Question:
A lady's husband passed away and there is some money in her husband’s bank account
which the lady will receive as inheritance after a few months. However at current she is
?otherwise worthy of Zakāh. Would that wealth make her ineligible to receive Zakāh
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اجلواب و نمه اصلواب

سبم اهلل ارلمحن ارلحمي
وه املوفق
احمدا و صميلا و سمملا

)Answer: (WU/1440/013

That wealth is not completely considered hers until she takes possession. Accordingly, it
will not be considered as part of her Nisāb. If she is eligible to receive Zakāh, she may
take it.
واهلل أعمل و عمله أمت
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دباعئ اصلانعئ يف رتتبي ارشلاعئ )(10 /2
وأما ادلني اضلعيف هفو اذلي وبج هل ال دبال عن يشء سواء وبج هل غبري صنعه اكملرياث
مجمع األهنر يف رشح متلىق األرحب )(195 /1
وأما ادلني اضلعيف هفو ما وبج وملك ال دبال عن يشء ووه دني إما غبري فعهل اكملرياث
املسبوط للرسخيس )(41 /3
وول أن رالج ورث عن أيبه أفل درمه فأذخها عبد سنني فال زاكة عيله ملا مىض يف وقل أيب حينفة  -رمحه اهلل  -عتاىل اآلرخ ويف وقهلما عيله ازلاكة ملا مىض فيف هذا ارلواةي عجل املوروث مبزنةل ادلني اضلعيف ثمل اصلداق ودبل اخللع): ،اقل(
ويف ذلك وقالن أليب حينفة  -رمحه اهلل عتاىل  -فكذلك يف هذا ويف اتكب ازلاكة عجل املوروث اكدلني املتوطس نعد أيب حينفة  -رمحه اهلل  ،-ووه مثن مال ابلذةل واملهنة قفال :إذا قضب صنااب اكمال عبد امكل احلول تزلهم ازلاكة ملا مىض وهج لتك
ارلواةي أن اولارث خيلف املورث يف ملهك ،وذلك ادلني اكن مال ازلاكة يف ملك املورث فكذلك يف ملك اولارث ،ووهج هذه ارلواةي أن امللك يف املرياث ثيتب للوارث غبري وعض يفوكن هذا مبزنةل ما ميلك دنيا وعضا امع لسي مبال ،ووه
اصلداق فال يوكن صناب ازلاكة ىتح قيضب ويحضه أن املرياث صةل رشيعة واصلدةق للرمأة يف عمىن اصلةل أضيا من وهج اقل اهلل عتاىل }وآوتا السناء صداقهتن حنةل{ ]السناء [4 :أي طعية وما سيحتق طبرقي اصلةل ال يمت يفه امللك بقل اقلضب
فال يوكن صناب ازلاكة

