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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 الفطر زكاة باب

 .  الفطر سببيا التي الزكاة:  أي ، سببو إلى الشيء إضافة باب من إلضافةا ىذه

 .  إفطارا ُيفطر أفطر لـ مصدر اسم:  والفطر
 السائمة زكاة:  ىي التي األموال زكاة ، البدن بزكاة أتبعيا ثم ، سبق فيما األموال زكاة عن تكمم اهلل رحمو والمؤلف
 .  الفطر زكاة ىي البدن وزكاة ، جارةالت وعروض واألثمان األرض من والخارج

 فرض" عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث في جاء ، رمضان من الفطر عند تجب ألنيا ؛ الفطر زكاة وسميت
 داود أبو أخرجو"  لممساكين وطعمة،  والرفث المغو من لمصائم طيرة الفطر زكاة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول
 . عمييم اهلل رحمة األلباني وحسنو ، مجروح فييم ليس رجالو:  يالدارقطن وقال ، ماجو وابن
 تمر من صاعا الناس عمى رمضان من الفطر زكاة فرض سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن :"عمر ابن وعن
 . مسمم لفظ وىذا،  عميو متفق" المسممين من أنثى أو ذكر عبد أو حر كل عمى شعير من صاعا أو
 "  .رمضان من الفطر زكاة" فقال 

 :  الفطر زكاة من الحكمة

  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" السابق عباس ابن حديث في كما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عنيا أخبر
 يوم في المساكين منيا يطعم ، حكمتان فيما"  لممساكين طعمةو ،  والرفث المغو من لمصائم طيرة الفطر صدقة
 طيرة فتكون ؟ والرفث المغو من يسمم ومن ، والرفث المغو من لمصائم طيرة وىي ، السؤال عن فيستغنون ، العيد
 .  لو

 :  مشروعيتها أدلة

 .  واإلجماع والسنة الكتاب عمييا دل

 :  الكتاب

 قلن ، الفطر زكاة بيا المراد أن السمف من طائفة فسرىا وقد {تَزَكَّى مَن أَفْلَحَ قَدْ} وتعالى تبارك اهلل قول -
 .  خزيمة ابن عند مرفوعا يروى حديث وفيو ، العزيز عبد بن وعمر ، المسيب بن سعيد وعن ، عكرمة عن

 : السنة من

 من صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض :"المشيور عمر ابن حديث -
 إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بيا وأمر،  مسممينال من والكبير والصغير واألنثى والذكر والحر العبد عمى شعير

 . البخاري لفظ وىذا،  عميو متفق"  الصالة
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 :  اإلجماع

 .  الفطر زكاة وجوب عمى ، المنذر وابن رشد وابن البر عبد ابن نقمو ، العمم أىل من مجموعة اإلجماع نقل

مسمم   كل   مىع تجب  :  اهلل رحمو المؤلف قال . 

 تكميف وجوب ال أداء وجوب   العبادات عميو تجب ال والكافر ، الكافر عمى تجب فال ، بالمسممين خاص الوجوب
 " قال ، عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث عميو تجب ال إنيا والدليل ، القيامة يوم عمييا معاقب بيا مكمف ىو ،

 والذكر والحر العبد عمى شعير من صاعا أو تمر من صاعا فطرال زكاة سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض
 الشرط وىذا ، أداء وجوب المسمم غير عمى تجب ال أنيا عمى فدل"   المسممين من والكبير والصغير واألنثى
 .  شروطيا من األول

وليمَتو   العيد يومَ  لو فَضلَ :  اهلل رحمو قال  . 

 لم فإن ، األربعة المذاىب عميو اتفق ، الفطر صدقة عميو وجبت ، عيالو ونفقة نفقتو عن صاع لديو زاد ذاإ أي
 . الزكاة عميو تجب لم زائد صاع لديو يكن

 :  الفطر زكاة في النصاب

 يوأب ، ىريرة أبي رأي فيو ، العمم أىل عامة إليو ذىب ، نصاب الفطر لصدقة يشترط ال أنو عمى:  الجماىير
 .  والحنابمة والشافعية المالكية ومذىب ، المبارك وابن ، والزىري ، سيرين وابن ، وعطاء،  والشعبي ، العالية

 :  األدلة

 ، المال بزيادة تزيد ال ، مال حق الكفارة ، كالكفارة النصاب فيو يشترط فمم ، المال بزيادة يزيد ال مال   حق ألنو -
 .  نصاب ليا يعتبر فال

 درىم مائتا عنده يكون أن عندىم والنصاب ، نصاب عنده يكون أن يشترط أنو إلى ، اهلل رحميم الحنفية ذىب وقد
 .  أوالده وحاجة حاجتو وعن ، أوالده وطعام طعامو عن فاضل   نصاب قيمة قيمتو ما أو ،

 :  األدلة

 بغني فميس نصاب عنده يسل ومن [غنى ظهر عن إال صدقة ال] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول :األول الدليل
 .  غيره عمى يتصدق حتى

 .  ؟ غيره عمى يتصدق فكيف ، لمصدقة محل فيو فقيرا كان إذا أنو :الثاني الدليل

ن غيره عمى يتصدق بأنو:  ونوقش  وىو العشر عميو يجب قد اإلنسان ، العشر عميو يجب كمن ، فقيرا كان وا 
 وىو العشر فيو وجب زرع عنده كان لو وكذا ، غيره في أم الخراج في سواء ، العشر عميو يوجب ذلك ومع ، فقير
 ال ، غيره واجب واستقبل ، عميو واجبا أخرج قد فيكون ، إياىا يعطى التي الزكاة ويقبل ، الزكاة يخرج فإنو ، فقير
 .  مانع

 :  الراجح
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 .  عيالو وقوت قوتو عن يفضل ، صاع عنده يفُضل أن الشرط وأن ، نصاب ليا يشترط ال أنو

عياِلوِ  وقوِت  قوِتو عن صاع  :  قال ثم  . 

 ما المصدر واسم ، المصدر اسم والُقوت ، ق وت ا يقوُتو قات وُ :  من مصدر اسم وىو ، البدن بو يقوم ما ىو:  القوت
 " . عمل   مصدر   والسم  " مالك ابن قال كما ، يعمل وىو ، حروفو دون المصدر معنى فيو كان

 الذي ىو وجل عز اهلل إن أي ، اهلل عمى عيال الناس:  مثال ويقال ، نفقتيم تجب ومن األوالد:  بالعيال والمراد
 .  بو يحيون رزق من ليم يييئ بما أبدانيم ويقيم ويعطييم يطعميم

 صمى قال ولذا ؛ الغير نم أوجب بالنفس البدء ألن ؟ عيالو وقوت قوتو عن فاضل صاع عنده يكون أن بد ال لم
 مسمم اإلمام أخرجو [قرابتك فمذي شيء فضل فإن ، عميها فتصدق بنفسك ابدأ] جابر حديث في وسمم عميو اهلل
 وألن ، يستحق من إلى انتقل شيء فضل فإن ، [تعول بمن ثم بنفسك ابدأ] واجبة نفسو عمى اإلنسان نفقة وألن ،

 تسقط والضرورة ، الضرورة باب من القوت فيكون ، ييمك قوتا يأكل لم إن ألنو ؛ اإلنسان ضرورة بو تتعمق القوت
 ( . ضرورة مع واجب ال) يقال كما ، الواجب

األصميةِ  وَحوائِجوِ :  اهلل رحمو قال  . 

 .  البيت في الضرورة إليو تدعو ما وىو ، حاجة جمع:  الحوائج

 .  الكمالية الفرعية الحاجات ضد:  األصمية

 إما مال عنده وكان ، ومسكنو وكتبو لباسو في حوائج عنده كان فإذا ، الفطر صدقة عمى مقدمة األصمية حوائجو
 .  الفطر زكاة عمى األصمية الحوائج يقدم ، الفطر صدقة في يضعو أو األصمية حوائجو في يضعو أن

 اهلل ألن ؛ إخراجو يمزمو أنو الراجح ؟ يخرجو فيل ، عصا من أقل عيالو وقوت قوتو من لو فضل أنو ولنفرض
 فإنو صاع من جزء إال عنده يكن لم إذا إنو:  العمم أىل بعض وقال ، {اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا} يقول وتعالى تبارك

ن ، أخرجو توفر إن ، صاع عميو الواجب ألن ؛ يخرجو ال  عميو تجب فال اعالص يممك لم فيو جزء إال يتوفر لم وا 
 . األول والراجح ، الصدقة

بطَمِبوِ  إال الدين   يمنع ها وال:  اهلل رحمو قال  . 

 دين عميو كان إذا اإلنسان وأن ، الزكاة وجوب من يمنع النصاب ينقص الذي الدين أن يرى المؤلف أن تقدم
 ، الباطنة واألموال الظاىرة األموال في خالف فييا المسألة أن رفناوع ، الزكاة عميو تجب ال النصاب ينقص
 زكاة يمنع ال الدين أن اهلل رحمو المؤلف بين ؟ الفطر زكاة وجوب الدين يمنع ىل:  ىنا . كل   في الراجح وعرفنا
 عميو ونص ، لحنابمةا عند المذىب وىذا ، الزكاة عمى الدين قدم دينو طمب فإذا ، دينو الغريمُ  طمب إذا إال الفطر
 الفطر زكاة وجوب يسقط ال الدين أن عمى الدليل ما:  شقان فعندنا ، رواية في والمالكية ، اهلل رحمو أحمد اإلمام

 .  الفطر زكاة وجوب يسقط فإنو بالدين طولب إذا أنو عمى الدليل ىو ما:  الثاني واألمر ؟

 :  التعميل
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 .  الفطر زكاة وجوب الدين يسقط فال ، بالذمة تتعمق فإنيا ، الفطر زكاة بخالف ، بالمال يتعمق الدين أن :األول

 .  الفقير عمى وجوبيا بدليل ، آكد الفطر زكاة أن :الثاني

 .  الدين عمى قدمت الشكل بيذا كانت فإذا ، طعام فضل عنده مسمم كل عمى تجب أنيا :الثالث

 وجبت ، غيره نفقة تحمل إذا اإلنسان ، غيره نفقة تحمل من عمى وجوبيا بدليل ، النفقة مجرى تجري أنيا :الرابع
 .  سيأتي كما ، واحدا شيرا ولو ، نفقتو تحمل الذي الشخص ليذا الفطر زكاة عميو

 

 ، طعام من صاعا يطمبو الدين صاحب أن لنفرض ، الدين يقدم بل ، الفطر زكاة تجب لم بالدين طولب إذا أما
 فإنو ، الفطر زكاة عن بالصاع يتصدق أن أو الصاع يعطيو أن بين األمر ودار ، عندك الذي الصاع أريد:  فقال
 :  الدين قضاء يقدم

 :التعميل

 .  نفسو بالمال يتعمق الدين ألن :األول

 .  اإلعسار عند تسقط الفطر زكاة لكن ، باإلعسار يسقط ال آدمي حق الدين :الثاني

 .  الفطر صدقة قبل واجب فيو ، وجوبا وآكد زمنا أسبق الدين أن :الثالث

 .  الفطر زكاة عمى فميقدم ، بتأخيره اإلنسان يأثم الدين أن :الرابع

 الزكاة وجوب يمنع الدين أن ، المالكية عند ورواية الحنابمة عند أخرى رواية وىناك ، الحنابمة مذىب تقدم ما
 .  مطمقا

ليو ، مطمقا الفطر زكاة وجوب يمنع ال الدين أن:  ثالث قول وىناك  مذىب وىو ، رواية في الحنفية ذىب وا 
 .  أيضا رواية في والحنابمة الشافعية
 :التعميل

 .  الدين بطمب تسقط فال ، كالنفقة متأكدة الفطر صدقة ألن :األول

 .  فقيرا أو معسرا نساناإل كان لو حتى إخراجيما يمزم والجزية الخراج فإن ، والجزية الخراج عمى قياسيا :الثاني

 :  الراجح

 ، الطمب حال:  وىي ، واحدة حال في إال الفطر زكاة وجوب يمنع ال الدين أن ، اهلل رحمو المؤلف إليو ذىب ما
 ، المشاحة فيو تجري آدمي حق ألنو ؛ الزكاة يقدم فإنو ، الزكاة أو الدين إخراج بين األمر ودار بالدين طولب فإذا
 .  المسامحة فيو األصل فإن ، وجل عز اهلل حق بخالف ، ارسعباإل يسقط وال

نفِسوِ  عن في خرج  :  اهلل رحمو قال  . 

 ابدأ] وقال ، لمصدقة بالنسبة ىذا ، [عميها فتصدق بنفسك ابدأ] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بنفسو يبدأ
 الفطر صدقة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" أوال عميو منصب الواجب  وألن ،[ تعول بمن ثم بنفسك
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 توجو" المسممين من والعبد والحر واألنثى والذكر والكبير الصغير عمى شعير من صاعا أو تمر من صاعا
 .  أوال نفسو عن الزكاة يخرج أن فيجب ، إليو الخطاب

رمضانَ  شهرَ  ولو يمون و   وم سمم  :  قال ثم  . 

ن من أو ، والمشقة التعب وىو األ ي ن من ف عولة:  المؤونة  فيي اصطالحا وأما ، لغويا ىذا ، الحرج وىو األ و 
  . النفقة

 مع ، عميو وينفق يمونو عمن الفطر صدقة ينفق أن عميو يجب أنو عمى:  عمييم اهلل رحمة العمم أىل وجميور
 الحنابمة عند نفقتيم تجب والذين ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، عميو نفقتيم تجب فيمن مبيني اختالف

ن األصول ، والنازل الطالع ، النسب عمودا:  ن والفروع ، عموا وا   :  بشروط عندىم النفقة وتجب ، نزلوا وا 

 .  فقيرا عميو والمنفق ، غنيا المنفق يكون أن -1

 .  عميو لممنفق وارثا نفقالم يكون أن -2

 ىذه في نفقتو تجب فقيرا كان إذا فإنو ، أبناء لو وليس متزوج أو ، متزوج غير األخ وىذا ، أخ لإلنسان كان فإذا
 ؛ نفقتو تجب ال فإنو ابن لو كان لو لكن ، اإلرث شروط توفرت إذا فسيرثو مات األخ ىذا أن قدر لو ألنو ؛ الحال
 عن الكالم وسيأتي ، الحنابمة مذىب مختصر ىذا ،{ ذَلكَ مِثْلُ الْوَازِثِ وَعَلَى} يقول عالىت واهلل ، يرثو ال ألنو

 .  الراجح ىو القول وىذا ، النفقات باب في ، اهلل شاء إن موضعو في( الحواشي) واألصول الفروع غير األقارب

 عمييم يمي ال كان فإن ، تامة والية يمعمي ويمي نفقتيم تمزمو ومن نفسو نفقة عميو تجب أنو إلى:  الحنفية ذىب
 ، تامة والية عمييم لو ليس ، الكبير والولد ، الزوجة وكذا ، األبوين:  مثل ، فطرتيم عميو تجب لم ، تامة والية
 فال ، كذلك الزوجة ، كذلك واألم األب ، بنفسو متصرف الكبير الولد ، المسألة فضيقوا ، وتصرفو أمره فييم ينفذ
 .  فطرتيم عميو تجب

 قادرا كان إذا ، بنفسو إنسان كل عمى تجب الفطر زكاة أن ، اهلل رحمو شيخنا رجحوو  استظيره ثالث قول وىناك
 صدقة وقت جاء إذا:  القول ىذا ومعنى ، أخرى جية من إشكال عميو لكن ، جية من حسن القول وىذا ، عمييا
 فالوجوب ، عمر ابن لحديث ؛ واألنثى والذكر صغيروال الكبير عمى تجب فإنيا ، الوجوب أىل من وىو الفطر
يم إلييم متوجو الوجوب أن ظاىره وىذا ، الجميع عمى  ، بأس فال تبرعا األمر ولي أو الوالد تصدق لو لكن ، أنفس 

 .  عنو وتسقط

 ال:  نقول أو ؟ ال أو عميو تجب ىل ، يممك ال كبيرا كان أو ، يممك ال صغيرا كان إذا:  ذلك عمى يشكل لكن
 شرط فيو يتوفر لم ألنو ؛ الزكاة عميو تجب ال:  يقال القول ىذا عمى ؟ الوجوب شرط فيو يتوفر لم ألنو عميو تجب

 ويعول ، أوالده يعول األب ، بعضا بعضيم يعول الناس كان األمر ىذا جاء لما ، تعممون كما لكن ، الوجوب
 لكن ، الجميع عمى واجبة الزكاة نعم ، نفسو عن اإلنسان يخرج أن بد ال أنو عمى النص يأت لم ذلك ومع ، زوجو
 نفقتيم تجب ممن ، يمونو وعمن ، نفسو عن اإلنسان عمى واجبة بأنيا قيل لو وليذا ؛ يخرج من ىو ينفق من
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:  ليا وقمت ، قادرة الزوجة كانت فإذا ، أولى فيو نفسو عن أخرجيا اإلنسان أن لو لكن ، قوي القول فيذا ، عميو
ن ، إيمانيا في وأزيد ، نفسيا في أوقع ىذا فإن ، نفسك زكاة يأخرج  .  بأس فال عنيا الزوج أخرجيا وا 

 :  الزوجة فطرة

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ؟ ال أو الزوج عمى الزوجة فطرة تجب ىل

 رأي وىو ، الحنابمةو  والشافعية المالكية ، الجميور مذىب وىذا ، الزوج عمى الزوجة فطرة وجوب:  األول القول
سحق الميث  .  وا 

 أىل من طائفة عند ضعيف وىو ، والدارقطني البييقي أخرجو[ تمونون عمن الزكاة أخرجوا] حديث :األول الدليل
 .  عنيما اهلل رضي عمر ابن عمى أي ، موقوف أنو األشبو:  الدارقطني وقال ، العمم

 [ . قرابتك ذي فعمى يءش فضل فإن ، نفسك عمى تصدق] حديث :الثاني الدليل

 الذين ، الجميور مذىب مع متسق وىذا ، فطرتيا عميو فوجبت ، زوجتو نفقة تمزمو الزوج ألن :الثالث الدليل
 .  النفقة باعتبار الزكاة يوجبون

 وطائفة المنذر وابن الثوري مذىب وىو ، الحنفية إليو وذىب ، الزوج عمى الزوجة فطرة تجب ال أنو:  الثاني القول
 .  العمم أىل من

 فتجب ، األنثى عموم في داخمة وىذه" واألنثى الذكر ... عمى فرض" ، عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث :الدليل
 .  نفسيا عن الزكاة عمييا

 يمي ال وىو ، تامة والية عميو يمي كونو مع ، يمونو من فطرة عميو تجب أنو ، الحنفية قاعدة عمى يجري وىذا
 في الحق لو ىل ، الحق لو فميس الزوجية سوى ما أما ، بالزوجية يتعمق ما إال فييا قولو ذفين فال ، زوجتو عمى
 .  ال ؟ ماليا

 :  الراجح

 تجب فإنو ، مالية قدرة وعندىم يمييم من كل بل ، فقط الزوجة ليست:  فيقال ، اهلل رحمو الشيخ قالو بما قمنا إن
 حال في ، يتبرع لم إذا لكن ، خيرا اهلل فجزاه األب أو الولي تبرع ذاإ ، التبرع من دعونا ، أنفسيم صدقة عمييم

ما ، الشيخ قال بما يقال أن فإما ، أنفسكم عن أخرجوا ، أخرج لن:  قال أو ، المشاحة  تابعة إنيا:  يقال أن وا 
 .  الصدقة يخرج أن ينفق من عمى فيجب ، لمنفقة

 :  الرقيق فطرة

 ؛ فطرتو يتولى السيد أن إجماعا فحكي ، لمتجارة معد غير الرقيق كان إن أما  سيده عمى الرقيق فطرة تجب ىل
ن ، عميو ينفق الذي ىو ألنو  وىو،  المنذر وابن واألوزاعي إسحاق و الميث)  العمم أىل فجماىير ، لمتجارة كان وا 

 .   ويمونو عميو ينفق ألنو ؛ عنو الزكاة يخرج أن عميو يجب أنو عمى ( والحنابمة والشافعية المالكية مذىب
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 الزكاة عميو تجب أنو وذلك ، مرتين مال في الزكاة تجب ال حتى ؛ عميو الزكاة وجوب عدم إلى الحنفية وذىب
 .  مرتين أوجبناىا الزكاة بوجوب قمنا فإذا ، أخرى جية من الفطر زكاة عميو وتجب ، التجارة عروض من ألنو

 فيي ، الفطر زكاة وأما ، مال زكاة أنيا سببيا العروض فزكاة ، سببيا فيختم ىنا الزكاة بأن:  ىذا قوليم ونوقش
 .  بالبدن متعمقة

 :  الراجح

 .  الجميور قول ىو

رمضانَ  شهرَ  َولو  :  اهلل رحمو قال  . 

 إشارة وىي" ولو" قال وليذا ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين االختالف فييا وقع التي المسائل من مسألة ىذه
 رمضان شير في شخص بنفقة اإلنسان تكفل لو كما ، رمضان شير عميو النفقة كانت لو حتى:  أي ، خالف
 في يتيما كفل أو ، عميو ينفق كمو الشير في عنده شخصا استضاف أنو أو ، ويعشيو ويفطره يسّحره ، كامال
 :  قولين عمى خالف وفييا ، لمنفقة تابعة والزكاة ، عميو ينفق ألنو ؛ زكاتو عميو تجب:  قالوا ، كمو الشير

 الرواية في الحنابمة إليو وذىب ، فطرتو تمزمو ، رمضان شير في شخص بمؤونة تكفل من أن:  األول القول
 .  األصحاب أكثر قول وىي ، أحمد اإلمام عن المنصوصة

 :أدلتيم

 أنو واألشبو ، ضعيف حديث وىو،  والبييقي الدارقطني أخرجو( تمونون عمن الصدقة أدوا) لحديث :األول الدليل
 .  عنو اهلل رضي عمر  ابن عمى موقوف

 .  فطرتو فمزمتو ، عميو ينفق الشخص ىذا أن :الثاني الدليل

 ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، فطرتو تمزمو لم ، رمضان شير شخص بمؤونة تكفل من أن:  الثاني القول
 اإلمام عن المنصوصة الرواية أن ورأوا ، والشارح قدامة وابن الخطاب أبو اختارىا رواية في والحنابمة ، والشافعية

 .  الوجوب عمى وليس ، االستحباب عمى محمولة ، اهلل رحمو أحمد

 :  األدلة

 .  صدقتو يخرج أن عميو يجب شخص نفقة تولى من أن عمى الدليل عدم :األول الدليل

 نفقة عميو تنفقون أي( تمونون عمن) المؤقتة غير ، الدائمة المطمقة النفقة وجوب الوجوب سبب أن :الثاني الدليل
 .  دائمة غير مؤقتة نفقة فيي النفقة ىذه وأما ، صح لو الحديث عميو يحمل الذي وىذا ، الزمة دائمة

 :  الراجح

 ، يخرج أن ىو عميو ويجب ، نفقتو تمزمو ال ، رمضان لشير شخص بمؤونة تكفل من أن ، الجميور قول ىو
 نفقة ىي إنما ىذه والنفقة ، بعينو الشخص إلى متوجو فيو فالوجوب ، عمر ابن بحديث الجميور يستدل أن ويمكن
 .  الشير في مؤقتة
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بنفِسوِ  بدأ البعضِ  عن عَجزَ  فإن:  اهلل رحمو قال  . 

 مسمم أخرجو..[  عميها فتصدق بنفسك ابدأ]  جابر لحديث ؛ بنفسو يبدأ فإنو ، عصا إال عنده يكن لم أنو لنفرض
ذا ، النفقة عمى تبنى الفطرة ألن ؛ [تعول بمن ثم بنفسك ابدأ] و،  اإلنسان فنفقة ، النفقة عمى تبنى الفطرة كانت وا 

ن ، أوال بنفسو ىو يبدأ ؟ غيره يعطيو أم يأكمو ىل ، طعام اإلنسان عند كان فإذا ، غيره نفقة عمى مقدمة  فضل وا 
 .  غيره أعطاه شيء

فامرأِتوِ :  قال  . 

 العسر حال في نفقتيا تجب الزوجة ألن ؛ غيرىا عمى مقدمة والزوجة ، الزوجة فطرة تأتي ، نفسو فطرة بعد
 مقابل أنيا المذىب ؟ مواساة أو اوضةمع عمييا النفقة ىل وسيأتي ، معاوضة عمييا النفقة وألن ؛ واليسر

 ، المعاوضة النفقة سبب ليس:  ويقول ، ىذا من يمنع ، وغيره القيم كابن العمم أىل ومن ، بيا االستمتاع
نما ، األول في المقبوض بالمير حصمت المعاوضة  ؛ نسمم ال:  ويقولون ، بالمعروف المعاشرة باب من ىذه وا 

 .  استمتاع ثمة ليس أنو مع ، والنفساء ، والمريضة ، نوبإذ المسافرة نفقة تجب وليذا

فرقيِقو:  يقول  . 

 يحتمل:  عقيل ابن يقول ، المذىب في خالف وىناك ، واإليسار اإلعسار حال في أيضا تجب الرقيق نفقة الن
 بين الخالف فييا وقع الزوجة وفطرة ، فييا خالف ال الرقيق فطرة ألن ؛ المرأة فطرة عمى الرقيق فطرة تقدم أن

 .  والحنفية والثوري المنذر ابن وبين ، الجميور

فأ م وِ :  قال ثم  . 

 وجو ، عمييما الولد بتقديم قول وىنا ، بعدىا واألب الرقيق بعد األم ، األصحاب عند وجو وىذا ، األم الرقيق بعد
 أنو المذىب لكن ، واألب األم عمى صغيرا كان إذا الولد بتقديم األصحاب عند ثالث وجو وىناك ، األصحاب عند
 ثالثة وعرفنا ، ولده ثم ، أبوه ثم ، أمو ثم ، رقيقو ثم ، زوجو ثم ، نفسو:  الترتيب فيكون ، األب عمى األم تقدم
 :  المذىب في أوجو

 .  الولد عمى واألب األم بتقديم وجو -

 .  الوالدين عمى الولد بتقديم ووجو -

 .  الوالدين عمى الصغر حال الولد بتقديم ووجو -

 . الولد عمى الوالدين تقديم ىو والمذىب

 النبي الرجل سأل حين ، البخاري لحديث ؛ األب عمى األم تقديم المذىب ؟ العكس أو األب عمى األم تقدم ىل ثم
 ثم:  قال ، أمك:  قال ؟ من ثم:  قال ، أمك:  قال ؟ صحابتي بحصن سالنا أحق من] وسمم عميو اهلل صمى

 .  األب عمى األم فتقدم [أبوك:  قال ؟ من ثم قال ، أمك:  قال ؟ من
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 ومالك أنت] لحديث ؛ األم عمى األب يقدم أنو ، اإلمام عن موسى أبي ابن حكاىا ، األصحاب عند رواية وىناك
 .  وغيرىم ، ماجو وابن داود ووأب أحمد اإلمام أخرجو ،[ ألبيك

 :  الراجح

 .  الولد يأتي ذلك بعد ، األب عمى مقدمة األم أن ، المذىب

 :  مسألة

ن األبوين عن الفطر زكاة م و ا وا   يمي ال ألنو ؛ يراه ال حنفية أبا فإن ، حنفية أبي عند إال ، االبن عمى جبةاو  ع 
 .  تامة والية عمييم

فولِده فأبيو:  قال ثم  . 

 {  .الْأُنثَيَيْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلرَّكَسِ أَواْلدِكُمْ يف اهللُ يُوصِيكُمُ} شامل الشريعة في الولد لفظ ألن ؛ واألنثى الذكر يشمل الولد

ميراث   في فَأقربَ :  يقول  . 

 دينار عندي اهلل رسول يا:  فقال رجل فقام ، بالصدقة وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر] ىريرة أبي عن :الدليل
:  قال ، آخر عندي:  قال ، ولدك عمى بو تصدق:  قال ، آخر عندي:  قال ، نفسك عمى بو تصدق:  قال ،

 أنت:  قال ، آخر عندي:  قال ، خادمك عمى بو تصدق:  قال ، آخر عندي:  قال ، زوجك عمى بو تصدق
 . األلباني وحسنو ، والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو[ بو أبصر

 وظاىره ، شقيق وأخ ألب أخ تساوى أو ، شقيقتان تساوت أو ، شقيقان تساوى ، بينيما ُيقرع فإنو اثنان تساوى فإن
 ، ميراثيما في متفقين كانا سواء ، بينيما يقرع فإنو الميراث في اختمفا لو حتى قريب مع اجتمع لو ، عموما اإلقراع

 .  مختمفين أم

صاع   عميِهم شركاء   بين والعبد  :  قال  . 

ذا ، نفقتو تمزميم الشركاء ىؤالء فإن ، مشتركا العبد كان إذا ذا ، نفقتو تمزميم كانت وا   فإنو ، نفقتو تمزميم كانت وا 
 لو واحد كل شريكا فيو كان فإذا ، الواجب الصاع من جزءا يخرج ، الممك حسب عمى فيكون ، فطرتو تمزميم
 بيذا فطرتو فتجب ، الشكل بيذا ممكاه ألنيما ، صاع نصف عميو وىذا ، صاع نصف عميك:  فنقول ، نصفو
 .  أيضا الشكل

 :  العمم أىل بين خالف فييا المسألة وىذه

 والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، ثور وأبو ، الحسن بن حمدم إليو وذىب ، الشركاء عمى أنيا:  الجميور
 .  ممكيم قدر عمى الشركاء عمى تجب أنيا ،

 :أدلتيم

 .  اإلنسان يمون من عمى الفطرة توجب التي األدلة عموم :األول الدليل

 .  عنو الفطرة يخرج أن فمزمو ، الفطرة عمى لقادر ممموك مسمم عبد أنو :الثاني الدليل
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ليو ، اهلل رحمو حنفية أبي مذىب عمى وىذا ، فطرتو تمزميم لم شركاء فيو كان إذا أنو:  الثاني القول  ذىب وا 
 .  يوسف أبي ورأي ، الحنفية مذىب وىو ، والثوري وعكرمة الحسن

 .  فطرتو عمييم تجب فال ، تامة والية عميو منيم ألحد ليس ألنو :دليميم

 ىي رواية في الحنابمة إليو وذىب ، صاع منيم واحد كل عمى يجب أنو:  الحنابمة عند رواية وىو ثالث قول ىناك
 .  األولى الرواية إلى الرواية ىذه عن رجع ، اهلل رحمو أحمد اإلمام أن األصحاب بعض ذكر وقد ، المفردات من

 :  األدلة

 كل عمى كان ، شخص قتل في موعةمج اشترك إذا فإنو ، كالكفارة واحد كل عمى تكميميا فوجب ، طيرة أنيا -
 .  الكفارة تقسم وال ، كفارة منيم واحد

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، أمالكيم قدر عمى فطرتو عمييم وجبت ، مالك من أكثر فيو اشترك إذا أنو ، األول القول ىو

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


