالىقوله
: وفي الحديث النبوي). العفو ما يفضل عن أهلك: (عباس

مما سبق نستنتج أن الزكاة . )12("إنما الصدقة عن ظهر غنى"
تفرض على ما يفضل من المال بعد إشباع الحاجات األصلية 

  .للمكلف ومن يعولهم
أمثال الغزالي والشاطبي في توسع الفقهاء األصوليون وقد 

تبيان مستويات المصالح االجتماعية في اإلسالم، وهي تتدرج 
المسماة أيضاً (إلى الحاجيات فالتكميليات من الضروريات 

كما درس بعض الباحثين المعاصرين أمثال ). التحسينيات
 مستويات االستهالك في اإلسالم استناداً إلى )13(الزرقاء

واعتبر اإلنفاق االستهالكي على المفاهيم السابقة، 
الضروريات والحاجيات هو اإلنفاق الذي يؤمن للفرد مستوى 

 مستوى انالكفاية، وما تعدى ذلك من إنفاق يكون كمالياً، أي 
الطعام والكساء (الكفاية ال يرتبط فقط بالحاجات الضرورية 

وإنما يتعداها إلى بعض الحاجات األخرى مثل كتب ) والمأوى
ويظهر لنا ذلك مما قاله الفقهاء أمثال . آلة الحرفةالعلم و

علماء الحنفية في تعريف المقصود بالنفقة على الحاجة 
هي ما يدفع الهالك عن اإلنسان تحقيقاً، كالنفقة : "األصلية

ودور السكنى وآالت الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع 
إلى قضائه الحر والبرد، أو تقديراً كالدين، فإن المدين يحتاج 

بما في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو 
كالهالك، وكآالت الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، 

  .)14(..."وكتب العلم ألهلها، 
ذلك، فإن اشتراط الفضل عن الحوائج األصلية في على و

مال الزكاة يعني أن يعفى من الزكاة القسم من دخل المكلف 
 هذه الحاجات، وبالتالي يمكن تجزئة دخل الالزم إلشباع

جزء ينفق على : كما يلي) 15(المكلف الجاري القابل لإلنفاق
صلية، استهالك السلع والخدمات الالزمة إلشباع الحاجات األ

 وجزء ينفق على استهالك السلع وهذا الجزء يعفى من الزكاة،
والخدمات األخرى التي تشبع ما هو أكثر من الحاجات 

وقد (ية وهو يخضع للزكاة، أما الجزء األخير فيدخر األصل
، وهذا )يوجه فيما بعد لالستثمار أو لإلنفاق في سبيل اهللا

  .الجزء يخضع أيضاً للزكاة
الخاضع للزكاة هو الدخل الصافي، يصبح الدخل ، إذن

الذي يساوي الدخل الجاري القابل لإلنفاق مطروحاً منه 

سلع والخدمات الجزء المخصص ألغراض استهالك ال
 هذه انفي وال شك . الالزمة إلشباع الحاجات األصلية

الحاجات تخضع للتغير والتبدل والتطور تبعاً للتغير في 
األزمان والبيئات، ولذلك فإن تقدير حد الدخل المعفى من 
الزكاة هو من الشؤون التي تترك ألولي األمر وأهل الرأي 

  .والمشورة واالجتهاد
ى الدخول الصافية لألغنياء يؤدي إلى إن فرض الزكاة عل

مد على إنقاص استهالكهم من السلع الكمالية بنسبة معينة تعت
ن تحويل الزكاة إلى المستحقين ميلهم الحدي لالستهالك، وا

يؤدي إلى زيادة دخل كل صنف منهم بمقدار نصيبهم من 
الزكاة، ومن ثم زيادة استهالكهم اعتماداً على الكيفية التي 

  . لتصرف بالزكاةحددت ل
  

  تحديد مصارف الزكاة وأنصبتها
القرآن الكريم مصارف الزكاة في ثمانية أصناف حدد 

إنما الصدقات للفقراء : (قال تعالى. على سبيل الحصر
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا 

  .)16()كيمعليم ح
 كما هو الحال في بقية اآليات المتعلقة –أن هذه اآلية إال 
 لم توضح المقصود بكل مصرف أو نصيب كل –بالزكاة 

منهم، كما لم تحدد األموال التي تجب فيها الزكاة من حيث 
 إذ إن ؛ماهيتها أو شروطها والمقادير الواجبة في كل منها

د الكلية والمبادىء  يشتمل على القواع- كما نعلم –القرآن 
  .العامة، تاركاً الجزئيات والتفصيالت للسنة النبوية

ولفقهاء المسلمين آراء متعددة حول مدى استيعاب الزكاة 
لألصناف الثمانية، ومقدار ما يصرف لكل صنف، ويرى 
الشافعي وبعض األئمة اآلخرين مثل أحمد بن حنبل أنه يجب 

قال .  بينهمى، وأن يسوأن تعمم الزكاة على األصناف الثمانية
: قال الشافعي واألصحاب رحمهم اهللا: "النووي في المجموع 

إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، 
ووجب صرفها إلى األصناف السبعة الباقين إن وجدوا، وإال 
فالموجود منهم، وال يجوز ترك صنف منهم مع وجوده، فإن 

بنا في استيعاب األصناف قال وبمذه. تركه ضمن نصيبه
  .)17("عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود

 حنيفة وأصحابهما أن فقهاء آخرين مثل مالك وابوإال 
األمر عندنا في قسم : "خالفوا الشافعي ومن معه، قال مالك

الصدقات أن ذلك ال يكون إال على وجه االجتهاد من الوالي، 
ه والعدد، أوثر ذلك الصنف فأي األصناف كانت الحاجة في

بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينقل ذلك إلى الصنف اآلخر 
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بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما 
  .)18("كان ذلك

 آلراء الفقهاء في )19(من تلخيص القرضاويونستنتج 
توزيع الزكاة على األصناف المختلفة أنه يجب أن تعطى 

 المستحقين في حالة كثرة المال وتوفر كافة أصناف
وال يشترط التسوية بين كل صنف وآخر في قدر . األصناف

ما يصرف له، وإنما يكون ذلك حسب العدد والحاجة، ويكون 
تفضيل أولي األمر بين صنف وآخر أو بين أفراد الصنف 
الواحد بهدف تحقيق المصلحة العامة وذلك وفق األحوال 

ساكين هم أول من تصرف لهم ء والم الفقراوانوالظروف، 
 إذ ان كفايتهم وإغناءهم هو الهدف األول للزكاة كما الزكاة؛

يستدل عليه من القرآن الكريم الذي بدأ بهما في آية التوبة، 
ومن اقتصار النبي صلى اهللا عليه وسلم في بعض أحاديثه 

  .على ذلك، كما في حديثه لمعاذ بن جبل السابق
يجب أن ال تعتبر األصناف الثمانية بناء على ما سبق، 

 إعطاء انالمستحقة للزكاة مجموعة واحدة هي الفقراء، ذلك 
الفقراء والمساكين األولوية في الصرف ال يعني أن كامل 

ان األصناف حصيلة الزكاة ستوزع عليهم فقط، طالما 
 كما بين الفقهاء – إذ يعتمد األمر في النهاية األخرى موجودة؛

  .د والحاجة بالنسبة لكل صنف على العد–
  

  أقسام مصارف الزكاة
ن تجميع األصناف الثمانية في مجموعات وفقاً لمعايير يمك
والمدقق في آية المصارف السابقة يالحظ أنها ميزت . مختلفة

 األربعة األولى واألربعة األخيرة؛ فالمجموعة  بين المصارف
 والمساكين إنما الصدقات للفقراء(األولى جعلت الصدقات لهم 

، والمجموعة الثانية، جعلت )والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا وابن (الصدقات فيهم 

  ).السبيل
توضيح حكم المغايرة بين المجموعتين كتب العلماء وفي 

والفقهاء الكثير، ولعل ما ذكره الرازي وأيده فيه ابن قدامة 
ان : "...قال الفخر الرازي. مر األفي المغني ما يجلي

األصناف األربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات 
فيوضح ) في الرقاب(حتى يتصرفوا فيها كما يشاءون، وأما 

نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق، وال يدفع إليهم وال 
في ذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يمكنون من التصرف 

دى عنهم، وكذلك القول في  في الرقاب بأن يؤيوضع
الغارمين، يصرف المال في قضاء ديونهم، وفي الغزاة 

 ما يحتاجون إليه في الغزو، وابن السبيل فييصرف المال 
والحاصل أن األصناف األربعة األولى يصرف المال . كذلك

إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا، وفي األربعة األخيرة ال 
إلى جهات الحاجات المعتبرة يصرف المال إليهم بل يصرف 

  .)20("في الصفات التي ألجلها استحقوا الزكاة
أربعة أصناف يأخذون أخذاً : "أما ابن قدامة فقد قال

مستقراً وال يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين 
والعاملون والمؤلفة، فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً، 

وأربعة منهم، وهم الغارمون وفي . الال يجب عليهم ردها بح
الرقاب وفي سبيل اهللا وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذاً 
مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا األخذ ألجلها، 

  .)21("وإال استرجع منهم
:  المصارف إلى قسمين)22(وقد قسم صاحب المنار

أشخاص ومصالح، فاألشخاص تشمل األربعة األولى مع 
في الرقاب : رمين وابن السبيل، والمصالح تشمل مصرفينالغا

  . وفي سبيل اهللا
 القسم :ثالثة أقسام) 23(وفي تصنيف آخر يعرض العاني

من الفقير والمسكين والرقيق والغارم وابن ويتض: األول
ويشمل : والقسم الثاني. السبيل، وتصرف لهم الزكاة للحاجة
، وذلك لإلعانة على همالمجاهدين في سبيل اهللا والمؤلفة قلوب

وهم العاملون، وذلك لتوفير الحافز : القسم الثالثو. الجهاد
  .المادي للقيام بأمر الزكاة

وفي هذه الدراسة، سنقوم بتجميع األصناف الثمانية في 
مجموعات وفقاً لمعيار يخدم غرضنا في التعرف على أثر 

 كيفية  سنضع معياراً يستند إلىانناالزكاة على االستهالك، أي 
انفاق المستلم النهائي للزكاة حصته، فهل ينفقها كلها في 
االستهالك أم في االستثمار؟ وفي حالة االستهالك فهل ينفقها 

ننا سنعتمد على حقيقة فيه أم ينفق جزءاً منها فقط؟ أي اكلها 
أن األصناف الثمانية ليسوا مجموعة واحدة في تصرفهم 

ننا لن نفترض مسبقاً أن اكما . االستهالكي بالنسبة للزكاة
الميل الحدي لمجموعة مستلمي الزكاة أكبر منه لدى دافعيها، 
وإنما سنقوم بالتعرف على ذلك من خالل التعرف على طبيعة 
كل صنف من األصناف الثمانية، وعلى كيفية تصرفه 

  .بالزكاة
  

  :الفقراء والمساكين) 1
ك من هم الذين ال مال وال كسب لهم أصالً، وكذلوهؤالء 

. لهم مال أو كسب ولكن ال يسد كفايتهم وكفاية من يعولونهم
لنوعين ما يوصلهم لحد ويرى معظم الفقهاء أن يعطى كال ا

 ما يقضون به حاجاتهم المادية من مأكل ا يعطوالكفاية، أن
ومشرب وملبس ومسكن، وحاجاتهم النفسية الحيوية كالزواج، 

وقد . )24(من أهلهوحاجاتهم المعنوية ككتب العلم لمن كان 



  2005، 2، العدد 32، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلّد دراسات

- 271 -  

حدد بعض  الفقهاء أمثال النووي في المجموع الكفاية بالسلع 
 ؛والخدمات االستهالكية الالئقة بحالهم بغير إسراف وال تقتير

المطعم والملبس والمسكن ... المعتبر: قال أصحابنا: "إذ قال
وسائر ما ال بد له منه، على ما يليق بحاله، بغير إسراف وال 

أن في وال شك . )25("لشخص ولمن هو في نفقتهإقتار لنفس ا
مستوى المعيشة الالئق وحد الكفاية يختلفان باختالف العصور 
والبيئات وثروة األمم، وعلى ولي األمر أخذ ذلك في االعتبار 

  .عند تحديد مستوى الكفاية وصرف الزكاة لمستحقيها
مما سبق نستنتج أن هذا الصنف من المصارف ينفق كل 

ي االستهالك، فيكون ميله الحدي لالستهالك في حالة الزكاة ف
  .الزكاة مساوياً للواحد الصحيح

  
  :الفقراء والمساكين الذين تنقصهم أدوات اإلنتاج) 2

 أنفسهم ايستطيعون أن يعملوا ويكسبوا ويكفووهؤالء 
  .كالصناع والتجار والزراع ولكن تنقصهم وسائل اإلنتاج

مين أن يعطوا ما يخرجهم الغالب عند فقهاء المسلوالرأي 
من الحاجة إلى الغنى، بقدر ما تسمح به حصيلة الزكاة، وذلك 
عن طريق شراء ما يلزمهم من أدوات يتمكنون بها من 
اكتساب كفاية العمر وعدم االحتياج إلى الزكاة مرة أخرى، 

 كل محتاج قادر على الكسب يملّك ما يناسبه ويعينه انأي 
 ذكرناه نورد رأي الحنابلة كما وكمثال على ما. على عمله

: قال: "... هو منصوص عليه في غاية المنتهى وشرحه
وعليه فيعطى محترف ثمن آلة وإن كثرت، وتاجر يعطى 
رأس مال يكفيه، ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام 

  .)26(..."كفايتهما مع كفاية عائلتهما
إنما إذن، الزكاة في هذه الحالة ال تصرف في االستهالك و

تستغل كلها في االستثمار، فيكون الميل الحدي لالستهالك في 
  .حالة استخدام الزكاة مساوياً للصفر

  
  :العاملون عليها) 3

بهم كل الذين يعملون في الجهاز اإلداري والمالي يقصد 
  .لشؤون الزكاة من جباة ومحاسبين وموزعين وما إلى ذلك

 التصرف وهؤالء من األصناف الذين أعطيت لهم حرية
فيما يقبضون من مال الزكاة، ويعطى العامل ما يكافىء 
وظيفته من أجر، وهو يعطى ولو كان غنياً ألنه إنما يأخذ 

  .مقابل العمل الذي أداه وليس من أجل إعانته لحاجة عنده
وقد روى أبو داود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه 

ي سبيل اهللا، لغاز ف: ال تحل الصدقة لغني، إال لخمسة: "قال
أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل 
كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين 

  ".للغني
 العامل ال يعطى في األصل لسد حاجته وتحقيق انوطالما 

 قد يكون من األغنياء، فإنه لن انهالكفاية عنده، وطالما 
ة على االستهالك، وإنما ينفق  يصرف كل حصته من الزكا

جزءاً منها فقط، فيكون الميل الحدي لالستهالك في حالة 
  .الزكاة كسراً موجباً

 
  :المؤلفة قلوبهم) 4

الذين يرى أولو األمر استمالة قلوبهم إلى اإلسالم أو وهم 
تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء أو كسب أنصار له أو كف 

الزكاة تصرف لهم بهدف دفع  انشر عن دعوته ودولته، أي 
  .شر عن المسلمين أو جلب نفع لهم

وهؤالء من المجموعة التي أعطيت لهم حرية التصرف 
 أيضاً من الذين يعطون في الزكاة التي يستلمونها، كما انهم

إن اهللا جعل : "قال الطبري. من الزكاة ولو كانوا أغنياء
: واألخرىسد خلة المسلمين، :  إحداهماالصدقة في حقيقتين،

فما كان في معونة اإلسالم وتقوية . معونة اإلسالم وتقويته
أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، ألنه ال يعطاه بالحاجة منه 
إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه 

كان أو فقيراً، فإنه يعطى ذلك غنياً  بالجهاد في سبيل اهللا،
ذلك المؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك وإن  وكللغزو ال لسد خلة،

كانوا أغنياء استصالحاً بإعطائهموه أمر اإلسالم، وطلب 
  .)27(..."تقويته  وتأييده

 المؤلفة قلوبهم ليسوا أساساً من الفقراء، ويمكن انوحيث 
أن يكونوا أغنياء فإنهم سينفقون جزءاً فقط من الزكاة في 

  .االستهالك
  

  :في الرقاب) 5
أن في الزكاة سهماً يصرف في فك " رقابفي ال"معنى 

. الرقاب، أي كناية عن تحرير العبيد واإلماء من الرق
إعطاء : واستخدام الزكاة في تحرير العبيد يكون بطريقتين

وهم العبيد الذين اتفقوا على العتق من (معونة للمكاتبين 
. ، أو القيام بشراء العبيد وعتقهم)ساداتهم بمال يدفعونه لهم

وي في مذهب اإلمام أحمد أنه يجوز أن يفك من الزكاة والمر
  .األسير المسلم ألن فيه فك رقبة من األسر

في (أن صنف سبق وأشرنا إلى ما ذكره الرازي من وقد 
يوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق، وال ) الرقاب

يدفع إليهم وال يمكنون من التصرف في ذلك النصيب كيف 
فالمال الذي : "... لمنير في االنتصافكما قال ابن ا. شاؤوا

يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون، 
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فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم، وكذلك الغارمون، إنما 
  .)28("يصرف نصيبهم ألرباب ديونهم تخليصاً لذممهم، ال لهم

في هذه الحالة، أن المستلم النهائي لمال الزكاة هم واضح 
ادة العبيد وأربابهم، وهؤالء هم من األغنياء على األغلب، س

من الزكاة ) في الرقاب(ومع أنهم يعطون كامل حصة صنف 
إال أنهم ينفقونها كما ينفقون أي زيادة في دخلهم أي ينفقون 

  .جزءاً منها فقط في االستهالك
  

  :الغارمون) 6
لك  لمذهب أبي حنيفة، الغارم هو من عليه دين وال يموفقاً

نصاباً فاضالً عن دينه، وعند الشافعي ومالك وأحمد، 
غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة : الغارمون نوعان

  .المجتمع، ولكل منهما حكمه
وفي الحديث النبوي . غنياءويعطى الغارمون وإن كانوا أ

ذكر منهم " ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: "السابق
  ".الغارمون"

ن الزكاة في قضاء ديونهم، كما ويصرف سهم الغارمين م
اتضح لنا من قول الفخر الرازي السابق، وكذلك ما ذكره ابن 
المنير الذي أشرنا إليه من أن الغارمين يصرف نصيبهم 

  .ألرباب ديونهم تخليصاً لذممهم وليس لهم
هذا يشير إشارة واضحة إلى أن المستلم النهائي لهذا 

وهم على األغلب من السهم من الزكاة هم أرباب الديون، 
األغنياء، وليسوا من الفقراء الذين يضطرون إلنفاقها كلها في 
االستهالك إشباعاً لحاجاتهم األساسية، ولذلك فإنهم ينفقون 

  .جزءاً من الزكاة فقط في االستهالك
  

  :في سبيل اهللا) 7
هذا اللفظ بمعناه العام كل األعمال الصالحة التي يشمل 

 سبحانه وتعالى، وأما معناه المطلق تستهدف التقرب إلى اهللا
  .فهو الجهاد

عام يقع على كل عمل " سبيل اهللا: "... "ابن األثيرال ق
خالص سلك به طريق التقرب إلى اهللا عزوجل، بأداء 
الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في 
الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة االستعمال كأنه 

  .)29("عليهمقصور 
في آية التوبة، فقد " في سبيل اهللا"للمراد بصنف وبالنسبة 

انتهت المذاهب األربعة إلى أنه ال ينطبق على المعنى العام 
وبصورة أكثر تحديداً . وإنما المقصود به الغزو والجهاد

الصرف على بعض األمور التكميلية كالنفقة على المجاهدين 
س على الجيش النظامي الذي والمرابطين ومنقطعي الغزاة ولي

ومع أن الفقهاء اتفقوا . يقع عبء تجهيزه على الخزانة العامة
على مشروعية الصرف من الزكاة ألشخاص المجاهدين إال 
أن الحنفية خالفوا بقية المذاهب في جواز الصرف على 

  .مصالح الجهاد في الجملة
من الزكاة للمجاهدين ولو " في سبيل اهللا"ويصرف سهم 

ال "وا أغنياء، كما اتضح معنا من الحديث النبوي السابق كان
.  إذ ذكر الغازي في سبيل اهللا؛"تحل الصدقة لغني إال لخمسة

حول كيفية التصرف بالزكاة وكمثال على ما ذكره الفقهاء 
: وي في الروضة لهذا المصرف، نورد ما قاله النوالممنوحة

اب والرجوع،  النفقة والكسوة مدة الذهوأما الغازي فيعطى"
ونة أم وهل يعطى جميع المؤ... ومدة المقام بالثغر وإن طال
ويعطى ما يشتري به الفرس .. .ما زاد بسبب السفر؟ وجهان

إن كان يقاتل فارساً، وما يشتري به السالح وآالت 
  .)30(..."القتال

يعطى الغازي نصيبه من الزكاة لينفقه كله على شراء أي 
 حددت له كيفية استخدام فقدح، مؤونته وما يحتاجه من سال

  .الزكاة، أي تنفق كلها في االستهالك
  

  :ابن السبيل) 8
السبيل هو الغريب المنقطع عن بلده وأهله وماله، فهو ابن 

  .يحتاج إلى ما يوصله إلى وطنه
فقد روى الطبري عن ابن السبيل ولو كان غنياً؛ ويعطى 

نياً إذا كان البن السبيل حق من الزكاة وإن كان غ: "مجاهد
وسهم ابن السبيل من الزكاة يعطى له حتى . )31(..."منقطعاً به

بصرفه في النفقة والكسوة، وما يكفيه إلى مقصده أو موضع 
يكفيه ماله إن كان له مال في طريقه، وإن كان معه مال ال 

 سهم ابن السبيل وكما أشرنا أعطي ما تتم به كفايته، أي ان
لفخر الرازي بهذا الشأن، يؤخذ أخذاً إلى ذلك سابقاً في قول ا

مراعى بحيث يصرف في الجهة التي استحق األخذ ألجلها، 
  . سهمه يصرف كله في االستهالكانأي 

من هذا العرض السريع ألصناف مستحقي الزكاة وكيفية 
، تصرفهم فيما يستلمون منها يتضح لنا أن أول صنفين

يعطيان الزكاة للقضاء على فقرهما، بينما تعطى المصارف 
 وفي كل األحوال، تعتبر .الستة األخيرة لمقاصد أخرى محددة

الزكاة إضافة إلى دخل المستلم النهائي الذي يستلمها، وبذا 
الميل الحدي (فإن نسبة ما ينفقه منها على االستهالك 

المحددة شرعاً تتأثر على وجه العموم بالكيفية ) لالستهالك
وبناء على ذلك يمكن تجميع األصناف الثمانية . لهذا التصرف
  :في ثالثة أقسام
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  األصناف التي تنفق كل الزكاة في االستهالك: القسم األول
الذين ال يوجد لهم في األساس " الفقراء والمساكين"وهم 

مال أو كسب وكذلك من لهم مال أو كسب يقصر عن 
  ".في سبيل اهللا"و" ابن السبيل"ى كفايتهم، باإلضافة إل

الميل الحدي لالستهالك عند كل صنف منهم في ويكون 
  .حالة تصرفهم بالزكاة مساوياً للواحد الصحيح

  
األصناف التي تنفق جزءاً من الزكاة في : القسم الثاني

  االستهالك
في "وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون و

كاة من العاملين عليها والمؤلفة إن مستلمي الز". الرقاب
قلوبهم، والمستلمين النهائيين للزكاة الموزعة على صنفي 

ليسوا ) أرباب الديون وأسياد العبيد(الغارمين وفي الرقاب 
وفي الواقع . أصالً من الفقراء المستحقين للزكاة بسبب فقرهم

  :يمكن أن يكونوا
كلهم أغنياء، وفي هذه الحالة فإن ميلهم الحدي   ) أ

لالستهالك في حالة الزكاة سيكون مثل الميل الحدي 
لالستهالك لدى األغنياء دافعي الزكاة، وبالتالي ينفقون 

  .جزءاً معيناً من دخلهم على االستهالك
وفي هذه الحالة فإن الجزء . مزيجاً من األغنياء والفقراء  ) ب

من الزكاة المنفق على االستهالك يعتمد على مقدار 
كمجموعة، وبدقة أكثر يعتمد على الميل الحدي عندهم 

متوسط الميول الحدية لالستهالك مرجحاً بالدخل النسبي 
 .)32(لكل منهم

فإنهم في المتوسط ينفقون جزءاً فقط من الزكاة ولذلك، 
المستلمة على استهالكهم، كما هو الحال عند استالمهم أي 

 ميلهم الحدي لالستهالك يكون انزيادة أخرى في دخلهم، أي 
  .ل من الواحد الصحيحأق

  
  األصناف التي تنفق كل زكاتها في االستثمار: القسم الثالث
 يحسنون حرفة أو صنعة ولكن هم الفقراء الذينوهؤالء 

تنقصهم أدوات اإلنتاج فيعطون ما يشترون به آالت حرفتهم 
وأدوات صنعتهم، وبالتالي ال ينفقون أي جزء من زكاتهم 

لحدي لالستهالك في حالة على االستهالك فيكون الميل ا
  .تصرفهم بالزكاة مساوياً للصفر

  
  :قياس أثر الزكاة على االستهالك الكلي

أن أحد المجتمعات يقوم بتطبيق فريضة الزكاة، نفترض 
وأنه يجمع حصيلتها على أساس أنها نسبة معينة من الدخول 

، وأن هذا المجتمع يقوم )األغنياء( لدافعي الزكاة )33(الصافية

اق ما جمعه في المصارف الثمانية المحددة في القرآن بإنف
  ).أصناف مستحقي الزكاة(الكريم 

  :نرمز للمتغيرات ذات العالقة بالرموز اآلتيةوسوف 
  Z   =     حصيلة الزكاة 

  C= االستهالك الكلي في المجتمع  
 C∆= التغير في االستهالك الكلي

 b1  > 0  < 1حيث، b1= الميل الحدي الستهالك دافعي الزكاة 
أما مستلمو الزكاة، فإنه وفقاً للتقسيم السابق، سنرمز 

  :لميولهم الحدية لالستهالك، وألنصبتهم من الزكاة بما يلي
 b2 = 1حيث     ،b2=   الميل الحدي لالستهالك :القسم األول

 من الزكاة، أي النسبة التي يأخذها هذا القسم )السهم(النصيب 
  .g=  حصيلة الزكاة  من
  gz=  كون مقدار الزكاة المستلمة وي

 b2gz=  ومقدار االستهالك 
حصيلة  = gz=  فيكون مقدار االستهالك  b2 = 1 انوحيث 

  .الزكاة المستلمة كلها
ويمثل متوسط ( الميل الحدي لالستهالك :القسم الثاني

    ) الميول الحدية ألصناف هذا القسم
 =b3      1، حيث > b3 > 0  

 h = النصيب من الزكاة 
  hz=  مقدار الزكاة المستلمة 

 b3hz=   مقدار االستهالك 
وفي حال كون مستلمي الزكاة في هذا القسم كلهم من األغنياء 

 :يكون
  b3 = b1 

 b4 = 0،  حيث b4=   الميل الحدي لالستهالك :القسم الثالث
  k=     النصيب من الزكاة  

  kz=     مقدار الزكاة المستلمة 
  b4kz = 0 =      مقدار االستهالك 

 g + h + k = 1      انوحيث 
 k = 1 - g -h        يكون 

 في حالة (b)وعلى وجه العموم يكون الميل الحدي لالستهالك 
  :الزكاة

        0   ≥ 1 ≥  b   
 g, h , k >0  < 1         ويكون
  

وذلك في الحالة المعتادة لصرف الزكاة، حيث يتم تعميم 
الثالثة كثر على األقسام وبدقة أ(الزكاة على كافة المصارف 

  ).للمصارف
  :وطبقاً لهذه التعريفات يكون



  بثينة محمد علي المحتسب                                                                          ...                 الزكاة، واالعتدال في

- 274 -  

  الستهالك الميل الحدي
  دافعي الزكاة

  = التغير في االستهالك الكلي 
  +ي استهالك مجموعة دافعي الزكاة التغير ف
  = في استهالك مجموعة مستلمي الزكاة التغير

  +التغير في استهالك دافعي الزكاة 

  
ويكون التغير في استهالك مجموعة دافعي الزكاة 

صان، بينما يكون التغير في استهالك مجموعة مستلمي بالنق
  .الزكاة بالزيادة

وبالتعويض عن المتغيرات بالرموز الموضوعة لها أعاله 
  :يكون

  : هو ( c∆)التغير في االستهالك الكلي 
∆c  =    -b1z    +  b2gz  + b3hz + b4kz  … (1) 

 :  فإنb4 = 0 انوحيث 
  : االستهالك الكلي إذا كانويكون األثر النهائي هو زيادة

مقدار الزيادة في استهالك أصناف مستلمي الزكاة أكبر 
  .من مقدار النقصان في استهالك دافعي الزكاة

  :أي إذا كان
b2gz  +  b3hz    >  b1z                                   …….. (3) 

  :انأي 
b2gz  >  b1z   -  b3hz                                    …….. (4) 

أن االستهالك الكلي يزداد إذا كان مقدار ويعني هذا 
الفقراء والمساكين وابن (الزيادة في استهالك القسم األول 

السبيل وفي سبيل اهللا، وهم الذين ينفقون كل زكاتهم في 
أكبر من النقصان الصافي في استهالك دافعي ) االستهالك

النقصان في استهالك ويقصد بالنقصان الصافي هنا . الزكاة
مجموعة األغنياء دافعي الزكاة، بعد األخذ في االعتبار 

وهم (الزيادة في استهالك القسم الثاني من مستلمي الزكاة 
الذين ) ة قلوبهم والغارمون وفي الرقابالعاملون عليها والمؤلف

يمكن أن يعطوا من أموال الزكاة ولو كانوا أغنياء، كما سبق 
  .وأشرنا

نحصل ) 4(العالقة الرياضية السابقة رقم  وباختصار
  :على

b1  <  b2g  +   b3h                                        ……. (5)  

  :وهذا يعني أن االستهالك الكلي يزداد إذا كان
  

   
  أقل من

  

  
    فإن االستهالك الكلي ينقص b1 >  b2g  + b3h أما إذا كان
 االستهالك الكلي يبقى إن  فb1 = b2g  + b3h  وإذا كان
  .على حاله
 األثر النهائي للزكاة على االستهالك الكلي يعتمد إذن،

على مقارنة الميل الحدي الستهالك مجموعة دافعي الزكاة 
األغنياء، مع مجموع الميول الحدية ألقسام مستلمي الزكاة 

  .مرجحة بنصيب كل منهم من الزكاة
يكتفى بمقارنة الميل  للتعرف على األثر النهائي ال انهأي 

الحدي لمجموعة دافعي الزكاة مع الميول الحدية لبقية 
األصناف، بل يجب أخذ نصيب كل منها في االعتبار، بل إن 

الفقراء والمساكين وابن السبيل (الميل الحدي للقسم األول 
يختفي من المعادلة ألنه يبلغ الواحد الصحيح ) وفي سبيل اهللا

ه، ومن ثم يكون األمر المهم هو لدى كل من األصناف أعال
بكل مكوناته وليس الفقراء وحدهم، وإن (نصيب هذا القسم 

  .من الزكاة) كانوا في المعتاد أكثرهم
  :أي حتى يزداد االستهالك الكلي يجب أن يكون 

b1   <   g   + b3h                                         ………  (6) 
الثاني من مستحقي الزكاة ولو افترضنا أن أصناف القسم 

العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي وهم (
كلهم من األغنياء، وهو افتراض ممكن من الناحية ) الرقاب

العملية كما بين الفقهاء، ولو افترضنا بالتالي أن متوسط ميلهم 
 يساوي الميل الحدي الستهالك (b3)الحدي لالستهالك 
 فإن العالقة الرياضية السابقة رقم  (b1) األغنياء دافعي الزكاة

  :تصبح كالتالي) 4(

h1
g
−

 b1  <   
          :انوحيث 
                      g + h + k = 1 

  :ننا نحصل على النتيجة التاليةفإ
 :زيادة االستهالك الكلي تتحقق إذا كان

  
kg

g

+
 b1  < 

  تهالك القسم األول المستلم للزكاةالتغير في اس
  التغير في استهالك القسم الثاني المستلم للزكاة+ 
  ك القسم الثالث المستلم للزكاةالتغير في استهال+ 

[ ] )2(321 hzbgzbzbc ++−=∆

   نصيبهم من الزكاة×الميل الحدي الستهالك القسم األول 
+  

  × دية الستهالك القسم الثانيمتوسط الميول الح
  نصيبهم من الزكاة
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  : االستهالك الكلي إذا كانوتكون النتيجة نقصان

kg
g
+

 b1  > 
  :بينما يثبت االستهالك الكلي إذا كان

kg
g
+

 b1  = 
  

 في هذه عامل الحاسم في تحديد أثر الزكاة الانأي 
الحاالت، هو النسبة بين أنصبة مستحقي الزكاة، آخذين في 

غنياء ولكن دون مقارنته االعتبار الميل الحدي الستهالك األ
  .مع الميول الحدية لألصناف األخرى

النتائج السابقة تشير إلى أن الزكاة يمكن أن ينجم خالصة 
عنها زيادة في االستهالك الكلي أو نقصان أو ال يحدث فيه 

وهذا في الواقع يختلف عما استنتجته كثير من . أي تغيير
على المجتمع الدراسات السابقة من أن أثر تطبيق الزكاة 

سيكون زيادة االستهالك الكلي، على اعتبار أن الميل الحدي 
الستهالك الفقراء مستلمي الزكاة يكون عادة أكبر منه عند 

  .األغنياء
والواقع أنه حتى مع وجود نسبة من الفقراء في المجتمع،  
إال أن األثر النهائي لن يكون مؤكداً بالزيادة إال في بعض 

 كأن يبلغ الفقر في أحد البلدان اإلسالمية الحاالت الطارئة،
حداً كبيراً، وإذا تعرض هذا البلد لمجاعة أو كارثة أصبح 
كثير من الناس في عوز شديد فتعطى لهم كل الزكاة حتى 

  :يحققوا كفاية حاجاتهم االستهالكية أي تكون
حصيلة كل = الزيادة في االستهالك عند مستلمي الزكاة 

  الزكاة
  :بحيث يكون

g = 1 ,  h = 0   ,   k = 0  ,   b2gz = z 
وحيث ان استهالك دافعي الزكاة ينقص بمقدار أقل من 

أن دفوعة فإن االستهالك الكلي ال بد من مقدار الزكاة الم
يزداد، ويمكن أن ينطبق هذا الوضع أيضاً على حالة إيثار 

فمثالً لو جمعت الزكاة في .  بقية األصنافعلىالمجاهدين 
ل، وحضر الجهاد ووجب الدفاع عن اإلسالم من بيت الما

الكفار والمعتدين فيمكن ألولي األمر أن يؤثروا المجاهدين 
  .)34( بقية األصناف وإن استغرق ذلك كل حصيلة الزكاةعلى

 أثر الزكاة هو نقصان االستهالك الكلي انأما القائلون 
ة فهذا أيضاً ال يكون مؤكداً إال في بعض الحاالت االستثنائي

غير المعتادة، وذلك إذا كانت الزيادة في االستهالك عند 
 g, h, kمستلمي الزكاة مساوية للصفر، أي إذا كان كل من 

مساوياً للصفر، وتكون النتيجة النهائية هي النقصان بالتأكيد 
ألن إعطاء الزكاة ينقص استهالك مجموعة دافعي الزكاة وال 

الحالة عدم إنفاق  هذه نيوتع. يغير من استهالك مستلميها

وذلك إذا كان هذا . حصيلة الزكاة في البلد الذي جمعت فيه
ر ببعض  ويمبلد يعيش في أوضاع تتصف بالرخاء،ال

الظروف التي ينتفي معها وجود أي صنف من األصناف 
وهذه الحالة، بالرغم من تطرفها، إال أنها . المستحقة للزكاة

في عهد عمر بن يمكن أن توجد في الواقع، بل وجدت فعالً 
 فقد قبل عمر بن الخطاب ؛الخطاب، وعمر بن عبد العزيز

بنقل الزكاة التي جمعت في اليمن إلى المدينة ألنه لم يوجد 
  .)35(من يستحقها في البلد الذي جمعت فيه
ن استثنائيتان، والحالة إن الحالتين السابقتين هما حالتا

 اناء، كما أنه في كل المجتمعات يوجد بعض الفقرالمعتادة 
بقية األصناف قد تكون موجودة كلها، وقد يغيب بعضها في 

  .بعض البلدان، أو في بعض األزمنة
في األحوال فإن النتيجة المحتملة لتطبيق الزكاة ولذلك 

 في األجل القصير، ومع انه حتى العادية هي غير مؤكدة،
افتراض بقاء العوامل األخرى على حالها، فإن الزكاة قد 

إن . لى زيادة أو نقصان أو ثبات االستهالك الكليتؤدي إ
النتيجة النهائية تتأثر بالناحية التطبيقية أي بمقدار حصيلة 
الزكاة التي يتم جمعها، وباألسلوب الذي توزع فيه على 
مستحقيها من حيث تعميم األصناف ونصيب كل صنف وفقاً 

  .لرأي ولي األمر العادل
  

  اإلنفاق على الصدقات
 إلى الزكاة، فرض اإلسالم في المال حقاً آخر باإلضافة
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل : (قال تعالى. هو الصدقات

المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر 
والمالئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 

 واقامواليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
الصالة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 

لقد استدل عدد من الصحابة والتابعين أمثال . )36()المتقون
 هريرة من هذه اآلية،  ذر وعائشة وأبيوابيعمر وعلي 

لمال حقاً سوى أن في اعلى ومن األحاديث النبوية الشريفة 
  .الزكاة

: وقد قال الرملي في شرح المنهاج موضحاً هذا الحق
دفع ضرر المسلمين، ككسوة عار، : ومن فروض الكفاية"

وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، على القادرين، 
وهل . من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم: وهم

. رمق أم الكفاية؟ قوالنما يسد ال: دفع ضرر من ذكر المراد
  .)37("ثانيهما: أصحهما

وفي هذا إشارة إلى أنه إذا لم تكف أموال الزكاة وموارد 
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بيت المال األخرى لدفع الضرر عن المسلمين فإنه على 
 مثوبة اهللا وابتغاء زيادة القادرين أداء الصدقات رغبة في

كل في حدود أهله وأقاربه وجيرانه ومن يتصل به األجر، 
أما إذا لم . ث تسد حاجاتهم، وبهذا يسقط اإلثم عن الباقينبحي

على اجباتهم فيمكن للسلطان أن يجبرهم يقم القادرون بأداء و
وفرض على : "ار ابن حزم في المحلى حيث قالذلك كما أش

األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم 
أموال سائر  السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات وال

  .)38("المسلمين بهم
كانت الصدقات تدفع من األغنياء القادرين، وتحول ولما 

إلى الفقراء ومن يحتاجها من المسلمين، فإن مقدار تحويالت 
األغنياء سيصبح أكبر منه في حالة الزكاة فقط، وذلك بمقدار 

  .الصدقات
ZZ     أي تصبح >′ 

SZZ     ألن   .  هي الصدقاتS، حيث    ′=+
دفع الصدقات من شأنه أن يقلل من استهالك األغنياء إن 

 استهالك مستلمي ان في حين  (Z + S)1بمقدار يساوي 
ويتوقع أن تكون الزيادة في استهالكهم . الصدقات سيزداد

أكبر من النقصان في استهالك األغنياء، على اعتبار أن 
 أساساً في سد احتياجاتهم مستلمي الصدقات سيستخدمونها

  .االستهالكية األساسية حتى يصلوا حد الكفاية
وعلى ذلك، فإن أداء الصدقات باإلضافة إلى الزكاة يقلل 
من استهالك األغنياء بدرجة أكبر من حالة الزكاة وحدها، 

 )باإلضافة إلى الزكاة(ي الصدقات كما يزيد استهالك مستلم
وعلى افتراض بقاء . ردهابدرجة أكبر من حالة الزكاة بمف

األشياء األخرى ثابتة، فإن األثر النهائي للزكاة والصدقات 
معاً على االستهالك الكلي سيكون أيضاً غير محدد كما هو 

  .الحال بالنسبة للزكاة وحدها
  

  )استبعاد اإلسراف(االعتدال في اإلنفاق 
أما . يضع اإلسالم حداً أعلى لدخل الفرد أو إلنفاقهال 
 بوجود حد أعلى لالستهالك هو حد الترف واإلسراف القول
 به مستوى االستهالك المقابل ألقصى حد مسموح به فيقصد

شرعاً من السلع التكميلية، ألن تجاوز اإلنسان هذا الحد يدخله 
قال .  عنه في اإلسالمالمنهيفي حيز الترف واإلسراف 

 بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان: (تعالى
ومن هنا فقولنا بعدم وجود حد إلنفاق الفرد يعني . )39()قواماً

أن ما يزيد من الدخل عن اإلنفاق المتعلق بالحد األعلى 
لالستهالك يمكن أن يستخدم لإلنفاق في سبيل اهللا أو 

  .االستثمار

 وصول الفرد إلى حد اإلسراف دون تجاوزه هو أمر وان
 أعظم لو خفض نال ثواباًكن للمسلم أن يمقبول، ولكن يم

بحيث يبقى أعلى من مستوى (استهالكه إلى مستوى أقل 
  .)40()الكفاية

ال ) الفقراء( فئات الدخل األدنى في المجتمع انوحيث 
يكادون يغطون حاجاتهم األساسية، فمن المنطقي افتراض 

) األغنياء(أما ذوو الدخل األعلى . أنهم لن يكونوا مسرفين
إن االعتدال . لتي يمكن أن تمارس اإلسراففإنهم المجموعة ا

في إنفاق األغنياء لن يؤثر على انفاقهم االستهالكي على 
. السلع والخدمات األساسية الالزمة لضمان حد الكفاية لهم

وبذلك فإن مقدار الجزء من دخلهم الفائض عن حاجاتهم 
سيبقى على حالة، وبالتالي فإن ) أي دخلهم الصافي(األصلية 
لهم الحدي لالستهالك هو الذي سينخفض، مما ينعكس حجم مي

على مقدار استهالكهم غير األساسي باالنخفاض، ومن ثم 
  .ينقص االستهالك الكلي لألغنياء

          :أي يصبح
      1b1b 〈′  
 هو الميل الحدي الستهالك األغنياء بعد ′1b: حيث

  .قتصاداستبعاد اإلسراف في اال
أما الفقراء، فلن يتأثر استهالكهم أساساً، ألننا افترضنا 
أنهم غير مسرفين، كما لن يتأثر نتيجة لممارسة األغنياء 
االعتدال في اإلنفاق وذلك ألن حصيلة الزكاة ستبقى على 
حالها، ألنها تفرض كنسبة من الدخل الصافي للمكلفين أي 

 على األساسيات على دخلهم المتبقي بعد استبعاد اإلنفاق
والحوائج األصلية، وهذا الجزء من الدخل  لم يتغير نتيجة 

 كما ذكرنا –لالبتعاد عن اإلسراف، وإنما الذي تغير ونقص 
 هو حجم الميل الحدي لالستهالك ومن ثم مقدار االستهالك –

  .)41(غير األساسي
  

  واستبعاد اإلسراف) والصدقات(األثر الصافي إلدخال الزكاة 
ألثر الصافي على  بإيجاد انقومال التحليل سوف الستكم

 عن إدخال الزكاة والصدقات وكذلك استبعاد االستهالك الناجم
وقد تبين لنا من التحليل السابق أن أثر الزكاة على . اإلسراف

 إذ يمكن أن تؤدي إلى ؛االستهالك الكلي كان غير محدد
 أثر انن إنقاص االستهالك الكلي، أو زيادته أو ثباته، في حي

ومن هنا فإن . استبعاد اإلسراف كان نقصان االستهالك الكلي
  :األثر الصافي للعاملين معاً يمكن أن يكون كالتالي

وذلك إذا أدت الزكاة وحدها : إنقاص االستهالك الكلي  ) أ
إلى إنقاص االستهالك الكلي، وحيث ان أثر استبعاد 

 فإن ذلك سوف) بالنقصان(اإلسراف على االستهالك هو 
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يعزز أثر الزكاة، فيعمل األثران باتجاه واحد مما يؤدي 
  .إلى مزيد من النقصان في االستهالك الكلي

وذلك إذا كان أثر الزكاة بالزيادة، ولما كان : غير محدد  ) ب
أثر منع اإلسراف هو بالنقصان، فإن محصلة القوتين 

 .ستكون باتجاه القوة األكبر
تصاد يقوم األمر، ان االستهالك في حالة اقالصة خ

بتطبيق اإلسالم سيتأثر باإلضافة إلى إيتاء الزكاة بمدى اتباع 
القيم اإلسالمية، تلك القيم المتمثلة بتقوى اهللا ومخافته، والتي 
تستوجب إنفاق الصدقات بما يفوق الحد األدنى اإلجباري 

  .، كما تستلزم أيضاً منع اإلسراف والتبذير)الزكاة(

لمجتمع أكبر، ازداد أثرها في كلما كانت تقوى اهللا في اف
إنقاص استهالك مجموعة دافعي الزكاة، إلى الدرجة التي ال 

وأما استهالك مستلمي الزكاة . يقل فيها عن حد الكفاية
 عند زيادته كما ذكرنا بحجم الميل الحدي لالستهالك فستتأثر

. بعض األصناف المستلمة للزكاة، وكذلك بنصيب كل صنف
 تبعاً لألزمان والبيئات، وبالتالي فإن األثر وهذه العوامل تتغير

الصافي للعاملين معاً يتأثر بمجموعة العوامل السابقة، ويعتبر 
أمراً خاضعاً لرأي أولي األمر تحقيقاً للمصلحة العامة 

  .للمسلمين
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Zakah, Moderation in Expenditure, and Total Consumption 
in an Islamic Economy 

Buthaina M.A. Muhtaseb* 

 

 

ABSTRACT 

 

Much of the literature on Islamic economics in the realm of Zakah and its relation  to total consumption has 
so far been looking at the eight categories of Zakah recipients, specified in the Holy Qur’an, as if they were 
one group, the poor. The present paper attempts to treat each category separately. The Marginal Propensity 
to Consume (MPC) is not assumed but has been investigated by analyzing the way designed in Islam to 
spend Zakah funds. The final effect on consumption has directly been obtained by finding the net change in 
the consumption of Zakah payers and the sum of changes in the consumption of the sections (similar 
categories in MPCs) of Zakah recipients. 

Comparison of the (MPC) of Zakah payers with the sum of the (MPCs) of Zakah recipients’ sections, 
weighted with the relative share of each section in Zakah funds, would result in the short run, if other things 
remain the same, in an increase , decrease , or no change in total consumption. 

The final result is basically subjected to empirical situations. In particular, to the amount of Zakah funds, 
and the way the ruler chooses to allocate those funds among the recipients. 

The net result, after adding moderation in expenditure  (or elimination of Israf), would be a decline in total 
consumption in some cases, but undetermined in others. 

 
Keywords: Zakah, Moderation in Expenditure, Total Consumption, Islamic Economy. 
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