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❖ حكم إخراج الزكاة من تركة الذي لزمته ومات قبل إخراجها ،وزكاة األشتال الزراعية
❖ السؤال:
أ .هل تخرج الزكاة من تركة الذي لزمته ومات قبل أن يخرجها؟
ب .ما حكم زكاة األشتال الزراعية التي تزرع وتباع بعد فترة من االستنبات؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فالزكاة عبادة مالية يجب أداؤها عند تحقق شروط وجوبها ،وال يجوز تأخير إخراجها مع القدرة إال لعذر ،فإذا مات من وجبت عليه
الزكاة قبل أن يخرجها فهل تخرج من تركته أم ال؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة الختالفهم في حق هللا تعالى هل يسقط بالموت أم ال يسقط؟ فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة أن
الزكاة من حقوق هللا التي ال تسقط بالموت ،فمن مات ولم يؤِد زكاة ماله يخرجها الورثة من أصل التركة ،وإن لم يوص بها الميت ،قال
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فلما ألزم الولي بقضاء النذر كان قضاء الزكاة التي فرضها هللا أشد إلزاما.
وذهب الحنفية إلى أن الموت من أسباب سقوط حقوق هللا تعالى إذا لم يوص بها ،فإذا أوصى بها تخرج من الثلث ،ويزاحم بها
ِ
يوص بها سقطت عنه في حق أحكام الدنيا ،فال تؤخذ من التركة ،وال يؤمر الورثة بأدائها؛ ألن دين هللا عبادة،
أصحاب الوصايا ،وإذا لم
والعبادة ال تتحقق إال بنية المكلف وفعله.
وقال األوزاعي والليث :تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا ،وال يجاوز الثلث [ المغني  ،895 :2فقه الزكاة .]834 :2
وذهب المالكية إلى أن الموت يسقط ما على المكلف من حقوق هللا ،إال إذا أوصى بها ،أو أشهد في صحته عليها ،أو إذا تعلقت
بعين قائمة ،كزكاة األنعام والحرث.
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن الزكاة ال تسقط بالموت ،فهي تختلف عن الصالة والصيام ،إذ هما من العبادة البدنية المحضة،
بخالف الزكاة ،فهي حق مالي واجب ،فال تسقط بالموت ،وعلى الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة؛ ألنها دين هللا ،ودين هللا أحق أن يقضى.
وبخصوص زكاة األشتال المستنبتة :فقد اتفق جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في كل ما يعده المسلم للبيع ،لعموم األدلة التي
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الص َدَق َة م َن الذي ُنعد لْل َب ْي ِع» [ سنن أبي داود ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
فهذه األشتال تعامل معاملة عروض التجارة ،تقدر قيمتها ،ويخرج ربع عشرها ،وهللا تعالى أعلم.
واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

