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 اهللا تعاىل وبركاته، وبعد: السالم عليكم ورمحة

فأرســل إلــيكم طيًّــا البحــث الــذي تفضــلتم بتكليفــي بكتابتــه، للمشــاركة يف النــدوة القادمــة 
 اليت ينتوي بيت الزكاة إقامتها، وهو بعنوان:

مىت جتب زكاة املال املوروث؟ أعند ثبوته يف الذمة؟ أم عند تقسيمه بني الورثة وقبضه مـن «
املـوروث عـروض جتـارة، فهـل تلـزم نيـة التجـارة فيـه أم ال؟ وهـل جيـب علـى ِقبلهم؟ وإن كان املـال 

 الورثة إخراج الزكاة الواجبة على امليت من تركته إذا وجبت عليه يف حياته ومل خيرجها؟

 فأرجو التفضل بأخذ العلم، ودمتم خبري وعافية.

 م2007/ 11/ 12هـ و 1428ذو القعدة  3اإلثنني 

 أ.د. أحمد الحجي الكردي
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 سوف أقسم هذا البحث إلى قسمين رئيسين:

 األول: هو زكاة المال الموروث.

 والثاني هو الزكاة الواجبة على المتوفى إذا لم يخرجها في حياته.

 الموضوع األول:

فأمــا املوضــوع األول فــال ميكــن الولــوج فيــه قبــل تقــدمي كــاٍف لــه، يبــني فيــه تعريــف الرتكــة، 
وطبيعــة خالفــة الورثــة عــن املــورث فيهــا، ومــا يتعلــق بــذلك مــن حبــوث،   ووقــت انتقاهلــا إىل الورثــة،

 كما يلي:

 تعريف التركة:

الرتكــة يف اللغــة بفــتح التــاء وكســر الــراء: مــا يرتكــه امليــت مــن ممتلكــات بعــد موتــه، وختفــف 
 .)1(بكسر التاء الراء 

حـق الغـري بعـني ما يرتكه امليت من األموال صافًيا عن تعلـق «والرتكة يف اصطالح الفقهاء: 
 هذا ما عرفها به احلنفية. )2(»من املال

ـــة بأ�ـــا:  حـــق يقبـــل التجـــزي، يثبـــت ملســـتحق بعـــد مـــوت مـــن كـــان ذلـــك «وعرفهـــا املالكي
 .)3(»له

 ) املصباح املنري مادة (ترك).1(
 ن شروح السراجية.نقالً ع 6/759) ابن عابدين 2(
 .457/ 4) الشرح الكبري يف هامش الدسوقي عليه 3(
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 .»ما خيلفه امليت«وعرفها الشافعية بأ�ا: 

ومن النظر يف التعريفات السابقة نرى أن الشافعية واملالكية متفقون على أن الرتكة هي كل 
مـــا خيلفـــه امليـــت، فيـــدخل يف ذلـــك املـــال، كاألعيـــان، واحلقـــول املاليـــة، كخيـــار العيـــب، وحقـــوق 
االرتفـــاق، واحلقـــوق الشخصـــية املتعلقـــة باملـــال، كحـــق الشـــفعة، وخيـــار الشـــرط، وحـــق املطالبـــة 
بالقصاص... وقد نص على ذلك املالكية بالتفصـيل، علـى خـالف احلقـوق الشخصـية، كخيـار 

يــة، وحــق الشــفعة... فإ�ــا ال تــدخل يف الرتكــة، وال تــورث عنــدهم، وكــذلك الشــرط، وخيــار الرؤ 
املنافع، أل�ا ليست أمواًال يف مذهبهم، أما احلقوق املالية، كخيـار العيـب، وخيـار التعيـني، فإ�ـا 

 .)1(تدخل يف تعريف املال عندهم، فتدخل يف الرتكة، وتورث

الــيت انتقلــت للميــت بعــد موتــه، إذا كــان هــذا ويلحــق باملــال هنــا باتفــاق اجلميــع، األمــوال 
سببها قد ثبت لـه يف حياتـه، كمـا إذا نصـب شـبكة قبـل موتـه، فوقـع فيهـا صـيد بعـد موتـه، فإنـه 

 له، ويكون من الرتكة، وكذلك ديته إذا كان قتل خطأ، فإ�ا تركة عنه.

ثبــت يف وخيــرج مــن الرتكــة باالتفــاق أيًضــا األمــوال الــيت لزمــت امليــت بعــد موتــه، بســبب قــد 
حياته، كما إذا حفر حفرة متعديًا فيها، فسقط فيها إنسان بعد موته، فمات، فإن ديته يف تركة 

 املتوىف األول صاحب احلفرة.

مث إن احلنفيـة يقصــرون الرتكـة علــى مـا بقــي مـن مــال املتـوىف بعــد سـداد الــديون العينيـة، فمــا  
رب من الرتكة أصًال عنـدهم، أمـا اجلمهـور، كان مشغوًال من املال بالديون العينية، كالرهن، مل يعت

فإ�م يعدون الرتكة جممل ما تركه امليـت، سـواء شـغل بـدين عيـين أم ديـن شخصـي، أو مل يشـغل 
 بدين أصًال.

والبـــد مـــن التســـاؤل هنـــا عـــن حـــق األجـــل يف الـــديون الـــيت علـــى امليـــت، أيـــدخل يف الرتكـــة 
 ويورث، أم ال يدخل فيها وال يورث؟ 

 ، فإن فيه حبثًا موسًعا يف ذلك.60 -52) انظر يف ذلك أبا زهرة ص 1(
                                       



 

 5 

دا الظاهرية، على أن الدائن إذا مات، فال يستحق ورثته ماله من دين على اتفق الفقهاء ع
 اآلخرين األحياء إال عند حلول أجله، فال حتل الديون املؤجلة مبوت الدائن.

فــإذا مــات املــدين، فــاجلمهور علــى حلــول ديونــه مبوتــه، مهمــا كــان أجلهــا متــأخرًا عــن املــوت؛ 
ـــديون يف الذمـــة، وهـــي منتهيـــ ـــدين يعتمـــد علـــى الوثـــوق اخلـــاص ألن متعلـــق ال ـــاملوت، كمـــا أن ال ة ب

 باملدين، وهو أمر شخصي ال عالقة له باملال، فال يورث.

وذهــب احلنبليــة إىل أن اآلجــال تــورث، فــإذا مــات املــدين، وعليــه ديــون مؤجلــة، فــإن ديونــه 
حــق تبقــى إىل أجلهــا، وال يطالــب الورثــة املــدينني هبــا إال عنــد حلــول األجــل، ألن حــق األجــل 

 ملحق باملال، فأعطي حكمه، فكان من الرتكة.

مــذهًبا وســطًا، فقــالوا: األصــل يف اآلجــال أن ال تــورث، إال يف  )1(وذهــب املالكيــة يف ذلــك
 حالني، فإ�ا تورث فيهما، ويبقى الدين إىل أجله، ومها:

أن يــنص الــدائن يف دينــه علــى عــدم حلــول الــدين مبــوت املــدين، فــإن الــدين ال حيــل  :األول
 هنا للشرط.

أن تكون وفاة املدين بعدوان من الدائن، فإنه ال حيل الدين هنا، معاملة له بنقيض  :الثاني
 .)2(»من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه«قصده، للقاعدة الفقهية: 

 الحقوق المتعلقة بالتركة:

تفاوتــة يف حقــوق متعــددة م -حبســب التعريــف الســابق هلــا-إذا مــات اإلنســان تعلــق برتكتــه 
الدرجــة، فــإذا اتســعت الرتكــة لكــل تلــك احلقــوق أخرجــت منهــا مجيًعــا، وإذا ضــاقت عنهــا، كــان 
البد من تقدمي بعضها على بعض حبسب األولوية، وقد اتفق الفقهاء على ترتيب هذه احلقـوق، 

 إال جزئيات صغرية اختلفوا فيها، وذلك حسب الرتتيب اآليت:

 .458/ 4، إال أن الدسوقي أطلق القول يف حلول الدين مبوت املدين 43) أبو زهرة ص 1(
 .20ص» القواعد الكلية-املدخل الفقهي «) انظر كتابنا 2(
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 :)1(ن من التركةقضاء الديون المتعلقة بأعيا -1
إذا كـان يف الرتكـة ديـون متعلقـة بأعيـان الرتكــة أو بـبعض أعيا�ـا، كمـا إذا كـان بعـض الرتكــة 
مرهونًا، أو حمتجزًا بثمنه، أو حمتجزًا بأجرته لـدى األجـري الـذي لعملـه أثـر فيـه... فتسـتخرج هـذه 

مل يقـدم عليهـا شـيء مـن و  -أوالً -يف حدود قيمة العني اليت تعلـق احلـق هبـا  -احلقوق من الرتكة 
احلقــوق األخــرى، هــذا مــا ذهــب إليــه مجهــور الفقهــاء، وذهــب احلنبليــة واحلنفيــة يف قــول ضــعيف 
عندهم، إىل أن سداد الديون مطلًقا، سواء كانت شخصية أو متعلقة بأعيان الرتكة، يكـون بعـد 

 التجهيز والتكفني، ال قبله.
 األدلة:

تعلقــــة بأعيــــان الرتكــــة متعلقــــة بعينهــــا قبــــل الوفــــاة، اســــتدل اجلمهــــور لقــــوهلم بــــأن الــــديون امل
والتجهيز والتكفني يتعلق بالرتكة بالوفاة، فكان تعلق التجهيز والتكفني بالرتكة بعـد تعلـق الـديون 
العينية هبا، فكان بعدها يف االستيفاء، على خالف الديون العادية، فإ�ا متعلقة بذمة املـدين ال 

إال بالوفــاة، فــال تكــون بــذلك مقدمــة علــى التجهيــز والتكفــني، علــى مبالــه، وال تنتقــل إىل املــال 
 خالف الديون املتعلقة بأعيان من الرتكة.

واستدل احلنبليـة ملـذهبهم، بـأن التجهيـز والتكفـني حاجـات ضـرورية بشـخص املتـوىف، وهـي 
 مقدمة على الديون يف احلياة، فكذلك بعد املوت.

 :)2(تجهيز الميت وتكفينه -2
جتهيز امليـت  -كما تقدم-الديون العينية يف االستحقاق على مذهب اجلمهور  يلي إخراج

وتكفينه، ومها مقدمان على سائر الديون األخـرى لـدى مجـاهري الفقهـاء، مل خيـالف يف ذلـك إال 
الظاهرية، ودليل اجلماهري هنـا، أن التجهيـز والتكفـني حاجـة ضـرورية للميـت، فتقـدم علـى سـائر 

تقــدم حاجاتــه الضــرورية علــى ديونــه يف حياتــه، وهــي خمالفــة للــديون العينيــة؛ ديونــه العاديــة، كمــا 
ذلك أن الديون العينية تعلقـت بعـني املـال قبـل الوفـاة الـيت هبـا تعلـق حـق التجهيـز والتكفـني، أمـا 

 .147 - 5/144، واجملموع 4/457، والدسوقي 6/759، وابن عابدين 3/4) انظر مغين احملتاج 1(
 .458/ 4والدسوقي  144/ 5، واجملموع 3/ 3، ومغين احملتاج  760،  759/ 6) انظر ابن عابدين 2(

                                       



 

 7 

الــديون العاديــة فــال تتعلــق باملــال إال بالوفــاة فــال تكــون مقدمــة علــى التجهيــز خبالفهــا، وملــا كــان 
 لتكفني أهم منها كان مقدًما عليها.التجهيز وا

ــــنة، ومهــــا خمتلفــــان  هــــذا والتجهيــــز والتكفــــني املقصــــودان هنــــا، مهــــا املعتــــادان يف حــــدود السُّ
باختالف حال امليت يف حياته، يسارًا وإعسارًا من حيث القيمة، وذهب بعض احلنفية، إىل أن 

ز والتكفــني، جيــابون إىل طلــبهم، الرتكــة إذا اســتغرقت بالــدين، وطلــب الغرمــاء التضــييق يف التجهيــ
 وينزل به إىل كفن الضرورة، وهو ثوبان للرجل، وثالثة أثواب للمرأة.

وقد ذهب مجهور الفقهاء، إىل أنه كما يقدم جتهيـز امليـت وتكفينـه علـى ديونـه العاديـة، يقـدم 
يف حياتـه،   عليها أيًضا ما يلزمه مـن جتهيـز غـريه وتكفينـه إذا مـات قبلـه، وهـو مـن جتـب عليـه نفقتـه

كزوجته، وخادمه، وذهب احلنبلية إىل أن املقـدَّم علـى الـديون عامـة هـو جتهيـزه هـو وحـده، أمـا مـن 
يلزمــه جتهيــزه إذا مــات قبلــه، فــال خيــرج مــن تركتــه إال بعــد إخــراج الــديون العينيــة، وقــد نــص املالكيــة 

أمــا جتهيــز األقربــاء فــال  علــى أن الــذي يلــزم امليــت مــن جتهيــز غــريه، هــو مــا ثبــت عليــه بغــري القرابــة،
 يلزمه.

 )1(قضاء الديون العادية  -3

الــديون العاديــة هــي الــديون املتعلقــة بذمــة املــدين، دون أن يكــون هلــا أي تعلــق بعــني املــال؛  
كـالقرض، وهــي مقدمـة باجلملــة لــدى مجيـع الفقهــاء علــى مـا عــداها مــن احلقـوق، ســوى الــديون 

إال أن للديون أنواًعا خمتلفـة، للفقهـاء فيهـا تفصـيل، فهـي العينية والتجهيز والتكفني، كما تقدم، 
إما أن تكون للعباد كالقرض، وإما أن تكون ديونًا هللا تعاىل، كدين الزكـاة ونفقـة احلـج الواجـب، 

 والنذور، والكفارات، وفدية الصالة املرتوكة، والصيام الفائت،....

الفقهاء، سواء أوصى هبـا املـدين أو ال  فأما ديون العباد، فواجبه الوفاء بعد التجهيز باتفاق
 ما دامت ثابتة.

 .760/ 6، وابن عابدين 3/ 3، ومغين احملتاج 458/ 4) انظر الدسوقي 1(
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أمـــا ديـــون اهللا تعـــاىل، فقـــد ذهـــب احلنفيـــة إىل أ�ـــا ال تلـــزم الورثـــة، وال جيـــب إخراجهـــا مـــن 
الرتكــة، إال أذا أوصــى هبــا املتــوىف، فإ�ــا ختــرج حينئــذ مــن ثلــث الرتكــة علــى أ�ــا وصــية، وذهــب 

الرتكــة كــديون العبــاد متاًمــا، أوصــى هبــا أو مل يــوص  اجلمهــور إىل أ�ــا ديــون جيــب وفاؤهــا مــن كــل
 على السواء، بل إ�ا مقدمة على ديون العباد يف اإلخراج عند الشافعية.

وذهـــب املالكيـــة، إىل أن ديـــون اهللا تعـــاىل جيـــب إخراجهـــا كـــديون العبـــاد، إال أن املتـــوىف إن 
خرجـت مـن الثلـث فقـط، أشهد عليها يف حياته أخرجـت مـن كـل الرتكـة، فـإن مل يشـهد عليهـا أ

 وهي على أية حال مؤخرة عندهم عن ديون العباد.

وقــد قســـم احلنفيـــة ديـــون العبـــاد إىل قســـمني مـــرتبني يف اإلخـــراج، فالقســـم األول هـــو ديـــون 
الصـحة، وهــي الــديون الثابتــة بغـري إقــرار امليــت، أو بــإقراره يف حـال صــحته، ســواء ثبتــت عليــه يف 

 صحته أو مرضه.

و ديــون املــرض، وهــي الــديون الثابتــة بــإقراره يف مرضــه ال غــري، فيقــدم يف والقســم الثــاين هــ
اإلخــراج َديــن الصــحة أوًال، مث َديــن املــرض لتهمــة احملابــاة فيــه، فــإذا ضــاقت الرتكــة عنهمــا، قضــى 
دين الصحة دون دين املرض، هـذا ويـدخل احلنفيـة يف ديـن الصـحة الـدين الثابـت بـإقرار املـريض 

 ف؛ كقيمة دواء، أو طعام، أو أجرة مسكن، احتاجها يف مرضه...إذا كان له سبب معرو 

أمــا مجهــور الفقهــاء، فيســوون بــني ديــون الصــحة وديــون املــرض، وال يفرقــون بينهمــا يف حــق 
 اإلخراج من الرتكة.

 إنفاذ الوصايا -4

بعــد ســداد ديــون العبــاد، جبميــع أنواعهــا، تنفــذ الوصــايا الصــحيحة، فــإذا تــرك امليــت وصــية 
أنفـــــذت مـــــن الرتكـــــة بعـــــد ســـــداد الـــــديون، ســـــواء كانـــــت إلنســـــان معـــــني، أو للفقـــــراء صـــــحيحة 

واملســـــاكني، أو...، وســـــواء كانـــــت تربًعــــــا منـــــه، أو وفـــــاء لواجـــــب ديــــــين عليـــــه، كـــــدين الزكــــــاة 
إىل أن وفـاء  -كما تقدمت اإلشارة إليـه-والكفارات... وهذا مذهب احلنفية، وذهب اجلمهور 
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ديون، خيـرج مـن الرتكـة قبـل الوصـايا وإن مل يـوص هبـا، مـا دامـت الواجبات الدينية دين كسائر ال
 ثابتة.

هذا والوصية جبميع أنواعهـا حـدودها القصـوى ثلـث الرتكـة، فـال تنفـذ مـن أكثـر مـن ذلـك، 
وقــد تقــدم هــذا يف شــروط الوصــية، فــإذا جــاوزت الوصــايا ثلــث الرتكــة، أنفــذ منهــا مــا خــرج مــن 

الكبـــار العـــاقلني البـــالغني، إن أجـــازوه نفـــذ، وإال بطـــل، الثلـــث، وتوقـــف البـــاقي علـــى إذن الورثـــة 
 ويقدم يف ضمن الثلث بعض الوصايا على بعض برتتيب معني بيَّنه الفقهاء يف كتبهم.

 المواريث: -5

بعــد إنفــاذ الوصــايا يف احلــدود املتقدمــة، مــا يبقــى مــن الرتكــة هــو للورثــة، حبســب أولويــاهتم، 
 ، وقعَّدها ونسقها الفقهاء، وفصلوها يف كتبهم.وفروضهم، اليت بينها القرآن والسنة

 استحقاق من أقر له المتوفى بنسب على غيره لم يثبت: -6

إذا مل يكــن للمتــوىف وارث بفــرض أو تعصــيب أو رحــم، دفــع املــال ملــن أقــر لــه املــورث قبــل 
، علـــى أنـــه أوىل بـــه مـــن غـــريه، لوجـــود النســـب -إن وجـــد-وفاتـــه بنســـب علـــى الغـــري مل يثبـــت 

لـة، كمــن أقــر آلخـر بأنــه أخــوه، فنفـى األب ذلــك، مث مــات املقـر، ومل يكــن لــه وارث، فــإن باجلم
املــال يــدفع إىل األخ املقــر لــه، ولــو مل يثبــت نســبه هبــذا اإلقــرار، فــإذا ثبــت النســب هنــا بــاإلقرار 
ملوافقــة األب، أو ألن النســب مباشــر ولــيس فيــه حتميــل علــى الغــري، ورث املقــر لــه بنســبه ضــمن 

 ومل يؤخر عنهم. الورثة،

 الموصى له بما زاد عن ثلث المال: -7

إذا مل يكن للمتوىف وارث، وال مقر له بنسب على الغري مل يثبت، وكـان هنالـك موصـى لـه 
مبا زاد عن ثلث الرتكة، نفذت الوصية كلها لـه؛ لعـدم وجـود مسـتحق هلـا مـن الورثـة؛ ألن مـا زاد 

ى إجـــازة الورثـــة، تـــوفريًا حلقهـــم، فلمـــا مل يكـــن عـــن الثلـــث مـــن الوصـــية يعـــد صـــحيًحا موقوفًـــا علـــ
هنالــك وارث مــا، نفــذت الوصــية لعــدم املعــارض، هــذا فيمــا زاد عــن الثلــث، أمــا مــا هــو ضــمن 

 الثلث، فهو نافذ مطلًقا، وجد وارث أو ال، ما دامت الوصية صحيحة مستوفية لشروطها.
 بيت المال: -8
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الغـري مل يثبـت، وال موصـى لـه مبـا زاد عـن إذا مل يكن للرتكة وارث وال مقر لـه بنسـب علـى 
ـــة العامـــة) علـــى أ�ـــا مـــال ال مالـــك لـــه،   الثلـــث، وضـــعت الرتكـــة يف بيـــت مـــال املســـلمني (اخلزان

 كاللقطة، ال على أن بيت املال وارث ملن ال وارث له.
 :)1(طبيعة خالفة الوارث عن المورث

، وهــي الســبب الوحيــد مــن خالفــة الــوارث عــن املــورث يف الفقــه اإلســالمي خالفــة إجباريــة
أسباب امللكية اإلجبارية يف الشريعة اإلسالمية، هلـذا فإ�ـا ال ترتـد بـالرد، ولكـن تقبـل النقـل بعـد 

 الثبوت، بأي من العقود والتصرفات الناقلة للملكية، كالبيع، واهلبة، واإلعارة...
 الرتكــة مــن وهــي خالفــة يف احلقــوق دون الواجبــات؛ ذلــك أن الــوارث خيلــف مورثــه فيمــا يف

أمـا الـديون الـيت عليـه،  -حسـب مـا جـاء يف تعريـف الرتكـة-أموال أو حقوق تصح اخلالفة فيهـا 
فال خيلفه فيها الورثة باتفاق الفقهاء، سواء كانت ديونًا للعباد، أو ديونًا هللا تعاىل، إال أن يتربعوا 

 هم هبا.
الرتكـة، أهـو تعلـق كامـل يف ولكن مـا هـي طبيعـة هـذه اخلالفـة، أو طبيعـة تعلـق حـق الورثـة ب

 عني املرتوكات، أم تعلق ناقص بقيمة الرتكة؟
إذا كانت الرتكة غري مدينة، تعلَّـق حـق الورثـة بأعيـان الرتكـة وقيمتهـا تعلًقـا كـامًال، فـال حـق 
ألحــد أيًّــا كــان أن يأخــذها مــنهم مهمــا دفــع مــن املــال، إال أن يوافقــوا هــم علــى ذلــك، إذا كــانوا 

 أهًال للتصرف.

إذا كانت الرتكة مدينة، كان حق الدائنني متعلًقا بقيمة الرتكة دون أعيا�ا، أمـا حـق الورثـة ف
فمتعلـق بأعيــان الرتكـة؛ وهلــذا فـإن للورثــة تســديد الـديون مــن أمـواهلم اخلاصــة، وعنـدها تســلم هلــم 

 الرتكة جربًا عن الدائنني، وال خيار للدائنني يف ذلك.

ن إال يف حدود قيمة الرتكة، لكن إذا كانت الديون تزيد عن هذا وال يلزم الورثة بسداد الدي
الرتكــة، مل تســلم الرتكــة للورثــة بــدفع قيمتهــا فقــط، ولكــن بــدفع الــدين كلــه، لتعلــق حــق الغرمــاء 

 وما بعدها. 19) أبو زهرة ص 1(
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بكامـــل الـــدين، فالورثـــة باخليـــار هنـــا، بـــني دفـــع كـــل الـــدين وأخـــذ الرتكـــة، أو التخلـــي عـــن الرتكـــة 
 للغرماء إذا طلبوا ذلك.

 الورثة يف الرتكة بعد وفاة املورث، وهل يثبت للورثة حق يف الرتكة قبل ذلك؟ هذا يف حق

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لــيس للورثــة حــق يف مــال املــورث مطلًقــا إذا كــان حيًّــا صــحيًحا غــري 
مريض، فإذا مِرض مَرض املوت، تعلق حق الورثة بثلثي ماله، لضعف ذمته بذلك املـرض، وبقـي 

اهللا تصــدق علــيكم بثلــث إن «ق هلــم؛ لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: الثلــث خاليًــا عــن أي حــ
 .)1(» أموالكم زيادة في أعمالكم

 وهل هذا التعلق يكون يف أعيان ثلثي الرتكة، أم يف قيمة ذلك؟

اتفــق احلنفيــة علــى أن حــق الورثــة يتعلــق مباليــة ثلثــي الرتكــة يف حــق الغربــاء عــن الرتكــة، دون 
فإن للمريض قبل الوفاة أن يتصرف مباله كله مع الغربـاء، مـا دام هـذا  أعيان هذين الثلثني؛ وهلذا

التصرف ال يؤثر يف قيمـة ثلثـي الرتكـة؛ كبيعـه بـثمن املثـل، أمـا التصـرف املـؤثر يف قيمتهـا، كاهلبـة، 
أو احملابــاة يف البيــع، فيبــاح لــه يف ضــمن ثلــث املــال فقــط، إذا كــان مــع الغربــاء، ومينــع فيمــا وراء 

 ق حق الورثة.الثلث، لتعل

وأمــا يف التصــرف مــع الورثــة أنفســهم، فقــد ذهــب الصــاحبان إىل أن حــق الورثــة هنــا يتعلــق 
مبالية الرتكـة أيًضـا، وهلـذا سـووا يف صـحة التصـرف أو بطالنـه أو توقفـه بـني أن يكـون مـع وارث، 

 أو مع غريب عن الرتكة.

يف التصــرف مــع الورثــة،  وذهــب اإلمــام أبــو حنيفــة إىل أن حــق الورثــة يتعلــق بأعيــان الرتكــة
على خالف الغربـاء؛ وهلـذا مل يكـن للمـورث أن يبيـع يف مرضـه شـيًئا مـن الرتكـة مـن أحـد الورثـة، 

 ولو كان ذلك بثمن املثل، خالفًا للغرباء، كما تقدم.

 وقت انتقال ملكية التركة إلى الورثة:

 من حديث أيب الدرداء. 441م 6) من حديث أيب هريرة، وأمحد يف مسنده 2709) أخرجه ابن ماجه (1(
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مبجــرد وفــاة املــورث، إذا مل يكــن يف الرتكــة ديــن، أو حــق ألحــد، انتقلــت الرتكــة إىل الــوارث 
باتفاق الفقهاء، بل إنه روي عن حممد بن احلسـن أنـه قـال: تنتقـل يف اللحظـة األخـرية مـن حيـاة 

 املورث، بداللة إرث زوجته منه؛ ألن الزوجية تنقطع باملوت.

 فإذا كانت الرتكة مدينة، فقد اختلف الفقهاء يف وقت انتقاهلا إىل الوارث على مذهبني:

، واحلنبلية يف املشهور عنهم، إىل أ�ا تنتقل إىل الوارث باملوت مباشرة، مثقلـة * فذهب الشافعية
 بالدين الذي عليها.

* وذهــب مجهــور الفقهــاء، مــن احلنفيــة، واملالكيــة، وبعــض احلنبليــة، إىل أ�ــا إن كانــت مســتغرقة 
مـــن بالــدين، مل تنتقــل لــوارث حــىت تــوىف الــديون كلهــا، وفيهــا جتهيــز امليــت وتكفينــه، وهــي 

تــاريخ الوفــاة إىل تــاريخ الســداد علــى ذمــة امليــت، ذلــك أن ذمــة امليــت قائمــة عنــدهم حكًمــا 
حىت تصفى الرتكة، فإذا سددت الـديون، انتقلـت إىل الورثـة مـن تـاريخ السـداد، حتقيًقـا ملبـدأ 

 .»ال تركة قبل سداد الديون«

الوفـاة مقـدار مـا خيلـو عـن  فإذا مل تكن الرتكة مستغرقة بالدين، انتقل منها إىل الورثة مبجـرد
الدين منها، ويبقـى علـى ذمـة امليـت مـا يقابـل الـدين، فـإذا كـان الـدين يشـغل ربعهـا مـثًال، انتقـل 
إىل الورثة بالوفاة ثالثة أرباع الرتكة، ويبقى الربع على ذمة امليت مشـغوًال بالـدين، وهكـذا... مـع 

شـائع يف الرتكـة، فـإذا تلـف مـن الرتكـة  اإلشارة إىل أن حق الدائنني يف هـذه احلـال ثابـت يف جـزء
 قبل سداد الدين جزء، انتقل حقهم إىل جزء آخر يساويه، ولو استغرق هذا كل الرتكة.

 وقد ترتب على اختالف هاتني النظريتني الفقهيتني، اختالف يف أحكام عديدة، منها:

كل األحوال، فإذا كانت أن مناء الرتكة يكون للورثة من تاريخ وفاة املورث عند الشافعية يف   -1
الرتكــة بســتانًا فــأمثر، أو آلــة فأنتجــت... كــان ذلــك النمــاء خالًصــا للورثــة، وال حــق للــدائنني 
فيــه مطلًقــا، أمــا علــى مــذهب اجلمهــور، فيكــون النمــاء للورثــة إذا كانــت الرتكــة خاليــة عـــن 

كــة مشــغولة الــدين، فــإذا كانــت مســتغرقة بالــدين، كــان النمــاء كلــه للغرمــاء، فــإذا كانــت الرت 
 بدين غري مستغرق، كان النماء موزًعا بني الغرماء والورثة، كلٌّ على قدر حصته فيها. 
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وعلـى هــذا إذا كانــت قيمــة الرتكــة عنــد وفـاة املــورث عشــرة آالف، وهــي مدينــة بأحــد عشــر 
ألًفا، مث منت قبـل سـداد الـدين فأصـبحت أحـد عشـر ألًفـا، كانـت كلهـا للـدائنني، وفـاء لـدينهم، 

 اجلمهور، وال شيء فيها للورثة، وكان النماء للورثة دون الدائنني عند الشافعية.عند 

مؤونة الرتكة عند الشافعية تكون على الورثة وحدهم، من تاريخ وفاة املورث، سـواء أكانـت  -2
الرتكــة مدينــة أم ال، أمــا اجلمهــور فاملؤونــة عنــدهم حبســب امللــك، فــإن كانــت الرتكــة مدينــة، 

علـــى الغرمـــاء، وال شـــيء علـــى الورثـــة؛ لعـــدم تعلـــق حقهـــم فيهـــا، وإذا كانـــت  فاملؤونـــة كلهـــا
الـديون غـري مسـتغرقة للرتكـة، وجبـت املؤونـة علـى الغرمـاء والورثـة، كـل علـى قـدر حقـه فيهـا، 
فــإذا كانــت الرتكــة مواشــي أو زروعــا... كانــت نفقاهتــا مــن طعــام وشــراب وســقاية ومحايــة... 

 على حسب ما تقدم.

ن امللك بسبب املورث، يعترب كالنماء، كما إذا نصب املورث شبكة للصيد، فوقع ما جيدُّ م -3
فيهــا صــيد بعــد وفاتــه، فإنــه كالنمــاء، يكــون للورثــة وحــدهم عنــد الشــافعية، ويكــون للغرمــاء 

 والورثة، كل على قدر حصته يف الرتكة، عند اجلمهور.

رثـة وحـدهم إذا كـان هلـم حـق يف حق الشفعة يكون للورثة مطلًقا عند الشافعية، ويكـون للو  -4
الرتكة عند اجلمهور، وال يكون للغرماء حبال عند اجلميع، أما عند الشافعية فلعـدم ملكيـتهم 
 للرتكة أصًال، وأما عند اجلمهور فألن الرتكة على ذمة املورث، وليسوا هم خلفاءه يف تركته.

حصـته مـن أجنـيب قبـل وعلى هذا فلو كانت الرتكـة نصـف دار، فبـاع مالـك النصـف الثـاين 
توزيـــع الرتكـــة، فـــإن للورثـــة حـــق الشـــفعة عنـــد الشـــافعية، أمـــا اجلمهـــور فيقولـــون إذا كانـــت الرتكـــة 
مسـتغرقة بالــدين فـال شــفعة ألحـد، وإن كانــت غــري مسـتغرقة، فالشــفعة للورثـة؛ ألن هلــم حقًّــا يف 

 الدار، وهم خلفاء امليت.
بــل ســداد الــدين، لتعلــق حــق الــدائنني، وجتــوز ال جيــوز عنــد اجلمهــور قســمة الرتكــة املدينــة ق -5

 القسمة لدى الشافعية، وتكون حصة كل وارث متعلق هبا من الدين مبقدارها.
 مذاهب الفقهاء في زكاة المال الموروث:
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اختلــف الفقهــاء يف وجــوب زكــاة املــال، املــوروث علــى الورثــة، هــل جتــب الزكــاة علــيهم فيــه  
الرتكة وقسمتها، وهل جيب علـى كـل مـنهم زكـاة حصـته فيهـا مبجرد وفاة املورث، أو بعد تصفية 

مستقلة عن أمواله األخرى إن وجدت، فيفردها حبول مستقل هبا سواء بلغـت بنفسـها نصـابًا أو 
 تبلـغ النصــاب، أو يضـمها إىل أموالــه األخــرى ويزكيهـا معهــا يف حوهلــا، وهـل خيتلــف األمــر إذا  مل

كانت األموال املوروثة جتارية كلها أو غري جتارية، نوى هبا التجارة أو ال، وذلك كلـه علـى أقـوال 
ومــذاهب، ورمبــا كــان االخــتالف يف املــذهب الواحــد، وســوف أحــاول عــرض ذلــك بإمجــال قــدر 

 ان.اإلمك
 مذهب الحنفية:

قال السرخسي يف املبسوط: ولو أن رجًال ورث عن أبيه ألف درهم، فأخذها بعـد سـنني ، 
فــال زكــاة عليــه ملـــا مضــى يف قــول أيب حنيفـــة رمحــه اهللا تعــاىل اآلخــر، ويف قوهلمـــا عليــه الزكــاة ملـــا 

لــع، ويف مضــى، ففــي هــذه الروايــة جعــل املــوروث مبنزلــة الــدين الضــعيف، مثــل الصــداق وبــدل اخل
ذلـــك قـــوالن أليب حنيفـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل، فكـــذلك يف هـــذا، ويف كتـــاب الزكـــاة جعـــل املـــوروث  
كالدين املتوسط عند أيب حنيفة رمحه اهللا، وهـي مثـن مـال البذلـة واملهنـة، فقـال: إذا قـبض نصـابًا  

ورث يف كــامًال بعــد كمــال احلــول تلزمــه الزكــاة ملــا مضــى، وجــه تلــك الروايــة أن الــوارث خيلــف املــ
ملكــه، وذلــك الــدين كــان مــال الزكــاة يف ملــك املــورث، فكــذلك يف ملــك الــوارث، ووجــه هــذه 
الرواية أن امللك يف املرياث يثبت للوارث بغري عوض، فيكون هذا مبنزلة ما ميلك ديًنا عوًضا عما 
لـــيس مبـــال، وهـــو الصـــداق، فـــال يكـــون نصـــاب الزكـــاة حـــىت يقـــبض، يوضـــحه أن املـــرياث صـــلة 

ــــاَء [والصــــدقة للمــــرأة يف معــــىن الصــــلة أيًضــــا مــــن وجــــه، قــــال اهللا تعــــاىل: شــــرعية،  ــــوا النَِّس َوَآُت
ـــةً  أي عطيـــة، ومـــا يســـتحق بطريـــق الصـــلة ال يـــتم فيـــه امللـــك قبـــل  ]4[النســـاء:  ]َصـــُدقَاتِِهنَّ ِنْحَل

 .)1(القبض، فال يكون نصاب الزكاة
ة التجـــارة، فخـــرج األرض وجـــاء يف جممـــع األ�ـــر: ولـــو اشـــرتى عبـــًدا، أي ممـــا تصـــح فيـــه نيـــ

اخلراجيـــة والعشـــرية للتجـــارة، فنـــوى عنـــد القبـــول اســـتخدامه، بطـــل كونـــه للتجـــارة؛ التصـــال النيـــة 
باإلمســاك لالســتخدام؛ ألن االســتخدام تــرك الفعــل، فيــتم مبجــرد النيــة، كنيــة اإلقامــة ومــا نـــوى 

ان من جـنس مـا جتـب فيـه للخدمة ال يصري للتجارة بالنية ما مل يبعه، فتكون يف مثنه زكاة، إن ك

 .42/ 3) املبسوط 1(
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الزكاة؛ ألن التجارة فعل وعمل، فال يـتم مبجـرد النيـة، كنيـة السـفر واإلسـالم واإلفطـار؛ حيـث ال 
حيصل واحد منها مبجرد النية، وكذا ال يصري للتجارة مبجرد النية ما ورث، ألن النية جتـردت عـن 

اجلنـــني يــرث وإن مل يكـــن العمــل، ملـــا أن املــرياث يـــدخل يف ملكــه بغـــري علمــه وصـــنعه، حــىت إن 
 .)1(فعل، إال إذا كان املوروث من جنس ما جتب فيه الزكاة

 المذهب المالكي:
جاء يف املدونة: قال مالك: السنة عندنا اليت ال اختالف فيها أنه ال جتب على وارث زكاة 

ذلـك يف ماٍل ورثه يف دين وال عرض وال دار وال عبد وال وليدة حىت حيول علـى مثـن مـا بـاع مـن 
 أو اقتضى احلول، من يوم باعه أو قبضه.

وجاء يف الشرح: قوله إنـه ال جيـب يف مـاٍل ورثـه زكـاة حـىت حيـول عليـه احلـول قـول صـحيح؛ 
ألن املوروث من املـال فائـدة، والفائـدة يسـتقبل هبـا احلـول مـن يـوم يقبضـها مسـتفيدها، واألمـوال 

جتــب الزكــاة يف قيمتــه، فأمــا مــا جتــب املوروثـة علــى ضــربني: ضــرب جتــب الزكــاة يف عينــه، وضـرب 
الزكاة يف عينه فإنه على قسمني: قسم ليس فيه عمل قنيـة، وقسـم فيـه عمـل قنيـة، فأمـا مـا لـيس 
فيه عمل، فسـواء نـوى بـه جتـارة أو غريهـا، فـإن زكاتـه تـؤدى إذا حـال عليـه احلـول مـن يـوم قبضـه 

تجــارة زكـاه احلـول مــن يـوم يرثــه، الـوارث، ومـا كــان فيـه عمـل قنيــة وهـي الصـياغة، فــإن نـوى بـه ال
وإن نوى به القنية فال زكاة عليـه فيـه، وإن مل ينـو شـيًئا فهـو علـى أصـله يف حكـم الزكـاة وتعلقهـا 
به، وما كانت الزكاة يف قيمته فسواء نوى به التجارة أو مل ينوها تؤدى زكاته بعد أن حيول احلول 

عــه بعــرض ونــوى بــه التجــارة فحــني حيــول علــى مثــن مــا يبيــع منــه مــن يــوم قبضــه الــوارث، وإن با
 احلول على العرض الذي قبضه على نية التجارة واإلدارة.

 ثم ذكر مثاًال توضيحيًّا لما مر من التأصيل ، فقال:

ويعترب احلول على حسب مـا ميكـن مـن تنميـة املـال، فـإن كـان مـن األمـوال الـيت ال  مسألة:
اة فيها حىت حيول عليها احلول من يوم يقبضها هو أو تنمو إال بالعمل كالدنانري والدراهم فال زك

مــن يقــوم مقامــه مــن وكيــل أو وصــي ولــو أقامــت قبــل ذلــك أعواًمــا فــإن كانــت مــن األمــوال الــيت 

 .197/ 1) جممع األ�ر 1(
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تنمو بأنفسها كاملاشية فقد قال ابن القاسم الزكـاة عليـه فيهـا إذا حـل عليهـا احلـول فيهـا مـن يـوم 
ها حكم الدنانري والدراهم ال زكاة فيها حـىت يقبضـها، ورثها، وإن مل يقبضها، وقال املغرية حكم

وجـه قــول ابـن القاســم أن املاشـية تنمــو بأنفســها، فلمـا مل تتعــذر عليـه تنميتهــا وجبـت عليــه فيهــا 
الزكاة، ومل يؤثر يف إسقاط عدم قبضها ملا مل يؤثر يف تنميته، وأما الدنانري والدراهم فإ�ا ال تنمـو 

ذر قبضه هلا تعذر وجه تنميتهـا، فلـم جيـب عليـه فيهـا زكـاة، ووجـه قـول إال بيده وتصريفه، إذا تع
املغـرية أن هــذا ورث مــا ال جتـب عليــه يف عينــه الزكـاة، فــال زكــاة عليـه حــىت حيــول عليـه احلــول مــن 

 .)1(يوم قبضه، كالذهب والفضة 

ورثـه  كما جاء يف املدونة ما يلي: قال مالك: السنَّة عندنا أنه ال جتب على وارث يف مـال
الزكاة حىت حيول عليه احلول، وقال الشارح: وهذا كمـا قـال، ملـا ذكرنـاه مـن أنـه يف يـد غـريه وهـو 
قادر على تنميته، وقوله حىت حيول عليه احلول يريد من يوم قبضه، أو قبضه من جيوز لـه قبضـه، 

تنميتـه فـال  فيقيم بيده مدة التنمية وهي احلـول، فحينئـذ جيـب عليـه زكاتـه، فأمـا إذا تعـذرت عليـه
زكاة عليه فيه، وكذلك ال زكاة عليـه بعـد قبضـه حـىت متضـي لـه املـدة املضـروبة لتنميتـه، واهللا أعلـم 

 .)2(وأحكم 

وجـاء يف الشــرح الكبــري: وال زكــاة يف عــني فقــط ورثــت وأقامــت أعواًمــا، إن مل يعلــم هبــا، أو 
ال بعــد حــول ميضــي بعــد مبعــىن الــواو، أي ومل توقــف، أي مل يوقفهــا حــاكم للــوارث عنــد أمــني إ

قســمها بــني الورثــة إن تعــدوا، أو بعــد قبضــها ولــو بوكيلــه، فــإن علــم هبــا أو وقفــت زكيــت ملاضــي 
ـــة فائـــدة  األعـــوام مـــن يـــوم الوقـــف أو العلـــم، وهـــذا التفصـــيل ضـــعيف، واملعتمـــد أن العـــني املوروث

خل واحــرتز بــه يســتقبل هبــا حــوًال بعــد قبضــها، وسيصــرح بــه املصــنف يف قولــه: واســتقبل بفائــدة إ
 .)3(بقوله فقط عن احلرث واملاشية، وقد سبق الكالم عليهما 

وقال الدسوقي يف حاشيته: واحلاصل أن كالم املدونة يقتضي أنه ال زكاة يف تلك العني إال 
إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل هبا حوًال، وال زكاة ملا مضى من األعوام، ولو وقفت وعلم هبا، 

 .114، 113/ 2) املدونة 1(
 .114، 113/ 2) املدونة 2(
 .459/ 1) الشرح الكبري 3(
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ي أ�ـــا إذا وقفـــت وعلـــم هبـــا فإ�ـــا تزكـــى ملاضـــي األعـــوام، واملعـــوَّل عليـــه ومفهـــوم املصـــنف يقتضـــ
مـــذهب املدونـــة، مـــن اعتبـــار القـــبض فقـــط يف الوجـــوب، وال يعتـــرب القســـم فيـــه، ولـــو كـــان هنـــاك 
شركاء فمىت قبضوه واستقبلوا حوًال ولو مل يقسموا، كما يدل عليه قـول املدونـة، وكـذلك الوصـي 

 .)1(عرض باعه هلم، فليزك ذلك حلوٍل من يوم قبضه الوصي يقبض لألصاغر عيًنا أو مثن

وجاء يف التاج واإلكليل قوله: قال ابـن يـونس يف تعليـل ذلـك : ألنـه مـال مـوروث مل يصـل 
إىل يـــد وارثـــه، فلـــم جتـــب عليـــه زكاتـــه إال بعـــد حـــول مـــن يـــوم يقـــبض العـــني، أصـــله مثـــن العـــرض 

ني املــوروث، وقــبض مثــن العــرض، كقــبض املــوروث، ألن العــرض املــوروث كمــا مل يقــبض مــن العــ
العــني املوروثــة، كمــا أن عــرض التجــارة كــدين التجــارة، وقــبض مثــن عــرض التجــارة كقــبض ديــن 

 .)2(التجارة، فكذلك املرياث 

 مذهب الشافعية:

جاء يف اجملموع للنووي: فرع: إذا مات يف أثناء احلول وانتقل املال إىل وارثه، هل يبين على 
والن اللـــذان ذكرمهـــا املصـــنف، ومهـــا مشـــهوران، أصـــحهما باتفـــاقهم ال يبـــين، بـــل احلــول؟ فيـــه القـــ

يستأنف حوًال من حني انتقـل إليـه امللـك، وهـذا نصـه يف اجلديـد، والثـاين: وهـو القـدمي، أنـه يبـين 
على حول امليت؛ ألنه يقوم مقامه يف الرد بالعيب وغـريه، واحتجـوا للجديـد بأنـه زال ملكـه كمـا 

وا بينـه وبـني الـرد بالعيـب، بـأن الـرد حـق للمـال، فانتقـل إىل صـاحب املـال، والزكـاة لو باعه، وفرق
حــق يف املــال، وحكــى الرافعــي طريًقــا آخــر قاطًعــا بأنــه ال يبــىن، وأنكــروا القــدمي، واملــذهب أنــه ال 
يبــين، فعلــى هـــذا إن كــان املــوروث مـــال جتــارة مل ينعقــد احلـــول عليــه حــىت يتصـــرف الــوارث بنيـــة 

وإن كان سائمة، ومل يعلم الـوارث احلـال حـىت حـال احلـول، فهـل يلزمـه الزكـاة أم يبتـدئ التجارة، 
 .)3(احلول من وقت علمه؟ فيه وجهان، بناًء على أن قصد السوم هل يشرتط؟ وقد سبق بيانه

وجــاء يف األم للشــافعي: بــاب: الرجــل إذا مــات وقــد وجبــت يف مالــه زكــاة: قــال الشــافعي 
لرجــل وقــد وجبــت يف مالــه زكــاة وعليــه َديــن وقــد أوصــى بوصــايا، ُأخــذت رمحــه اهللا: وإذا مــات ا

 .459/ 1) الدسوقي 1(
 .149/ 3ل، ) التاج واإلكلي2(
 .331/ 5) اجملموع 3(
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الزكاة من ماله قبـل الـدين واملـرياث والوصـايا، وإن مـات قبـل أن جتـب الزكـاة فيهـا مث حـال حوهلـا 
 .)1(قبل أن تقسم، أخذت منها الزكاة؛ أل�ا مل تقسم

 مذهب الحنبلية:

ض للتجـارة إال بشـرطني؛ أحـدمها أن ميلكـه قال ابن قدامة يف املغـين: فصـل: وال يصـري العـر 
بفعله، كالبيع، والنكاح، واخلُلـع، وقبـول اهلبـة، والوصـية، والغنيمـة، واكتسـاب املباحـات؛ ألن مـا 
ال يثبت له حكم الزكاة بدخوله يف ملكه ال يثبت مبجرد النيـة، كالصـوم، وال فـرق بـني أن ميلكـه 

بـن عقيـل؛ ألنـه ملكـه بفعلـه، أشـبه املـوروث، بِعوض أو بغري عوض، ذكـر ذلـك أبـو اخلطـاب، وا
والثاين، أن ينوي عند متلكه أنه للتجارة، فإن مل ينو عند متلكه أنه للتجارة مل يصـر للتجـارة وإن 
نـــواه بعـــد ذلـــك، وإن ملكـــه بـــإرث وقصـــد أنـــه للتجـــارة، مل يصـــر للتجـــارة ؛ ألن األصـــل القنيـــة، 

مــا لــو نــوى احلاضــر الســفر، مل يثبــت لــه حكــم والتجــارة عــارض، فلــم يصــر إليهــا مبجــرد النيــة، ك
السفر بدون الفعل، وعن أمحد روايـة أخـرى، أن العـرض يصـري للتجـارة مبجـرد النيـة؛ لقـول مسـرة: 
أمرنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن خنــرج الصــدقة ممــا نعــد للبيــع، فعلــى هــذا ال يعتــرب أن 

 .)2(نوى به التجارة صار للتجارة ميلكه بفعله، وال أن يكون يف مقابلة عوض، بل مىت

وجــاء يف اإلنصــاف قولــه: بــاب زكــاة العــروض: قولــه: وتؤخــذ منهــا ال مــن العــروض، هــذا 
الصــحيح مــن املــذهب، وعليــه األصــحاب، وقطــع بــه أكثــرهم، وقــال الشــيخ تقــي الــدين: وجيــوز 

ارة هبا، فـإن ملكهـا األخذ من عينها أيًضا، قوله: وال تصري للتجارة إال أن ميلكها فعله بنية التج
بــإرث، أو ملكهــا بفعلــه بغــري نيــة، مث نــوى التجــارة هبــا مل تصــر للتجــارة، وإن كــان عنــده عــرض 
للتجـارة فنــواه للقنيــة، مث نــواه للتجـارة، مل يصــر للتجــارة، هــذا املـذهب، وعليــه أكثــر األصــحاب، 

وأكثــر األصــحاب، قــال الزركشــي: هــذا أنــص الــروايتني وأشــهرمها، واختارهــا اخلرقــي، والقاضــي، 
 .)3(قال يف الكايف والفروع: هذا ظاهر املذهب؛ ألن جمرد النية ال ينقل عن األصل.... 

 .13/ 2) األم 1(
 .337/ 2) املغين 2(
 .154/ 3) اإلنصاف 3(
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 وجاء في فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الفتاوى التالية:

يرجى بيان احلكم الشرعي يف زكاة أموال تركة مل يقم الورثة بقسمتها بـإرادهتم سـنني عديـدة  :س
 القسمة الشرعية.

ترى اهليئـة أنـه إذا مل يقـم الورثـة بتقسـيم الرتكـة بـإرادهتم سـنني عديـدة، فـإن الزكـاة حتسـب يف هـذه  :ج
األمــوال عنــد تــوفر شــروطها، وعلــى الورثــة إخراجهــا عــن كــل ســنة مضــت، إن مل يكــن زكــاة مــىت 

 ).2/98توفرت شروط الزكاة. اهليئة الشرعية (

 لرتكة لسبب خارج عن إرادهتم؟ما حكم الزكاة لو تأخر استالم الورثة ل :س

تــرى اهليئــة بأنــه إذا تــأخر اســتالم الورثــة للرتكــة لســبب خــارج عــن إرادهتــم، فملكهــم نــاقص،  :ج
 ).98/ 2ويزكى عند قبضه لسنة واحدة عما مضى من السنوات، اهليئة الشرعية (

ه ال زكـاة فيـه وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: (واملال املوروث صرح املالكية بأن
إال بعد قبضه، يسـتقبل بـه الـوارث حـوًال، ولـو كـان قـد أقـام سـنني، وسـواء علـم الـوارث بـه أو مل 

 .18فقرة  -مصطلح زكاة-./ املوسوعة )1(يعلم

وجاء في فتاوى اللجنة العامة للفتوى في وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتيـة 
 ما يلي:

مكونة من عقارات وأسهم باملشاركة مع إخوهتا، وقد مضى على  امرأة ورثت عن أبيها تركةً  :س
وفاة الوالد سـنة كاملـة ومل تـوزع الرتكـة بسـبب نـزاع قـائم بـني الورثـة، واملطلـوب معرفتـه عنـدما 
يــتم توزيــع الرتكــة، هــل علــى نصــيب املــرأة مــن الرتكــة زكــاة عــن الفــرتة املاضــية عنــدما تســتلم 

 نصيبها؟

لزكاة من يـوم دخـول املـال يف ملكهـا، ولـو مل تقبضـه. واهللا تعـاىل أعلـم. على املرأة أن تدفع ا :ج
 .92/ ح/ 41/ 2/

 .458/ 1) الدسوقي 1(
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م ألســباب خاصــة 1994إىل  1983تركــة الوالــد بقيــت دون تقســيم مــن وفــاة الوالــد ســنة  :س
 بالورثة، مث قسمت بعد ذلك:

 هل على الرتكة زكاة؟ وكيف؟ -

عض هذه الرتكة بني بعـض الورثـة، هـل تعـاد إذا علم أن هناك زكاة، كيف إخراجها وقد وزع ب -
 األنصبة؟ أم ماذا؟

تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسـمة؛ ألن اإلرث ملـك قهـري يـدخل يف ملـك الورثـة  :ج
جربًا، ويتحقق بذلك شرط وجوب األداء وهو امللك التام، وقـد حتقـق شـرط الوجـوب، وهـو 

الزكـاة بعـد وفـاة املـورث ودخـول الرتكـة يف بلوغ املال نصـابًا، وحـوالن احلـول، وحيسـب حـول 
ملك الورثة، وجيب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وحتسب الزكـاة 

 .94/ ح/ 38/ 7حبساب كل سنة على حدة. واهللا تعاىل أعلم./ 

ورث رجــل مــاًال مــن والدتــه، وقــد تــأخرت إجــراءات تســلمه هلــذا املــال مــدة شــهرين، مــع أن  :س
دتــه معتــادة علــى أن تزكــي أمواهلــا، ولكنهــا توفيــت قبــل أن حيــول احلــول علــى هــذا املــال، وال

ولكن احلول حال بعد أن تسلم هذا الرجل هذا املبلغ، فهل جيب يف هذا املال زكـاة؟ أفتونـا 
 مأجورين.

مــا دامــت األم قــد ماتــت قبــل انتهــاء حــول الزكــاة فــال زكــاة عليهــا يف هــذا احلــول؛ ألن املــال  :ج
-نتقل بالوفاة إىل ورثتها ومل يبق هلا، مث على كل وارث زكـاة مـا ورثـه منهـا مـع بـاقي أموالـه ا

بدًءا من تاريخ الوفاة، هذا إذا كان املال املوروث من أموال الزكاة واستوىف شروط  -إن وجد
 .2001/ع/ 14/ 5الزكاة، من النصاب واحلول، وإال فال زكاة فيه. 

 واهللا تعاىل أعلم.
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 حـــترجیـــال
مــن اســتعراض مــا تقــدم مــن أقــوال الفقهــاء، ومــذاهبهم واخــتالفهم يف زكــاة املــال املــوروث، 

 أرى رجحان ما يلي:
ال جتب الزكاة يف األموال املوروثة مطلًقا قبل أن يقبضـها الـوارث ويـتمكن مـن التصـرف فيهـا،  -

 »الضــمار«الضـائع ولـو مضـى عليهــا سـنون، مهمــا كـان نوعهــا؛ أل�ـا يف نظــري مبثابـة املــال 
الــذي ال ميكــن لصــاحبه التصــرف فيــه، وال يــدري مــىت جيــده، وخباصــة إذا كــان علــى الرتكــة 

 -كمـــا تقــــدم-ديـــون أو وصـــايا أو حقـــوق حتتــــاج يف إثباهتـــا إىل قضـــاء، ســــيما أن احلنفيـــة 
 يقولون بعدم انتقال الرتكة إىل الورثة أصًال قبل تصفيتها من الديون واحلقوق اليت عليها.

 فإذا قبض الوارث املال املوروث، فهو على أنواع وأحوال: -
) أن يكون املال املوروث من الذهب أو الفضة أو النقود بأنواعها، فإذا كان عنده نصاب من 1

ــاه معــه يف حولــه، وإذا مل يكــن عنــده نصــاب،  املــال الزكــوي التجــاري مســبًقا ضــمه إليــه، وزكَّ
حــوًال مــن تــاريخ قبضــه، ســواء نــوى بــه التجــارة أو  وكــان املــال املــوروث نصــابًا، اســتأنف لــه

 االدِّخار؛ ألنه مال زكوي ال حيتاج إىل نية التجارة فيه.
أن يكـون املـال املـوروث مـن العـروض الـيت تصـلح للتجـارة وتصـلح للقنيـة، فهـذه إن نـوى هبـا  )2

وزكـاه التجارة وجبت عليه زكاهتا من تاريخ قبضها، فإن كان عنده نصـاب زكـوي ضـمه إليـه 
معه، وإال استأنف له حوًال جديًدا إذا بلغ نصابًا، وإذا مل ينو التجـارة بـه فـال زكـاة عليـه فيـه 

 أصًال.
البقـــر -اإلبــل والبخـــايت منهـــا «) أن يكــون املـــال املـــوروث مــن املواشـــي الـــيت جتــب الزكـــاة فيهـــا 3

قبضــها، إذا  ، فــإن كانــت علوفــة فــال زكــاة فيهــا وإن»الضــأن واملــاعز منهــا -واجلــاموس منهــا
اســتمر يف علفهــا، وإن أســامها أو كانــت ســائمة يف أصــلها قبــل وفــاة املــورث، فيجــب عليــه 

 زكاهتا إذا كانت نصابًا ومت هلا حول بعد قبضها، وإال فال زكاة فيها.
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 الموضوع الثاني
 سوف أورد مذاھب الفقھاء فیھ أوالً، 

 ثم أبین الراجح عندي من ذلك، كما یلي:
 مذهب الحنفية:

كالصــوم والصــالة والزكــاة وحجــة اإلســالم والنَّــذر   -تعــاىل-وإن كــان الــدين مــن حقــوق اهللا 
والكفارة، فإن أوصى به امليت وجب تنفيذه من ثلث ماله الباقي بعد دين العبـاد، وإن مل يـوص 

 .)1(مل جيب 

 مذهب المالكية:

م ال. حالـة كانـت بعد التجهيز والتكفني تُقضى ديون امليت اليت آلدمـي كانـت ، بضـامن أ
أو مؤجلة؛ ألن املؤجلة حتل باملوت، مث هدي متتع إن مات بعد رمي العقبة، أوصى بـه أم ال، مث 
زكاة فطر فرط فيها، وكفارات فرط فيها، مثل كفارة اليمني والصوم والظِّهار والقتل إذا َأشـهد يف 

إخراجهـا أم مل يـوص؛ ألن صحته أ�ا بذمته، فإن كالًّ منها خيـرج مـن رأس املـال، سـواء أوصـى ب
املقرر عندهم أن حقوق اهللا مىت أشَهَد يف صـحته هبـا خرجـت مـن رأس املـال، أوصـى هبـا أم ال، 
فإن أوصى هبا، ومل يشهد فمن الثلث، ومثل الكفـارات عنـدهم الـيت أشـهد هبـا زكـاُة عـني حلـت 

إن ُوجــد فهــو  وأوصــى هبــا، وزكــاة ماشــية حلــت وال ســاعي، ومل توجــد الســن الــيت جتــب فيهــا، فــ
 .)2(كالدين املتعلق حبق، فيجب إخراجه قبل الكفن والتجهيز

 مذهب الشافعية:

إنه بعد النجهيز و التكفني تُقضى الديون املتعلقة بذمة امليت من رأس املال، سواء أكانت 
كالزكاة   -تعاىل-أم آلدميٍّ أوصى هبا أم ال؛ ألنه حق واجب عليه، ويقدم دين اهللا  -تعاىل–هللا 

غريهــا علــى ديــن اآلدمــي، وذلــك فيمــا إذا تلــف املــال، فلــو كــان باقًيــا فقــد تعلــق بــه حــق الزكــاة و 

 ط. دار الفكر. 408/ 4وما بعدها، ط. مصطفى احلليب، حاشية الدسوقي  5) شرح السراجية ص 1(
 ط. دار الفكر. 408/ 4) حاشية الدسوقي 2(
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فتخــرج قبــل التجهيــز كمــا قــال املالكيــة، وإن كانــت الــديون متعلقــة بعــني قــدمت علــى التجهيــز،  
 .)1(كما سبق 

 مذهب الحنبلية:

ن شيء من دينه شـارك إنه بعد التجهيز والتكفني يُوَىف حق مرهتن لديه، مث إن فضل للمرهت
الغرماء؛ ألنه ساواهم يف ذلك، فإن فضل شيء من مثن الرهن رد على املال ليقسم بني الغرماء، 
مث بعـــدما ســـبق تســـدد الـــديون غـــري املتعلقـــة باألعيـــان، وهـــي الـــيت ثبتـــت يف الذمـــة، ويتعلـــق حـــق 

كالزكـاة والكفـارات   -ىلتعـا-الغرماء بالرتكة كلها وإن مل يسـتغرقها الـدين، سـواء أكـان الـدين هللا 
واحلج الواجب، أم كان آلدمي؛ كالقرض والثمن واألجرة، فإن زادت الـديون عـن الرتكـة ومل تـف 

وديــن اآلدمـــي يتحاصُّــون علـــى نســـبة ديــو�م كمـــال املفلــس، ســـواء أكانـــت  -تعـــاىل-بــدين اهللا 
ـــديون هللا  وهـــو مـــن لـــيس -أم لآلدميـــني أم خمتلفـــة، مث بعـــد الـــدين الوصـــية لألجنـــيب  -تعـــاىل-ال

من ثلـث مـا بقـي مـن املـال يعـد احلقـوق الثالثـة، فـإن كانـت الوصـية لـوارث فـال بـد مـن  -بوارث
 .)2(إجازة باقي الورثة، وإن كانت ألجنيب فما يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة كل الورثة

 بعدها.  وما 76/ 6) �اية احملتاج 1(
 .13/ 1) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ص 2(
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 الـــترجیـــح
 ه:بعد استعراض ما تقدم، أرى يف هذا املوضوع رجحان مذهب احلنفية، وعلي

فإن أوصى املتوىف قبل وفاته بإخراج ديون اهللا تعـاىل الـيت وجبـت عليـه ومل خيرجهـا يف حياتـه 
مع القدرة على ذلك، كدين الزكاة، والكفارات... فقـد وجـب علـيهم إخراجهـا مـن ثلـث تركتـه،  
كــأي وصــية صــحيحة أخــرى، وإذا مل يــوص هبــا، فــال يلــزمهم إخراجهــا مــن تركتــه، وهــو املســئول 

القيامـــة، إال أن يتربعـــوا هبـــا مـــن الرتكـــة أو مـــن مـــاهلم اخلـــاص، بـــرًّا بـــه، وهـــم بـــالغون  عنهـــا يـــوم
 راشدون، فيُـْؤجرون على ذلك.

وذلك ألن ديون اهللا تعاىل عبادات ال يصح إخراجهـا يف حياتـه بغـري نيـة العبـادة هللا تعـاىل، 
تســقط عنــه يف حياتــه،  فتكـون الوصــية هبــا قائمــة مقــام النيــة، فتلــزمهم، وبــدون النيــة ال تصــح وال

 فال يلزمهم إخراجها عنه بدون ذلك بعد مماته.

 واهللا تعاىل أعلم.

 2007/ 11/ 6هـ و  1428شوال  26الثالثاء 

 أ.د. أحمد الحجي الكردي
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