
  
        

 

 

 تـــــداخــــل الــــزكـــوات
  
 

  
 

 إعداد
 أ.د. حمزة حسین الفعر الشریف

 أستاذ بالدراسات العلیا كلیة الشریعة 
 جامعة أم القرى

 
 



 

 

  
  

 prof. Hamza Husaen ALfier ALsharif office مكتب أ.د/ حمزة حسین الفعر الشریف 
 

 هـ1429/ 24/1التاريخ     الرقم..........
 تداخل الزكوات:

املقصــود بــه تــأخري إخــراج الزكــاة بعــد وجوهبــا، حــىت تــدخل عليهــا زكــاة أخــرى يف ســنة، أو 
ســنوات الحقــة، إن كــان املــال ممــا يشــرتط لــه احلــول بعــد بلــوغ النصــاب، كمــا يف زكــاة النقــود، 

يمــا ال واملواشــي، وعــروض التجــارة أو تــأخري إخراجهــا بعــد وجوهبــا حــىت تلحــق هبــا زكــاة أخــرى ف
يشـرتط فيـه حـوالن احلـول؛ كزكـاة الـزروع والثمـار وحنوهـا، حيـث جتـب وقـت احلصـاد، ولـو تكــرر 

 أكثر من مرة يف السنة الواحدة.
 ھل ھناك حاجة لبحث ھذه المسألة؟

مل تعد هذه املسألة يف هذا الزمن من األمور اليسرية املستثناة، بل هي ظاهرة كبرية أنتجتهـا 
 أسباب عديدة منها:

عــدم مبــاالة كثــري مــن النــاس بــأمر الزكــاة، ورمبــا عــاش بعضــهم ســنني عــدًدا كــان فيهــا غنيًّــا  -1
 وجبت عليه الزكاة ومات ومل خيرج منها شيًئا. 

هناك من الناس املوسرين من مضت عليـه مـدد متطاولـة مل يـزك فيهـا إمـا جهـًال. أو هتاونًـا،  -2
ــه، وتــأمل ممــا ســلف منــه فــأراد إبــراء ذمتــه قبــل  مث بعــد ذلــك عــرِّف فعــرف، أو اســتيقظ حسُّ

 وفاته.
من الناس من قد ينسى إخراج زكاة بعـض أموالـه بسـبب كثرهتـا أو بسـبب بعـده أو انشـغاله  -3

 وجتب عليه زكوات يف هذه األموال لسنني متتالية مث يتذكر، أو يذكر إخراج ما وجب عليه.
كــاة حــىت تــدخل عليهــا زكــوات وقــد تكــون هنــاك أســباب أخــرى تــؤدي إىل تــأخري إخــراج الز  -4

 أخرى، مثل احلبس أو اخلوف من عدوٍّ وحنو ذلك.
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 وقد ميوت صاحب املال الذي وجبت عليه زكوات ومل خيرجها، فرييد إبراء ذمته. -5
وهــذه االحتمـــاالت ميكـــن أن تكـــون مـــع بقـــاء مــال الزكـــاة، وبقـــاء صـــاحبه غنيًّـــا وميكـــن أن 

 عد وجوب الزكاة فيه وقبل إخراجها.تكون مع تلف املال، أو افتقار صاحبه ب



 

 4 

  
 

 prof. Hamza Husaen ALfier ALsharif office مكتب أ.د/ حمزة حسین الفعر الشریف 
 

 هـ1429/ 1/ 24التاريخ    الرقم............
املسألة حبثًا عرضـيًّا يف كتـاب الزكـاة عنـد الكـالم  -رمحهم اهللا-وقد حبث العلماء السابقون 

كاة بعد وجوهبا، وذكـروا أيًضـا مسـألة تلـف النصـاب بعـد وجـوب الزكـاة فيـه، وهـل على تأخري الز 
الزكــاة تتعلــق بعــني املــال؟ أو تثبــت يف الذمــة؟ أو أ�ــا تتعلــق بــالعني فيمــا زكاتــه يف عينــه، وبالذمــة 

 فيما عداه...؟
د مــن الســنني، وكــان إخراجهــا يف الســنة األوىل يــنقص ومــا احلكــم لــو أخــر إخراجهــا يف عــد

 به النصاب يف السنني الالحقة؟
ولكن املسألة يف نظري أوسع مما ذكروه وال سيما بعـد منـو األمـوال وتنوعهـا، وتعقـد وتطـور 
طرائق االستثمار، فاحلاجة داعية إىل حبث موسع مؤصل حىت ميكن التوصل إىل احلكم الشـرعي 

 وال، والصور املفرتضة يف هذه املسألة.املناسب لكل األح
 وبناء على ما تقدم فإني أقترح مالحظة العناصر التالية عند بحث الموضوع:

الزكــاة املتداخلــة إمــا أن تبقــى وتســتثمر مــع املــال األصــلي نفســه، أو أن تبقــى بــدون  أوًال:
 استثمار، أو أن تتلف كلها، أو بعضها.

ه الزكــوات مــع مالــه فهــل هــو يف مقــام املضــارب الــذي إذا اســتثمر صــاحب املــال هــذ ثانًيــا:
يأخذ من الـريح يف مقابلـة عملـه، وال يتحمـل شـيًئا مـن اخلسـارة لـو حصـلت باعتبـار أن يـده يـد 
أمانــــة؟ أو لــــيس لــــه مــــن الــــربح شــــيء؛ ألنــــه بتــــأخريه للحــــق وحبســــه عــــن مســــتحقيه يف حكــــم 

 وغريه؟ الغاصب، وعليه الضمان يف حال التلف؟ أو يفرق بني التعدي،
حتول الزكاة املرتاكمة مـن صـنف مـن املـال إىل آخـر، كمـا لـو كانـت نقـوًدا فأصـبحت  ثالثًا:

 ماشية، أو أسهما وحنوها.
ـر فيــه فخسـر، أو فــرط يف  رابًعـا: لـو أتلــف مـال الزكـاة الــذي يف يـده، بــأن اسـتهلكه، أو اجتَّ

 لك.حفظه، أو تلف يف يده بدون تعدٍّ وال تفريط، فما هو الواجب يف ذ
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التفريــق بــني تــأخري إخــراج الزكــاة حــىت تــدخل عليهــا زكــاة أخــرى مــع الــتمكن مــن  خامًســا:
 اإلخراج، وبني التأخري لعدم وجود املستحق، أو لعدم التمكن من املال لكونه ديًنا.



 

 6 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 prof. Hamza Husaen ALfier ALsharif office مكتب أ.د/ حمزة حسین الفعر الشریف 

 
 1429/ 1/ 24التاريخ     الرقم........

التفريق بني األموال اليت جتـب فيهـا الزكـاة يف النصـاب، وفيمـا زاد عليـه ممـا مل يبلـغ  سادًسا:
نصابًا، واألموال اليت ال جتب فيها الزكاة فيما زاد على النصـاب إال إذا بلـغ نصـابًا، وكـذلك بـني 

النصـاب تبًعـا ألصـله، والـيت البـد فيهـا مـن حـول كامـل  األموال الـيت يثبـت حـول الزائـد فيهـا عـن
 للزائد.

والفرق بني كل ما تقدم وبني األموال اليت ال يشرتط هلا احلول لوجوب الزكاة، مثل الـزروع، 
 والثمار، واملعادن، وحنوها.

 حترير مسألة تعلق الزكاة بالعني أو بالذمة. سابًعا:
 اهرة والباطنة.تعلق هذه املسألة باألموال الظ ثامًنا:

حكم من مات وعليه زكوات متداخلة يف ماله، وواجب الورثة يف ذلك مـع الوصـية  تاسًعا:
 وعدمها.

*** 


