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م١٩/١٢/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم                                  ٢١/٧/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

في تخریجه الفقهي، ممـا یعنـي والودیعة، اختلفت أقوال الفقهاءبالقرض،الحساب الجاري لشبهنظرا
المــصارف المركزیــة احتیاطیــا إلزامیــا علــى المــصارف، تفــرضكمــا كــاة،اختالفــا فــي أحكامــه المتعلقــة بالز

فـــي ،االحتیاطیـــات لیـــست فـــي متنـــاول المـــصرف التجـــاري، بـــل هـــي فـــي حكـــم القـــرض، أو الودیعـــةهـــذهو
االحتیــاطيیثیــر تــساؤال حــول زكــاة ممــاة، ولغایــات الــسیاسة النقدیــالودائــع،لــضمان ،المــصرف المركــزي

.المصرف المركزيفيالقانوني 

Abstract
Considering the multifaceted nature of the current account, resembling a loan, and a

deposit, the opinions of the scholars differ regarding its status Fiqh, accordingly so do

the issues related to its zakat. Furthermore, central banks impose mandatory reserves on

the bank meaning that these reserves are not available to the commercial banks, rather

are equivalent to a loan, to insure the depositor's accounts and for monetary policies. These

considerations raise questions about the Zakat of the mandatory reserves deposited at

the central bank.

:
الجاریة جزء من الحیاة الیومیة لكثیر من المسلمین، ویفرض سؤاال ملحا حول زكاة تلك اباتالتعامل بالحسإن

الحسابات، ومن یجب علیه أن یخرج زكاة تلك األموال، ویضاف سؤال آخر ما حكم زكاة االحتیاطیات القانونیة التي 
؟یاطي قانوني لغایة أمان الودائع وتحقیق االستقرار النقديكاحت،یفرضها المصرف المركزي على المصارف

 
:

ــوتتمثــل ل لهــا البــاحثون حــدود البحــث فــي مناقــشة زكــاة الحــساب الجاریــة انطالقــا مــن خالصــة التأصــیالت التــي أصَّ
، لعــدم وجــود عقــد مــضاربةكاعتبــارهودیعــة، وقــد اســتبعدت الــصور األخــرى البعیــدة أوقــرض، : الـسابقون للحــساب الجــاري
،ع والمـصرف، أو ودیعـة ناقـصة نظـرا لـشبهها بالودیعـة مـن وجـه واختالفهـا عنهـا مـن وجـه آخـرِمضاربة أصال بین المـود

وأثــر ذلــك فــي أحكامهــا، دون إعــادة ،بحیــث یتركــز النقــاش علــى ثمــرة الخــالف فــي هــذه التأصــیالت فیمــا یتعلــق بالزكــاة
رغبـة فـي الحـدیث ،كاة النقود االئتمانیة المعاصرة، وذكر كل قـول وأدلتـه ومناقـشتهوز،واالستدالل للحساب الجاريالنقاش

: المــشابهة لــه، مثــلاذجباإلضــافة إلــى أن البحــث یقتــصر علــى الحــساب الجــاري فقــط، دون النمــ،فــي الموضــوع مباشــرة
لمختلفـــة كمـــا یجـــري فـــي الودیعـــة ألجـــل، أو حـــساب التـــوفیر كمـــا یجـــري فـــي المـــصارف الربویـــة، أو حـــسابات االســـتثمار ا

.المصارف اإلسالمیة
.العلوم اإلسالمیة العالمیةجامعة، كلیة الشیخ نوح القضاة للشریعة والقانون-مساعد، قسم الفقه وأصوله أستاذ*
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:
زكاة الحسابات الجاریة بناء على التكییف الفقهي لها، من حیث إنها قرض، أو ودیعة، والمسائلحكمبیان

.كزكاة االحتیاطي القانوني الذي یفرضه المصرف المركزي على الحسابات الجاریة في المصارف،المتعلقة بها
 

 :
له معامالت شخصفي واقعنا المعاصر، فال یكاد یةالحساب الجاري أصبح جزءا ال یتجزأ من الحیاة الیومإن

هذه المصارف إسالمیة أم ال، ویضاف إلى ذلك تلك أكانتسواء ٍمالیة إال وهو یحتفظ بحساب جار في أحد المصارف
ٕیستدعي دراسة هذا النوع من الحسابات، وابداء األمر الذيالمبالغ الكبرى التي تشكل ثروة هائلة في القطاع المصرفي، 

أركان اإلسالم، الحكم الشرعي في زكاة أمواله، ویشتق هذا البحث أهمیته من أهمیة الزكاة بوصفها الركن الثالث من
.ومن أهمیة الحساب الجاري نفسه

 
:

،في بحثي هذا المنهجي الوصفي في تكییف الحسابات الجاریة والدین والودیعة وبیان طبیعة كل منهااتبعت
ى الحكم الشرعيفي تتبع أقوال الفقهاء في المسألة محل البحث والمنهج االستداللي في إقامة الدلیل علالستقرائيوالمنهج ا

.المتعلق بزكاة الحسابات الجاریة
 

:
.دراسة تناولت زكاة الحسابات الجاریة-فیما اطلعت علیه-أجدلم

 

:
.بالحساب الجاريالتعریف:األولالمطلب
.زكاة أصل المال في الحساب الجاري بناء على أنه دین:الثانيالمطلب
.أصل المال في الحساب الجاري بناء على أنه ودیعةزكاة:الثالثالمطلب
.مستقل له شبه بالودیعة وشبه بالقرضعقدزكاة أصل المال في الحساب الجاري بناء على أنه :الرابعالمطلب
.أصل المال المودع لدى المصرف المركزي بوصفه احتیاطیا قانونیازكاة:خامسالالمطلب

 
:: 

:جاريالحساب الطبیعة: ًأوال
طبیعة الحساب الجاري من التنظیمات القانونیة والممارسات المصرفیة والمجتمعیة مع هذا النوع من تتشكل

الحساب أو في نطاق النظام المصرفي كما هو الحال في ،الحساب، وكما هو معروف بعد أن تظهر المعاملة في الواقع
.القانون لیكیف هذه المعاملة بما یشبهها من المعامالت التي یمكن أن تقاس علیهایأتي ،الجاري

العائدمن أجل اكتساب ،وهي الحسابات اآلجلة التي یودعها أصحابها إلى أجل،أنواع أخرى من الحساباتوهناك
اب التوفیر الذي یدخر فیه المودع باإلضافة إلى حس،على هذه الحسابات الربویة المحرمة أو األرباح الناتجة عن المضاربة

وهذان النوعان علیها، عوائدعلیه السحوبات واإلیداعات، واللویمسك دفترا تسج،على العائدالحصولنقوده بقصد 
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األخیران یكونان في المصارف الربویة، وتختص المصارف اإلسالمیة بحسابات االستثمار حسب المشاركة، أو 
.وهي غیر موجودة في المصارف الربویة،الستثمار اإلسالمیةالمضاربة أو غیرها من صیغ ا

لنظامهي حسابات مشتركة بین النظام المصرفي اإلسالمي واة،أن الحسابات الجاریة، أو الودائع الحالویالحظ
ائي هو المصرفي الربوي، من حیث إن كلیهما إیداع بال فائدة ربویة، وتجري فیه قیود دائنة ومدینة، یكون الرصید النه

هذا البحث، أما موضوعهيالنقود في هذا الحساب وزكاةمحصلة العالقة بین كل من المصرف وصاحب الحساب، 
.البحثنطاقاألخرى فهي خارج اتأنواع الحساب

:الحساب الجاري فقها وقانوناتكییف: ًثانیا
ن الحساب الجاري هو تعامل بین التعریفات الخاصة بالحساب الجاري، ولكنها في مضمونها تتفق على أتعددت

من النقود لدى المصرف بقصد حفظها إلى حین حاجتها في التعامل وترد عند االمصرف والعمیل یودع فیه العمیل مبلغ
.)١(الطلب دون الحاجة إلى إخطار مسبق

مي في هذا اختلفت تكییفات علماء الفقه اإلسالكما وجهة نظر القانونین في تكییف الحساب الجاري، اختلفت
:الجاري بعقود أخرى، وفیما یلي تفصیل ذلكابنظرا لشبه عقد الحس،الحساب

:)٢(هيأقوالللحساب الجاري، على الفقهیةالتكییفات اختلفت
ولیست ،القرضخصائصإن الحسابات الجاریة قروض، وذلك ألنها مضمونة مطلقا ومأذون في استخدامها، وهذه هي - ١

بعینها، وال تضمن إال في حالة التعدي والتقصیر، ویمكن أن یؤخذ على هذا ُّردُودیعة تألن ال؛خصائص الودیعة
. أساس االستثمار والربحىٕالتكییف أن القرض عقد إرفاق واحسان، والواقع المصرفي یقوم عل

إذن دونخدامها ألن است،إنها ودیعة وبناء على ذلك ال یجوز للمصرف أن یستخدمها في استثماراته المالیة المختلفة- ٢
نظرا ألن المصرف ؛بعینها فهي ودیعة ناقصةّردُ، أو إن لم تردها بذاتهاِالمودع یعد تعدیا وتقصیرا، وأن الودیعة یجب 

.ال یعید النقود المودعة بعینها، ولكن المصرف بعد استخدام هذه الودیعة تصبح هذه الودیعة دینا في ذمته
.بعض الفقهاء أنها عقد مضاربةیرىو-٣
.ذو طبیعة خاصة، أي هو عقد مستقل وال یشترط أن یكون مقاسا على غیرهعقدآخرون أنها ویرى-٤

الودائع تحت الطلب : اختار المجمع الفقهي تكییف الحسابات الجاریة على أنها قروض، وأشار إلى ذلك بقولهوقد
إن حیثهي قروض بالمنظور الفقهي،سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمیة أو البنوك الربویة) الجاریةالحسابات(

یؤثر على حكم القرض كون والًوهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب،،المصرف المتسلم لهذه الودائع یده ید ضمان لها
.)٣(ًالبنك المقترض ملیئا

 
:: 

أما الدین المؤجل فخارج نطاق البحث، وذلك ألن النقود في الحساب الجاري هي ،طهنا عن الدین الحال فقسأتحدث
فالنقود في الحسابات وعلیهمن قبیل الودائع الحالة، ولیست المؤجلة، ألن لمالكها الحق أن یسحبها في أي وقت شاء؛ 

الحسابات على الوفاء بما لدیه في الجاریة هي دیون، وتعتریها حالتان، إما أن تكون دیونا قویة، یكون المصرف قادرا
النقود في الحساب مالیة ال یقدر معها على الوفاء بما لدیه منمشكالتالجاریة، أو أنها دیون ضعیفة، یعاني المصرف من 

. الجاري، وفیما یأتي تفصیل ذلك
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َّإذا كان المصرف قادرا على الوفاء وبذل الدین: ًأوال ْ:
الحساب بوصفه صاحب الدین یزكي ماله بعد قبضه لما مضى من صاحبن الحنابلة والحنفیة إلى أذهب

ٕالسنین، وذهب الشافعیة إلى أنه یخرج زكاته كل عام وان لم یقبضه، وفصل المالكیة بین أن یكون المال قرضا كعمل 
یبیع بسعر السوق، من أعمال البر واإلحسان، أو أن یكون دینا ناشئا من تجارة، فیفرق عندئذ بین التاجر المدیر الذي 

طلبا للربح األعلى، وفیما یلي عرض لتفاصیل اتجاهات الفقهاء في هذه ،والتاجر المحتكر الذي یتربص بالسلعة األسواق
:المسألة

إلى أن الزكاة واجبة لحنفیةالحنابلة واذهب:تجب الزكاة فیه لما مضى من السنین ولكن اإلخراج یكون عند القبض)١
هذا عن وروي- م على صاحب الدین، ولكن اإلخراج یجب عند قبضه، ویزكیه لما مضى من السنوات في الدین كل عا

له على رجل ألف درهم قرض أو ثمن متاع كان للتجارة فحال الحول ووجبت رجل«: جاء في المبسوط)٤(علي 
دینه حال على مليء باذل زكاه ومن«: البن مفلحوعوجاء في الفر،)٥(»الزكاة علیه ال یلزمه األداء قبل القبض عندنا

أم ال ) و(قصد ببقائه علیه الفرار من الزكاة ،ویزكیه لما مضى) م شو(أو قبله : وعنه،إذا قبضه،على األصح وفاقا
ویجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه ،ولم یوجد فیما مضى،بناء على أنه یعتبر لوجوبها إمكان األداء،لسنة واحدة: وعنه) م(
أبرأ منه أو(أو عوض عنه أو أحال به أو علیه ) قبضإذا(فیزكي الدین «: وفي شرح منتهى اإلرادات،)٦(»زكاة سنینل) م(

ویجري(،ولیس منها إخراج زكاة ما ال ینتفع به،ألنها وجبت مواساة،وال یجب اإلخراج قبل ذلك،من السنین) لما مضى
وعدم إلزامه باإلخراج إذن رخصة ولیس من قبیل ،على ربهلوجوبمنه لقیام اقبضه واإلبراء ) قبل(أي زكاة الدین ) إخراجها

.)٧(»تعجیل الزكاة
ورأى أنه كلما قبض أربعین درهما أخرج درهما ،الدیون ومنها القرضبعضفي - رحمه اهللا-فصل أبو حنیفةوقد

زكاتها إذا تم ) فتجب(،وضعیف،متوسطو،قوي: اعلم أن الدیون عند اإلمام ثالثة) و(«: واحدا، جاء في رد المحتار
فكلما قبض ) مال تجارةوبدل(القوي كقرض ) قبض أربعین درهما من الدینعند(لكن ال فورا بل ،نصابا وحال الحول

زكاة المال ضِالصاحبان أن الدیون كلها سواء باعتبار أن كلها أموال، ویؤدي المقریرىو. )٨(»أربعین درهما یلزمه درهم
.)٩(حول أصل القرض متى قبض شیئا كان قلیال أو كثیراإذا حال

ّثابت في الذمة فلم یلزمه اإلخراج قبل قبضهالدینّبأنالقائلون بأن الدین یزكى ولكن بعد قبضه واستدل ال ّوألنه،ّ
.ٍأن یخرج زكاة مال ال ینتفع بهةولیس من المواسا،ینتفع به في الحال ولیس فیه تمام للملك

:مدى انطباق زكاة الدین بعد القبض على الحساب الجاريمناقشة
ْفرق بین القبض للدین في وقت متأخر، وبین واقع الحال والممارسة المصرفیة في الحسابات الجاریة، فكون هناك

المصرف باذال للمال في الحساب الجاري، ومكن صاحب الودیعة المصرفیة الحالة من سحبها أو سحب جزء منها، فإن 
ا التمكین یجعل المال تحت ید صاحب الحساب حكما، وال یمكن أن یقال لصاحب الحساب لیس علیك زكاة، إال فیما هذ

تسحبه من المصرف، أو حتى تسحبه في المستقبل فتخرج عما مضى من السنین، مما یترتب على ذلك عدم الزكاة في 
یقبضوها بعد، وعلیه یتأكد أن التمكین من مرف ولكثیر من األموال التي تحت أیدي األغنیاء، بعذر أنها في المص

وذلك لقوة شبه الحساب الجاري بالودیعة المأذون في استعمالها، أو المستعملة بغیر إذن مالكها ،القبض بمثابة القبض
.فهي باقیة على ملكه، وهي تحت یده حكما سواء كان تكییفها ودیعة أو قرضا

والتابعین إلى أن إخراج الزكاة الشافعیة وبعض الصحابة ذهب:ٕوان لم یقبضحاالٕاخراجهاتجب الزكاة فیه و)٢
وقال عثمان، وابن عمر «: في الدین یكون حاال ولو لم یقبض الدائن دینه في حالة كون الدین قویا، قال في المغني
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هري وقتادة وحماد بن أبي رضي اهللا عنهما، وجابر، وطاووس، والنخعي وجابر بن زید والحسن، ومیمون بن مهران والز
،ٕوان لم یقبضه؛ ألنه قادر على أخذه والتصرف فیه،علیه إخراج الزكاة في الحال: دٕسلیمان والشافعي واسحاق وأبو عبی

.)١٠(»كالودیعةكاته،فلزمه إخراج ز
: یة المحتاجُالشافعیة بوجوب زكاة الدین فور استحقاق الزكاة فیه، وال ینتظر إلى حین القبض، قال في نهاوقال

وجبت تزكیته في الحال لقدرته على ،بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه نحو بینة؛تیسر أخذهٕوان«
ّإن كان حاال ثم«: وفي األشباه والنظائر،)١١(»ٕوأفهم كالمه إخراجه حاال وان لم یقبضه وهو كذلك،قبضه فأشبه المودع

أو ،ٕضر باذل وجب إخراجها في الحال وان كان مؤجال أو على معسر أو منكربأن كان على مليء مقر حاوتیسر أخذه
. )١٢(»لم تجب حتى یقبض،مماطل

ٍاألداء في نهایة كل حولّلمرجوّزكاة الدین اإخراجللقول بواستدل بید هوّوذلك على اعتبار أن الدین كالمال الذي ،ّ
ّقادر على أخذه والتصرف فیه بوجوه اّوألنه،صاحبه .النتفاع المختلفةّ

: ٕوجوب اإلخراج فورا وان لم یقبض على الحساب الجاريانطباقمناقشة
أن الدین ال تجب زكاته حاال إن كان صاحب الدین منكرا غیر باذل، وهو ال یالحظالسابقة النصوصخالل من

لة مؤدیة حاال للدین، أو تعاني یقع من المصارف التي تعتمد على عملیات موثقة وسجالت دقیقة، فهي إما أن تكون باذ
من حالة إفالس لها حكمها الخاص، وبناء على قول الشافعیة هذا تكون زكاة الحسابات الجاریة واجبة اإلخراج عن كل 

.قبضهبعدعام، إال إذا أفلس المصرف فیزكى المال لما مضى من السنین 

القرض یزكي قرضه لسنة مضت بعد قبضه، وهو مروي أیضا المالكیة إلى أن الدائن في حالة ذهب: یزكیه لسنة واحدة)٣
: وأبي الزناد،وعطاء الخراساني،وعطاء بن أبي رباح،وروي عن سعید بن المسیب«: عن بعض التابعین، جاء في المغني

وألن الزكاة ،سركما لو كان على مع،فلم یلزمه اإلخراج قبل قبضه،أنه دین ثابت في الذمة،یزكیه إذا قبضه لسنة واحدة، ولنا
.)١٣(»ولیس من المواساة أن یخرج زكاة مال ال ینتفع به،تجب على طریق المواساة

: والقرض عند المالكیةالدین
فالدین ما ،)١٤(الجدیر بالذكر هنا توضیح مذهب المالكیة فیما یتعلق بالدین، حیث یفرقون بین الدین والقرضمن

وال یتربص بالسلعة األسواق لیرتفع ،اجر المدیر الذي یبیع ویشتري من السوقیقوم به الت،كان ناشئا من عمل تجاري
َّثمنها، ویشترط لزكاته أن ینض الذي یزكي )١٦(شيء من النقود من بیع العروض التي یبیعها، ودین التاجر المحتكر)١٥(ِ

.لألجر والثواب من اهللا تعالىالدین بعد قبضه لسنة مضت، والثاني القرض وهو ما یدفع من النقود قرضا للغیر طلبا 
ألن عروضه التجاریة تتحول إلى نقود شیئا فشیئا على ،التاجر المدیر یزكى فورادینلهذا التفریق أن ویستدل
من الدیون، أما القرض متِوهي تزكى اتفاقا إن كانت بیده وسلا،اعتبرت العروض التي بیده نقودكلذل،فترات مختلفة

. وتمام النعمة التي هي من حكمة الزكاةاءَالمقرض، ولیس مال تجارة فیه النملمالافهو عمل تبرع بمنفعة

:انطباق زكاة الدین عند المالكیة على الحساب الجاريمناقشة
ِأقرب إلى اإلیداع في الحساب الجاري من الدین على مفهوم المالكیة، نظرا ألن المودع في الحساب الجاري القرضإن

،ِمن الوجوه، بینما یتعذر ذلك في الدین المتولد من البیع، إذ ال بیع بین المصرف ومودع النقودِمقرض من وجه
وفي هذه الحالة یزكى القرض ،باإلضافة إلى أن القرض عقد إرفاق، والمؤسسة المالیة مؤسسة عامة تتصف بالمالءة

هذا على فرض أنه ،)١٧(عدم االقتضاءلسنة واحدة مضت بعد قبضه، وال تجب الزكاة في القرض قبل القبض خشیة
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َّقرض، أما على فرض أنه ودیعة فإن زكاته واجبة كما لو كان المال بیده، ألنه ممكن من قبضه، وعلیه؛ ال یتأجل  َ
.إخراج الزكاة إلى القبض، ألن المصرف یمكنه منه

وكیله فأقرضه فإن كان أصله أو ید) كان أصله عینا بیدهإن.. (.)یزكى دینٕوانما(«: في حاشیة الدسوقيجاء
كان ) أو(،فال زكاة فیه إال بعد حول من قبضه،أو صداقا بید زوج أو أرشا بید الجاني أو نحو ذلك،عطیة بید معطیها

فال زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض ) وقبض(الشرط الثاني قوله ،باعه محتكر) تجارةعرض(أصله 
.)١٨(»ٕر القرض فیزكیه وان لم یقبضهوأما دین المدیر غی،محتكر

ألنه غیر ا،وابن عمر رضي اهللا عنهم،قال عكرمة لیس في الدین زكاة، وروي ذلك عن عائشةوبه: ال زكاة فیه-٤
َویمكن أن یناقش هذا القول بأن الدین ملك لصاحبه وهو في حكم المال الذي ،)١٩(كعروض القنیة ،فلم تجب زكاته،نام

أما القول بأنه لیس نامیا، فإن الدین غالبا ،للدین وله القدرة على طلبه والتصرف فیهٍدین على مليء باذلبیده إن كان ال
ومن ثم ال وجه معتبرا لعدم إیجاب ،ما یترتب في ذمة المدین نتیجة عقد بیع وهو یتضمن رأس مال السلعة وربحها

.الزكاة في الدین مطلقا

:فیه والمصرف یعاني من حالة اإلفالسبناء على أنه دین مشكوك: ًثانیا
:یزكى لما مضى من السنین عند القدرة على القبض: ١

في روایة هي تخرج،كالدین على المعسر والمفلس،جمهور الحنابلة والشافعیة إلى أن الدیون الضعیفةذهب
یزكى، قال في األخرى الٕالمعتمدة عن أحمد إلى أن الدین یزكى وان كان على جاحد أو على مفلس، وفي الروایة

كالدین : إحداهما.. .روایتان: والمغصوب، والضائع،والمجحود،والمؤجل،الدین على غیر المليءوفي«: اإلنصاف
،)٢٠(»ال زكاة فیه بحال: والروایة الثانیة.. .وهو الصحیح من المذهبقبضه،على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا 

. وال مواساة فیما ال یقدر المزكي على االنتفاع به،مواساةوذلك بناء على أن الزكاة
أو یعلمه القاضي كما صرح ) جاحد علیه بینةوعلى مليء باذل أحاال(الدین ) كانفإن(«: في أسنى المطالبوجاء

أو ،معسرأو حاال على ،بأن كان مؤجال ولو على مليء باذل) وال(،لتمكنه منه) إخراجها في الحاللزم(،األصلبه
.)٢١(»یلزم إخراجها) القدرة على القبضفعند(وال بینة ولم یعلمه القاضي ،أو جاحد،أو مماطل،غائب

فإنه غیر مقدور على التصرف فیه واالنتفاع به حال كون المدین ،على ذلك أن المال إذا كان على معسرویستدل
اساة والمزكي غیر قادر على الوصول لماله، كما یشترط في مال والزكاة مو،وال تطاله األحكام،أو جاحدا وال بینةسرامع

.الزكاة أن یكون مملوكا ملكا تاما وهو ما ال یوجد في الدین الضعیف والمشكوك فیه

:التفریق بین حالة اإلفالس والقضاء به: ٢
ب زكاته كما لو كان فإنه تج،ِعلى أن الدین إذا كان على مفلس لم یقض القضاء بتفلیسهحنفیةكلمة الاتفقت

الدین مؤجال، ألن المال یذهب ویأتي، وبناء علیه فقد تأجل قضاء الدین بسبب حالة طارئة، أما إذا قضى القضاء 
إلى وجوب الزكاة، وذهب محمد إلى عدم وجوب الزكاة نظرا ألن القضاء ،وأبو یوسف،بتفلیسه فذهب أبو حنیفة

.باإلفالس زیادة عجز للحجر عن التصرف
فإن لم یكن مقضیا علیه باإلفالس تجب الزكاة فیه في ،كان المدیون مقرا بالدین لكنه مفلسٕوان«: في البدائعاءج

إذ المال غاد ،ألن المفلس قادر على الكسب واالستقراض مع أن اإلفالس محتمل الزوال ساعة فساعة.. .قولهم جمیعا
مر على ال زكاة فیه فمحمد : وقال محمد،أبي حنیفة وأبي یوسفٕوان كان مقضیا علیه باإلفالس فكذلك في قول ،ورائح
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ٕوان كان یرى التفلیس یوسف،وأبو ... ألنه یسد علیه باب التصرف،وأنه یوجب زیادة عجز،ألن التفلیس عنده یتحقق،أصله
تفلیس في تأخیر المطالبة لكن المفلس قادر في الجملة بواسطة االكتساب فصار الدین مقدور االنتفاع في الجملة فكان أثر ال

له على رجل ألف درهم قرض أو ثمن رجل«: ، وفي السرخسي)٢٢(»فكان كالدین المؤجل فتجب الزكاة فیه،إلى وقت الیسار
.)٢٣(»كان للتجارة فحال الحول ووجبت الزكاة علیه ال یلزمه األداء قبل القبض عندنا،متاع

كان على مدین مفلس قبل القضاء بإفالسه وذلك ألن الدائن یملك في المال إن لزكاةالحنفیة على إیجاب ااستدل
منه المدین ویصح إبراؤه، وأن المدین قبل الحجر علیه قادر على أن یستدین ویسدد ئالدین بدلیل أنه یستطیع أن یبر

جر علیه الدین، ولكنه بعد اإلفالس یصبح أكثر عجزا عند محمد خالفا للصاحبین، ألن المدین عند محمد بعد الح
.أصبح أكثر عجزا

أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكـاة بعد«: جاء في قرار المجمع،أن الدیون تزكىهيالمجمع الفقأىروقد
:)٢٤(الدیون وبعد المناقشة المستفیضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبین منها

.رسوله یفصل زكاة الدیونلم یرد نص من كتاب اهللا تعالى أو سنةأنه:ًأوال
.قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعین رضوان اهللا علیهم من وجهات نظر في طریقة إخراج زكاة الدیونأنه:ًثانیا
ًقد اختلفت المذاهب اإلسالمیة بناء على ذلك اختالفاً بیناأن:ًثالثا ً.
.یعطى المال الذي یمكن علیه صفة الحاصل؟الخالف قد انبنى على االختالف في قاعدة هلأن:ًرابعا

:ما یليقرر
ًزكاة الدین على رب الدین عن كل سنة إذا كان المدین ملیئا باذالتجب:ًأوال ً.

ًالزكاة على رب الدین بعد دوران الحول من یوم القبض إذا كان المدین معسرا أو مماطالتجب:ًثانیا ً«.
م یفرق بین الدین والقرض علـى النحـو الـذي بینـه المالكیـة، وهـو التفریـق بـین مـا هـو لأنه،من قرار المجمعوواضح

وهو جـدیر ،یتضمن ربحا للبائعٍالذي غالبا ما یكون ثمنا في عقد البیع، وهو مال نامینَّوالد،عقد إرفاق كالقرض الحسن
،األلیـق بـه أن یزكـى لـسنة واحـدة مـضتٕبأن تفرض علیه الزكاة كل عـام، أمـا عقـد القـرض الـذي هـو إرفـاق واحـسان فـإن 

خالفا لما ذهـب إلیـه المجمـع الفقهـي المـوقر مـن إیجـاب الزكـاة فـي الـدین دون تفـصیل بـین قادرا،ولو كان المقترض باذال 
ٕمـا هــو قــرض حــسن أو الــدین المتولــد مــن التجــارة إن كــان الـدین قویــا علــى ملــيء قــادر، وان اعتبــار الحــساب الجــاري مــن 

وال مـع مقـصود المتعامـل بالحـساب الجـاري، حیـث ،مر ال یتفق مع طبیعة المصارف التي تتـصف بـالمالءةباب القرض أ
.بمقاصدهاألمورهو معلوم أن اكماال یقصد إقراض المصرف، و

: جاريمدى انطباق حالة الدین المشكوك فیه على الحساب المناقشة
شخـــصیة اعتباریـــة معبـــرة عـــن جمیـــع األشـــخاص هـــوفـــراد إذ حالـــة إعـــسار المـــصرف ال تختلـــف عـــن حالـــة إعـــسار األإن

قــروض علــى معــسر، وتطبــق - بنــاء علــى تكییفــه أنــه قــرض- المــساهمین فیــه، وتعتبــر النقــود فــي الحــساب الجــاري یــینالطبیع
سر، علیه حالة اإلعسار، على النحو الـذي مـضى تفـصیله عنـد الفقهـاء فـي إخـراج زكـاة الـدین المـشكوك فیـه كـأن یكـون علـى معـ

وذلك بعـد قبـضه، وبنـاء علـى تفریـق األحنـاف بـین حـالتي اإلفـالس قبـل القـبض وبعـده، حیـث أوجبـوا زكاتـه كمـا لـو كـان مـؤجال، 
.إفالس المصرف فعند محمد ال تجب زكاة الدین على صاحبه، خالفا للصاحبینرِفإن أشه
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:: 
نائب في عَعلى اعتبار أنها تحت ید مالكها، وأن المودوذلكجمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة في الودیعة ذهب

وهو المشهور حنفیة،وال،والحنابلة،الحفظ، وهو مقر بها، ولكن اختلفوا في وقت اإلخراج، فذهب الجمهور من الشافعیة
ِید المودع، طالما أن المودع قادر على قبض ودیعته، وذهب بعض ِأن المودع یزكیها ولو كانت تحت،عند المالكیة َ

.المودع یزكیها بعد قبضها لما مضى من السنین، وفیما یلي عرض ألقوالهمنالمالكیة إلى أ
مالكها بعد ) وهبها(تجب فیها الزكاة ودیعة أو نحوها ) كعین(ذلك كقبضه ألن«: كشاف القناعفيجاء:الحنابلةمذهب
. )٢٥(»لمن كانت عنده فال تسقط زكاتها عنه الستقرارها علیهالحول 
مالفحال علیه حول ورب ال،ٕواذا كان لرجل على رجل دین): الشافعيقال(«: في كتاب األموجاء:الشافعیةمذهب

كاته أو ز،فعلیه أن یأخذه منه،ال یجحده وال یضطره إلى عدوىوأنه،یقدر على أخذه منه بحضور رب الدین ومالئه
.)٢٦(»ٕوان كان رب المال غائبا،كما یكون ذلك علیه في الودیعة هكذا

ألن المستودع نائب عنه في ،فهي بمنزلة ما في یده،وأما الودیعة«:لحنفیةوجاء في المبسوط عند ا:الحنفیةمذهب
.)٢٧(»كسائر أمواله،اتهفلزمته زك،ألنه مملوك له یقدر على االنتفاع به،ٕوانما یزكیه لما مضى،ویده كیده،حفظه
عَولو غاب المود،المشهور أن الزكاة تتعدد في العین المودعة بتعدد األعوام«:في الخرشيجاء:المالكیةمذهب

وقبضها ،من یحفظهادعن) مودعة(عین ) في(الحول : أي) بتعدده(الزكاة ) وتعددت(«: وقال في منح الجلیل،)٢٨(»بها
أو استظهر ابن عاشر أن . فیزكیها لكل عام بعد قبضها،)بالفتح(،ام وهي بید المودعبعد مضي أعو)بالكسر(مودعها 

وهكذا فإن ،ویزكي الباقي للذي یلیه،وعلى األول یبتدئ بزكاة العام األول،مالكها یزكیها كل عام مما بیده قبل قبضها
من زكاتها لعام واحد بعد قبضها مالك ومقابله ما روي عن اإلمام ،اعتبر هذا هو المشهورَالنصابُاألخذصَنق

.)٢٩(»وما رواه ابن نافع عنه من أنه یستقبل بها حوال بعده،لعدم تنمیتها
الودیعة وألنِلهذا القول بأن الودیعة یستطیع المودع أن یأخذها في أي وقت یشاء، وهي تحت یده حكما، ویستدل

َومن ثم فإن المال المودع عند الغیر تجب فیه الزكاة، لتمام الملك ،َمملوكة له، وید المودع نائبة عن المالك في حفظها
.فیه، وهو بمثابة المال الذي تحت ید صاحبه

:مدى انطباق زكاة الودیعة على الحساب الجاريمناقشة
أن المال تحت ید صاحبه في الحساب الجاري یسحبه من الحساب متى رغب في ذلك، والمصرف غالبا مؤسسة بما

الحول كما لو المودعة فیه تزكى مع أصل المال عند لنقودفإن ا،ملیئة باذلة لما في الحساب الجاري من السیولةمالیة
.كان المال بید صاحبه

 
:: 
وما فیه من تفصیالت عدیدة، وما ،دینما سبق عرضه من أقوال الفقهاء في زكاة الحساب الجاري على أنهإن

یوضح أن زكاة الحساب الجاري تتجاذبها آراء ،تم عرضه من ثمرة الخالف بناء على أن الحساب الجاري ودیعة أو دین
مختلفة، وذلك للطبیعة المتعددة لهذا النوع من الحساب، وكل تكییف لهذا الحساب على أنه ودیعة أو قرض، تعترضه 

وال مانع من وجاهتها وقوتها، مما یعني أن هذا الحساب له شبه بالقرض من وجه، وشبه بالودیعة من وجه، انتقادات لها 
الجاري، اللذین تتأسس أن یعمل بكل وجه في محله، وفیما یأتي أعرض لالنتقادات الواردة على التكییفین السابقین للحساب 
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٣٥٩

هياري بناء على قیاس الشبه، ثم أخلص إلى االختیار الفقعلیهما زكاة الحساب الجاري، ثم أناقش هذا الحساب الج
.المناسب لحكم زكاة الحساب الجاري

:على كون الحساب الجاري ودیعة أو قرضااعتراضات: ًأوال
ألن القــرض تملیــك للمقتــرض علــى أن یــرد مثلــه بعــد ؛صــاحب الحــساب ال یقــصد بإیداعــه النقــود إقــراض المــصرفإن

وذلـك علـى أسـاس أن المـصرف یـرد لـه نقـوده ،وال یعتـرض علـى ذلـك،المصرف یتصرف بهـذه النقـودویعلم المودع أن،مدة
بـالرغم مـن التكلفـة المادیـة التـي یتحملهـا ،في أي وقت یطلبها كما أن المصرف یقدم الحساب الجاري لعمالئه كخدمـة مجانیـة

. وتسلیم النقود وتسلمها،بدقةومتابعة هذه الحسابات،من أجور موظفین: المصرف تجاه هذه الحسابات
فــي الحــساب الجــاري بنفــسه، بــل محــصلة العالقــة بــین المــودع والمــصرفعِلیــست مــستحقة للــدائن أو المــودلودیعــةاإن

.)٣٠(النظر عن تلك الودائعصرفب،في الرصید النهائي وحدهتمثلةوالم
بهیة بعدة عقود، وهو األمر الذي یفسر من خالل التكییفات السابقة للحساب الجاري أنه تتجاذبه الشیتضح

صوره بعضنظرا ألنه یشبه القرض في ،اختالف القانونیین والفقهاء في تكییف هذا الحساب، فتارة یلحق بالقرض
وتطبیقاته، وتارة یشبه الودیعة في بعض هذه الصور والتطبیقات، مما یعني أنه في حقیقته ممارسة مصرفیة تختلف في 

ٕالمصارف، وان كانت له أوجه شبه قویة بلِض والودیعة، فیمكن أن یعتبر قرضا مضمونا من قحقیقتها عن القر
. بالودیعة، لكنه في جانب الضمان أقوى شبها بالقرض

حكما، یسحبه متى شاء، دون إعاقة أو ِقرضألن المال تحت ید المإقراضا،في أمر الزكاة یصعب اعتباره ولكن
قرض یمكن أن تزكیه لعام مضى بعد قبضه على بعض المذاهب الإن هذا المتأخیر، فهل یمكن أن نقول له

أو یزكى لعام ،تقلیدا لمن قال إنه ال زكاة في القرض مطلقا،أو أن یحتج أحدهم بالقول بعدم الزكاة فیه مطلقا! المتبوعة؟
اق، وهذه الحكمة ال تتحقق في ٕمن أن القرض عقد مواساة وارفعلى الرغم–فرض اعتباره قرضا علىو،واحد بعد قبضه

بعد ذلك القناطیر المقنطرة من األموال في الحساب الجاري ال زكاة فیها، والسیما إذا أخذنا تصبح-القرض للبنك
.باالعتبار الحجم الهائل للحسابات الجاریة في القطاع المصرفي

:قیاس الشبه وأثره في التأصیل للحساب الجاري: ًثانیا

:بقیاس الشبهالتعریف)  ١
) األوصاففي(أي بأحد األصلین ؛)بأحدهما(أي الفرع ؛)فرع بین أصلین شبههتردد(«: في االصطالح هوالشبهقیاس

. )٣١(»الشبههو قیاس : فإلحاق الفرع بأحد األصلین الذي شبهه به أكثر. من اآلخر) أكثر(المعتبرة في الشرع 
فــي التــیمم بكونــه طهــارة لیقــاس علیــه الوضــوء، فــإن الطهــارة ال تناســب أمثلــة قیــاس الــشبه تعلیــل وجــوب النیــة ومــن

ٕاشتراط النیة، واال اشترطت في الطهارة من الـنجس، ولكنهـا تناسـبه مـن حیـث إنـه عبـادة، والعبـادة مناسـبة الشـتراط النیـة، ویـسمى 
. )٣٢(لهالقیاس والحالة هذه قیاس داللة، ویكون مسلك الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب

إذ یعـسر إظهـار تــأثیر ،ولعـل جـل أقیــسة الفقهـاء ترجـع إلیهـا،أمـا أمثلـة قیــاس الـشبه فهـي كثیـرة«: فـي المستـصفىقـال
لخــفاأبــي حنیفــة مــسح الــرأس ال یتكــرر تــشبیها لــه بمــسحولقــ: المثــال األول. العلــل بــالنص واإلجمــاع والمناســبة المــصلحیة

وأجمعــوا علــى أنــه ال یــصار إلــى،)٣٣(»فیــه التكــرار قیاســا علــى التــیمم ومــسح الخــفوالجــامع أنــه مــسح فــال یــستحب ،والتــیمم
قیاس الـشبه إذا أمكـن قیـاس العلـة، ولكـن اختلفـوا فـي حجیـة قیـاس الـشبه عنـد تعـذر قیـاس العلـة، وهـو مـذهب الـشافعیة والحنابلـة، 

. )٣٤(والمالكیة إلى أنه لیس حجةالحنفیةوذهب أكثر 
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:ودفعهاشبهة)  ٢
وتارة أخرى على أنه ،أن یقال إن من التعارض والتناقض أن یكیف الحساب الجاري تارة على أنه قرضیمكن

َّبالهوى دون سند شرعي، والسیما أن من المسلم به أن الحكم یدور مع علته ٌودیعة، فإن القول بهذین التكییفین معا قول
یمنع أن یكون الحساب ،ن الحساب الجاري قرضوجودا وعدما، ومن ثم فإن األوصاف التي على أساسها حكم بأ

.الجاري ودیعة، والعكس صحیح أیضا، وهو أن األوصاف التي قضت بأن الحساب الجاري ودیعة تمنع أن تجعله قرضا
ٕوان كثرت لیست علة للحكم حتى تالزمه، وقد وضح ذلك في شبهعلى ذلك بأن األوصاف في قیاس الویجاب

أشباههفي مختصر التقریب من كالم القاضي أن قیاس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة ذيوال«: البحر المحیط بقوله
الشبه هو : وقیل. من غیر أن یعتقد أن األوصاف التي شابه الفرع بها األصل علة حكم األصل،باألصل في األوصاف

لك ألنه یظن أنه ال یعتبر في ذلك وذ،ولكن عرف اعتبار جنسه القریب في الجنس القریب،الذي ال یكون مناسبا للحكم
ویقول في موضع ،)٣٥(»فیظن أنه یمكن اعتباره في ذلك الحكم لتأثیر جنسه في جنس ذلك الحكم،الحكم لعدم مناسبته له

التي األوصافیعتقد أن باألصل في األوصاف من غیر أنأشباههقیاس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة «: آخر
.)٣٦(»علة حكم األصلشابه الفرع بها األصل

القول باعتبار الشبهین في الحساب الجاري قول األصولیین باعتبار الشبه في الحكم ال من حیث قويیومما
بل الحقیقة، فالحساب الجاري لیس قرضا في الحقیقة وفي ذاته، بل هو شبه للقرض، وهو كذلك لیس ودیعة في الحقیقة 

ومن ،)٣٧(»أي في الحكم ال في الحقیقة) الشبه حكما ال حقیقةویعتبر(«: لمنیرهو شبه بالودیعة، جاء في شرح الكوكب ا
َثم ال تعارض بین اعتبار الحساب الجاري قرضا من جهة، واعتباره ودیعة من جهة أخرى، ألن ذات الحساب الجاري 

إذ إن الحساب الجاري لیست قرضا وال ودیعة، فالتغایر بین التكییفین ال یعني تعدد ذات الحساب الجاري في نفسه،
باعتبار أن له أبناء، وابن باعتبار ٌأب-أحیانا-كما هو الحال في اإلنسان فهو،قرض باعتبار وودیعة باعتبار آخر

أنه تناقض، ومثل هذا یقال في تكییف الحساب الجاري بأنه قرض أو وابنوال یعني أن یوصف بأنه أب ،بنوته ألبیه
. ودیعة

بین الفقهاء في اعتبار الحساب الجاري الفلشبهین في الحساب الجاري یصلح أن یكون رافعا للخالقول باعتبار اإن
ةَّإنما كان یالحظ الشبهی،الجاري بأنه ودیعة أو قرضالحسابُقرضا أو ودیعة، ألن كال من الفریقین عندما حكم على 

الوجوه من القرض، وقربها في وجوه أخرى من بأحد العقدین، وقد نشب الخالف نظرا لتعدد األشباه وقربها في بعض 
وجوه الودیعة اعتبره ودیعة، وقد أوهم ذلك خالفا حقیقیا بین بَّومن غلضا،وجوه القرض اعتبره قربَّالودیعة، فمن غل

ن األمرین، مع أن كلیهما لیسا متواردین على محل واحد حتى یعتبر الخالفان متضادین أو متناقضین، وذلك على اعتبار أ
معنویا، من حیث إن لكل خالفامحلهما واحد ال تتعدد ذاته، والقول بقیاس الشبه یرفع هذا الخالف ویجعله خالفا لفظیا ال 

: على ذلك قول األصولیین الذي سبق ذكرههو وجوه الشبه، ال ذات الحساب الجاري نفسه، ویؤكد : محال مختلفاٍقول
.)٣٨(»كم ال في الحقیقةأي في الح) الشبه حكما ال حقیقةویعتبر(«

:في الدِّیناالحتیاط: ًثالثا
بأحكام ضمان ذلكما سبق الحدیث عنه بخصوص وجوب زكاة الحساب الجاري لشبهه بالودیعة دون أن یخل إن

الجاري المصرف للودائع في الحساب الجاري بناء على أنه شبیه بالقرض، یوضح بجالء قوة القول بشبه الحساب 
المعمول به في یشكل على هذا األمر الخالف في حجیة قیاس الشبه، ولكن ال یبقى قیاس الشبه وحده هوللودیعة، ولكن

زكاة الحساب الجاري، بل إن مقتضى االحتیاط في الدین، یؤكد على ضرورة االحتیاط للركن الثالث من أركان اإلسالم، 
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ني أنه من باب المستحب فقط بل ربما یكون االحتیاط ٕوهو الزكاة التي هي أخت الصالة، وان االحتیاط ألدائها ال یع
.الواجباألمرللدین من 

رضي-بناء على االحتیاط، فعن عائشةاعورتب أحكاما واجبة االتب،ذلك أن الشرع احتاط في بعض المسائلومثال
فلما قدم . يابنإنهتبة وقال ع،َقالت كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخیه سعد أن یقبض ابن ولیدة زمعة-اهللا عنها

وأقبل معه عبد بن ،فأقبل به إلى رسول اهللا ،الفتح أخذ سعد بن أبى وقاص ابن ولیدة زمعةيمكة فرسول اهللا 
ّعهد إلي أنه ابنه،فقال سعد بن أبى وقاص هذا ابن أخى،زمعة هذا ابن ،هذا أخى،قال عبد بن زمعة یا رسول اهللا. ِ
اهللا سولإلى ابن ولیدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبى وقاص، فقال رنظر رسول اهللا ف. ولد على فراشه،زمعة
:وقال رسول اهللا ،لك، هو أخوك یا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشههولما رأى من . احتجبى منه یا سودة

.)٣٩(شبه عتبة بن أبى وقاص
بأن الولد لزمعة ألنه صاحب الفراش، وقضى بأن الولد لزمعة وعلیه تكون سودة أخته، ولكن فقد حكم النبي 

وهذا الحدیث أصل عظیم لالحتیاط ،)٤٠(احتیاطا، فلم تكن تراه وال یراهامنهلشبهه القوي بعتبة أمر سودة بأن تحتجب 
أمرها أن تحتجب من ته، إال أن النبي قضى قضاء بأن الولد لزمعة وسودة أخفي الدین، فبالرغم من أن الرسول 

أخیها احتیاطا للدین والعرض، وهذا األمر مع أنه مبني على االحتیاط إال أنه واجب التنفیذ شرعا، نظرا لتعلقه بعرض 
المسلمة، الذي حرص الشارع على حفظه، ومن باب أولى أن یكون ذلك للركن الثالث من أركان اإلسالم، وهو الزكاة، 

ٕالحساب الجاري، وان كان له شبه بالقرض يتیاط لها بإلحاق الحساب الجاري بالودیعة، ومن ثم تجب الزكاة ففإن االح
.من وجه

الشافعیة القائلین بزكاة بمذهبلدین، وباالحتیاطثم فإن إخراج زكاة الحسابات الجاریة یتأكد بقیاس الشبه وومن
ین باذال مقرا، ویزداد التأكید هنا بالمقاصد الشرعیة التي تعمل على الدیون حاال قبل القبض إذا مضى الحول وكان المد

تلك الحاجة، غذاء، وعالجا، تحفظ النفس وسد حاجة الفقیر التي اتسعت في هذه األیام وارتفعت كلفتها، سواء كان
یاء من أداء زكاة وتعلیما، كل هذا یرجح القول بإیجاب الزكاة في الحسابات الجاریة، وال یترك مجاال لتهرب األغن

.أنها قروضعلىالحسابات الجاریة بناء 
 

:: 
المصارف المركزیة المصارف اإلسالمیة وغیرها بإیداع احتیاطي قانوني لغایات السیاسة النقدیة، وضمانا ُتلزم

لودائع في الحساب الجاري بالنسبة للمصرف ملكیة غیر تامة، ألنه غیر لودائع المودعین، وبناء على ذلك تصبح ملكیة ا
َومن ثم زكاة ،قادر على التصرف فیها ألنها تحت ید المصرف المركزي، وهنا یثور تساؤل حول طبیعة هذا االحتیاطي

ملزم من جهة أخرى إلزامیا لدى المصرف المركزي، مع العلم بأن المصرف التجاري اإلسالمي عَهذا االحتیاطي، المود
. برد النقود في الحساب الجاري ألصحابها

وعلى فرض كل ؟أم رهن للنقود؟أم قرض؟العالقة بین المصرف الخاص والمصرف المركزي عالقة ودیعةهل
وعلى ؟هل یجب على المصرف المركزي أن یخرج الزكاة مع أنه ال یملك هذه الودائع؛احتمال من هذه االحتماالت

؟یمثل الدولة في حساباتها هل تجب علیه الزكاةفرض أنه 
أو للمصرف المركزي،ضِهل المصرف الخاص مقر: بالنسبة للمصارف الخاصة، فإن التساؤل الذي یثور هوأما

الدیون التي علیه من قبل عمالئه المودعین من وعاء سقطُوفي كال الحالین هل تجب علیه الزكاة أم ال، وهل یع،ِمود
ویطرح منها الدیون التي یجب علیه سدادها تجاه عمالئه في الحساب ،معنى أن المصرف یزكي أمواله الخاصةب؟الزكاة
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زكاة المصرف المركزي للنسبة التي یفرضها على المصارف الخاصة، : الجاري، ونتیجة لذلك ال بد من مناقشة أمرین
.مودع لدى المصرف المركزي، وفیما یأتي تفصیل ذلكلالحتیاطي القانوني الاإلسالمیةلدیه، وزكاة المصارف عَوتود

:المصرف المركزي لالحتیاطي القانونيزكاة: ًأوال
: تعریف االحتیاطي القانوني)  ١

َّیعرف ما تودعه البنوك نسبة من ودائعها لدى البنك المركزي، دون أن تتقاضى عن ذلك أي : هذا االحتیاطي بأنهُ
المالیة بإیداع مبالغ نقدیة لدیه؛ لمؤسساتصرف المركزي بواسطة هذه األداة بإلزام ایقوم المحیث،)٤١(سعر فائدة

ًلیقلص من قدرة تلك المصارف على اإلقراض، وتغیر نسبة االحتیاطي زیادة ونقصا حسب الحاجة، فكلما زادت تلك  َّ ُ
َّالنسبة قلت قدرة المصارف على اإلقراض، واذا قلت تلك النسبة زادت السیولة  َّلدى المصارف، ومن ثم زادت قدرتها على َّٕ

.اإلقراض

:من االحتیاطي النقديالهدف)  ٢
الهدف من االحتیاطي النقدي في التحكم في كمیة النقود والتـأثیر فـي حجـم االئتمـان زیـادة ونقـصا، باإلضـافة یتمثل

دنــى مــن الــضمان ألصــحاب الودائــع َإلــى هــدف آخــر تتوخــاه المــصارف المركزیــة مــن هــذه األداة، أال وهــو تــوفیر الحــد األ
.)٤٢(لدى المصرف المركزي

الجـــــدیر بالـــــذكر أن هـــــدف الـــــتحكم فـــــي المعـــــروض النقـــــدي لـــــم یكـــــن هـــــو األســـــاس مـــــن إنـــــشاء هـــــذه الوســـــیلة الفنیـــــةومـــــن
ـــــوك للـــــتحكم فیـــــه، ولكـــــن اســـــتخدمت هـــــذه الوســـــیلة للمحافظـــــة علـــــى ودائـــــع المـــــودعین فـــــي بـــــادئ األمـــــر، مـــــن تـــــصرفات البن

ــــأثیرتــــؤدقــــدالتــــي ــــك وســــیلة فنیــــة للت ــــى إفــــالس هــــذه المــــصارف، ومــــن ثــــم ضــــیاع حقــــوق المــــودعین، ثــــم أصــــبحت بعــــد ذل ي إل
.)٤٣(في قدرة المصارف على تولید االئتمان

وفي جمیع األحوال یعد المصرف المركزي جهة عامة، وسلطة من قبل الدولة، فهو ال یملك ملكیة خاصة، ولو ملك 
ن المسلمین، یعني أن المالك لیس معینا بل هو ملك عام على فرض امتالكه، ولكنه في فإنه یملكها ملكا عاما، نیابة ع

وتمثل دور القاطرة ،لغایات تهدف إلیها الدولة الحدیثة بوصفها ضامنة لسالمة النظام المصرفي،َالحقیقة مودع بهذا المال
.َدعا من قبل المصارففإنه ال زكاة على المصرف بوصفه مو؛في تحقیق اإلنتاج والتنمیة، وعلیه

أم ض،ِأم مقرع،ِلدى المصرف المركزي، هل هو مودعِهو بالنسبة للمصرف المودطرحُولكن السؤال الذي ی
. راهن لهذه النقود في نسبة ما مقابل ما لدیه من الحساب الجاري، وفیما یأتي بیان ذلك

:زكاة المصرف التجاري لالحتیاطي القانوني: ًثانیا
في المصرف التجاري والمصرف هي عالقة تشوبها عالقة القرض عِمضى أن العالقة بین المودمما یتضح

ولكن هذا ال ینطبق على الصورة بین المصرف التجاري والمصرف المركزي، وذلك نظرا ألن المصرف ة،والودیع
ن حین آلخر حسب ما یراه التجاري مجبر على إیداع نسبة من السیولة لدى المصرف المركزي، وهذه النسبة تتفاوت م

المصرف المركزي صالحا إلدارة كمیة النقود، مما یحول دون استفادة المصرف التجاري من النقود المودعة لدیه، بالرغم 
.َمن أنه مطالب بتلبیة حاجة المتعاملین من أموالهم في الحسابات الجاریة
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المصرف التجاري إما على أنها قرض إجباري، أو هذه الصورة یمكن أن تكیف العالقة بین المصرف المركزي ووفي
الظروف االقتصادیة التي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لغایات ضمان الودائع، وكبح ْتهاَودیعة إجباریة، أمل

.على مصلحة المصرف الخاصة باالستثمار وتحقیق األرباحقدمةم،جماح التضخم، وهي مصالح عامة
التجاري ال یستطیع أن یستثمر األموال المودعة لدى المصرف المركزي تصبح ملكیته ناقصة،أن المصرفوبما

الملك التام ما اجتمع فیه الملك والید، وبناء على تكییف الحسابات ُّدَبه الزكاة، وحنیطتنظرا لعدم تمام الملك الذي ُأ
َملك وال الید، ألن المال المودع ال یكون ماال مملوكا فإن المصرف ال یجتمع له ال،الجاریة على أن لها شبها بالودیعة

َللمودع، بل تبقى الملكیة لمالك الودیعة، بینما الید في الودیعة للمودع، وبناء على هذا فإن المصرف التجاري ال ید له ،َ
.ألنه ال ملك له وال ید؛وال ملك فیما استودع من مال للمصرف المركزي

ة بین المتعامل مع المصرف الخاص والمصرف المركزي عالقة قرض، فمن الواضح أن على افتراض أن العالقأما
َبناء على أن المصرف مقترض والمقترض یملك المال المقرض، وله حق ،المصرف التجاري یملك المال في الحساب الجاري

المركزي، مما یعني أن المصرف التصرف فیه بهذا االعتبار، ولكن المصرف التجاري ال ید له على ما یودعه لدى المصرف 
المركزي، ولكن مع أن المصرف مالك لما الخاص في جمیع األحوال لیس له ملك تام على ودائعه المودعة لدى المصرف 

. إال أن مقابل هذه الحسابات دیون مستحقة علیه،في الحسابات الجاریة
فهذا یعني أن المصرف التجاري أصبح فرض المصرف المركزي االحتیاطي الكامل على المصرف التجاريٕواذا

من جهة أن ما یملكه من الحسابات الجاریة هو دیون مستحقة علیه، ومن جهة أخرى أن هذه : ملكه ناقصا من جهتین
الدیون لیست تحت یده وتصرفه، بل هي احتیاطیات إجباریة لدى المصرف المركزي، وعلى فرض أن االحتیاطي جزئي، 

فتصبح األموال المودعة لدى المصرف المركزي حكمها كحكم االحتیاطي الكامل ،%١٠٠نسبة بمعنى أنه نسبة أقل من
التجاري، أما ما بقي محال للتصرف من قبل المصرف تمن حیث إنها دیون على المصرف التجاري، ومن حیث إنها لیس

.لصالح الغیرتكون على المصرفمن الحسابات الجاریة خارجا من نطاق الحسابات الجاریة، فحكمه حكم الدیون التي 
من أن یكون احتیاطا َِسلمهذا العرض یتضح أنه ال بد من التفریق بین ما في الحسابات الجاریة من النقود، ووبعد

احتیاطي قانوني أیضا محتجز على شكل وهوقانونیا، وبین ما نقص من جهتین، وهو أنه مال یقابله دیون للمودعین، 
:وفیما یأتي عرض المسألتین وأقوال الفقهاء فیهمالدى المصرف المركزي،

:ما نقص من الجهتین القرض والودیعة)  ١
المال المودع لدى المصرف المركزي بوصفه احتیاطا قانونیا على ما في الحسابات الجاریة، نقص من جهة إن

للمصرف، على النحو الذي كمملولكنهأنه دین ومن جهة أنه لیس محال للتصرف، وأما كونه لیس محال للتصرف و
ِّیملك فیه المقترض المال المقرض، فیشبه في هذا الحالة مال الض ًبهاَشمارِّویمكن أن یصلح مال الضمارَ فقیها تتأسس َ

.علیه أحكام االحتیاطي القانوني لدى المصرف المركزي
ومغصوب إذا ،ومفقود،كآبق: الملكوالضمار مال تعذر الوصول إلیه مع قیام «: في بیان معنى المال الضمارجاء

نسي والودیعة،ومال أخذه السلطان مصادرة،ومدفون في مغارة نسي مكانه،ومال ساقط في البحر،لم یكن علیه بینة
.)٤٤(»ودین مجحود لم یكن علیه بینة ثم صارت له بعد سنین بأن أقر عند الناس،المودع وهو لیس من معارفه

في روایة إلى سقوط الزكاة من جهة عدم تمام الملك بسبب عدم الید، وذهب الشافعي والحنابلة الحنفیة،ذهب
:الهمإلى وجوب الزكاة فیه، وذهب المالكیة إلى أنه یزكى لعام مضى، وفیما یأتي عرض ألقوالحنفیةوزفر من 
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المرتهن إذا كان المال في ید قال في الغایة ومنها أي من موانع الزكاة وجوب الرهن«: وروایة عند الحنابلةلحنفیةا-أ
یحترز عن ملك المكاتب والمدیون والمبیع قبل ) ملكا تاماقوله(«،)٤٥(»لعدم ملك الید بخالف العشر فإنه یجب فیه

القبض والصداق قبل القبض؛ ألن الملك التام هو ما اجتمع فیه الملك والید، وأما إذا وجد الملك دون الید كملك المبیع قبل 
.)٤٦(»وجد الید دون الملك كملك المكاتب والمدیون ال تجب فیه الزكاةالقبض أو
ویعتبر تمام ملك النصاب في الجملة فال زكاة في دین «: فیهذهب الحنابلة في روایة أن مال الضمار ال زكاة وقد

أو ،وروثوم،وما دفنه ونسیه،وضال رجع،ومعروف،ومسروق،ومغصوب،أو جاحد قبضه،أو مماطل،...لكتابةا
واختارها ابن شهاب ،ورجحها بعضهم،في روایة صححها صاحب التلخیص وغیره،أو جهل عند من هو،غیره وجهله

.)٤٧(»وشیخنا
وقال ،وهذا قول أصحابنا الثالثة،ومنها الملك المطلق وهو أن یكون مملوكا له رقبة ویدا«: بدائع الصنائعفيقال

احتجاجا بعمومات .. .افعي فال تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خالفا لهماقول الشوهولیست بشرط الید«: زفر
ٕوألن وجوب الزكاة یعتمد الملك دون الید بدلیل ابن السبیل فإنه تجب الزكاة في ماله وان كانت ،الزكاة من غیر فصل

ثم ،وكذلك لو أودعه عند إنسان«:في المبسوطاءوج،)٤٨(»وتجب الزكاة في الدین مع عدم القبض. یده فائتة لقیام ملكه
ٕوان كان ممن ال یعرفه فال زكاة علیه فیما مضى لما ،نسیه إن كان المودع من معارفه فعلیه الزكاة لما مضى إن تذكره

.)٤٩(»بینا من تیسر الوصول إلیه وتعذره
وارد في نصوصهم، كما یوجبون الزكاة بعد قبض الدین ممن كان معسرا، على النحو الالحنفیةأن یقال إن ویمكن

) الماضیةللسنین(سنین ال تجب زكاته دفإنه إذا وصل إلیه بع... من مال الضماروالواصل(«: جاء في درر الحكام
أو(إذ یمكنه الوصل إلیه ابتداء أو بواسطة التحصیل ) معسرا(كان ) ما على مقر ولوبخالف(النتفاء النماء ولو تقدیرا 

علیه بینة أو جاحد(على ) أو(فإن التفلیس إذا وجد تحقق اإلفالس عنده ،ه خالفا لمحمدأي محكوما بإفالس) مفلسا
.)٥٠(»، فإن هذه األموال إذا وصلت إلى مالكها تجب زكاة السنین الماضیة)علمه قاض

ه وانتفاء النماء فی،عدم تمام الملك فیهبتعلیلهماستدالل الحنفیة لعدم وجوب الزكاة في مال الضمار ویتضح
. الوصول إلیه بالبینة وال بالحاكمعلىلدائنتقدیرا، وال قدرة ل

الذي المالكیة إلى أن مال الضمار یزكى لعام مضى إذا استرده صاحبه، ویسقطه من المال وذهب:المالكیةمذهب- ب
مال قبضه بعض عمر بن عبد العزیز كتب فيأن«: ، جاء في الموطأ-رحمه اهللا-بیده، واحتجوا بفعل عمر بن العزیز

منه إال زكاة سنة َّویؤخذ زكاته لما مضى من السنین ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن ال یؤخذ أهله،الوالة ظلما یأمر برده إلى
.)٥١(»اِواحدة، فإنه كان ضمار

لحنابلة، فتجب الشافعیة إلى زكاة مال الضمار وهو الروایة الثانیة عند اذهب: والروایة الثانیة عند الحنابلةالشافعیة- ج
،وضال،وتجب في مغصوب«: الزكاة فیه ولو لم یكن تحت یده، ولكن یخرجه بعد قبضه، قال في حاشیة البجیرمي

وفي دین الزم من نقد وعرض تجارة ،ومملوك بعقد قبل قبضه ألنها ملكت ملكا تاما،ٕوغائب وان تعذر أخذه،ومجحود
وذكر ،اختاره األكثر،تجب: وفي روایة«: أما نص الحنابلة فهو،)٥٢(»العموم األدلة وال یمنع دین ولو حجر به وجوبه

إذا ذلكفیزكي ،لصحة الحوالة به واإلبراء.. .وجزم به جماعة في المؤجل.. .ظاهر المذهب: والمحرردایةصاحب اله
.)٥٣(»لما مضى من السنینقبضه

ه مملوك لصاحبه، فإن األدلة اآلمرة بإخراج الشافعیة لقولهم بأن مال الضمار في ملك صاحبه، وبما أنواستدل
.تشمل وجوب زكاة مال الضمار بعمومهالزكاة الما
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:مدى انطباق زكاة مال الضمار على االحتیاطي القانونيمناقشة
،المركزيَعرض اجتهادات الفقهاء ال بد من توضیح أمور تتعلق باالحتیاطي القانوني المودع لدى المصرف وبعد

ِّتیاطي القانوني ال یحتاج إلى بینة وال تنطبق علیه بعض األمثلة المذكورة، ولكن األمثلة المذكورة، تجتمع في علة االحأنوهي 
َواحدة، وهي أنه قد حیل بین المال وصاحبه، بأي وجه من الوجوه، ومن ث في عدم القدرة على التصرف تشترك جمیعا مِ

.ى االحتیاطي القانوني اإلجباريلسبب خارج عن إرادة المالك، وهو أمر منطبق عل
فیه، أن الزكاة واجبة فیه بصرف النظر عن فیعني أنه تجب الزكاة في المال غیر المقدور على التصرالو

الظروف األخرى، فربما یطرأ مانع شرعي آخر یحول دون وجوب اإلخراج، فقد یكون المالك مدینا، ویسقط ما علیه من 
الزكاة فیها، وبناء علیه ال یعني إفراج المصرف المركزي عن جزء من وجبتموال التي وهو األ،دیون من وعاء الزكاة

االحتیاطي القانوني، أو االستمرار في احتجازه وجوب الزكاة من عدمها، بل ال بد من استقصاء الظروف األخرى، مثل 
.كون مالك المال مدینا أم ال

المال ماله بعد قبضه منه، وبین المصرف المركزي، ذلك ألن هناك فرق واسع بین المعسر الذي یزكي صاحبولكن
فهو سلطة نقدیة لها الید الطولى في النظام المصرفي، وال یصح ،وال في حكم المعسر،المصرف المركزي لیس معسرا

النظام للمصرف التجاري، أن یخاصم في طلب نقوده، بل هي مأخوذة بحكم قانون المصرف المركزي الواجب التطبیق، وهذا
لیست في دالمعاصر، ولكنه قد یزید من االحتیاطي وقد ینقص، مما یعني أن هذه النقوديمستمر ودائم في ظل النظام النق

.متناول المصرف التجاري بصفة دائمة
إلغاء االحتیاطي القانوني مطلقا بمعنى عودة المال إلى المصرف أمر مستحیل في نطاق السیاسة النقدیة في إن
ٕالحاضر، نظرا للحاجة العامة له في تنظیم تدفق النقود، وحمایة الودائع، وانما قد یخفف المصرف المركزي من عصرنا

ُنسبة االحتیاطي بحسب ما تملیه الظروف االقتصادیة من رواج وكساد، فإن خفف من تلك النسبة، عاد جزء من 
دة وهي كونه قرضا، وخرج عن كونه ضمارا االحتیاطي للمصرف، وانتقل إلى صنف آخر وهو ما نقص من جهة واح

. زكاته من النوع الثاني وهو ما نقص من جهة واحدةحیعجز صاحبه من التصرف فیه، وتصب
وهذا بناء ،یترتب على المصرف التجاري زكاة فیما یرده إلیه المصرف المركزي من سیولة كانت محجوزة لدیهالو

وهو بیده، أما على افتراض أن المدین یزكي مال الدین فإنه یزكیه على على أن المدین ال یزكي القرض الذي علیه 
.النحو اآلتي بیانه

: ما نقص من جهة القرض فقط)  ٢
جمهور الفقهاء إلى أن المدین یطرح ما علیه من الدیون الحالة خالفا لإلمام الشافعي، ومن الواضح أن ذهب

إذ تعد تلك الدیون على المصارف دیونا حالة، وتجب ،لى المصارفعةَّالنقود في الحسابات الجاریة هي دیون حال
.بالطلب، وفیما یأتي عرض لنصوص الفقهاء في هذا المجال

الحنفیة والمالكیة والحنابلة في روایة أن المدین ال یزكي ما علیه من قرض، كذلك ال یزكي ذهب: مذهب الجمهور-أ
وال زكاة في مال من علیه دین ینقص النصاب هذا «: اء في اإلنصافالمصرف هذا الدین نظرا ألنه دین علیه، ج

جزم ،وعنه یمنع الدین الحال خاصة،وعنه ال یمنع الدین الزكاة مطلقا،وعلیه أكثر األصحاب،إال ما استثنى،المذهب
.)٥٤(»وغیره،به في اإلرشاد

لغیر التجارة بقیمة عشرة آالف درهم فال مدوله دار وخا،وعلیه ألف درهم،رجل له ألف درهم«: في المبسوطوقال
الدینوالتصرف به فكانللتقلیبمعد فاضل عن حاجتهألنه،ألن الدین مصروف إلى المال الذي في یده،زكاة علیه
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.)٥٥(»مصروفا إلیه فأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فال یصرف الدین إلیه
فحال علیها الحول وعلیه مائة ةَّكانت في یدیه مائة دینار ناضأرأیت لو أن رجال: قلت«: المدونة عن مالكوفي

أفلس إذا : وهو قول مالك ؟ فقال قال لي مالك: قلت. ال: أیكون علیه فیما في یدیه الزكاة ؟ فقال،دینار مهر المرأته
مال وعلیه من من له: قال مالك«،)٥٦(»دین وهذا مثلهفهوفإن مات زوجها حاصت الغرماء ،زوجها حاصت الغرماء

وال ْرثَزكاة حُالدینِسقطُالدین مثله وال شيء له یجعله في مقابلة دینه فال زكاة علیه وهو في غیر الحرث والماشیة إذ ال ی
.)٥٧(»ماشیة

ومن علیه ألف وله ألف ،لذلك بأن المال الذي بید المدین مصروف في سداد الدین، والدین مملوك للدائنواستدلوا
شهر زكاتكم فمن كان علیه دین فلیؤد دینه حتى تحصل أموالكم فتؤدون هذا: أیضا بقول عثمان واستدلوا،فلیس غنیا
.)٥٨(منه الزكاة

اإلمام الشافعي في القدیم مـذهب الجمهـور الـسابق، وذهـب فـي الجدیـد إلـى خـالف ذلـك، وأن المـدین ذهب:الشافعیة-ب
ٕواذا كانـت فـي یـدي رجـل ألـف درهـم «: بـل مـا بیـده مـن مـال، جـاء فـي األمیزكي ما بیده من مال، ولـو كـان علیـه دیـن یقا

ٕوعلیه مثلها فال زكاة علیه وان كانت المسألة بحالها وله دین ألف درهم فلو عجـل الزكـاة كـان أحـب إلـي ولـه أن یؤخرهـا حتـى 
الــشافعي إذا كانـت فــي قـول آخـر): الربیــعقـال(ٕیقـبض مالـه فــإن قبـضه زكـى ممــا فـي یدیــه وان تلـف لـم یكــن علیـه فیـه زكــاة 

ٕوان شــاء ،ٕأن الـذي فــي یدیــه إن تلـف كــان منــه وان شـاء وهبهــاَبــلِمـن ق): الربیــعقــال(یدیـه ألــف وعلیـه ألــف فعلیــه الزكـاة 
زكـاة : وكـان ابـن أبـي لیلـى یقـول: قـال،علیـه فیهـا الزكـاةكانـت.. .تصدق بها فلما كانت في جمیع أحكامها ماال من مالـه

.)٥٩(»هو علیهالدین على الذي
سواء ) زكاتهلزمه(أو لم یستغرقه كما فهم باألولى ) النصاب(استغرق دینه الذي علیه من«: أسنى المطالبوفي

یمنع الدین وجوبها في وال(«: ًوأیضا،)٦٠(»كان هللا تعالى أم آلدمي إلطالق األدلة وألن ماله ال یتعین صرفه إلى الدین
المال الباطن وهو يیمنع فوالثالث. (والثاني یمنع كما یمنع وجوب الحج. واردة فیهاإلطالق النصوص ال) أظهر األقوال
وال یمنع في الظاهر وهو الماشیة والزرع والثمر والمعدن : والركاز وزكاة الفطر كما سیأتي في الفصل) النقد والعرض

،من ذلك ویحوج إلى صرفه في قضائهوالفرق أن الظاهر ینمو بنفسه والباطن إنما ینمو بالتصرف فیه والدین یمنع 
.)٦١(»وسواء كان الدین حاال أم مؤجال من جنس المال أم ال

المدین یملك المال الذي بیده ولو كان دینا بأناستدالل الشافعیة لمذهبهم في وجوب الزكاة على المدین ویتضح
ألدلة اآلمرة بإخراج الزكاة دون أن إلى ذلك عموم اویضافعلیه، وال یجب علیه شرعا أن یصرفه في سداد الدین، 

.تخص الدین بعدم اإلخراج
 

:
بـالنقود وهـي التـي تـسمى ،تمثـل نوعـا مـن النقـود المعاصـرة،النقود التـي بحـوزة المـصارف فـي الحـسابات الجاریـةإن

بــل هـي قیــود محاسـبیة، وتــشكل هـذه النقــود بالفعـل،ةالمـصرفیة، أو النقـود الدفتریــة، بمعنـى أن هــذه النقـود لیــست نقـودا حقیقیــ
وهــذه الودائــع مــا هــي فــي الحقیقــة إال دیــون علــى البنــك، قابلــة للــدفع بمجــرد ،)٦٢(النــسبة العظمــى مــن كمیــة النقــود المعروضــة

َالطلــب، فهــي مــستحقات للــدائنین قبـــل البنــوك، ویمكــن تحویلهــا مــن شــخص، أو مــن منــشأة إلــى أخــرى عــن طریــق شــیك، أو  ِ
. وعادة ما تكون مقبولة في سداد الدیون، ودفع قیمة السلع والخدمات،)٦٣(في شكل قیود محاسبیةنقلها 

ــومــن إن قلنــا بتكییــف الحــسابات الجاریــة بنــاء علــى أنهــا قــروض، فــإن إخــراج الزكــاة فیهــا أمــر واجــب علــى مــذهب مَث
ولكـن یمكـن أن ینـاقش هـذا التخـریج بـأن كـون الشافعیة، ویلزم هذه المصارف أن تخرج زكاة ما بحوزتها مـن حـسابات جاریـة،
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بالــشیكات وبالــسحوبات الیومیــة علــى حــساباتهم یقــوي شــبه هــذا الحــساب مــن هــذه یتعــاملونالمــودعین فــي الحــساب الجــاري 
الناحیة بالودیعة، فتجب زكاتها على المودعین فقط كما سبق بیانه، دون المصرف التجاري، نظرا ألن هـذه النقـود فـي العـرف 

بقیــد ارفمــصرفي تبقــى تحــت تــصرف المــودعین، یتعــاملون علیهــا بالــسحب واإلیــداع بالــشیكات والنقــود، فتقــوم هــذه المــصال
النقود المسحوبة والمودعة في حسابات المودعین، ویكون وجود هذه النقود وجودا دفتریا أو محوسبا، مـع العلـم أن جـزءا كبیـرا 

مـن الـصندوق علـى شـكل حباع التزام المـصرف بتـسدید حاجـات المـودعین سـمن هذه المبالغ مودع لدى المصرف المركزي م
أو كمـا كـان الحواسـیب،وهي في الغالب قلیلة نسبیا نسبة إلى الحجـم الكلـي للودائـع، أو سـحبها علـى شـكل تـسجیل فـي ،نقود

یقیــة تــساوي مجمــوع هــذه ال توجــد هنــاك فــي الغالــب نقــود حقأنــهفــي الــسابق علــى شــكل قیــود دفتریــة وهــو الغالــب، ممــا یعنــي 
هــذه النقــود یكــون احتیاطیــا قانونیــا لــدى المــصرف المركــزي، وعلــى هــذا یعتبــر مــذهب الجمهــور فــي هــذه أكثــرالقیــود، إذ إن 

.إلى مراعاة حال المصارف من هذه الناحیة، واهللا أعلمأقربالمسألة 
 

:
:ات الجاریة، توصل الباحث إلى النتائج اآلتیةخالل العرض السابق للتأصیل الفقهي إلخراج زكاة الحسابمن

كــذلك علــى اعتبــار أنهــا دیــون للمتعــاملین علــى المــصارف، وال وتزكــىبالودیعــة، بههاتزكــى الحــسابات الجاریــة لــش-١
یعني أن لها شبها بالقرض من حیث الضمان أن تطبق أحكام القرض علیها في إخراج الزكـاة، بـل إن إجـراء أحكـام 

.ربما یستفید منه بعض األغنیاءجهاب الجاري من كل والقرض على الحس
لقیاس الـشبه دور هـام ال یمكـن إغفالـه فـي تخـریج األحكـام الفقهیـة المتعلقـة بالمعـامالت المعاصـرة نظـرا لتـردد وجـوه -٢

ویمكــن أن یمثـــل لــذلك بنمـــوذج ،الــشبه فـــي هــذه المعـــامالت بــین المعـــامالت الــشرعیة األصـــیلة، كالودیعــة والقـــرض
.اب الجاريالحس

على التـصرف بهـا یقدرالال تزكي االحتیاطیات النقدیة نظرا لعدم تمام الملك بمعنى أن المصرف التجاري یملكها و-٣
.في وجوه االستثمار المختلفة

فــي حالــة معانــاة المـــصرف مــن التعثــر المـــالي واإلفــالس وعــدم قـــدرة المــودعین فــي الحـــساب الجــاري علــى اســـتالم -٤
.والمدین المعسر،على الحسابات الجاریة أحكام الدین المتعثرأموالهم یطبق عندئذ

 

:

اإلسـالمیة بـین المـصارف، عبـد الـرزاق رحـیم جـدي، الهیتي: انظر، لخصتها بتصرف، جملة من التعریفات لهذا الحسابهناك) ١(
حمایــة الودائــع نظــام، عثمــان بــابكر، أحمــد: وأیــضا، ٢٥٩ص ، م١٩٩٨، ١ط، دار أســامة للنــشر، عمــان، ة والتطبیــقالنظریــ

.٨٢ص، ه١٤٢١، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، لدى المصارف اإلسالمیة
، ١٤٢٢محـرم ، ٢لعـدد ا، ٨المجلـد ، جـدة، اقتصادیة إسـالمیةدراسات، التكییف الفقهي للحساب الجاري، كمال توفیق، حطاب) ٢(

دراســة تقییمیـــة للتطبیـــق المـــصرفي المعاصـــر لعقـــدي ، محمـــد بـــن علـــي، العقـــال، ٥٥ص، فمــا بعـــدها٣٩ص، ٤٧ص ، ٢٠٠١
برعایـــة رابطـــة ، دبـــي، )٣٧٤(ترشـــید مـــسیرة البنـــوك اإلســـالمیةنـــدوةبحــوث ، المرابحــة والمـــضاربة فـــي المـــصارف اإلســـالمیة

الموافــق ١٤٢٦/ شــعبان/١رجــب إلــى /٢٩، والمعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدریب، يالجامعــات اإلســالمیة وبنــك دبــي اإلســالم
.٢٠٠٥/سبتمبر/٥-٣

ــة، )٣/٩(٨٦:قــرار رقــم)٣( مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي المنعقــد فــي دورة مــؤتمره ، )٦٦٧ص ١ج، ٩ع (المجمــع الفقهــيمجل
.م١٩٩٥) أبریل(نیسان ٦- ١الموافق ه١٤١٥قعدة ذي ال٦- ١التاسع بأبي ظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة من 
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.٣٤٦ص، ٢دار إحیاء التراث العربي ج، المغني، )م١٢٢٣-ه٦٢٠(، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد، ابن قدامة) ٤(
ّالسرخــسي) ٥( ِ ْ َ ــسوط، )م١٠٩٠ه٤٨٣(، شــمس األئمــة أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، َّ ، ٢ج، دار المعرفــة، بیــروت، المب

الصنائع فـي ترتیـب بدائع). م١١٩١-ه٥٨٧(عالء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمـد ، الكاساني، وانظر. ١٩٥، ١٩٤ص
.٩ص، ٢جدار الكتب العلمیة ، الشرائع

. ٣٢٥ص٢ج، ت.د، عالم الكتب، الفروع، )م١٣٦٢-ه٧٦٣(شمس الدین أبو عبد اهللا محمد المقدسي ، بن مفلح)٦(
.٣٩٠ص، ١ج، ت.د، عالم الكتب، منتهى اإلراداتشرح، )م١٦٤١-ه١٠٥١(ر بن یونس بن إدریس منصو، البهوتي)٧(
، ٢ج، الكتـب العلمیـةدار، المحتـار علـى الـدر المختـاررد، )م١٨٣٦-ه١٢٥٢(، محمد أمین بن عمـر المـشهور بـابن عابـدین)٨(

.٣٠٥ص
.٣٠٥ص، ٢ج، المحتار على الدر المختاررد، ابن عابدین)٩(
.٣٤٦ص، ٢ج، المغني، ابن قدامة)١٠(
المحتــاج إلــى شــرح نهایــة، )م١٥٩٦-ه١٠٠٤(، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الرملــي المــصري الــشهیر بالــشافعي الــصغیر)١١(

فتوحـــات الوهـــاب بتوضـــیح ، )م١٧٩٠- هــــ١٢٠٤(ســـلیمان الجمـــل، . ١٣١ص، ٣، ج)م١٥٩٦- ه١٠٠٤(، ألفــاظ المنهـــاج
.١٢٥ص، ٢ج، المحتاجمغنيدار الفكر، الشربیني، . ٢٩١ص، ٢ج، )جملحاشیة ال(شرح منهج الطالب

، دار الكتـب العلمیـة، )٣٣٢(والنظـائراألشـباه، )م١٥٠٥-ه٩١١(السیوطي جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد )١٢(
، ١ج، تـاب اإلسـالميدار الك، المطالـب شـرح روض الطالـبأسـنى، )م١٥٢٠/ـه٩٢٦(أبو یحیى زكریا األنـصاري : وانظر

.٣٥٦ص
-ه٩٥٤(، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن محمـــد بــن عبــد الــرحمن الرعینـــي، وانظــر الحطـــاب. ٣٤٦ص، ٢ج، المغنــي، ابــن قدامــة)١٣(

. ٣١٢ص، ٢ج، دار الفكر، الجلیل شرح مختصر خلیلمواهب): م١٥٤٧
َّأبو عبـد اهللا محمـد بـن یوسـف العبـدري الـشهیر بـالمواق)١٤( ، ٣ج، الكتـب العلمیـةدار، واإلكلیـل لمختـصر خلیـلالتـاج، (ه٨٩٧(، َ

دار ،١٢٥ص، ٢ج، شــرح الموطــأالمنتقــى، )م١٠٨١- ه٤٧٤(أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف البــاجي األندلــسي . ١٨٧، ١٦٨ص
.الكتاب اإلسالمي

، هــو الــدراهم والــدنانیروالنــاض عنــد أهــل الحجــاز، أي مــا یتحــول مــن المتــاع والعــروض إلــى نقــود مــن ذهــب أو فــضة: یــنض)١٥(
مـــادة ، دار الكتـــاب العربـــي، فـــي ترتیـــب المعـــربالمغـــرب، (ه٦١٦(، ناصـــر بـــن عبـــد الـــسید أبـــو المكـــارم، المطـــرزي: انظـــر

، المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــرالمــصباح، )م١٣٦٨-ه٧٧٠(، أحمــد بــن محمــد، الفیــومي: روانظــ، ٤٦٧ص ، نــضض
. ٦١٠ص ، مادة نضض، المكتبة العلمیة

أما المدیر فهو مـن یبیـع بمـا یتیـسر ، أي بما تیسر له من الربح ولو قل، التاجر المحتكر هو من یتربص بالسلعة غالء سعرها)١٦(
مــنح، )١٢٩٩تــوفي (، محمــد بــن أحمــد، علــیش: انظــر، وال عالقــة لهــذا االحتكــار باالحتكــار المحــرم، لــه مــن الــربح ولــو قلیــل

.٦٣ص ، ٢ج ، العربیةلكتبء اإحیادار، الجلیل شرح مختصر خلیل
.٣١٢ص، ٢ج، الجلیلمواهب، الحطاب)١٧(
ــرحاشــیة، )م١٨١٥- ه١٢٣٠(، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــةدینالــشــمسالدســوقي، )١٨( ــى الــشرح الكبی .٤٦٦ص، ١ج، الدســوقي عل

.٥٨ص، ٣ج، واإلكلیل لمختصر خلیلالتاج، المواق
.٣٤٦ص، ٢ج، المغني، ابن قدامة) ١٩(
ــصاف، )م١٤٨٠-ه٨٨٥(الــدین أبــو الحــسن بــن ســلیمان الءعــ، المــرداوي) ٢٠( ــراجح مــن الخــالفاإلن دار إحیــاء ، فــي معرفــة ال

.٣٤٦ص، ٢ج، المغني، قدامةابن.٢١ص، ٣ج، التراث العربي
، )م١٥٦٧-ه٩٧٤(، شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد بــن حجــر، الهیتمــي: انظــر. ٣٥٥ص، ١ج، أســنى المطالــب، األنــصاري) ٢١(

.٣٣٥ص، ٣ج، دار إحیاء التراث العربي، المحتاج بشرح المنهاجحفةت
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٣٦٩

.٩ص، ٢ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ٢٢(
.١٩٤ص، ٢ج، المبسوط، السرخسي)٢٣(
ــــة المجمــــع ، )١/٢: (قــــرار رقــــم)٢٤( مجلــــس مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي المنبثــــق عــــن منظمــــة المــــؤتمر ، ٦١ص، ١ج، ٢ع –مجل

) دیـــــسمبر(كـــــانون األول ٢٨–٢٢/ه١٤٠٦ربیـــــع اآلخـــــر ١٦-١٠ؤتمره الثـــــاني بجـــــدة مـــــن اإلســـــالمي فـــــي دورة انعقـــــاد مـــــ
اإلســالمي المـؤتمرمجمـع الفقــه اإلسـالمي الـدولي المنبثــق عـن منظمــة، مجلــس)١/١٦(١٤٣رقـم قــراروانظـر أیـضا ، م١٩٨٥

١٤-٩الموافـق ، ه١٤٢٦ربیـع األول ٥- صـفر ٣٠) المتحـدةدولـة اإلمـارات العربیـة(المنعقد في دورته السادسة عشرة بـدبي 
.)٢٠٠٥إبریل(نیسان 

.٣٤٦ص، ٢ج، المغني، قدامةابن: وانظر أیضا، ١٧٣ص، ٢ج، القناع على متن اإلقناعكشاف، البهوتي) ٢٥(
.٥٥ص، ٢ج، المعرفةدار، األم، )م٨٢٢-ه٢٠٤(عبد اهللا محمد بن إدریس أبو، الشافعي) ٢٦(
.٢٠٩ص، ٢ج، المبسوط، السرخسي) ٢٧(
.١٧٩ص، ٢ج، دار الفكر، مختصر خلیلشرح، م١٦٩٠، )ه١١٠١(محمد بن عبد اهللا ، الخرشي) ٢٨(
.٤٢ص، ٢ج، الجلیل شرح مختصر خلیلمنح، علیش) ٢٩(
كلیـة الدراسـات الفقهیـة ، رسـالة ماجـستیر قـسم القـانون، الجاري فـي التـشریع األردنـيالحساب، عودة سلیمان محمـد، أبو جودة) ٣٠(

.٢٨ص ، ت.د، جامعة آل البیت، والقانونیة
.مطبعة السنة المحمدیة، )٥٢٨(، الكوكب المنیرشرح، )م١٥٦٤-ه٩٧٢(، محمد بن أحمد عبد العزیز، الفتوحي) ٣١(
، ١ج، )م١٩٩٨/ه١٤١٨(، ٢ط، دار الفكـر: مـشقود، دار الفكـر المعاصـر: بیـروت، الفقه اإلسـالميأصول. وهبة، الزحیلي) ٣٢(

.٦٦١ص
).٣١٧(، دار الكتب العلمیة، المستصفى في علم األصول، )م١١١١-٥٠٥(، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي) ٣٣(
-٢٩٨، ص٧ت، ج.دار الكتبــي، د، المحــیطالبحــر، )ه٧٩٤-ه٧٤٥(الزركــشي، بــدر الــدین محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اهللا، ) ٣٤(

العطـار علـى شـرح المحلـي علـى جمـع حاشـیة. م١٨٣٥/ه١٢٥٠العطار، حسن بن محمد بن محمـود : ً، وانظر أیضا٣٠١
ابـن الهمـام، . ٧مرجـع سـابق، ص، الكوكـب المنیـرشرح. الفتوحي، تقي الدین. ٣٣٣، ص ٢دار الكتب العلمیة، ج، الجوامع

ــتح.)ه٨٦١(كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد اإلســكندري الــسیواسي ــدیرف ، ونقــل فــي نــشر ٣٢١، ص٣ج، دار الفكــر، الق
لبنود تردد األصولیین في حجیة قیاس الشبه، وأن أفضل أنواع قیاس الشبه هو قیاس غلبة األشـباه، وهـو إلحـاق الفـرع الـشبیه ا

ًبأصـلین بأحــدهما الغالــب شــبهه فــي األصــل والحكـم، مــع العلــم بأنــه ذكــر نزاعــا بــین األصـولیین فــي كــون هــذا النــوع مــن قیــاس 
محمـد األمـین : تحقیـق، البنـود شـرح مراقـي الـسعودنشر. ي عبد اهللا بن الحاج إبـراهیمالعلوي، سید: ًالشبه أم ال، انظر أیضا

.فما بعدها٣٩٧، ص٢، ج)م٢٠٠٥/ه١٤٢٦(، ١بن محمد بیب، ط
.٢٩٦ص، ٧ج، المحیطالبحر، الزركشي) ٣٥(
.٢٩٥ص، ٧ج، المحیطالبحر، الزركشي) ٣٦(
.٥٢٨ج، الكوكب المنیرشرح، الفتوحي) ٣٧(
.٥٢٨، الكوكب المنیرشرح،الفتوحي) ٣٨(
دار ابـن كثیـر : بیـروت، مـصطفى دیـب البغـا: تحقیـق، البخاريصحیح. ٢٥٦أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل تـوفي ، البخاري)٣٩(

.١٥٦٥ص، ٤ج، ٤٠٥٢، باب من شهد الفتح، كتاب المغازي، )م١٩٨٧/ه١٤٠٧(، ٣ط، )الیمامة(
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ومحـب : تحقیـق، دار المعرفـة: بیـروت، البـاريفـتح. ٨٥٢أحمد بن علي ابن حجـر تـوفي ، العسقالني)٤٠(

.٣٧ص، ١٢ج، ه١٣٧٩، الدین الخطیب
مؤسـسة شـباب : اإلسـكندریة، والبعد الدولي للیـوروقدیةالنالسیاسات، سهیر محمد الـسید، ومعه حسن. أحمد فرید، مصطفى) ٤١(

.٥٨ص، م٢٠٠٠، الجامعة

mailto:p��@o
mailto:N@j


 

 ٣٧٠

٩٥ص، مرجع سابق، النقدیة والبعد الدولي للیوروالسیاسات. وآخرونأحمد فرید ، مصطفى) ٤٢(
: ًوانظـر أیـضا، ١٤٩ص، م١٩٩٩، دار الجامعـة الجدیـدة: االسـكندریة، والمصارف واالئتمـانالنقود. مصطفى رشدي، شیحة) ٤٣(

.٩٨ص، مرجع سابق، النقدیة والبعد الدولي للیوروالسیاسات. أحمد فرید وآخرون، مصطفى
ْمــنال خسرو) ٤٤( ــ ُ ْ ــام فــي شــرح غــرر األحكــامدرر، )م١٤٨٠-ه٨٨٥(، محمــد بــن فرامــوز، ُ ، ١ج، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، الحك

.٩ص، ٢ج، الصنائعبدائع، الكاساني: وانظر. ١٧٣ص
. ٢٥٦ص، ١ج، دار الكتـاب اإلسـالمي، الحقـائق شـرح كنـز الـدقائقتبیـین، (ه٧٤٣(، فخر الدین عثمـان بـن علـي، الزیلعي) ٤٥(

.١١٢ص، ٣ج، المبسوط، السرخسي: وانظر
.١١٤ص، ١ج، الخیریةالمطبعة، النیرةالجوهرة، )ه٨٠٠(أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي ، العبادي) ٤٦(
.٣٢٣ص، ٢ج، الفروع، ابن مفلح) ٤٧(
.٩ص، ٢ج، الصنائعبدائع، الكاساني) ٤٨(
.٢١٠ص، ٢ج، المبسوط، السرخسي)٤٩(
.١٧٣ص، ١ج، الحكام شرح غرر األحكامدرر،منال خسرو)٥٠(
كتـاب ، دار الـشعب، مـصر، تحقیق محمد فؤاد عبد البـاقي، یحیى بن یحیي اللیثيبروایة، الموطأ، ١٧٩توفي ، مالك بن أنس)٥١(

.١٣٠ص، ٥٥٨رقم الحدیث ، باب زكاة الدین، الزكاة
.٣١٥ص، ٢ج، یرمي على الخطیبالبجحاشیة، )م١٨٠٦-ه١٢٢١(سلیمان بن محمد ، البجیرمي)٥٢(
.٣٢٣ص، ٢ج، الفروع، مفلحابن)٥٣(
.٢٤ص، ٣ج، اإلنصاف، المرداوي)٥٤(
.١٩٧ص، ٢ج، المبسوط، السرخسي)٥٥(
.٣٢٧ص، ١ج، دار الكتب العلمیة، المدونة، )م٧٩٥-ه١٧٩(اإلمام مالك بن أنس األصبحي)٥٦(
.١١٠ص، ٢ج، شرح الموطأالمنتقى، الباجي.١٥٠ص، ٣ج، لمختصر خلیلواإلكلیلالتاج، المواق)٥٧(
.١٣ص، ٥٨٧حدیث رقم ، باب ما یجب فیه الزكاة، كتاب الزكاة، الموطأ، مالك)٥٨(
.١٥١ص، ٧ج، األم، الشافعي)٥٩(
، ١ج، دار الكتـاب اإلسـالمي، المطالب شرح روض الطالـبأسنى، )م١٥٢٠/ه٩٢٦(، أحمدبنمحمدبنزكریا، األنصاري)٦٠(

. ٣٥٦ص
.٣١٥ص، ٢ج، البجیرمي على الخطیبحاشیة: وانظر. ٥١ص، ٢ج، قلیوبي وعمیرةحاشیتا)٦١(
. ســامي، خلیــل.كمــا هــو الحــال فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، مــن إجمــالي عــرض النقــود% ٩٠ًوقــد تــصل أحیانــا إلــى نــسبة)٦٢(

مرجــع ، النقــود والمــصارف والتجــارة الدولیــةاقتــصادیات. محمــود وآخــرون، یــونس، ٦٦ص، مرجــع ســابق، والبنــوكالنقــود
.٣٧ص، سابق

محمـــود ، یــونس: ًوانظــر أیــضا، ١٥ص، مرجــع ســـابق، والبنــوك واألســـواق المالیــةالنقـــود. عبــد الــرحمن وآخــرون، الحمیــدي)٦٣(
، ع سـابقمرجـ، والبنـوكالنقود. سـامي، خلیل. ٣٧ص، مرجع سابق، النقود والمصارف والتجارة الدولیةاقتصادیات، وآخرون

. ٦٦ص
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