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حق النفقة للطفل

درا�سة فقهية مقارنة تطبيقية

�إعداد
د .نورة بنت م�سلم املحمادي
اال�ستاذ امل�ساعد بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية للبنات بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة

حق النفقة للطفل ..درا�سة فقهية مقارنة تطبيقية

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
و�سلم ..وبعد:
ف�إن لل�رشيعة الإ�سالمية -كما ال يخفى -دوراً كبرياً يف حماية الطفولة قبل و�أثناء
وبعد تكونها ،فقبل تكونها �أمر ال�شارع احلكيم بالتخري لهذه النطفة حتى تكون خالية
من الأمرا�ض الظاهرة والباطنة ،و�أثناء تكونها �أمر الزوج بالتوجه �إلى اهلل بالدعاء
عند �إتيان �أهله ب�أن يبعد ال�شيطان عن هذا الطفل يف �أول تكونه حتى ترتعرع هذه
البذرة بعيدة عن ال�شيطان قريبة من اهلل ويف حفظه ،وبعد تكونها حرم االعتداء
عليها ب�أي نوع ي�ؤدي �إلى هالكها ،بل رتب على االعتداء عقوبة �رشعية ،ومل تقف
ال�رشيعة عند هذا احلد ،بل �رشعت لهذه الطفولة حقوقاً عند خروجها �إلى الدنيا،
فرتبت لها الكثري من احلقوق ،والتي من �أوجبها العناية بالطفل عناية تامة تلزم الأب
والأم ،وتتعدى �إلى غريهما يف حال فقدهما ،وذلك من جميع النواحي الدينية
واالجتماعية والثقافية والأ�رسية وال�صحية وغريها .و�إن �أولى هذه احلقوق النفقة؛
وذلك الندراج كثري من احلقوق فيها؛ ذلك �أن النفقة عليهم ت�أ�سي�س لعمارة الأر�ض،
و�أي تفريط فيها فهو �إنذار بهدم البناء وت�صدع �أركانه ،بل يتعدى وبال هذا التفريط
�إلى الآباء والأمهات �أنف�سهم ،ولهذا تدعو ال�رضورة �إلى بيان هذا احلق والذي
عنونت له بـ "حق النفقة للطفل .درا�سة فقهية مقارنة تطبيقية".
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ومما حداين �إلى اختيار هذا املو�ضوع �أي�ضاً ما يلي:
 -1االقت�صاد العاملي احلايل وتبعاته على الطفولة بوجه عام وعلى نفقتهم بوجه
خا�ص.
 -2التخلي من قبل بع�ض الآباء عن نفقة �أبنائهم ،ما �أدى �إلى كرثة الدعاوي
الق�ضائية املطالبة بالنفقة ،وال يخفى �أثر ذلك يف الطفولة وما يجره من تبعات يبقى
�أثرها كامناً يف نف�سية الطفل.
 -3كرثة الأطفال العاملني على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،وما يتبع ذلك من
ا�ستغالل الطفولة التي جاءت ال�رشيعة حلمايتها من اال�ستذالل والعبودية.
 -4ازدياد جرائم الأحداث ،والتي ال تخلو من جرمية �أثرها عدم النفقة،
فقد �أو�ضحت الئحة الدور االجتماعية ال�صادرة بالقرار ذي الرقم  185يف
1387/5/2هـ ،من ت�سقط النفقة عن وليهم لأي �سبب و�رشوط تقدمي النفقات
للأطفال اليتامى؛ منعاً النحراف الأحداث(((.
 -5حرمان بع�ض الأطفال من التعليم لعدم توافر النفقة.
و�سوف ي�سري البحث مب�شيئة اهلل وفق اخلطة التالية :مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
هذا و�أ�س�أل اهلل مبنه وكرمه �أن يجعل العمل خال�صاً لوجهه الكرمي ،و�آخر دعوانا �أن
احلمد هلل رب العاملني.

((( انظر :اللجنة الوطنية للطفولة (�ص)61 :
http://childhood.gov.sa/lajnal/files/sa_report.pdf.
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املبحث الأول :يف التعريف مب�صطلحات البحث
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :احلق يف اللغة ،واال�صطالح ،وبيان �أق�سامه
وفيه ثالثة فروع.
الفرع الأول :احلق يف اللغة:

احلق� :ضد الباطل ،وهو م�صدر حق ال�شيء� ،إذا وجب ،وثبت ،ووقع بال �شك؛
و�أ�صله املطابقة ،واملوافقة ،وي�ستعمل ا�ستعمال الواجب ،والالزم ،واجلائز(((.
الفرع الثاين :احلق يف اال�صطالح:

عرف كثري من الأ�صوليني والفقهاء القدماء احلق بجملة من التعريفات ،وهي
يف جمملها ال تخرج عن املعنى اللغوي ،وقد �شابها كثري من الإبهام ،منها ما عرفه
�صاحب (البحر الرائق)  :ب�أن احلق :ما ي�ستحقه الرجل((( .و�أما العلماء املعا�رصون
فقد اعتنوا كثرياً باملراد باحلق ،ويرجع �سبب ذلك �إلى النهج اال�صطالحي املعا�رص،
ودخول كثري من النظم الو�ضعية وتطبيقها يف كثري من دول العامل الإ�سالمي ،فبينوا
و�س ْبق الإ�سالم �إلى بيانه؛ ولهذا ال تخلو الكتب املعا�رصة من
جوهر احلق ،وماهيتهَ ،
تعريف للحق ،ومنها� :أنه عالقة �رشعية ت�ؤدي الخت�صا�ص ب�سلطة� ،أو مطالبة ب�أداء� ،أو
((( انظر :املفردات يف غريب القر�آن� ،أبو القا�سم ،احل�سني بن حممد (ت502 :هـ) ،حتقيق :حممد �سيد كيالين ،دار املعرفة
 لبنان ،مادة (حقق) ،ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري (ت711 :هـ)؛ ط ،1 :دار �صادر  -بريوت،مادة (حقق).
((( انظر :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن جنيم احلنفي (ت970 :هـ) ،ط ،2 :دار املعرفة  -بريوت:6( ،
 ،)148الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين� ،أحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالكي (ت1125 :هـ) ،دار
الفكر  -بريوت 1415 -هـ.)188 :1( ،
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تكليف ب�شيء ،مع امتثال �شخ�ص �آخر ،على جهة الوجوب� ،أو الندب(((.
كما بينوا يف غري مو�ضع ،غاية احلق :حتقيق م�صلحة للفرد� ،أو املجتمع وم�ضمونه:
�سلطة يخولها احلق ل�صاحبه ملمار�سته ،ومو�ضوعه� :أداء االلتزام املتعلق باحلق ،ك�أداء
املدين ما عليه من َد ْين(((.
الفرع الثالث � -أق�سام احلق:

ق�سم العلماء احلق تق�سيمات يطول �رشحها ،مبنية على اعتبارات ثالثة هي:
َّ
� -1صاحب احلق (امل�ستحِ ق).
 -2من عليه احلق (ال�شخ�ص املكلف بالأداء).
�ستحق) ،وهو ما يتعلق به احلق ،و َير ُد عليه .وي�شرتط فيه،
 -3حمل احلق( :ال�شيء امل ُ َ
�أن ال يكون ممنوعاً �رشعاً ،وهذه االعتبارات تنق�سم �إلى �أق�سام �أخرى لي�س هذا حملها،
والذي يهمنا هنا �أن الطفل له حقوق مندرجة حتت حقوق العباد ،منها ما هو الزم ،ومنها
ما هو خمفف ،وبع�ضها يقبل الإ�سقاط ،وبع�ضها ال يقبله ،وبع�ضها يورث ،وبع�ضها ال
يورث باعتباره �صاحب احلق ،ومنها غري املحدد باعتبار حمل احلق كالنفقة(((.
وحده
املطلب الثاين:معنى الطفل لغة ،وا�صطالح ًاُّ ،
وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول :معنى الطفل لغة:

ِّ
الطفل بالك�رس :ال�صغري من كل �شيء ،وهو :املولود ،ويف (التهذيب) :يقال له
طفل �إلى �أن يحتلم .فالطفل والطفلة ال�صغريان ما مل يبلغا .وال�صبي يدعى طف ًال
((( احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده ،فتحي الدريني ،ط ،2 :م�ؤ�س�سة الر�سالة 1397هـ 1977 -م�( ،ص.)261 ،255 :
((( امل�صدر نف�سه (�ص.)260 :
((( انظر :املو�سوعة الفقهية الكويتية .ط1426 :هـ ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية :الكويت ط1426 ،3 :هـ ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية :الكويت (.)36-34 ،17-14 :18
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من حني ي�سقط من بطن �أمه �إلى �أن يحتلم((( ،قال تعالى :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
عز �ش�أنه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﯔ ﯕ ﮊ (احلج .)5 :وقال َّ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭦﮊ (النور.)59 :
الفرع الثاين :معنى الطفل ا�صطالح ًا:

ال يخرج املعنى اال�صطالحي عن املعنى اللغوي ،فالطفل عند الفقهاء يطلق على
من دون البلوغ(((.
الفرع الثالث :حد الطفولة:

حد الفقهاء -رحمهم اهلل -بداية مرحلة الطفولة باخلروج من بطن الأم ،وحدوا
نهاية الطفولة بح�صول عالمات تدل على انتهاء حدها واخلروج منها �إلى غريها،
يقول ابن قدامة(((  -رحمه اهلل" :-الطفل ال يعقل ،واملدة التي يكمل فيها عقله وبنيته
تخفى وتختلف ،فن�صب ال�رشع عليه عالمة ظاهرة وهي البلوغ"(.((1
والبلوغ نوعان:

 -1بلوغ طبيعي يعرف بعالمات طبيعية ،كاالحتالم ،و�إنبات ال�شعر اخل�شن
للذكر والأنثى ،وتزيد الأنثى باحلمل� ،أو احلي�ض ،وهذا مما ال خالف فيه(.((1
((( انظر :ل�سان العرب ،مادة (طفل).
((( انظر :البحر الرائق ()220 :4؛ تف�سري القرطبي (اجلامع لأحكام القر�آن)� ،أبو عبداهلل ،حممد بن �أحمد الأن�صاري
القرطبي (ت671 :هـ) ،دار ال�شعب  -القاهرة)12 :12( .؛ حترير �ألفاظ التنبيه� ،أبو زكريا ،يحيى بن �شرف بن مري النووي
(ت676 :هـ) ،حتقيق :عبدالغني الدقر ،ط ،1 :دار القلم  -دم�شق 1408 -هـ�( ،ص)260 :؛ الكايف يف فقه الإمام �أحمد بن
حنبل� ،أبو حممد ،عبداهلل بن قدامة املقد�سي (ت620 :هـ) ،املكتب الإ�سالمي  -بريوت.)94 :1( .
((( (541هـ 620 -هـ) عبداهلل بن حممد بن �أحمد بن حممد بن قدامة ،املقد�سي الدم�شقي احلنبلي� ،أبو حممد موفق
الدين� .إمام احلنابلة ،وفقيهها بدم�شق .من �أ�شهر م�صنفاته :املغني ،الكايف ،انظر ترجمته يف :الأعالم (.)67 :4
( ((1الكايف يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل (.)94 :1
( ((1انظر :حا�شية ابن عابدين (حا�شية رد املحتار على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار) ،ابن عابدين( .ت1252 :هـ)،
دار الفكر  -بريوت 1421 -هـ 2000 -م)154 ،153 :6( .؛ مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل� ،أبو عبداهلل ،حممد بن
عبدالرحمن املغربي (ت954 :هـ) ،؛ط ،2 :دار الفكر  -بريوت 1398 -هـ)59 :5( ،؛ رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،النووي
(ت676 :هـ) ،ط ،2 :املكتب الإ�سالمي  -بريوت 1405 -هـ)178 :3( ،؛ الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع ،من�صور بن يون�س بن
�إدري�س البهوتي (ت1051 :هـ) ،مكتبة الريا�ض احلديثة  -الريا�ض 1390 -هـ (�ص.)269 :
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 -2بلوغ تقديري عن طريق تقدير العمر ،وهذا مما ال خالف فيه بني الفقهاء �إال
�أنهم اختلفوا يف ال�سن املحدد للبلوغ(.((1
وقد جاءت اتفاقية حقوق الطفل املقررة من قبل هيئة الأمم املتحدة يف ت�رشين
الثاين (نوفمرب 1989م) يف املادة ( )1بتعريف الطفل ب�أنه كل �إن�سان مل يتجاوز
الثامنة ع�رشة ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه( .((1وكذا
ُعرف يف املادة ( )1من عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم الذي �أقره م�ؤمتر القمة
الإ�سالمي ال�سابع بالقرار ذي الرقم -7/16ث (ق1994 )1.م) ب�أنه :كل �إن�سان مل
يبلغ �سن الر�شد ،وفقاً للقانون املطبق عليه( .((1وهذا يتفق مع الأنظمة والتعليمات
املطبقة يف اململكة ،فقد ُع ِّرف ا َحل َدث يف القوانني اجلزائية املبينة يف الئحة الإيقاف
والئحة دور الأحداث ال�صادر عام 1395هـ 1975 -م ب�أنه :كل �إن�سان مل يبلغ الثامنة
ع�رشة من العمر( ((1وباجلملة ف�إن التعريفني يتفقان مع تعريف الطفل وحد الطفولة
عند الفقهاء .غري �أن ال�رشيعة الإ�سالمية متيزت بال�سبق يف حترمي االعتداء على
اجلنني ب�إ�سقاطه ،والدفاع عنه وبيان حقوقه ،والتي منها الإنفاق على الأم ،وهذا
( ((1فقد روي عن �أبي حنيفة :يف بلوغ الغالم قوالن :الأول� :سبع ع�شرة ،والثاين :ثماين ع�شرة� ،أما البنت فبلوغها يف �سن
�سبع ع�شرة �سنة يف كل الأحوال؛ وقال �أ�صحاب مالك� :سن البلوغ �سبع ع�شرة �أو ثماين ع�شرة �سنة ،وعند ال�شافعية :بلوغ
الغالم والبنت خم�س ع�شرة �سنة قمرية؛ �أما احلنابلة :فالبلوغ ب�إمتام خم�س ع�شرة �سنة ،وهو الراجح حلديث ابن عمر
ر�ضي اهلل عنهما قال :عر�ضني ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -يوم �أحد يف القتال و�أنا ابن �أربع ع�شرة �سنة ،فلم يجزين،
وعر�ضني يوم اخلندق و�أنا ابن خم�س ع�شرة �سنة ف�أجازين .قال نافع :فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة
فحدثته هذا احلديث فقال� :إن هذا حلد بني ال�صغري والكبري ،فكتب �إلى عماله �أن يفر�ضوا ملن كان ابن خم�س ع�شرة �سنة،
ومن كان دون ذلك فاجعلوه يف العيال .انظر :امل�صادر نف�سها .واحلديث �أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الإمارة  -باب
بيان �سن البلوغ ،ح (� ،)1868صحيح م�سلم� ،أبو احل�سني ،م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري (ت261 :هـ) ،حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبدالباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.)1490 :3( .
( ((1انظر :اتفاقية حقوق الطفل .http: //www.unicef.org/arabic
( ((1انظر :جملة العدل ( ،)216العدد ( )24ربيع الآخر 1428هـ .بعنوان (عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم) وهو ال�صادر
باملوافقة ال�سامية باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 54/يف 1427/8/27هـ .وبقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  213يف 1427/8/25هـ
و1427/5/1هـ وبتعميم وزير العدل ذي الرقم /13ت 3047/يف 1428/2/3هـ.
( ((1انظر :اللجنة الوطنية للطفولة (�صhttp://childhood.gov.sa/vb/Iajna/filessa_. )37 :
report.pdf
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ما قررته وثيقة عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم يف املادة ال�ساد�سة الفقرة ( ،)1وكذا
قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف دورته
الثانية ع�رشة بالريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ،من  25جمادى الآخرة 1421هـ
�إلى غرة رجب 1421هـ (� 28-23سبتمرب 2000م)؛ ب�ش�أن مو�ضوع حقوق الأطفال
وامل�سنني ،القرار (.((1()1
املطلب الثالث :معنى النفقة ً
لغة ،وا�صطالح ًا ،وبيان �أق�سامها
وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول :معنى النفقة لغة:

�أ�صل مادة (نفق) :كل ما فا�ؤه نون ،وعينه فاء ،ف�إنه يدل على معنى اخلروج
والذهاب .وهي ا�سم م�صدر .والنفقة م�شتقة من:
 -1النفوق :وهو مبعنى الهالك ،نحو :نفق الزاد :فني ،ونفقت الدراهم نفقاً:
نفدت.
 -2ال َّن َفاق بالفتح :وهو مبعنى الرواج ،نفقت ال�سلعة نَفاقاً� :أي راجت(.((1
و�إذا نظرنا �إلى هذين اال�شتقاقني وجدنا �أنهما �صحيحان ،ف�إن النفقة بها هالك ملال
امل ُ ْنفِق ورواج حلال املنفق عليه( ،((1بل �أخ�ص من الرواج احلفاظ على حياة الإن�سان
يف مقابل هالك مادة ما وجدت �أ�ص ًال �إال لتقوم بها احلياة ،وعليه ف�إن معنى النفقة
( ((1انظرhttp: //www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-7.htm :
( ((1انظر :املفردات ،مادة (نفق)؛ املعجم الو�سيط .قام ب�إخراجه جمموعة من العلماء �أ�شرف على طبعه :ح�سن عطية،
حممد �أمني ،؛ ،2 :جممع اللغة مب�صر ،مادة (نفق)؛ حا�شية ابن عابدين (.)277 :5
( ((1انظر :حا�شية ابن عابدين (.)277 :5
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لغة :ما ينفقه الإن�سان على نف�سه وعياله ونحوهم(.((1
الفرع الثاين :النفقة ا�صطالح ًا:

تباينت ا�صطالحات الفقهاء  -رحمهم اهلل -ال�رشعية يف تعريف النفقة ،فالبع�ض
ق�رصها على بع�ض �أنواع ما يدخل فيها ،كالطعام مثا ًال ،والبع�ض الآخر خ�صها مبا
يحكم به ق�ضاء ،والبع�ض الآخر �أجمل فيها ،فعند احلنفية عرفها املتقدمون ب�أنها:
الطعام والك�سوة وال�سكنى ،وامل�شهور عندهم �أنها يف ال�رشع :الإدرار على ال�شيء
مبا فيه بقا�ؤه( .((2وعند املالكية :ما به قوام معتاد حال الآدمي دون �رسف( .((2وعند
ال�شافعية :طعام مقدر لزوجة وخدامها على زوج ولغريها من �أ�صل وفرع ورقيق
وحيوان ما يكفيه( .((2وعند احلنابلة :كفاية من ميونه خبزاً و�إداماً وك�سو ًة وم�سكناً
وتوابعها(.((2
التعريف املختار:

لعل الأقرب هو تعريف احلنابلة ال�شتماله على املقدار الواجب من النفقة
والأعيان الواجبة لها النفقة ،كالزوجة والقريب ونحوها ،واحلاجات التي ال يقوم
حال الإن�سان �إال بها وما يقوم به �صالح تلك احلاجات.
ال�صلة بني املعنى اللغوي واال�صطالحي .املعنى اللغوي :عام يف الإخراج
( ((1انظر :املعجم الو�سيط ،مادة (نفق)؛ الدر املختار ،حممد بن علي احل�صكفي (ت1088 :هـ) ،الفكر  -بريوت 1421 -هـ
 2000م.)277 :5( ،( ((2فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبدالواحد ابن الهمام (ت681 :هـ) ،2 :،دار الفكر  -بريوت)378 :4( ،؛ حا�شية
ابن عابدين (.)277 :5
( ((2الفواكه الدواين (.)57 :2
( ((2حا�شية ال�شرقاوي على حتفة الطالب �شرح حترير تنقيح اللباب ،عبداهلل بن �إبراهيم الأزهري ال�شافعي (ت:
1227هـ) ،ط ،2 :املطبعة الأمريية (.)385 :2
( ((2الرو�ض املربع (�ص)618 :؛ ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي (ت1051 :هـ)،
حتقيق :هالل م�صيلحي  -م�صطفى هالل ،دار الفكر  -بريوت 1402 -هـ.)459 :5( .
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والذهاب بدون حتديد ،حتى لو �أدى �إلى نفاد املخرج� .أما املعنى اال�صطالحي :فخا�ص
بالإخراج بقدر الكفاية الواجبة التي يكون بها البقاء دون �إ�رساف ،فهو �إخراج حمدد،
فاملعنيان بينهما عموم وخ�صو�ص ،عموم من وجه كون كل معنى لغوي للنفقة هو
معنى ا�صطالحياً لها ،ولي�س كل معنى ا�صطالحي للنفقة معنى لغوياً.
الفرع الثالث� :أق�سام النفقة و�أ�سبابها
�أو ًال� :أق�سام النفقة .للنفقة ق�سمان هما:
الق�سم الأول :نفقة النف�س ،فيجب على الإن�سان نفقة نف�سه �إذا قدر عليها ،وعليه
�أن يقدمها على نفقة غريه ،و�سبب �إيجاب هذه النفقة :هو حفظ النف�س من الهالك،
وهو �أمر �رضوري داخل حتت ال�رضورات اخلم�س التي جاء ال�رشع بحفظها(.((2
الق�سم الثاين :نفقة الغري ،وهي النفقة التي تلزم الإن�سان لغريه ب�سبب �رشعي،
ويرجع �سبب �إيجابها يف �أ�صل ال�رشع �إلى ثالثة �أ�سباب هي :ال�سبب الأول :الزوجية،
فتجب النفقة للزوجة بنكاح �صحيح باتفاق العلماء .ال�سبب الثاين :القرابة ،وهي
يف الأ�صل نوعان :النوع الأول :قرابة الوالدة (الفرع ،والأ�صل)؛ لأنه بها تثبت
اجلزئية والبع�ضية الن�سبية ،فيجب على الإن�سان �إحياء كله �أو جزئه .وحمل بحثنا
يقت�رص على نفقة نوع من الفرع (الأطفال) .النوع الثاين :قرابة غري الوالدة ،وهي
نوعان :الأول :قرابة محُ ِّرمة للنكاح كالإخوة والعمومة واخل�ؤولة .الثاين :قرابة غري
محُ ِّرمة للنكاح ،كقرابة بني الأعمام وبني الأخوال وبني اخلاالت .ال�سبب الثالث:
ا ِمل ْلك ،فيجب على ال�سيد نفقة رقيقه ،وكذا نفقة البهائم واجلماعات ،باعتبار �أن من
( ((2انظر :بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك� ،أحمد ال�صاوي (ت1241 :هـ)� ،ضبطه و�صححه :حممد عبدال�سالم �شاهني ،ط:
 ،1دار الكتب العلمية  -لبنان/بريوت 1415 -هـ 1995 -م)480 :1( ،؛ فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن
حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي (ت852 :هـ) ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة  -بريوت)625-624 :9( .؛
معامل ال�سنن ب�شرح �سنن �أبي داود مطبوع معه .للخطابي .ط1393 ،1 :هـ 1973 -م.)321 :2( .
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موجبات التملك احلفاظ عليها وال يكون �إال بالإنفاق عليها ،وقد قال الر�سول  -عليه
ال�صالة وال�سالم" :-الظهر ِ ُير َك ُب ِب َن َف َق ِتهِ"( .((2وهذه الأ�سباب الثالثة هي التي ن�ص
عليها الفقهاء؛ لأن مرادهم كان بيان ما يجب يف �أ�صل ال�رشع ،والأ�صل �أنها �أربعة
�أ�سباب ،ف�إنه ي�ضاف لها �سبب رابع وهو االلتزام بهذا احلق (النفقة)(.((2
املبحث الثاين :يف نفقة الطفل
وفيه �ستة مطالب:
املطلب الأول :دليل ا�ستحقاق الطفل للنفقة
الطفل م�ستحق للنفقة بالكتاب وال�س ّنة والإجماع واملعقول.
�أو ًال :من الكتاب العزيز:

 -1قول اهلل ع َّز َّ
وجل :ﮋ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ (البقرة.)233 :
ووجه اال�ستدالل من ناحيتني :الناحية الأولى :طريق الأولى ،فقد �أوجب اهلل
تعالى -الرزق والك�سوة للوالدات على املولود له (الأب) ،وعرب عنه بهذا اللفظللتنبيه على علة الإيجاب عليه ل�سبب الولد ،ف�إذا وجبت نفقة الوالدة ب�سبب الولد،
فوجوب نفقة ولدها جتب بطريق الأَ ْولَى( .((2الناحية الثانية :كون الولد للأب ،فقد

(� ((2أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب الرهن  -باب الرهن مركوب وحملوب ،...ح (� )2377صحيح البخاري اجلامع
ال�صحيح املخت�صر� ،أبو عبداهلل ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري اجلعفي (ت256 :هـ) ،حتقيق :د .م�صطفى ديب البغا ،ط،3 :
دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت 1407 -هـ 1987 -م.)888 :2( ،
( ((2انظر :حا�شية ابن عابدين ()278 :4؛ بلغة ال�سالك ()480 :1؛ مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،حممد
اخلطيب ال�شربيني (ت977 :هـ) ،دار الفكر  -بريوت ()542 :4؛ ك�شاف القناع (.)460 :5
( ((2انظر :بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،عالء الدين الكا�ساين (ت587 :هـ) ،ط ،2 :دار الكتاب العربي  -بريوت -
1982م)30 :4( ،؛ فتح القدير ()411 :4؛ فتح الباري (.)630 :9
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ت�ضمنت هذه الآية تعليل احلكم بكون النفقة �إمنا وجبت على الأب؛ لأنه هو الذي له
الولد دون الأم ،ومن كان ال�شيء له كانت نفقته عليه ،ولهذا �سمي الولد ك�سباً يف
قوله تعالى :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (امل�سد.((2()2 :
عز �ش�أنه :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
 -2قول اهلل َّ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭵ ﮊ (الطالق .)6 :ووجه اال�ستدالل من ناحيتني:
الناحية الأولى :ت�ضمني اخلطاب التنبية على �أن احلكم امل�سكوت عنه �أولى منه يف
املنطوق ،وقد بينها ابن تيمية( - ((2رحمه اهلل� -أح�سن بيان ،قال( :ف�أوجب نفقته
حم ًال ور�ضيعاً بوا�سطة الإنفاق على احلامل واملر�ضع ،ف�إنه ال ميكن رزقه بدون
رزق حامله ومر�ضعه .ف�سئلت :ف�أين نفقة الولد على �أبيه بعد فطامه؟ فقلت :دل
عليه الن�ص تنبيها ،ف�إنه �إذا كان يف حال اختفائه وارت�ضاعه �أوجب نفقة من حتمله؛
وتر�ضعه �إذ ال ميكن الإنفاق عليه �إال بذلك ،فالإنفاق عليه بعد ف�صاله �إذا كان يبا�رش
االرتزاق بنف�سه �أولى و�أحرى ،وهذا من ح�سن اال�ستدالل)(.((3
الناحية الثانية� :أن اهلل تعالى �أوجب على الآباء �أجرة ر�ضاع �أوالدهم ،ولو مل تكن
( ((2انظر� :أحكام القر�آن� ،أبو بكر ،حممد بن عبداهلل ابن العربي (ت543 :هـ) ،حتقيق :حممد عطا ،دار الفكر  -لبنان (:1
)226؛ جمموع الفتاوى (كتب ور�سائل وفتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية)� ،أبو العبا�س� ،أحمد عبداحلليم ابن تيمية احلراين
(ت728 :هـ) ،حتقيق :عبدالرحمن العا�صمي النجدي ،ط� ،)69 :34( 2 :أما �إن مل يكن الزوج مقراً بحمل زوجته ،والعن
زوجته ،ونفاه ،ف�إن نفقته تكون على �أمه؛ لأنه ين�سب �إليها ،ودليل ذلك :حديث عومير  -ر�ضي اهلل عنه� -أنه جاء ر�سول
اهلل( ،فقال :يا ر�سول اهلل ،رجل وجد مع امر�أته رج ً
ال� ،أيقتله فتقتلونه �أم كيف ي�صنع؟ فقال :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم" :قد �أنزل اهلل القر�آن فيك ويف �صاحبتك ف�أمرهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باملالعنة مبا �سمى اهلل يف كتابه،
فالعنها" .ثم قال :يا ر�سول اهلل �إن حب�ستها فقد ظلمتها ،فطلقها ،فكانت �س َّنة ملن كان بعدهما يف املتالعنني ...فكان بعد
ين�سب �إلى �أمه" .انظر :املب�سوط� ،شم�س الدين ال�سرخ�سي (ت483 :هـ) ،دار املعرفة  -بريوت)158 :17( .؛ الأم� ،أبو عبداهلل،
حممد بن �إدري�س ال�شافعي (ت204 :هـ) ،ط ،2 :دار املعرفة  -بريوت 1393هـ)130 :5( ،؛ نيل الأوطار من �أحاديث �سيد
الأخيار �شرح منتقى الأخبار ،حممد بن علي بن حممد ال�شوكاين (ت1255 :هـ) ،دار اجليل  -بريوت 1973 -هـ)62 :7( .
واحلديث �أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب التف�سري  -باب قوله ع َّز وج َّل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ)النور) .ح (.)1771 :4( )4468
(661( ((2هـ728-هـ) �أحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل احلراين احلنبلي ،تقي الدين �أبو العبا�س ابن
تيمية� .شيخ الإ�سالم .برز يف كل فن على �أبناء جن�سه .له كتب يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،الفتاوى ،وغريها� .أمتحن و�سجن،
ومات معتق ً
ال بقلعة دم�شق .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)144 :1
( ((3جمموع الفتاوى.)106 :34( ،
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م�ؤنتهم واجبة عليه ملا وجب �أجر ر�ضاعهم(.((3
ثاني ًا :من ال�سنة النبوية:

حفلت ال�سنة املطهرة بالكثري من الأحاديث التي جاءت بالأمر بالإنفاق على
الأوالد ،ومنها:
 -1ما جاء عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أن هند بنت عتبة( ((3قالت :يا ر�سول
اهلل� :إن �أبا �سفيان( ((3رجل �شحيح ،ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي �إال ما �أخذت
منه وهو ال يعلم .فقال" :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"(.((3
وجه اال�ستدالل� :أنه عليه ال�صالة وال�سالم �أباح لهند �أن ت�أخذ للولد من مال �أبيه
باملعروف من غري �إذنه ،ولو مل تكن نفقته واجبة عليه ملا �أباح لها ذلك(.((3
 -2عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه -قال�" :أم َر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بال�صدقه"( ((3فقال رجل :يا ر�سول اهلل ،عندي دينار .فقال :ت�صدق به على نف�سك.
قال :عندي �آخر .قال :ت�صدق به على ولدك .قال :عندي �آخر .قال :ت�صدق به على
زوجتك� ،أو قال :زوجك .قال :عندي �آخر .قال :ت�صدق به على خادمك .قال:
( ((3انظر :بدائع ال�صنائع ()30 :4؛ نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج� ،شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة بن
�شهاب الدين الرملي ال�شهري بال�شافعي ال�صغري( .ت1004 :هـ) ،دار الفكر للطباعة  -بريوت 1404 -هـ 1984 -م.)218 :7( .
( ((3هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد�شم�س ،والدة معاويةُ ،قتِل �أبوها ببدر .حر�صت على قتل حمزة عم النبي عليه
ال�صالة وال�سالم� .أ�سلمت يوم الفتح ،من عقالء الن�ساء .ماتت يف خالفة عمر .انظر ترجمتها :الإ�صابة ()156-155 :8
برقم (.)11856
(...( ((3هـ 32 -هـ) �صخر بن حرب بن �أمية بن عبد�شم�س بن عبدمناف الأموي� .أبو �سفيان� ،صحابي م�شهور� .أ�سلم عام
الفتح .انظر ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )275 :برقم (.)2905
(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب النفقات  -باب �إذا مل ينفق الرجل فللمر�أة �أن ت�أخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها
باملعروف ،ح (.)2025 :5( )5049
( ((3انظر :املعونة على مذهب عامل املدينة .القا�ضي �أبو حممد ،عبدالوهاب املالكي (ت422 :هـ) .حتقيق :حممد
ال�شافعي ،ط ،1 :دار الكتب العلمية .بريوت  -لبنان1418 ،هـ 1998 -م ()369 :2؛ نيل الأوطار (.)342 :6
( ((3ال�صدقة :النفقة .معامل التنزيل (.)321 :2
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عندي �آخر .قال� :أنت �أب�رص"(.((3
وجه اال�ستدالل� :أن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أمر بالإنفاق على الولد
بعد الإنفاق على النف�س ،فدل على �أن الت�صدق على الغري قبل نفقة الأهل والولد
خالف الأولى ،كما �أن الأمر للوجوب ما مل ي�رصفه �صارف(.((3
 -3وعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�أف�ضل ال�صدقة ما ترك غنى ،واليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،وابد�أ مبن تعول"(.((3
وجه اال�ستدالل :احلديث فيه الأمر منه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بتقدمي ما
يجب على ما ال يجب ،فقوله "وابد�أ مبن تعول" :يعني �أن يبد�أ بكفاية من تلزمه
كفايته ثم بعد ذلك يدفع لغريهم؛ لأن القيام بكفاية العيال واجب ،وال�صدقة على
الغري مندوب �إليها(.((4
ثالث ًا  -الإجماع:

�أجمع العلماء على �أن نفقة الأطفال الذين ال مال لهم وال ك�سب واجبة على �آبائهم(.((4
رابع ًا  -املعقول:

 -1الإنفاق عند احلاجة من باب الإحياء ،والولد جزء من الوالد ،و�إحياء نف�سه
(� ((3أخرجه �أبو داود يف �سننه  -كتاب الزكاة  -باب يف �صلة الرحم ،ح (� )1691سنن �أبي داود� ،أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث
ال�سج�ستاين الأزدي (ت275 :هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار الفكر ،)132 :2( .قال البيهقي يف خالفياته
( :)196هذا احلديث رواته ثقات .انظر :البدر املنري� ،أبو حف�ص� ،سراج الدين عمر بن علي بن �أحمد الأن�صاري ال�شافعي،
املعروف بابن امللقن (ت804 :هـ) ،ط ،1 :دار الهجرة  -الريا�ض (.)312 :8
( ((3انظر :املعونة (.)369 :2
(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب النفقات  -باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ،ح (.)2048 :5( )5040
( ((4انظر :املعونة ()369 :2؛ فتح الباري (.)626 :9
( ((4انظر :الإجماع� ،أبو بكر ،حممد بن �إبراهيم بن املنذر الني�سابوري (ت318 :هـ) ،حتقيق :د .ف�ؤاد عبداملنعم �أحمد،
ط ،3 :دار الدعوة  -الإ�سكندرية 1402 -هـ�( ،ص)110 :؛ املعونة ()639 :2؛ الإ�شراف على نكت م�سائل اخلالف ،القا�ضي
�أبو حممد ،عبدالوهاب املالكي (ت 422هـ) ،خرج �أحاديثه وقدم له :احلبيب بن طاهر ،ط ،1 :دار ابن حزم :بريوت :لبنان،
1420هـ 1999 -م)129 :1( .؛ نهاية املحتاج ()218 :7؛ نيل الأوطار ()344 :6؛ املغني ،ملوفق الدين �أبي حممد بن عبداهلل
ابن �أحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي (ت620 :هـ) حتقيق :عبداهلل الرتكي ،عبدالفتاح احللو ،ط ،2 :هجر
للطباعة  -القاهرة1413 .هـ 1992 -م.)373 :11( .
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واجب ،وكذا �إحياء جزئه واعتبار هذا املعنى يوجب النفقة للولد عند احلاجة(.((4
� -2أن هذه القرابة مفرت�ضة الو�صل ،حمرمة القطع بالإجماع ،والإنفاق هنا من
باب ال�صلة ،فكان واجباً ،وتركه مع قدرة املنفق وحتقيق احلاجة للمنفق عليه ي�ؤدي
�إلى القطع ،فكان حراماً(.((4
 -3هذا الإنفاق من الإح�سان الذي �أمر اهلل به عباده يف احلياة� ،أن يح�سن الأب
�إلى �أوالده بالإنفاق عليهم وهو جزء من الإح�سان الأبوي املردود له يف الدنيا
قبل الآخرة ،فقد قال تعالى :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ
(الرحمن.)60 :
� -4أن الإنفاق �سبب يف تي�رس الرزق للمنفق ،فقد وعد اهلل تعالى املنفق بالإنفاق
عليه ،كما يف احلديث القد�سي�" :أنفق يا ابن �آدم �أنفق عليك"(.((4
 -5نفقة الزوجة وولده ال�صغري واجبة عليه؛ لكونه التزمها بالإقدام على العقد؛
�إذ امل�صالح ال تنتظم بدونها ،فكانت واجبة عليه(.((4
املطلب الثاين :ما ت�شمله نفقات الطفل
وفيه �ستة فروع:
�أ�صول النفقة الواجبة ترجع �إلى ثالثة �أنواع �أ�سا�سية؛ وهي من ال�رضورات؛ �إذ ال
بد منها على الدوام ،وال ميكن ال�صرب عنها باال�ستغناء بغريها ،وال يقوم البدن بدونها،
وهي :الطعام  -وي�شمل امل�أكول وامل�رشوب وما يقتات به  -والك�سوة وهي  -ما جرت
( ((4انظر :بدائع ال�صنائع ()31 :4؛ املغني ()373 :11؛ معامل التنزيل (.)321 :2
( ((4انظر :بدائع ال�صنائع (.)31 :3
(� ((4أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب النفقات  -باب ف�ضل النفقة على الأهل ،ح (.)2047 :5( )5037
(� ((4أحكام القر�آن ،البن العربي (.)266 :1
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العادة بلب�سه مما ال غنى عنه ،وال�سكن الذي ي�أوي �إليه( ،((4وقد تقدم �أن ا�سم النفقة
يعمها ،وللنفقة فروع وتوابع تتمثل يف اخلدمة والتطبب والعالج والتعليم ونحوه،
و�سوف �أف�صل يف هذه النفقات و�أبينها يف الفروع التالية:
الفرع الأول  -الغذاء:

وهو ما يكون به مناء اجل�سم وقوامه من الطعام وال�رشاب( .((4والغذاء عند
املخت�صني بالتغـذية :هو الذي ي�شتمل على العنا�رص الأ�سا�سية من الكربوهيدرات
والربوتني والدهون والفيتامينات واملعادن واملاء( .((4والفقهاء رحمهم اهلل يف كتبهم
مل يغفلوا هذا الأ�صل من النفقات ،بل ف�رسوا به معنى النفقة� ،إما ق�رصاً عليه وحده،
�أو مقدماً على غريه ،فعند احلنفية ُف�رست النفقة :بالطعام( ،((4والطعام يتناول يف
العادة امل�أكول وامل�رشوب( ،((5وما ذلك �إال لأن به قوام الأبدان و�صالحها  -ب�إذن
اهلل تعالى  ،-فالولد �إذا مل ي�أكل يهلك وميوت؛ ولعظم �أمر الغذاء وحاجة البدن
�إليه �أحل اهلل للم�ضطر �أن ي�أكل من امليتة ،ولهذا �أوجب ال�رشع على الأب القيام
بحق �إطعام الولد وجعله �أ�ص ً
ال من �أ�صول النفقة ،فقال تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﮊ )البقرة .233( :فاملراد بالرزق هنا :الطعام الكايف ،وقوله:
(باملعروف) :يجمع ح�سن القدر يف الطعام ،وجودة الأداء له( .((5ولأنه تقرر �أنه
( ((4انظر :حا�شية ابن عابدين ()336 :5؛ املدونة الكربى ،مالك بن �أن�س (ت179 :هـ) ،دار �صادر  -بريوت-246 :2( .
)247؛ البهجة يف �شرح التحفة على الأرجوزة امل�سماة بتحفة احلكام ،ابن عا�صم الأندل�سي ،ط ،1 :املكتبة الع�صرية بريوت:
لبنان)706 :1( ،؛ الو�سيط يف املذهب� ،أبو حامد ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل (ت505 :هـ) ،حتقيق� :أحمد حممود
�إبراهيم ،حممد حممد تامر ،ط ،1 :دار ال�سالم  -القاهرة 1417هـ ()232 :6؛ نهاية املحتاج ()188 :7؛ مغني املحتاج (:4
)571؛ املغني (.)348 ،354 :11
( ((4امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي� ،أحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي (ت770 :هـ) ،املكتبة العلمية
 بريوت ،مادة (غذا)؛ املعجم الو�سيط ،مادة (غذا).( ((4انظرhttp: //www.khayma.com/tagthia/islam.htm :
( ((4انظر :حا�شية ابن عابدين (.)277 :5
( ((5انظر :املغني (.)348 :11
( ((5اجلواهر احل�سان يف تف�سري القر�آن ،عبدالرحمن الثعالبي ،حتقيق� :أبو حممد الغماري ،ط ،1 :دار الكتب العلمية:
بريوت :لبنان1416 ،هـ 1996 -م.)178 :1( .
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حق للولد فكيف ترب�أ ذمة الوالد ،من هذا احلق؟ ترب�أ ب�أمرين:
الأمر الأول :االعتبار يف الغذاء ب�صفته وقدره ونوعيته وجودته �أو رداءته.

ف�صفته� :أن يكون هذا الغذاء به قوام البدن و�صالحه ،ومناطه العرف ،وهذا
الأمر نبه عليه الفقهاء بقولهم" :قوتاً خبزاً و�إداماً"( .((5وقدره :ب�أن يكون كافياً دافعاً
لأمل اجلوع م�شبعاً ،بحيث يلبي احتياجات الولد طول اليوم ،وال يكفي ما ي�سد
الرمق ،بل يعطيه ما ي�ستقل به ويتمكن من الرتدد والت�رصف( ، ((5وال ي�شرتط املبالغة
يف ال�شبع؛ لأنها تورث كثرياً من الأمرا�ض.
يقول الغزايل( - ((5رحمه اهلل" :-و�إمنا يجب ما يدر�أ �أمل اجلوع وثقل البدن،
ال ما يزيل متام ال�شهوة والنهمة"( ،((5وقال ابن القيم( - ((5رحمه اهلل" :-مراتب
الغذاء ثالثة �إحداها :مرتبة احلاجة .والثانية :مرتبة الكفاية ،والثالثة :مرتبة الف�ضلة،
ف�أخرب النبي عليه ال�سالم �أنه يكفيه لقيمات يقمن �صلبه ،فال ت�سقط قوته وي�ضعف
معها .((5("...ونوعيته� :أن يكون نوعاً من الأطعمة التي بها قوام البدن ومنوه ،ف�إن
كان نوعاً من الأطعمة التي ت�سد اجلوع وال تقيم البدن كالوجبات اخلفيفة؛ لكونها
قليلة النفع ،بطيئة اله�ضم ت�سبب الكثري من الأمرا�ض( ،((5ف�إن مثل هذه النوعية
( ((5انظر :فتح القدير ()382 :4؛ مواهب اجلليل ( )182 :4مغني املحتاج ()571 :3؛ ك�شاف القناع (.)459 :5
( ((5انظر :رو�ضة الطالبني (.)419 :6
(450( ((5هـ 505 -هـ) حممد بن حممد بن حممد بن �أحمد الطو�سي ال�شافعي الغزايل زين الدين� ،أبو حامد .حجة
الإ�سالم ،وحمط رحال العلم ومق�صد الأئمة والف�صحاء .من �أ�شهر م�صنفاته� :إحياء علوم الدين .انظر ترجمته يف:
الأعالم (.)34 :6
( ((5الو�سيط (.)232 :6
(691( ((5هـ 751 -هـ) حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد بن حريز الزرعي الدم�شقي� ،شم�س الدين �أبو عبداهلل .امل�شهور
بابن قيم اجلوزية .تلميذ ابن تيمية .كان وا�سع العلم� ..صنف ت�صانيف كثرية يف �شتى �أنواع العلوم منها� :أعالم املوقعني،
الطرق احلكمية .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)57-56 :6
( ((5الطب النبوي ،حممد �أبو بن �أيوب الدم�شقي (ت751 :هـ)؛ حتقيق :عبدالغني عبداخلالق ،دار الفكر  -بريوت (�ص:
.)12
( ((5الو�سيط (�ص.)12 :
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من الأطعمة ال ي�صدق عليها مق�صود ال�شارع من الإطعام ،و�إذا اقت�رص عليها الأب
وحدها دون غريها كان مق�رصاً يف نفقة �أوالده ،والعك�س �صحيح ،ولهذا �أوجب
الفقهاء الإدام كما �أوجبوا القوت( .((5جودته ورداءته :لي�ست مقاب ًال لقيمته ،ولكن
من حيث خلوه من املواد ال�ضارة �سواء الداخلة فيه� ،أو امل�صنعة له والتي يثبت
�رضرها على الإن�سان ،وهذا الغذاء وجوده كعدمه ،وعلى الأب �أو من يقوم مقامه
�أن يحر�ص على انتقاء الغذاء اجليد لأطفاله.
الأمر الثاين :تغري احلال:

ينظر �إلى الغذاء �أي�ضاً من حيث اختالف الأزمنة والأمكنة والأ�شخا�ص والأحوال
والظروف ح�سب الآتي:
�أ  -املراحل ال�سنية للطفل :مل تغفل ال�رشيعة الإ�سالمية هذا اجلانب يف �إيجاب
النفقة ،بل ت َّعدته �إلى فر�ض غذاء اجلنني على والده يف حال تكونه يف بطن �أمه ،فمن
عز َّ
وجل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
باب �أولى غذا�ؤه بعد انف�صاله ،يقول َّ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ (الطالق .)6:وقوله :ﮋ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

عز َّ
وجل بالإنفاق
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ (البقرة ،)233:ف�أمر اهلل َّ
على الولد يف حال ا�ستتاره ويف حال انف�صاله ،ففي حال اال�ستتار �أمر بالإنفاق على
احلامل(((6؛ لأن الغذاء ال ي�صل �إلى احلمل �إال بوا�سطتها( ،((6ويف حال االنف�صال
�أمر ب�أن ت�ؤدى لها �أجرة الر�ضاع؛ لأنها يف احلقيقة نفقة ،لتولد اللنب من غذائها،
( ((5انظر :مغني املحتاج (.)571 :3
( ((6على اختالف بني الفقهاء ،هل جتب النفقة لها �أم لأجل احلمل؟ .يقول ابن تيمية :وال�صحيح �أن النفقة جتب
للحمل ،ولها من �أجل احلمل ،لكونها حام ً
ال بولده ،فهي نفقة عليها لكونه �أباه ،ال عليها لكونها زوجة ،وهذا قول مالك
و�أحد القولني يف مذهب ال�شافعي و�أحمد ،والقر�آن يدل على هذا ف�إنه قال :ﮋ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ (الطالق .)6:جمموع الفتاوى (.)49 :34
( ((6انظر� :أحكام القر�آن ،البن العربي ()227 :1؛ جمموع الفتاوى (.)44 :34
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والر�ضيع يقويه اللنب وي�سد جوعه ،وماال يتم الواجب �إال به فهو واجب( .((6وبعد
احلولني راعت ال�رشيعة الإ�سالمية فيه جانب الرغبة والزهادة مبا يليق ب�سنِّه ،فعلى
الأب عدم �إرغام الأوالد على الطعام الذي يف�ضله بنف�سه ،و�إمنا عليه �أن يراعي ما
يف�ضله الأوالد ،ب�رشط �أن يكون هذا الغذاء �صاحلاً لقوام البدن دافعاً لأمل اجلوع،
جاء يف (نهاية املحتاج)« :فيجب �إعطا�ؤه ك�سوة و�سكنى تليق بحاله ،وقوتاً و�إداماً
يليق ب�سنِّه كم�ؤنة الر�ضاع حولني ،ويعترب رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من
الرتدد على العادة ويدفع عنه �أمل اجلوع"(.((6
ب  -احلالة ال�صحية :ينبغي على الأب �أن يراعي يف الغذاء �أن يتنا�سب مع حالة
الطفل ال�صحية؛ وذلك �أن املري�ض يحتاج يف حال مر�ضه �أنواعاً معينة من الغذاء
حتى ت�ساعده -ب�إذن اهلل -على ال�شفاء ،وما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب،
وكذلك ف�إن الغذاء يختلف يف حال الإجهاد والتعب عنه يف حال الرفق والراحة،
فكل هذه �أمور ينبغي على الوالد �أو من يقوم مقامه مراعاتها.
ج  -البيئة :ومما ينبغي مراعاته يف غذاء الطفل :التغري املناخي ،فغذاء ال�شتاء لي�س
كغذاء ال�صيف ،جاء يف (نهاية الزين)" :ويختلف بالف�صول الأربعة فيجب يف كل
ف�صل ما يعتاد النا�س فيه ،حتى الفواكه فيجب من الإدم ما يليق بالوقت"( .((6وعلى
هذا كله ن�ستطيع �أن نقول� :إن الغذاء الذي ترب�أ به الذمة ،ما كان قواماً للبدن م�صلحاً
له �سليماً من ال�رضر كافياً ،و�إن كان غري ذلك مع القدرة عليه ُعد مق�رصاً ،بل ي�ستحق
الإثم ،لقوله عليه ال�صالة وال�سالم" :كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من يقوت"(.((6
( ((6انظر :فتح القدير ()411 :4؛ رو�ضة الطالبني ()491 :6؛ الرو�ض املربع (.)476
( ((6نهاية املحتاج (.)220 :7
( ((6نهاية الزين يف �إر�شاد املبتدئني� ،أبو عبداملعطي ،حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي (ت1316 :هـ) ،ط ،1 :دار
الفكر  -بريوت.)334( ،
( ((6انظر :فتح القدير ()382 :4؛ مواهب اجلليل ()182 :4؛ الأم ( )100 :5ك�شاف القناع ( ،)459 :5ومعنى مَن يقوت� :أي :من
يلزمه قوته ،والقوت ما يقوت البدن ويكف عن احلاجة .فتح الباري ()31 :9؛ واحلديث �أخرجه �أبو داود يف �سننه (كتاب الزكاة) باب
�صلة الرحم ،ح ( ،)132 :2( )1692و�صححه الألباين .انظر� :صحيح اجلامع ال�صغري ح (� )4481صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته،
حممد نا�صر الدين الألباين� ،أ�شرف على طبعه ،زهري ال�شاوي�ش ،3 :املكتب الإ�سالمي ،بريوت1408 ،هـ 1988 -م.)827 :2( ،
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وقبل �أن �أختم القول يف الغذاء �أود الإ�شارة �إلى �أنه قد يلحق بالغذاء ما ي�صلح
البدن ،و�إن كان غري غذاء ،من االغت�سال والتنظف واال ِّدهان ،فقد ذكر بع�ض الفقهاء
�أنه يدخل يف نفقة الولد ال�صابون والدهن( ،((6ومما ال يخفى �أن مثل هذه الأمور
قد رغب ال�شارع فيها ،فقد جاء يف احلديث�" :إن اهلل جميل يحب اجلمال"(.((6
عالوة على �أن ترك مثل هذه الأ�شياء قد يدخل على الطفل الكثري من الأمرا�ض التي
ت�ضعف البدن ،وماال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
الفرع الثاين :الك�سوة:

لغة :اللبا�س( .((6ا�صطالحاً :ما جرت العادة بلب�سه مما ال غنى عنه( .((6والأ�صل
يف حق الك�سوة للطفل قوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ

(البقرة .)233:ف�إذا وجبت ك�سوة الأم ب�سبب الولد كانت واجبة للولد بطريق الأولى.
ماهية الك�سوة :مل يذكر الفقهاء  -رحمهم اهلل -ح�سب اطالعي تف�صي ًال ملاهية
ك�سوة الأوالد من حيث �صفتها ،ونوعها ،وجن�سها ،واختالفها �صيفاً و�شتا ًء ،كما يف
ك�سوة الزوجة ،و�إمنا ذكروا �أن ك�سوة الولد تكون على ح�سب ما يليق بحاله(،((7
وعليه ف�إنه يجب على الأب �أن يراعي يف الك�سوة ما يليق بحال الطفل من ال�صغر
والكرب ،وحالته ال�صحية ،مما ال غنى له عنه ،فقد يحتاج بع�ض الأطفال �إلى ك�سوة
معينة ب�سبب مر�ض يف البدن كاحل�سا�سية وغريها ،فعندئذ يلزم الأب ك�سوته مما ال
ي�سبب له �رضراً عليه ،ف�إن مل يفعل وكان قادراً ُعد مق�رصاً؛ لتعني هذه الك�سوة،
( ((6انظر :حا�شية ابن عابدين (.)349 :5
(� ((6أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الإميان  -باب حترمي الكرب وبيانه ح(.)93 :1( )91
( ((6انظر :ل�سان العرب ،مادة (ك�سا).
( ((6املغني (.)355 :11
( ((7انظر :حا�شية ابن عابدين ()349 :5؛ مواهب اجلليل ()182 :4؛ نهاية املحتاج ()220 :7؛ املغني (.)355 :11
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ووجود غريها كعدمه؛ لت�رضره منها واحلالة هذه ،فالواجب للطفل من الك�سوة
ما ي�سرت العورة من قمي�ص و�رساويل للذكر وتزيد الأنثى باخلمار ،ويزيد يف عدد
الثياب ما جرت العادة بلب�سه ،مما ال غنى عنه ،دون ما يكون للتجمل والزينة ،وما
زاد عن ذلك فهو �إح�سان وكرم منه .ويراعى تغري الف�صول و�أثره يف الك�سوة،
خا�صة يف البالد الباردة ،ذلك �أن ك�سوة ال�شتاء تختلف عن ك�سوة ال�صيف ،فالأولى
�أن تكون مما تدفئ مثلها ،كجبة �صوف ونحوها ،والثانية على ما اعتيد لب�سه �صيفاً،
قيا�ساً على ك�سوة الزوجة(.((7
ملحقات الك�سوة :يلحق بالك�سوة كل ما يحتاج �إليه للنوم ،من الفرا�ش واللحاف
والو�سادة ،كل على ح�سب عادته(.((7
الفرع الثالث :امل�سكن:

الطفل يحتاج �إلى مكان ي�ؤويه وي�شعر فيه بالأمان يف ظل �أ�رسته ،وقد �أوجب
الفقهاء للطفل حق ال�سكنى على �أبيه ،وفيما يلي بيان �أقوالهم :جاء يف (رد املحتار):
"وجتب النفقة ب�أنواعها  -من الطعام والك�سوة وال�سكنى  -على ا ُحلر لطفله"(.((7
وجاء يف (القوانني الفقهية)" :ويجب للأوالد والأبوين النفقة وما يتبعها من امل�ؤونة
والك�سوة وال�سكنى ،على قدر حال املنفق وعوائد البالد"( .((7وجاء يف (نهاية
املحتاج)" :فيجب �إعطا�ؤه ك�سوة و�سكنى تليق بحاله"( ،((7ومما �سبق من �أقوال
( ((7انظر :حا�شية ابن عابدين ()349 :5؛ مواهب اجلليل ()182 :4؛ نهاية املحتاج ()220 :7؛ املغني (.)355 :11
( ((7انظر :حا�شية ابن عابدين ()349 :5؛ مواهب اجلليل ()182 :4؛ نهاية املحتاج ()220 :7؛ املغني ( .)355 :11ويجب
على الوالدين تعويد الطفل على اللبا�س الإ�سالمي والبعد عن الألب�سة املخالفة اخلاد�شة للحياء فهم م�س�ؤولون عنهم
�أمام اهلل �سبحانه.
( ((7حا�شية ابن عابدين (.)336 :5
( ((7القوانني الفقهية ،حممد بن �أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت741 :هـ) دار الفكر  -بريوت (�ص.)148 :
( ((7نهاية املحتاج (.)220 :7
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العلماء ميكن �أن نقول:
� -1إن ال�سكن الزم على الأب للطفل� ،سواء كان ملكاً �أو �إيجاراً �أو نحوه.
 -2يراعى يف ال�سكن حال الأب ،من الي�رس والإع�سار ،وكذا يراعى فيه حال
الطفل ،فال يكون يف دار ال ي�أوي مثله فيها و�أبوه يقدر على غريها� ،أو ال تكون
�صاحلة ل�سكنى الآدميني ،فهذا ال يعترب �سكناً ،ذلك �أن ال�سكن حم�ضن الطفل وال
ميكن اال�ستغناء عنه ،وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم" :كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من
يعول"(.((7
� -3إن ال�رشيعة الإ�سالمية حرمت الإ�رضار بالزوجة و�أوجبت ال�سكن املالئم
حلالها ،وحال الزوج ،يقول تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ (الطالق .)6:ويف نظري القا�رص ،ف�إن عدم �إيجاد �سكن
للطفل ي�ؤويه �صورة من �صور الإ�رضار ومنافاة ملق�صد النكاح.
الفرع الرابع :اخلدمة:

جاء يف (املعجم الو�سيط)( :خَ دمه ،خَ دمة :قام بحاجاته)( ((7واملراد بها :القيام
بحاجات الطفل من �إعداد طعامه و�رشابه ،وتنظيف بدنه ولبا�سه وال�سهر على راحته
ومنامه ،وغريها مما يحتاج �إليه ال�صغري على ح�سب مراحل طفولته ،وقد ذكر الفقهاء
 رحمهم اهلل� -أنه يلزم الأب �إخدام ولده �إن احتاج �إلى خدمة ،ك�أن يكون الولدمري�ضاً �أو به عاهة� ،أو يكون الأوالد كرثاً و�أن ذلك من جملة نفقتهم ،فقد ت�ضافرت
الن�صو�ص عند احلنفية على �أن من جملة نفقة الأوالد توفري اخلادم ،بل ن�صوا على
(� ((7أخرجه الن�سائي يف �سننه  -كتاب ع�شرة الن�ساء  -باب �إثم من �ضيع عياله ح ( )9176ال�سنن الكربى� ،أبو عبدالرحمن،
�أحمد بن �شعيب الن�سائي (ت303 :هـ) ،حتقيق :د .عبدالغفار �سليمان البنداري� ،سيد ك�سروي ح�سن ،ط ،1 :دار الكتب
العلمية  -بريوت 1411 -هـ 1991 -م.)374 :5( ،
( ((7املعجم الو�سيط ،مادة (خدم).
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�أنه لو كان له �أوالد ال يكفيهم خادم واحد وجب عليه خادمان �أو �أكرث اتفاقاً(.((7
والقول امل�شهور عند املالكية واملعمول به يف (املدونة) �إلزام الأب �إخدام ولده
�إذا ات�سعت حاله( .((7و�أما ال�شافعية فقد ن�ص ال�شافعي على �أن الأب يجب عليه
�أن يقوم بامل�ؤنة يف �إ�صالح �صغار ولده ،من ر�ضاع ونفقة وك�سوة وخدمة(� .((8أما
احلنابلة فقد ن�صوا على وجوب نفقة اخلادم على الأب �إن احتاج �إليها الولد ،ولو
مل تكن خدمته واجبة على الأب ملا وجبت نفقته ،وتكون على قدر �سعة الأب(.((8
الفرع اخلام�س  :العالج والوقاية:

املراد بالعالج :ا�سم ملا يعالج به ،عالج املري�ض :داواه( ،((8وت�شمل املعاجلة نفقة
�أجرة الطبيب ،وما يتبعها من حتاليل ونحوه وثمن الدواء( .((8واملراد بالوقاية :ما
يو َقى به ال�شيء( .((8ذكر الفقهاء -رحمهم اهلل� -أن من جملة ما يكون يف نفقة الولد
الالزمة على الأب القيام بعالجه ومداواته ،ويدخل يف ذلك ما يكون من اخلتان،
لكن البع�ض �رصح بها والآخر �ضمنها و�أدخلها بالقيا�س.
فقد جاء يف (نهاية املحتاج) مف�رساً امل�ؤنة ،فقال( :امل�ؤنة :دواء و�أجرة طبيب)،
وجاء يف مو�ضع �آخر( :و�أن يخدمه ويداويه �إن احتاج)( ،((8ويجب عليه بذل
ق�صارى جهده يف مداواته والتما�س الطبيب احلاذق ،جاء يف (املح�صول)" :من
( ((7انظر :فتح القدير ()389 :4؛ حا�شية ابن عابدين (.)305 :5
( ((7انظر :املدونة ()247-246 :2؛ معني احلكام على الق�ضايا والأحكام� ،أبو �إ�سحاق� ،إبراهيم بن ح�سن عبدالرفيع (ت
733هـ)؛ حتقيق� :أحمد بن قا�سم بن عماد ،دار الغرب الإ�سالمي  -بريوت  -لبنان1989 ،م.)356 :1( .
( ((8انظر :الأم ()251 :5؛ نهاية املحتاج (.)220 :7
( ((8انظر :الكايف يف فقه �أحمد (.)378 :3
( ((8املعجم الو�سيط ،مادة (عالج).
( ((8انظر :مغني املحتاج (.)571 :3
( ((8املعجم الو�سيط ،مادة (وقى).
( ((8نهاية املحتاج (.)220 :7
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مر�ض له طفل ولي�س له طب ،ف�إن �سقاه دواء بر�أيه  ،كان متعدياً مق�رصاً ،ولو راجع
طبيباً مل يكن مق�رصاً ،ف�إن كان يف البلد طبيبان وقد اختلفا يف الدواء فخالف
الأف�ضل عد مق�رصاً"( .((8ومعلوم �أن الطفل لي�س له والية على نف�سه ،فكانت واليته
على �أبيه ،فيلزمه �أن يقوم مبا يغلب على ظنه من �إ�صالح ال�صغري مادياً ومعنوياً،
فقد مير�ض ال�صغري وتكون حاجته متعينة �إلى طبيب يداويه ،فيجب على الأب بذل
ذلك لل�صغري وفق ا�ستطاعته ،و�إنْ ال عد مق�رصاً؛ لأنه م�أمور ب�إحياء نف�سه ،وولده
جزء منه في�ؤمر ب�إحيائه ،وماال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،وقد قال عليه ال�سالم:
"كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من يعول"( ،((8ويف الوقت الراهن تنادي كثري من
الدول الإ�سالمية والعاملية ب�رضورة حق الطفل يف العالج والدواء ،ومن ثم �أن�شئت
امل�ست�شفيات املجانية (احلكومية) وهلل احلمد ،وقد كفلت اململكة الرعاية ال�صحية
باملجان جلميع مواطنيها ،ون�صت املادة ( )31من النظام الأ�سا�سي للحكم على �أن
تعنى الدولة بال�صحة العامة ،وتوفر الرعاية ال�صحية لكل مواطن ،وقد �صدر النظام
ال�صحي والالئحة التنفيذية له مبر�سوم ملكي رقمه م 11يف 1423/3/23هـ موافقاً
2002/6/4م ،وقد ن�صت املادة الثالثة منه على� :أن تعمل الدولة على توفري الرعاية
ال�صحية ،وت�شمل �سالمة مياه ال�رشب و�صالحيتها ،و�سالمة ال�رصف ال�صحي
وتنقيته و�سالمة الأغذية املتداولة ،كما ن�صت املادة الرابعة منه على �أن توفر الدولة
خدمات الرعاية ال�صحية ،كرعاية الأمومة والطفولة( ،((8ولكن بع�ضاً من الأمرا�ض،
قد ال يتوفر عالجها باملجان ،ف�إن كان مر�ض الطفل مما ال يتوفر عالجه باملجان تعني
( ((8املح�صول يف علم الأ�صول ،حممد بن عمر بن احل�سني الرازي (ت606 :هـ) ،حتقيق :طه جابر فيا�ض العلواين ،ط:
 ،1جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  -الريا�ض 1400 -هـ.)114 :6( ،
(� ((8سبق تخريجه.
( ((8انظر :اللجنة الوطنية للطفولة (�ص)75 ،74 ،70 :
.http: //childhood.gov.sa/vb/Iajna/files/sa_report.pdf
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على الأب بذل املال للعالج وفق �سعته وا�ستطاعته ،قال تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (الطالق) .ويلحق بنفقة العالج الكفن وم�ؤن التجهيز� ،إذا
مات الطفل(.((8

الفرع ال�ساد�س :الرتبية والتعليم:

�إن من م�س�ؤولية الأبوين القيام ب�ش�ؤون الأطفال الدنيوية والأخروية ،لقوله تعالى:

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (التحرمي) .وقوله عليه
ال�سالم" :و�إن لولدك عليك حقاً"( ،((9ومن جملة احلقوق ح�سن تربيته وتعليمه،
وقد ذكر الفقهاء  -رحمهم اهلل� -أن على الأب �أو من يقوم مقامه بذل نفقة التعليم،
�سواء �أكان من مال الطفل �إن كان له مال� ،أم من مال �أبيه �إن كان قادراً ،يقول ابن
القاب�سي( - ((9رحمه اهلل" :-قوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :خريكم من تعلم القر�آن
وعلمه"( .((9ي�شمل الوالد بتعليمه ولده ولو ب�أجرة تعليمه املعلم ،ولقد �أجاب ابن
�سحنون(� ((9أبا ولد كان يطلب العلم عليه عن قوله� :أنا �أتولى العمل بنف�سي وال �أ�شغله
عما هو فيه( ،قال)� :أجرك يف ذلك �أعظم من احلج واجلهاد والرباط ...و�إن ترك
بح فعله ،ولقلة عذر ،ف�إن كان للولد مال فال يدعه
الأب تعليم ولده القر�آن ٍّ
ل�شح ُق َ

( ((8انظر :الفواكه الدواين (.)77 :1
(� ((9أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب ال�صوم  -باب النهي عن �صوم الدهر ملن ت�ضرر به �أو فوت به حقاً ،...ح ()1159
(.)814 :2
(324( ((9هـ403-هـ) علي بن حممد بن خلف املعافري القريواين .عامل املدينة ،فقيه �أ�صويل .له ت�صانيف منها :الر�سالة
املف�صلة لأحوال املعلمني واملتعلمني .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)327-326 :4
(� ((9أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب ف�ضائل القر�آن  -باب خريكم من تعلم القر�آن وعلمه ،ح (.)1919 :4( )4739
(202( ((9هـ256-هـ) حممد بن عبدال�سالم بن �سعيد التنوخي .فقيه مالكي مناظر .له ت�صانيف منها� :آداب املعلمني.
انظر ترجمته يف :الأعالم (.)205-204 :6
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دون تعليم وليه �أو قا�ضي بلده �أو جماعته� ،إن مل يكن قا�ض ،و�إن مل يكن له مال،
توجه حكم الندب على وليه و�أمه ،الأقرب فالأقرب"( ،((9ويقول ال�رشبيني(-((9
رحمه اهلل" :-يجب على الآباء والأمهات تعليم �أوالدهم الطهارة وال�صالة وال�رشائع
و�أجرة تعليم الفرائ�ض يف مال الطفل ،ف�إن مل يكن فعلى من تلزمه نفقته ،ويجوز �أن
ي�رصف من ماله �أجرة ما �سوى الفرائ�ض من القر�آن والأدب على الأ�صح يف (زوائد
الرو�ضة) ،ووجهه �أنه م�ستمر معه وينتفع به"( ،((9ويقول البهوتي( - ((9رحمه اهلل-
 :ويجوز للويل ترك اليتيم يف املكتب ،ليتعلم ما ينفعه ،وله �أي�ضاً تعليمه اخلط
والرماية والأدب وما ينفعه ،وله �أداء الأجرة عنه من ماله؛ لأن ذلك من م�صاحله،
�أ�شبه ثمن م�أكوله ،وله �أن ي�سلمه يف �صناعة �إذا كانت م�صلحة ،وله �أي�ضاً مداواة
حمجوره مل�صلحة ،وله �أي�ضاً حمله لي�شهد اجلماعة ب�أجرة يف املداواة واحلمل بال �إذن
حاكم� ،إذا ر�أى الويل امل�صلحة يف ذلك كله( ،((9بل قد ن�ص بع�ض الفقهاء على �أنه
يجوز م�ؤاجرة ال�صبي لأجل تعليمه ،يقول احلطاب(-((9رحمه اهلل" :و�إن كان الأب
فقرياً �أو مق ًال ويريد تعليم االبن ،فيجوز له ت�أجريه حينئذ وينفق عليه من �أجرته ،ف�إن
ف�ضل �شيء حب�سه عليه ،ولي�س له �أن ي�أكل مما ف�ضل من عمل ال�صبي ،و�إن كان فقرياً؛
خوفاً من �أن ال يتمكن ال�صبي من العمل فيما ي�ستقبل� ،أو مير�ض فال يجد ما ي�أكل،
( ((9منح اجلليل �شرح على خمت�صر �سيد خليل ،حممد علي�ش( .ت1299 :هـ) ،دار الفكر  -بريوت 1409 -هـ 1989 -م:7( .
.)478
(...( ((9هـ 977 -هـ) حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شربيني� ،شم�س الدين .فقيه �شافعي ،مف�سر� .أجمع �أهل م�صر على
�صالحه وو�صفوه بالعلم ،والعمل ،والزهد ،والورع .له ت�صانيف منها :ال�سراج املنري ،الإقناع ،مغني املحتاج .انظر ترجمته
يف :الأعالم (.)6 :6
( ((9مغني املحتاج (.)131 :1
(1000( ((9هـ1051 -هـ) من�صور بن يون�س بن �صالح الدين بن ح�سن بن �إدري�س البهوتي احلنبلي� .شيخ احلنابلة يف
ع�صره .من م�ؤلفاته :الرو�ض املربع ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،انظر ترجمته يف :الأعالم (.)307 :7
( ((9انظر :ك�شاف القناع (.)451-3450 :3
(459-902( ((9هـ) حممد بن حممد بن عبدالرحمن الرعيني� ،أبو عبداهلل ،املعروف باحلطاب :فقيه مالكي ،من كتبه
مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)58 :7
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وقال ابن لبابة :ال ب�أ�س �أن يكون باملعروف"( ،((10وقد بني املاوردي( - ((10رحمه
اهلل -وقت التعليم ومن يخت�ص به فقال" :وزمان التعليم يف �إ�سالمه �إلى الكتاب
�أو ال�صناعة بح�سب عادته وعرف �أهله خمت�ص بالبنني دون البنات ،وزمانه معترب
ذكيا قدم يف زمان احل�ضانة �إذا بلغ خم�ساً �أو �ستاً ،و�إن
بحال الولد ،ف�إن كان فطناً ًّ
كان بليداً �ضعيف التخيري� ،أخر �إلى زمان الكفالة� ،إذا بلغ �سبعاً �أو ثماناً ،و�إن كان
التعليم والت�أديب خمت�صاً بالغالم دون اجلارية ،وتخت�ص اجلارية ب�أن ت�ؤخذ باخلفر
وال�صيانة"( – ((10ونقول� :إن ال�صيانة ال تتنافى مع تعليم اجلارية �إذا وجد املح�ضن
الأمني؛ لأن ال�رشيعة جاءت باحلث على طلب العلم والتعلم للجن�سني ب�رشوط
و�ضوابط  -هذا وقد ر َّد ابن القيم  -رحمه اهلل� -سبب �ضياع الأبناء وف�سادهم �إلى
�إهمال الآباء تعليم الأوالد ،فقال" :و�صية اهلل للآباء ب�أوالدهم �سابقة على و�صية
الأوالد ب�آبائهم ،قال تعالى :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (الإ�رساء) .فمن �أهمل تعليم ولده ما ينفعه
وتركه �سدى ،فقد �أ�ساء �إليه غاية الإ�ساءة ،و�أكرث الأوالد �إمنا جاء ف�سادهم من قبل
الآباء و�إهمالهم وترك تعليمهم فرائ�ض اهلل و�سنته ف�أ�ضاعوهم �صغاراً ،فلم ينتفعوا
ب�أنف�سهم ومل ينفعوا �آباءهم كباراً ،كما عاتب بع�ضهم ولده على العقوق .فقال :يا
�أبت� ،إنك عققتني �صغرياً فعققتك كبرياً ،و�أ�ضعتني وليداً ف�أ�ضعتك �شيخاً"(.((10
( ((10مواهب اجلليل (.)392 :5
(464( ((10هـ450-هـ) علي بن حممد� ،أبو احل�سن املاوردي� ،أق�ضى ق�ضاة ع�صره .من العلماء الباحثني �أ�صحاب الت�صانيف
الكثرية النافعة .من كتبه :الأحكام ال�سلطانية ،وغريها ،النظر ترجمته يف :الأعالم (.)327 :4
( ((10احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�شافعي �شرح خمت�صر املزين ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�صري
ال�شافعي (ت450 :هـ) ،حتقيق :ال�شيخ علي حممد معو�ض  -ال�شيخ عادل �أحمد عبداملوجود ،ط ،1 :دار الكتب العلمية -
بريوت  -لبنان 1419 -هـ 1999-م.)507 :11( ،
( ((10حتفة املودود ب�أحكام املولود� ،أبو عبداهلل ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي (ت751 :هـ) ،حتقيق :عبدالقادر
الأرنا�ؤوط ،ط ،1مكتبة دار البيان  -دم�شق 1391 -هـ 1971 -م.)229 :3( ،
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هذا وقد راعت ال�رشيعة الإ�سالمية حاجة الطفل �إلى جانب الرتفيه يف حياته،
وما مت�س احلاجة �إليه ،وقد ورد يف ال�سنة النبوية عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -
�أنه زار �أحد �أبناء �أم ُ�سليم( ((10وكان طف ًال �صغرياً ،يلعب بطري �صغري ،فمات وكان
يداعبه ،فيقول عليه ال�صالة وال�سالم" :يا �أبا ُعمري ،ما فعل ال ُنغري"( ((10والنغري
طائر �صغري كان يلعب به هذا الطفل ،ومل ينقل عنه عليه ال�صالة وال�سالم �أنه نهر
هذا الطفل و�أهله عن اتخاذ الطائر ،فدل ذلك على �أنه يجب على الأب ومن يقوم
مقامه �إدخال ال�رسور يف نف�س الطفل� ،سواء �أكان بالعطاء �أم باملداعبة �أم بنحوه،
ب�رشط �أن ال يكون �شيئاً حمرماً �أو مما ي�ؤدي �إلى �رضر ،و�أن نفقة ذلك تكون يف
مال الطفل� ،إن كان له مال� ،أو من مال والده �إن كان قادراً ،وكذا ورد عن بع�ض
ال�صحابيات �أنهن كن ي�شغلن �أوالدهن ببع�ض الألعاب حتى يتمكنوا من ال�صيام،
ومعلوم �أن هذه الأ�شياء حتتاج �إلى بذل مال ،وقد ن�ص بع�ض الفقهاء على ذلك يف
حق اليتيمة ،فيكون غريها من باب �أولى ،يقول البهوتي  -رحمه اهلل" :-وللويل �أن
ي�أذن لل�صغرية �أن تلعب بلعب غري م�صورة� ،أي بال ر�أ�س ،وله �رشا�ؤها � -أي اللعب
غري امل�صورة ملحجورته -من مالها ن�صاً؛ لأنه ال حمظور فيه ،بل فيه م�صلحة التمرن
على ما يطلب منها ،و�رشا�ؤه لها من ماله �أولى؛ ليوفر لها مالها"(.((10
ولقد �أدركت اجلمعيات احلقوقية �أهمية ذلك ،ففي املادة ( )28-27من اتفاقية
حقوق الطفل:
 -1للطفل احلق يف تلقي التعليم املجاين والإجباري يف مراحل الدرا�سة الأولى

(� ((10أم ُ�سليم بنت ملحان بن خالد الأن�صارية ،والدة �أن�س بن مالك ،اختلف يف ا�سمها ،ا�شتهرت بكنيتها ،ماتت يف خالفة
عثمان .انظر :ترجمتها يف :تقريب التهذيب (�ص )757 :رقم (.)8737
( ((10حتفة املودود ب�أحكام املولود (.)451 :3
(� ((10أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب الأدب  -باب الكنية لل�صبي ...ح (.)2291 :5( )5850
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على الأقل ،وبع�ض من التعليم الذي ينمي ثقافته العامة ،وميكنه على �أ�سا�س تكاف�ؤ
الفر�ص من تنمية قدراته ،وحا�سة التب�رص والتمييز لديه ،والإح�سا�س بامل�س�ؤولية
اخللقية واالجتماعية ،بحيث ي�صبح ع�ضواً نافعاً يف املجتمع.
 -2تكون م�صالح الطفل احلقيقية هي املبد�أ املوجه لأولئك امل�س�ؤولني عن تعليم
الأطفال وتوجيههم ،وتقع هذه امل�س�ؤولية يف املقام الأول على الوالدين ،ويكون
للطفل الفر�ص الكاملة للعب والرتفيه الذي يجب �أن يوجه نحو الأهداف نف�سها،
�ش�أنه �ش�أن التعليم ،وعلى املجتمع وال�سلطات العامة �أن ت�سعى للعمل على التمتع
بهذا احلق( ،((10وكل هذا و�أكرث �أقر يف وثيقة عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم املقررة
يف قمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املادة ( )1الفقرة ( )1واملادة (.((10()18
املطلب الثالث :مقدار النفقة
وفيه �أربعة فروع:
الفرع الأول :حد تقدير النفقة للطفل عند الفقهاء:

مل يحدد الفقهاء  -رحمهم اهلل -مقداراً معيناً ،وال نوعاً بعينه لنفقة الطفل ،لكن
(((10
الذي تقرر عندهم �أن حد نفقة الطفل الواجبة كفايته باملعروف .يقول ال�رسخ�سي
 رحمه اهلل�" :-إن املعترب ما تقع به الكفاية ،وهذا �أظهر هنا ،ف�إن احلاجة تختلفباختالف �سن ال�صغري ،فال عربة بالتقدير الالزم فيه ،ولكن �إن كان مو�رساً �أمر ب�أن
( ((10انظرhttp://haithammalehfoundation.org/ar/index.php?option=com_ :
content&view=article&id=111:2010-08-05-20-20-05&catid=34:2010-07-1814-33-32&Itemid=53
( ((10انظر :جملة العدل ( ،)222-221العدد ( )24ربيع الآخر 1428هـ .وهذه الوثيقة هي ما مييز امل�سلمني يف هيئة الأمم
املتحدة ،فكل هذه القرارات من الهيئة موجودة ،يف �شريعة الإ�سالم و�أكرث فهي �صاحلة لكل زمان ومكان ،جاءت لكل الب�شر
مبا ي�صلحهم.
(...( ((10هـ 483 -هـ) حممد بن �أحمد بن �سهل� ،أبو بكر �شم�س الأئمة .قا�ضي من كبار الأحناف .كان �إماماً ،عالمة ،حجة،
متكلماً ،فقيهاً� ،أ�صولياً� .أ�شهر كتبه :املب�سوط يف الفقه� ،أماله وهو �سجني باجلب .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)315 :5
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يو�سع عليه يف النفقة والك�سوة على ح�سب ما يراه احلاكم فيه ،ويعترب فيه املعروف
يف ذلك كما يعترب يف نفقة الزوجة"( .((11وقال �صاحب (البهجة) من املالكية:
"النفقة على الطفل باملعروف"( .((11وجاء يف (نهاية املحتاج)" :وهي على الكفاية
فيجب �إعطا�ؤه ك�سوة و�سكنى تليق بحاله"( .((11وقال ابن قدامة  -رحمه اهلل:-
"و�إيجاب �أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف ،و�إيجاب قدر الكفاية ،و�إن
كان �أقل من مد �أو من رطلي خبز �إتيان باملعروف"( ،((11وقال ابن تيمية  -رحمه اهلل:
"فالواجب هو الرزق والك�سوة باملعروف يف النوع والقدر ،و�صفة الإنفاق،...
والقدر ال يتعني مقدار مطرد ،بل تتنوع املقادير بتنوع الأوقات"(.((11
الفرع الثاين :املراد بالكفاية باملعروف:

الكفاية :ما يحتاج �إليه مثله من طعام وك�سوة وم�سكن ونحو ذلك( ،((11واملعروف:
القدر الذي عرف بالعادة �أنه الكفاية( ،((11وقد ف�رس ابن العربي( - ((11رحمه اهلل-
املعروف بقوله" :باملعروف :يعني على قدر حال الأب من ال�سعة وال�ضيق"(.((11
وال تنايف بني ما قدمناه ،وبني ما ذكره ابن العربي ،ف�إن الواجب للطفل قدر الكفاية
باملعروف :نوعاً وقدراً و�صف ًة ،كما تعارف عليه النا�س يف بالدهم وفق حال والده
( ((11املب�سوط (.)210 :5
( ((11البهجة يف �شرح التحفة (.)705 :1
( ((11نهاية املحتاج (.)220 :7
( ((11املغني (.)350 :11
( ((11جمموع الفتاوى (.)57 :34
(� ((11شرح العمدة يف الفقه� ،أبو العبا�س �أحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين (ت727 :هـ) ،حتقيق :د� .سعود �صالح،
ط ،1 :مكتبة العبيكان  -الريا�ض 1413 -هـ.)154 :2( ،
( ((11انظر :املب�سوط ()181 :5؛ تف�سري القرطبي ()163 :3؛ جمموع الفتاوى ()55 :34؛ نيل الأوطار (.)342 :6
(468( ((11هـ 543 -هـ) حممد بن عبداهلل بن حممد الأ�شبيلي املالكي� ،أبو بكر بن العربي .كان من �أهل اليقني يف العلوم
واال�ستبحار فيها مع الذكاء املفرط ،ف�صيحاً ،بليغاً ،خطيباً .من م�ؤلفاته :عار�ضة الأحوذي� ،أحكام القر�آن .انظر ترجمته
يف :الأعالم (.)330 :6
(� ((11أحكام القر�آن ،البن العربي (.)327 :1
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من الي�سار والإع�سار؛ لأن التكليف بح�سب الو�سع ،واعتبار الو�سع مبني على
العادة( ،((11وقد ف�رس القرطبي( - ((12رحمه اهلل -قوله تعالى" :لينفق" فقال :لينفق:
�أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده ال�صغري على قدر و�سعه ،حتى يو�سع
عليهما �إذا كان مو�سعاً عليه ،ومن كان فقرياً فعلى قدر ذلك ،فتقدير النفقة بح�سب
احلال من املنفق ،واحلاجة من املنفق عليه"(.((12
ويقول ابن قدامة  -رحمه اهلل" :-ف�إذا �أنفق املو�رس نفقة املع�رس ،فما �أنفق من
عز َّ
وجل بني املو�رس واملع�رس يف الإنفاق،
�سعته ،وال َرزَق باملعروف ،وقد فرق اهلل َّ
ور َّد النفقة امل ُ ْط َلقة يف ال�رشع �إلى العرف ،فيما بني النا�س يف نفقاتهم يف حق
املو�رس ،واملع�رس ،واملتو�سط"( ،((12والتقدير بالكفاية املتعارف عليها بني النا�س
وفق عوائدهم يف بالدهم هو روح ال�رشيعة ،ومق�صد من مقا�صدها اجلليلة ،من
احلفاظ على النف�س ودفع ال�رضر ،والأ�صل يف ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم" :ال
�رضر وال �رضار"( ،((12و�إذا كان الواجب هو الكفاية باملعروف ،فمعلوم �أن الكفاية
باملعروف تتنوع بحال الطفل وحاجته ،وحال الأب من الي�سار والإع�سار ،وتتنوع
بالزمان كال�شتاء وال�صيف والليل والنهار ،واملكان  -كالبالد احلارة والباردة ،وبالد
التمر وال�شعري ،وبالد الفاكهة  -وغريها(.((12
( ((11انظر� :أحكام القر�آن� ،أبو بكر� ،أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص (ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد ال�صادق قمحاوي ،دار
�إحياء الرتاث العربي  -بريوت 1405 -هـ)106 :2( ،؛ املب�سوط (.)210 :5
(...( ((12هـ 671 -هـ) حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي القرطبي� ،أبو عبداهلل .كان �إماماً ح�سن
الت�صنيف جيد النقل .من م�صنفاته :التف�سري اجلامع لأحكام القر�آن ،التذكرة ب�أمور الآخرة .انظر ترجمته يف :الأعالم
(.)322 :5
( ((12تف�سري القرطبي (.)170 :18
( ((12املغني (.)353 :11
(� ((12أخرجه �أحمد يف م�سنده ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل� ،أبو عبداهلل� ،أحمد بن حنبل ال�شيباين (ت241 :هـ) ،م�ؤ�س�سة
قرطبة  -م�صر )326 :5( .من حديث عبادة بن ال�صامت ،و�صححه الألباين ،انظر� :صحيح اجلامع ال�صغري ح ()7517
(.)1249 :2
( ((12انظر :جمموع الفتاوى (.)56-55 :34
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الفرع الثالث  -الأ�صل يف حد تقدير النفقة بالكفاية :الأ�صل يف تقديرها بحد
الكفاية باملعروف :الكتاب ،وال�سنة ،والإجماع الفعلي ،والقيا�س ،واملعقول .فمن
عز َّ
وجل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯞﯟ
الكتاب :قول اهلل َّ

ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯭﯮﯯﯰﮊ

(البقرة.)233 :
وجه اال�ستدالل� :أن املعروف هو قدر الكفاية(.((12
ومن ال�سنة املطهرة :قوله  -عليه ال�صالة وال�سالم :-لهند  -ر�ضي اهلل عنها:-
"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"(.((12
وجه اال�ستدالل� :أنه  -عليه ال�صالة وال�سالم� -أمرها �أن ت�أخذ كفاية ولدها
باملعروف ،ومل يقدر لها نوعاً وال قدراً ،ولو تقدر ذلك ب�رشع �أو غريه لبني لها القدر
والنوع ،كما بني فرائ�ض الزكاة والديات(.((12
ومن الإجماع :ما جاء يف (فتح الباري) مرجحاً ومقرراً يف نفقة الزوجة ،ففيه:
"والراجح من حيث الدليل �أن الواجب الكفاية ،وال �سيما وقد نقل بع�ض الأئمة
الإجماع الفعلي يف زمن ال�صحابة والتابعني على ذلك ،وال يحفظ عن �أحد منهم
خالفه"( ((12ونفقة الطفل من باب �أولى.
ومن القيا�س� :أن نفقة الطفل هي نفقة ل�سد احلاجة ،فتقدر بالكفاية ،كنفقة
اململوك(.((12
( ((12الكايف يف فقه �أحمد (.)361 :3
(� ((12سبق تخريجه.
( ((12انظر :تف�سري القرطبي ()171 :18؛ مغني املحتاج ()571 :3؛ الكايف يف فقه �أحمد ()361 :3؛ جمموع الفتاوى (:34
.)56-55
( ((12فتح الباري (.)587 :9
( ((12انظر :الكايف يف فقه �أحمد (.)361 :3
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ومن املعقول� :أن نفقة الطفل على �سبيل املوا�ساة ،وهي تكون على قدر احلاجة،
ثم �إن ما وجب كفايته ال يتقدر �رشعاً يف نف�سه؛ لأنه يختلف باختالف الطبائع
و�أحوال النا�س وباختالف الأوقات(.((13
الفرع الرابع :متى تقدر النفقة:

الأ�صل يف نفقة الطفل �أن تكون على الكفاية باملعروف ،وفق ما يرتا�ضى به
الزوجان يف �صفة الإنفاق على ما تعارف عليه النا�س ،وهو يف اجلملة ال يخرج عن
�صورتني ،هما:
ال�صورة الأولى:

�أن يقوم الزوج بدفع نفقة ولده كاملة� ،سواء �أكانت �سنوية �أم ن�صف �سنوية �أم
�شهرية �أم �أ�سبوعية ،فيدفعها للزوجة ،فهي تتولى الإنفاق على الطفل من هذا املال،
فت�أتي بطعام الطفل وك�سائه ،ونحوه مما يحتاج �إليه ،وهذه ال�صورة قد ا�ستحبها
بع�ض فقهاء احلنفية ،يقول ال�رسخ�سي  -رحمه اهلل" :وتدفع نفقة ال�صغار �إلى املر�أة؛
لأن ال�صغري يف حجرها ،وهي التي ت�صلح طعامه ،فتدفع نفقته �إليها"(.((13
ال�صورة الثانية:

�أن يقوم الزوج بالإتيان بالطعام والك�ساء وما يحتاج �إليه الطفل من النفقة
وتوفريها يف املنزل ومتكني الزوجة منها .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :إذا كانت هذه
النفقة غري كافية� ،أو حمرزة عن الزوجة ،فماذا تفعل؟ ذهب الفقهاء �إلى �أنه يجوز
للزوجة �أن ت�أخذ من مال الأب ما يكفي ولدها باملعروف بدون �إذنه( ،((13وا�ستدلوا
بحديث هند  -ر�ضي اهلل عنها ،-فقد �أباح لها الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أخذ
( ((13انظر :فتح القدير ()382 :4؛ رو�ضة الطالبني ()493 :6؛ الو�سيط ()232 :6؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((13املب�سوط (.)185 :5
( ((13انظر :حا�شية ابن عابدين ( )393 :5املغني (.)357 :11
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كفاية ولدها باملعروف بدون علم �أو �إذن �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنه-يقول ابن تيمية
 رحمه اهلل -بعد �أن ذكر حديث هند  -ر�ضي اهلل عنها" :وفيه �أن للزوجة �أن ت�أخذكفاية ولدها باملعروف"( .((13وقد بوب البخاري( - ((13رحمه اهلل -بقوله" :باب �إذا
مل ينفق الرجل ،فللمر�أة �أن ت�أخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف"( .((13قال
ابن حجر( - ((13رحمه اهلل -يف �رشح هذه الرتجمة�" :أخذ امل�صنف هذه الرتجمة
من حديث الباب بطريق الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة ،فكذا يدل
على جواز �أخذ جميع النفقة عند االمتناع"( ،((13وقال يف مو�ضع �آخر" :والذي
يظهر يف �سياق الق�صة �أن منزله كان فيه ما حتتاج �إليه� ،إال �أنه ال ميكنها �إال من القدر
الذي �أ�شارت �إليه ،فا�ست�أذنت �أن ت�أخذ زيادة على ذلك بغري علمه"( .((13قال ابن
القيم  -رحمه اهلل�" :-إن الزوج �أو الأب �إذا مل يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة
والأوالد �أن ي�أخذوا قدر كفايتهم باملعروف"( .((13وهذا �إمنا يكون لو ا�ستطاعت �أن
ت�أخذ من ماله� ،أما حني ال ت�ستطيع� ،أو كانت ت�أخذ بعلمه واعتربه زائداً على الكفاية،
وح�صل التنازع والتخا�صم بينهما يف املقدار الكايف يف نفقة الطفل ،فذهب الفقهاء
( ((13جمموع الفتاوى (.)86 :34
(194( ((13هـ 256 -هـ) حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري� ،أبو عبداهلل �إمام الدنيا يف فقه
احلديث .له م�صنفات كثرية منها� :صحيح البخاري وهو �أغزر م�ؤلفاته فائدة و�أعظمها ،وقد �شرح يف عدة �شروح .انظر:
ترجمته يف تقريب التهذيب (�ص )468 :برقم (.)5727
( ((13فتح الباري (.)634 :9
(773( ((13هـ 852 -هـ) �أحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين� ،أبو الف�ضل �شهاب الدين ابن حجر .من �أئمة العلم
والتاريخ .برع يف الفقه والعربية� .صنف كتباً كثرية منها :فتح الباري ،وغريه .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)179-178 :1
( ((13فتح الباري (.)634 :9
( ((13امل�صدر نف�سه.
(� ((13إعالم املوقعني عن رب العاملني� ،أبو عبداهلل� ،شم�س الدين حممد بن �أبي بكر بن �أيوب الزرعي الدم�شقي (ت:
751هـ) ،حتقيق :طه عبدالر�ؤوف ،دار اجليل  -بريوت 1973 -م.)273 :4( ،
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يف �أن التقدير حينئذ يكون للحاكم :يقول ابن عابدين( - ((14رحمه اهلل" :-ولو
خا�صمته الأم� ،أي ب�أن �شكت منه �أنه ال ينفق� ،أو �أنه يقرت عليهم ،فر�ضها القا�ضي،
و�أمره بدفعها للأم ما مل تثبت خيانتها"( .((14وجاء يف (جواهر العقود)" :وتقدير
النفقة �إلى القا�ضي باالجتهاد"( ،((14ويقول ابن قدامة  -رحمه اهلل" :-يرجع يف
تقدير الواجب �إلى اجتهاد احلاكم �أو نائبه �إن مل يرتا�ضيا على �شيء"( ،((14وما �أجمل
ما ذكره ابن تيمية  -رحمه اهلل -يف هذه امل�س�ألة مما يكون مثلها مما ال يعرف مقداره
�إال بالعرف فقال�" :أما تقدير احلاكم النفقة والك�سوة ،فهذا يكون عند التنازع فيها،
كما يقدر مهر املثل �إذا تنازعا فيه ،وكما يقدر مقدار الوطء �إذا ادعت املر�أة �أنه ي� ُّرض
بها ،ف�إن احلقوق التي ال يعلم مقدارها �إال باملعروف ،متى تنازع فيها اخل�صمان
َّقدرها ويل الأمر"(.((14
وعلى القا�ضي �أن يراعي حال الطفل من مراحله ال�سنية ،وو�ضعه ال�صحي
واالجتماعي وكل ما يحتاج �إليه ،وحال الأب من الي�سار والإع�سار ،وكذا الزمان
واملكان وال�سعر يف البالد ،ويف ظل اخل�صخ�صة يف مرافق الدولة ،ف�إن اململكة
العربية ال�سعودية خ�صت مثل هذه املنازعات بدوائر خا�صة يف وزارة العدل تعني
القا�ضي على حتديد النفقة ،مثل الهيئة اال�ست�شارية ،والتي تقوم بدرا�سة الق�ضية
وال�س�ؤال عن �أحوال الأب يف الدوائر احلكومية والبنوك ونحوها ،ثم تقدر النفقة
(1198( ((14هـ 1252 -هـ) حممد �أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�شقي .فقيه الديار ال�شامية ،و�إمام احلنفية يف
ع�صره .من م�ؤلفاته :رد املحتار على الدر املختار ،يعرف بحا�شية ابن عابدين ،الرحيق املختوم .انظر ترجمته يف :الأعالم
(.)124 :6
( ((14حا�شية ابن عابدين (.)309 :5
( ((14جواهر العقود� ،شم�س الدين الأ�سيوطي (ت880 :هـ) ،دار الكتب العلمية  -بريوت (.)172 :2
( ((14املغني (.)352 :11
( ((14جمموع الفتاوى (.)54 :34
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وفق املعطيات التي تو�صلت �إليها ،وترفع الأمر �إلى القا�ضي( .((14وليعلم الأب �أو
من يقوم مقامه يف النفقة �أنها جتب �شيئاً ف�شيئاً ،فيعترب حاله يف كل ،ف�إذا قدرت
النفقة يف حال الع�رس وتبعه الي�سار بعد احلكم ،ف�إن ما قدر يف حال الع�رس قد زال
بزوال العذر فبطل ،فوجب عليه الإنفاق من �سعته يف حال الي�رس لقوله تعالى:
ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ )الطالق.((14()7

املطلب الرابع� :شروط نفقة الأطفال
ا�شرتط الفقهاء لنفقة الأطفال �رشوطاً �إذا حتققت وجبت النفقة ،وهي كما يلي:
ال�شرط الأول:

�أن يكونوا فقراء ال مال لهم وال ك�سب ي�ستغنون به عن �إنفاق غريهم ،ف�إن كانوا
مو�رسين مبال �أو ك�سب فال نفقة لهم ،وعليه �إذا كان لل�صغري عقار� ،أو ثياب ونحوها
واحتيج �إلى ذلك يف النفقة ،كان للأب �أن يبيع ذلك وينفق عليه منه وال حرج؛ لأن
الأ�صل �أن نفقة الإن�سان يف ماله �صغرياً كان �أو كبرياً ،والنفقة جتب له على �سبيل
املوا�ساة ،واملو�رس م�ستغن عن املوا�ساة ،وهذا ال�رشط متفق عليه بني الفقهاء(.((14
ويدخل حتت هذا ال�رشط م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :الرجوع بالنفقة:

واملق�صود بها :قيام املنفق املو�رس بالإنفاق على ال�صغري من مال نف�سه هو ،مع
وجود مال لل�صغري� ،سواء كان مال ال�صغري عيناً �أم عر�ضاً حا�رضاً �أو غائباً ،ثم يرجع
( ((14انظر :ق�ضايا و�أحكام .جملة العدل ( ،)278-276العدد ( )47رجب 1431هـ.
( ((14انظر :املب�سوط (.)185 :5
( ((14انظر :بدائع ال�صنائع ()34 :4؛ املعونة ()639 :2؛ الإ�شراف ()129 :1؛ مغني املحتاج ()571 :3؛ املغني (.)374 :11
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على ال�صغري مبا �أنفق ،فهل يحق له الرجوع �أم ي�شرتط لهذا الرجوع �رشوط؟ وبيان
هذه امل�س�ألة يف الفرعني التاليني:
ق�ضاء:
الفرع الأول :الرجوع بالنفقة
ً

ذهب احلنفية( ((14واملالكية( ((14وال�شافعية(� ((15إلى �أنه يحق للمنفق� ،سواء ،كان
�أباً �أم و�صياً �أن يرجع على مال ال�صغري �إذا �أ�شهد على �أنه �أنفق لريجع� ،أو كان ب�أمر
من القا�ضي.
ووجه هذا القول يو�ضحه الكا�ساين( - ((15رحمه اهلل -فيقول" :الولد ال�صغري �إذا
كان له مال حتى كانت نفقته يف ماله ال على الأب و�إن كان الأب مو�رساً ،ف�إن كان
املال حا�رضاً يف يد الأب �أنفق منه عليه ،وينبغي �أن ي�شهد على ذلك �إذ لو مل ي�شهد
فمن اجلائز �أن ينكر ال�صبي �إذا بلغ فيقول للأب� :إنك �أنفقت من مال نف�سك ال من
مايل في�صدقه القا�ضي؛ لأن الظاهر �أن الرجل املو�رس ينفق على ولده من مال نف�سه
و�إن كان لولده مال ،فكان الظاهر �شاهداً للولد فيبطل حق الأب ،و�إن كان املال
غائباً ينفق من مال نف�سه ب�أمر القا�ضي �إياه بالإنفاق لريجع �أو ي�شهد على �أنه ينفق
من مال نف�سه لريجع به يف مال ولده ليمكنه الرجوع ملا ذكرنا �أن الظاهر �أن الإن�سان
يتربع بالإنفاق من مال نف�سه على ولده ،ف�إذا �أمر القا�ضي بالإنفاق من ماله لريجع،
( ((14انظر :بدائع ال�صنائع ()34 :4؛ فتح القدير (.)410 :4
( ((14وقد ا�شرتط املالكية يف الرجوع يف مال ال�صبي ما يلي� -1 :أن يكون له مال حني الإنفاق� -2 .أن يعلمه املنفق� -3 .أن
يتعذر الإنفاق منه كعر�ض �أو عني لي�ست بيد املنفق ويع�سر الو�صول �إليها ،ما مل جتر عادة البلد برجوع الآباء على الأبناء
يف العر�ض� -4 .أن ينوي املنفق الرجوع� -5 .أن يحلف �أنه �أنفق لريجع ،وهذا �إذا مل يكن �أ�شهد ،قال العدوي( :قوله وحلف
�أنه �أنفق لريجع ولو من �أب �أو و�صي ،وحمل حلفه �إال �أن يكون �أ�شهد �أو ًال �أنه ينفق ويرجع)� -6 .أن يبقى ذلك املال ال �إن
تلف وجتدد غريه� -7 .أال يكون �سرفاً جاء يف �شرح التحفة( :و�إذا �أنفق عليه يف ختنه وعر�سه وعيده فال يلزمه �إال ما كان
معروفاً ال ما كان �سرفاً وما �أنفق على اللعابني يف عر�سه ونحوه ال يلزم الولد) .انظر :معني احلكام ()369 :1؛ البهجة يف
�شرح التحفة (.)705 ،688 :1
( ((15انظر :الو�سيط (.)233 :6
( ....( ((15هـ 587 -هـ) �أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين ،عالء الدين احلنفي .برع يف علم الأ�صول والفروع .من
م�صنفاته :كتاب البدائع .انظر ترجمته يف :الأعالم (.)70 :2
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�أو �أ�شهد على �أنه ينفق لريجع فقد بطل الظاهر ،وتبني �أنه �إمنا �أنفق من ماله على طريق
القر�ض وهو ميلك �إقرا�ض ماله من ال�صبي فيمكنه الرجوع(.((15
الفرع الثاين  :الرجوع بالنفقة ديانة:

يقول ال�رسخ�سي  -رحمه اهلل" :-ف�إن كان مال الولد غائباً �أمر الأب ب�أن ينفق
عليه من ماله ،على �أن يرجع يف مال الولد �إذا ح�رض ماله ،لكنه �إن �أ�شهد فله �أن
يرجع يف احلكم ،و�إن �أنفق بغري �إ�شهاد لكن على نية الرجوع ،فله �أن يرجع فيما بينه
وبني اهلل تعالى ،ويف احلكم لي�س له ذلك؛ لأن الظاهر �أنه يق�صد التربع مبثل هذا،
والقا�ضي يتبع الظاهر ،ف�أما فيما بينه وبني اهلل تعالى فله �أن يرجع؛ لأن اهلل تعالى عامل
مبا يف �ضمريه"(.((15
امل�س�ألة الثانية:حكم ك�سب الطفل:

�إذا كان الطفل بلغ حد الك�سب فال حرج على الأب �أن يحمل ال�صبي عليه وينفق
عليه منه؛ ف�إن هرب �أو امتنع لزم الأب الإنفاق عليه ،ومل يحدد الفقهاء �سناً معيناً
للك�سب ،لكن الظاهر �أن الك�سب مقيد بح�سب القدرة ،وهذا القيد يختلف من
طفل لآخر ومن جن�س عمل لآخر ،وي�شرتط يف تك�سب الطفل ما يلي:
� -1أن يكون قادراً على ك�سب كفايته؛ ف�إن كان غري قادر على التك�سب ،فال
يجوز لوليه �أن يكلفه ماال يطيق ،وهو ملزم بالإنفاق عليه و�سد كفايته �رشعاً،
وا�ستثنى الفقهاء البنات من التك�سب؛ لأن �أمرهن �آكد من الذكور؛ لأنهن ال يقدرن
على التك�سب؛ ملا فيه من االختالط بينها وبني �صاحب العمل� ،إال �إذا دفعها الويل
�إلى تعلمها الغزل ونحوه ،واكتفت بهذه ال�صنعة ،ف�إنه ال يلزمه نفقتها �إال �إذا كانت
( ((15بدائع ال�صنائع (.)34 :4
( ((15املب�سوط ()223 :5؛ وانظر :بدائع ال�صنائع (.)35 :4
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ال تكفي ف�إنه يكمل لها النفقة(.((15
وجاء يف (مواهب اجلليل)" :و�إن �آجر الرجل ابنه من نف�سه �أو من غريه ومثله ال
ي�ؤاجر ف�سخت الإجارة و�أنفق الأب عليه �إن كان الأب غنياً واالبن عدمياً ال مال له ،ف�إن
كان له مال �أنفق عليه منه وله �أن ي�ؤاجره فيما ال معرة على االبن فيه"( .((15وقد ن�ص
نظام العمل والعمال ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 21/يف 1389/9/6هـ
املوافق 1969/11/16م على منع ت�شغيل الأطفال ممن هم دون �سن الثالثة ع�رشة
حماية لهم من الأعمال اخلطرية �أو ال�ضارة بال�صحة( ،((15والتن�صي�ص ب�سن ثالثة
ع�رش بح�سب الأحوال والظروف والعادات بدليل اال�ستثناء الوارد يف النظام ،ثم
�إن الطفل يف هذه ال�سن غالباً ال يقدر على العمل ج�سمياً وعقلياً وال يدرك حقيقة
العمل ،وما يرتتب عليه ،وقد ن�ص احلطاب على ذلك بقوله" :ومثله ال ي�ؤاجر".
� -2أن يكون ك�سبه حال ًال ،كك�سب الأطفال املخرتعني الذين ينالون ما ًال على
اخرتاعاتهم يف املجاالت املتعددة �سواء من الدولة �أو ال�رشكات ،وكذا الأطفال
الذين ينالون مكاف�أة على التعليم كما يف مدار�س التحفيظ يف اململكة العربية
ال�سعودية وغريها من الدول الإ�سالمية ،وكذا الأطفال الريا�ضيون الذين يتقا�ضون
رواتب من الأندية التي ي�شاركون يف �أن�شطتها� ،أما �إن كان الك�سب حراماً كالتك�سب
ب�آلة املالهي �أو الغناء امل�صاحب لها� ،أو بالرق�ص �أو بيع ال�سي ديهات غري الأخالقية
�أو اللعب بالقمار وغريها من الألعاب املحرمة �أو التك�سب باجل�سد ،فهذا الك�سب
كالعدم ،فيلزم ول َّيه زج ُره عنه وقيامه بالإنفاق عليه �رشعاً ،ف�إن كان الويل هو من
�شجعه على ذلك فعليه الإثم وعليه التخل�ص من الأموال املحرمة.
( ((15انظر :فتح القدير ()410 :4؛ معني احلكام ()370 :1؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((15مواهب اجلليل (.)392 :5
( ((15انظر :اللجنة الوطنية للطفولة (�ص.)125 :
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� -3أن يكون هذا الك�سب مما يليق به من حيث �سنه وحاله ،فال يجوز للويل �أن
يجعل الطفل يذل نف�سه ل�س�ؤال النا�س (الت�سول) مع غنى قرابته( .((15يقول الغزايل
 رحمه اهلل" :-هل يحل ال�س�ؤال؟ فيه خالف للأ�صحاب ،وظاهر الأخبار تدل علىحترميه ،وفيه ت�شديدات ،وباجلملة �أخذ املال من القريب �أهون من ال�س�ؤال  -ف�إن
احتاج لل�س�ؤال ب�سبب �إهمال �أو عجز من املنفق والدولة  -فعلى اجلملة �إذا �س�أل فال
يذل نف�سه ،وال ي�ؤذي امل�س�ؤول ،وال يلح يف ال�س�ؤال"(.((15
� -4أن ال يكون يف التك�سب �رضر نف�سي وبدين واجتماعي؛ لأن ال�رضر مدفوع
من ال�رشيعة ،وهذا الأمر مبثابة القتل املعنوي للطفل ،وقد قال تعالى :ﮋ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)الإ�رساء).
وقد ن�صت اتفاقية حقوق الطفل يف املادة ( ،)32وكذا وثيقة عهد حقوق الطفل يف
الإ�سالم املنبثق من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املادة ( ،18الفقر  ،)2-1ون�ص نظام
العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
م 21/يف 1389/9/6هـ املوافق 1969/11/15م" على وجوب رقابة الطفل
�ضد كافة �أ�شكال الإهمال ،والق�سوة ،واال�ستغالل ،و�أن ال يكون مو�ضع اجتار ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،وال ي�سمح بقبول الطفل يف العمل قبل �سن منا�سب من العمر،
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن ُي ْحمل على العمل� ،أو ي�سمح له باال�شتغال ب�أي
حرفة �أو عمل ي�رض ب�صحته� ،أو تعليمه� ،أو يعيق منوه اجل�سماين� ،أو العقلي� ،أو
الأخالقي"(.((15
( ((15انظر :مغني املحتاج (.)571 :3
( ((15الو�سيط (.)231 :6
( ((15انظر :جملة العدل ( ،)216العدد ( )24ربيع الآخر 1428هـ؛ اللجنة الوطنية للطفولة (http:// .)135 ،39
&haithammalehfoundation.org/ar/index.php?option=com_content
view=article&id=111:2010-08-05-20-20-05&catid=34:2010-07-18-14-13-32&Itemid=53 ttp://childhood.gov.sa/vb/lajnal/files/sa_report.pdf
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امل�س�ألة الثالثة � :إن كان لهم مال ال يكفيهم:

ذهب الفقهاء �إلى �أنه �إذا كان للطفل مال� ،أو ك�سب ال يكفي ف�إنه يجب له �إكمال
نفقته ،وكذا �إن نفد ماله قبل بلوغه(.((16
ال�شرط الثاين:

�أن يكون ما ينفق على الطفل فا�ض ًال عن نفقة الأب� ،إما من ماله �إن كان ذا
مال ،و�إما من ك�سبه ك�أ�صحاب املهن ونحوهم؛ لأن القدرة بالك�سب كالقدرة باملال،
فالذي ال يف�ضل عنه �شيء ال �شيء عليه ،ومن ثم تنتقل نفقة هذا الطفل �إلى قرابته
من الأغنياء �أو �إلى الدول ممثلة يف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وهذا ال�رشط
متفق عليه بني الفقهاء( ،((16وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم�" :إذا كان �أحدكم فقرياً
فليبد�أ بنف�سه ،ف�إن كان فيها ف�ضل فعلى عياله ،ف�إن كان فيها ف�ضل فعلى ذي قرابته
�أو قال :على ذي رحمه ،ف�إن كان ف�ض ًال فههنا وههنا"( ،((16ويدخل حتت هذا ال�رشط
م�س�ألة االمتناع عن الإنفاق ،وفيها ثالثة فروع:
الفرع الأول :االمتناع عن الإنفاق ب�سبب االمتناع عن التك�سب مع القدرة ،ف�إذا
امتنع الأب عن التك�سب للنفقة على �أطفاله وهو قادر فهل يجرب على التك�سب.
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول الأول:

يلزم الأب التك�سب �إن كان قادراً على الك�سب؛ لينفق على من جتب عليه
( ((16انظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،حممد عرفة الد�سوقي (ت1230 :هـ) ،حتقيق :حممد علي�ش ،دار الفكر،
بريوت ()503 :3؛ مغني املحتاج ()571 :3؛ ك�شاف القناع (.)420-419 :4
( ((16انظر :فتح القدير ()410 :4؛ ال�شرح الكبري� ،أبو الربكات� ،سيدي �أحمد الدردير (ت1201 :هـ) ،حتقيق :حممد
علي�ش ،دار الفكر  -بريوت ()503 :3؛ مغني املحتاج ()507 :3؛ ك�شاف القناع (.)420 :4
(� ((16أخرجه �أحمد يف م�سنده ح ( )305 :3( )14312من حديث جابر؛ و�أخرجه �أبو داود يف �سننه  -كتاب العتق  -باب يف بيع
املدبر ،ح ( ،)27 :4( )3957و�صححه الألباين .انظر� :صحيح اجلامع ال�صغري ح(.)191 :1( )747
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نفقته ،ومنهم الأوالد ،و�إليه ذهب احلنفية( ،((16وال�شافعية يف الأ�صح عندهم(،((16
واحلنابلة( .((16و�إن مل يكن قادراً على الك�سب ،فقال احلنفية :يلزمه �أن يتكفف
النا�س ،وقال ال�شافعية :ال يلزمه ذلك ،ولكن لو فعل ،ف�صار له مال ،لزمه �أن ينفق
على �أوالده( .((16وا�ستدلوا بال�سنة املطهرة ،واملعقول.
فمن ال�سنة املطهرة:

ما روى عبداهلل بن عمرو( - ((16ر�ضي اهلل عنهما -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم" :كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من يقوت"( .((16وجه الداللة :بني احلديث
�أن من عظائم الذنوب� ،أن ي�ضيع املرء من هو م�س�ؤول عنهم ،ومنهم الأوالد ،ومن
ت�ضييعهم تركهم بال نفقة ،مع القدرة على حت�صيلها بالعمل.
من املعقول:

� -1أن الإنفاق على الأوالد عند فقرهم ،وعجزهم عن الك�سب �إحياء لهم ،ويف
االمتناع عن الك�سب �إتالف لهم ،وال يحل للأب ذلك.
� -2أن ولد الإن�سان بع�ضه ،لثبوت اجلزئية بينهما ،فكما يجب عليه �أن يكت�سب
لنفقة نف�سه ،فكذلك لنفقة جزئه.
( ((16بل �إنه يحب�س �إذا امتنع ،يقول ابن الهمام�( :إن كان قادراً على التك�سب اكت�سب ،ف�إن امتنع عن الك�سب حب�س بخالف
�سائر الديون ،وال يحب�س والد و�إن عال يف دين ولد له و�إن �سفل �إال يف النفقة؛ لأن االمتناع �إعالف النف�س وال يحل للأب
ذلك ...و�إذا مل يف ك�سبه بحجاتهم �أو مل يكت�سب لعدم تي�سر الك�سب �أنفق عليهم القريب ورجع على الأب �إذا �أي�سر ويف
جوامع الفقه� :إذا مل يكن للأب مال واجلد �أو الأم �أو اخلال ،والعم مو�سر يجرب على نفقة ال�صغري ويرجع بها على الأب
�إذا �أي�سر ،وكذا يجرب الأبعد �إذا غاب الأقرب ثم يرجع عليه) فتح القدير (.)411 :4
( ((16انظر :رو�ضة الطالبني ()84 :9؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((16انظر :الرو�ض الندي يف �شرح كايف املبتدي يف فقه �أحمد بن حنبل� ،أحمد البعلي (ت1189 :هـ)� ،أ�شرف على طبعه:
عبدالرحمن حممود من علماء الأزهر .امل�ؤ�س�سة ال�سعيدية بالريا�ض�( .ص.)437 :
( ((16انظر :فتح القدير ()411 :4؛ رو�ضة الطالبني ()84 :9؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((16عبداهلل بن عمرو بن العا�ص بن وائل بن ها�شم ال�سهمي� .أبو حممد� ،أحد ال�سابقني املكرثين من ال�صحابة ،و�أحد
العبادلة الفقهاء .مات (65هـ) بالطائف على الأ�صح .انظر ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )315 :رقم (.)3499
(� ((16سبق تخريجه (�ص.)15 :
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� -3أن حاجات الأوالد منوطة بالآباء ،فال يجوز ت�ضييعهم بعدم الك�سب مع
القدرة عليه(.((16
القول الثاين:

ال يلزم الأب �أن يتك�سب لينفق على �أوالده ،و�إن كان قادراً على الك�سب،
و�إليه ذهب املالكية( ،((17وهو القول الثاين عند ال�شافعية( .((17وا�ستدلوا باملعقول:
�أن الإن�سان ال يلزمه �أن يكت�سب لق�ضاء دينه ،فكذا ال يلزمه االكت�ساب لينفق على
الدين ال ين�ضبط ،والنفقة غالباً
الدين؛ لأن َّ
ولده( .((17ويرد عليه� :إن النفقة تخالف َّ
ما تكون ي�سرية.
الراجح :القول الأول؛ لقوة الأدلة ،فاحلديث �رصيح يف النهي عن ت�ضييع
الأوالد ،ومن ت�ضييعهم ترك الك�سب مع القدرة عليه ،وقد جاءت املادة ( )14من
وثيقة عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم الفقرة ( :)5ت�ضمن الدول الأطراف للطفل
التدابري الالزمة لإجبار الوالدين �أو امل�س�ؤول عنه �رشعاً �أو قانوناً الإنفاق عليه يف
حدود ا�ستطاعتهم( .((17وقد ن�صت الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية على �أن
الوالدين والأو�صياء م�س�ؤولون عن الأطفال ،وعليهم عدم التق�صري يف حقوقهم
ومنها :النفقة ،والن�سب ،والر�ضاعة ،واحل�ضانة ،والرتبية ،وذلك من خالل والية
الوالدين على �أوالدهم ،واعترب ذلك �أمانة يف �أعناق الوالدين �سيحا�سبهم اهلل عليها
لقوله عليه ال�صالة وال�سالم�" :أال كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالإمام
الذي على النا�س راع وهو م�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته وهو
( ((16انظر :رو�ضة الطالبني ()84 :9؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((17انظر :منح اجلليل (.)478 :7
( ((17انظر :رو�ضة الطالبني ()84 :9؛ مغني املحتاج (.)571 :3
( ((17انظر :امل�صدرين نف�سيهما.
( ((17جملة العدل ( ،)216العدد ( )24ربيع الآخر 1428هـ.
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م�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية على �أهل بيت زوجها وولده وهي م�س�ؤولة عنهم،
وعبد الرجل راع على مال �سيده وهو م�س�ؤول عنه� ،أال فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته"( ،((17وجاء يف املادة ( 27الفقرة  )4من الئحة اللجنة الوطنية للطفولة:
ين�ص النظام على �إلزام ويل الأ�رسة وهو املنفق ب�إداء النفقة ملن هم يف واليته ،وهم:
الزوجة والأوالد ،ويعاقب املنفق القادر عند امتناعه عن القيام بحق النفقة(.((17
الفرع الثاين :االمتناع من الأب عن الإنفاق ب�سبب ع�سره:

ذهب احلنفية( ((17وال�شافعية يف قول(� ((17إلى �أنه ال ي�شرتط ي�سار الأب يف الإنفاق
على �أوالده ال�صغار ،بل يلزمه اال�ستقرا�ض ووفا�ؤه مع الي�سار ،وقد ن�ص الكا�ساين
 رحمه اهلل :-على �أن الي�سار لي�س ب�رشط ،و�إمنا ال�رشط القدرة على الك�سب،ولهذا قال" :ولو كان لهم جد مو�رس مل تفر�ض النفقة على اجلد،ولكن ي�ؤمر اجلد
بالإنفاق عليهم عند حاجتهم ،ثم يرجع به على ابنه؛ لأن النفقة ال جتب على اجلد مع
وجود الأب �إذا كان الأب قادراً على الك�سب� ،أال ترى �أنه ال يجب عليه نفقة ابنه،
فنفقة �أوالده �أولى"( ،((17وهذا القول ي�شهد به ظاهر كالم الفقهاء عند قولهم�( :أو
من ك�سبه) و(�أو) تقت�ضي املغايرة ،والذي تعارف عليه النا�س قدمياً وحديثاً �أن الأب
�إذا �أع�رس بالنفقة وكان قادراً على اال�ستدانة ف�إنه يلزمه ذلك لإحياء نف�سه وبع�ضه،
ف�إن مل يجد من يقر�ضه �سقطت النفقة عنه لقوله تعالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ
عز �ش�أنه :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ (البقرة.)286:
(التغابن .)16:وقوله َّ
(� ((17أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب ال�صالة  -باب اجلمعة يف القرى واملدن ح (.)304 :1( )853
( ((17انظر :اللجنة الوطنية للطفولة (http://childhood.gov.sa/vb/lajnal/files/sa_.)62
.report.pdf
( ((17انظر :بدائع ال�صنائع (.)36-35 :4
( ((17انظر :مغني املحتاج (.)570 :4
( ((17بدائع ال�صنائع (.)36-35 :4
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وتنتقل النفقة �إلى قرابته والرجوع عليه عند ي�رسه.
الفرع الثالث :االمتناع عن الإنفاق ب�سبب الغياب.

نفقة الأوالد ال يتوقف وجوبها على ق�ضاء القا�ضي؛ لأنها جتب ديانة من ال�رشع،
وهي جتب بطريق الإحياء؛ ملا فيها من دفع الهالك لتحقق معنى اجلزئية بني املنفق
واملنفق عليه ،وال�صغار لهم احلق يف مال الأب �إن كانوا فقراء ،فلو كان الأب غائباً
ومل يرتك لهم نفقة وال كفي ًال وله مال حا�رض �أمر القا�ضي بالإنفاق من ماله احلا�رض،
والأمر من القا�ضي بالإنفاق �إمنا هو �إعانة ال ق�ضاء ،قال ابن الهمام( - ((17رحمه اهلل:
"كل من يق�ضى له بالنفقة عند غيبته من عليه جاز له �أن ي�أخذ �إذا قدر بال ق�ضاء،
فالوالدان والولد والزوجة �إذا قدروا على مال جن�س حقهم جاز لهم �أن ينفقوه على
�أنف�سهم �إذا احتاجوا ،وال يق�ضى بنفقة يف مال غائب �إال له�ؤالء ،ووجه الفرق �أن
نفقة ه�ؤالء واجبة قبل الق�ضاء ،ولهذا كان لهم �أن ي�أخذوا ،فكان ق�ضاء القا�ضي �إعانة
لهم"( .((18وكذا �إن كان له مال وديعة �أم دين عند �إن�سان وهو مقر بهما� ،سواء �أكان
ماله عيناً �أم عر�ضاَ كالعقار ،ف�إنه يباع عليه( .((18وكذا يتبع الأب بالنفقة يف حال غيبته
�إن كان مو�رساً �إذا �أنفق عليهم رجل من عامة امل�سلمني ،جاء يف (تهذيب املدونة):
"ومن �أنفق على ولد غائب وهم �صغار بغري �أمره� ،أو �أنفقت زوجته على نف�سها يف
غيبته بغري �أمره ثم قدم ،فلهما �أن يرجعا عليه مبا �أنفقا يف غيبته �إن كان مو�رساً ،و� ْإن ال
فال .ولو غاب وهو مو�رس ف�أمر الإمام رج ًال من املو�رسين بالنفقة على ولده ال�صغري
لزمه ذلك .وكذلك لو �أنفق هو عليه بغري �أمر الإمام على وجه الإقرا�ض له ليتبعه
(790( ((17هـ861-هـ) حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن م�سعود ،ال�سوا�سي ،الإ�سكندري ،كمال الدين املعروف بابن
الهمام ،من علماء احلنفية .له م�صنفات كثرية منها� :شرح فتح القدير .انظر ترجمته يف :الإعالم (.)255 :6
( ((18فتح القدير (.)423 :4
( ((18انظر :بدائع ال�صنائع ()37 :4؛ ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي ،للدردير (.)497 :3
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بذلك �إذا حلف �أن ذلك منه مبعنى ال�سلف ،وكانت له على النفقة بينة"(.((18
املطلب اخلام�س :نفقة الطفل اليتيم
تيم :الذي مات �أبوه ،فهو
اليتيم لغة� ،أ�صل اليُ ْتم  -بال�ضم والفتح :االنفرا ُد .اليَ ُ
َيتي ٌم حتى يبلغَ ،ف�إذا بلغ زال عنه ا�سم اليتيم حقيق ًة؛ لأن اليتم :فقدان الأب حني
احلاجة( .((18اليتيم ا�صطالحاً :من ال �أب له ومل يبلغ من ذكر �أو �أنثى( ،((18ويلحق
به اليتيم حكماً وهو من عجز �أبوه عن نفقته حقيقة �أو حكماً ،ب�أن كان غري قادر
على النفقة .وقد عرف اليتيم يف نظام ال�ضمان االجتماعي املادة ( )1ب�أنه� :أي ذكر
�أو �أنثى تويف �أبوه ومل يتجاوز �سن الثامنة ع�رش ،ولي�س له عائل مقتدر �أو م�صدر
كاف للعي�ش ،ويعد يف حكم اليتيم جمهول الأب ،وكذلك من ثبت غياب �أبيه ومل
يعرف مكان �إقامته مدة تزيد على �ستة �أ�شهر(.((18
الطفل اليتيم ومن يف حكمه يف النفقة له ثالثة �أحوال:
احلالة الأولى� :أن يكون له مال:

فال خالف بني الفقهاء يف �أن اليتيم �إذا كان ذا مال فنفقته من ماله ،فينفق عليه الويل
منه باملعروف من غري �إ�رساف وال تقتري ،ف�إذا قرت عليه �أثم و�إذا �أ�رسف �أثم ،و�ضمن
لتفريطه( ((18وتتفاوت تلك النفقة بقلة مال اليتيم وكرثته واختالف حاله ،فينفق عليه
( ((18تهذيب املدونة� ،أبو �سعيد ،خلف بن �أبي القا�سم القريواين (ت372 :هـ) ،مركز البحوث  -دبي (.)140 :3
( ((18انظر :ل�سان العرب ،مادة (يتم).
( ((18انظر :احلاوي الكبري ()437 :8؛ مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى ،م�صطفى ال�سيوطي الرحيباين (ت:
1243هـ) ،املكتب الإ�سالمي  -دم�شق 1961 -م.)361 :4( .
( ((18انظرhttp://www.boe.gov.sa/MViewSubSystemDetails. :
aspx?SubSystemID=187
( ((18انظر :حا�شية ابن عابدين ()725 :6؛ جامع �أحكام ال�صغار ،حممد بن حممود الأ�سرتو�شني (ت632 :هـ) ،ت:
عبداحلميد البيزيل ،ط1982 ،1 :م ()147 :4؛ �أحكام القر�آن ،البن العربي ()324 :1؛ ال�شرح الكبري ،للدردير ()454 :4؛
الإ�شراف ()130 :1؛ مغني املحتاج ()176 :2؛ ك�شاف القناع (.)435 :3
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بقدر ما يليق ،ف�إن كان �صغرياً وماله كثري اتخذ له ظئراً � -أي مر�ضعاً -وحوا�ضن
وو�سع عليه يف النفقة .و�إن كان كبرياً قدر له ناعم اللبا�س و�شهي الطعام واخلدم.
و�إن كان دون ذلك فبح�سبه .و�إن كان ماله دون ذلك فخ�شن الطعام واللبا�س قدر
احلاجة ،وله تربيته ومداواته وتعليمه القر�آن والآداب �إن كان �أه ًال لذلك ،ف�إن مل يكن
�أه ًال للتعليم فعليه �أن يتكلف يف تعليمه قدر ما يقر�أ يف �صالته ،ويجوز �أن ي�سلمه
يف �صناعة �إذا كانت م�صلحته يف ذلك كم�أكوله وم�رشوبه وملبو�سه ،ويحر�ص على
�أن تكون نفقته حال ًال(.((18
ومال اليتيم �إما �أن يكون (منقو ًال) فينفق عليه منه ،ولوليه �أو و�صيه �أن يبيع
وي�شرتي مبثل القيمة �أو بغنب ي�سري� ،أما �إذا كان بغنب فاح�ش فالعقد غري �صحيح؛ لقوله
تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ (الأنعام.)152 :
ف�إن كان املال عر�ضاً كالعقار �أو الأرا�ضي واملزارع وامل�صانع ونحوها من العرو�ض،
فهل يجوز للو�صي �أو من ينوب منابه بيع �شيء منها للإنفاق منها على اليتيم؟ ذهب
الفقهاء �إلى عدم جواز بيع العقار وما يف حكمه� ،إال �إذا وجد م�سوغ �رشعي ،ك�أن
ال يكون لليتيم مال غريه وكان يف حاجة �إلى النفقة منه ،وال �سبيل �إلى ذلك �إال ببيع
العقار ،فيبيع منه قدر ما يكفي للإنفاق عليه(.((18
م�س�ألة :هل يجوز للو�صي خلط نفقة اليتيم مباله؟ اختلف الفقهاء يف خلط مال
( ((18انظر :الفتاوى الهندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية .الع َّ
المة الهمام ال�شيخ نظام وجماعة �ضبطه :عبداللطيف
عبدالرحمن .ط)45 :6( 1 :؛ تف�سري القرطبي ()101-100 :20 ،33 :5؛ ال�شرح الكبري ،للدردير ()454 :4؛ احلاوي (:10
)203؛ املغني ()468 :4؛ ك�شاف القناع (.)398 :4
( ((18انظر :حا�شية ابن عابدين ()711 :6؛ اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل ،اخلر�شي (ت1102 :هـ) ،دار الفكر
للطباعة  -بريوت ()243 :6؛ الأم ()127 :4؛ ك�شاف القناع (.)487 :4
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الو�صي مبال اليتيم مطلقاً ،واتفقوا على �أنه يجوز للو�صي �أن يخلط نفقة اليتيم مباله
�إذا كان يف خلطها رفقاً باليتيم و�إ�صالحاً؛ لأن املخالطة مق�صودة ب�رشط الإ�صالح
لليتيم؛ لقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ (البقرة)؛ ولأنه ال بد منه للإرفاق ،والإفراد ي�شق وخا�صة �إن كان
اليتيم يف بيته� ،أما �إن كان فيه �إرفاق للويل فيمتنع؛ لأن امل�صلحة تراعى يف اليتيم
دون غريه(.((18
م�س�ألة� :إن كان اليتيم قادراً على الك�سب ومل يبلغ احللم فهل جتب نفقته على
غريه؟
اختلف الفقهاء على قولني - :القول الأول� :أن نفقته ال جتب على غريه ما دام
قادراً على الك�سب ،بل يحمله ول ّيه على الك�سب ،وينفق عليه منه ،و�إليه ذهب
احلنفية( ((19وال�شافعية( ،((19وا�ستدلوا باملعقول :وهو �أن القدرة على االكت�ساب
كالي�سار(.((19
القول الثاين :التمييز بني من تكون له حرفة وبني من ال حرفة له ،فالذي يقدر
على الك�سب وكانت له حرفة ،ال جتب نفقته؛ و�إذا مل تكن له حرفة ،وجبت نفقته
على غريه .و�إليه ذهب احلنابلة( ((19وا�ستدلوا باملعقول :وهو �أن احلرفة تغنيه ،ونفقة
القريب ال جتب �إال مع الفقر ،وال بد �أن تكون احلرفة مما يح�صل بها غناه ،و�إنْ ال
( ((18انظر� :أحكام القر�آن ،للج�صا�ص ()332 :1؛ الذخرية� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف (ت684 :هـ) ،حتقيق:
حممد حجي ،دار الغرب  -بريوت 1994 -م ()242-241 :8؛ مغني املحتاج ()78 :3؛ املغني (.)268 :4
( ((19انظر :فتح القدير (.)410 :4
( ((19انظر :رو�ضة الطالبني (.)490 :6
( ((19انظر :نف�س امل�صدرين ال�سابقني.
( ((19انظر :املغني ()378 :11؛ ك�شاف القناع (.)483 :5
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وجب الإكمال( ،((19وهو الراجح؛ لأن الذي لي�ست له حرفة حمتاج ،و�أما �صاحب
احلرفة ف�إنها تغنيه ،وال جتب النفقة �إال مع الفقر لكن يجب مراعاة ما ذكرنا �سابقاً
من �ضوابط هذه احلرفة ومدى مالءمتها لليتيم دينياً و�صحياً واجتماعياً وكفاية احلد
الأدنى من التعليم النظامي ،و�إذا كان الولد يف حياة �أبيه يتك�سب مع وجود املنفق
عليه ابتداء ،ففي حالة عدم املنفق عليه من باب �أولى.
احلالة الثانية� :أن ال يكون له مال.

اختلف الفقهاء( ((19يف تعيني القريب الذي جتب عليه نفقة الطفل اليتيم الذي ال
مال له على عدة �أقوال� ،س�أذكر �أهمها:
القول الأول :جتب نفقة الطفل اليتيم على الورثة رجا ًال ون�سا ًء بفر�ض �أو
تع�صيب ،فتق�سم النفقة بينهم على قدر �إرثهم ،و�إليه ذهب احلنابلة يف رواية(.((19
وا�ستدلوا بالقر�آن الكرمي ،والأثر ،والقيا�س.
( ((19انظر :ك�شاف القناع (.)483 :5
( ((19اختلف الفقهاء يف لزوم النفقة على الأقارب على قولني يف خم�سة مذاهب :الأول :ال يجرب �أحد على نفقة �أحد من
�أقاربه ،ون�سب هذا القول لل�شعبي ،وقد بني ابن القيم بطالن ن�سبته �إلى ال�شعبي .الثاين :ال جتب النفقة على القريب
�إال على �أبيه الأدنى و�أمه التي ولدته خا�صة ونفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تتزوج ،وجتب
النفقة مع احتاد الدين واختالفه وهو مذهب مالك ،الثالث :جتب النفقة لعمودي الن�سب خا�صة دون من عداهم مع
احتاد الدين وي�سار املنفق وقدرته وحاجة املنفق عليه وعجزه عن الك�سب،ف�إذا بلغ الولد �صحيحاً �سقطت نفقته� ،إال �أن
يعجز عن الك�سب وهو مذهب ال�شافعي .الرابع :النفقة جتب على كل ذي رحم حمرم لذي رحمه ،ف�إن كان من الأوالد
و�أوالدهم �أو الآباء والأجداد وجبت النفقة مع احتاد الدين واختالفه ،و�إن كان من غريهم مل جتب مع احتاد الدين وجتب
ب�شرط قدرة املنفق وحاجة املنفق عليه ،وهي مرتبة على املرياث �إال نفقة الولد ف�إنها على �أبيه خا�صة وهو مذهب �أبي
حنيفة .اخلام�س� :إن كان القريب من عمودي الن�سب وجبت النفقة مطلقاً �سواء كان وارثاً �أو غري وارث ،وال ي�شرتط احتاد
الدين يف �إحدى الروايتني ،و�إن كان من غري عمودي الن�سب فال جتب نفقتهم �إال بالتوارث بفر�ض �أو تع�صيب وي�شرتط
احتاد الدين ،ف�إن كان الأقارب من ذوي الرحم الذين ال يرثون فال نفقة لهم وهو مذهب �أحمد .وال�صحيح �أن للقريب على
قريبه حق النفقة �سواء كانت قرابة توارث �أو ذي رحم حمرم لقوله تعالى :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الإ�سراء.)26:
يقول ابن القيم�" :أخرب �سبحانه �أن لذي القربى حقاً على قرابته ،و�أمر ب�إتيانه �إياه ،ف�إن مل يكن ذلك حق النفقة ،فال
ندري �أي حق هو؟ و�أمر تعالى بالإح�سان �إلى ذي القربى ،ومن �أعظم الإ�ساءة �أن يراه ميوت جوعاً وعُرياً وهو قادر على
�سد خلته و�سرت عورته ،وال يطعمه لقمة ،ال ي�سرت له عورة �إال ب�أن يقر�ضه ذلك يف ذمته ...وهو الذي تقت�ضيه قواعد
ال�شرع ،و�صلة الرحم التي �أمر اهلل �أن تو�صل وحرم اجلنة على كل قاطع رحم ،فالنفقة ت�ستحق ب�شيئني :باملرياث بكتاب
اهلل وبالرحم ب�سنة ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم" زاد املعاد ( ،)484 :5وانظر :املذاهب يف :فتح القدير ( )410 :4املدونة
()246 :2؛ الأم ()100 :5؛ املغني (.)381 :11
( ((19انظر :املغني (.)381 :11
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فمن القر�آن الكرمي قوله تعالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ (البقرة.)233 :
وجه اال�ستدالل� :أوجب �سبحانه وتعالى على الأب نفقة الر�ضاع ،ثم عطف
الوارث على الأب ،ف�أوجب على الوارث مثل ما �أوجب على الوالد(.((19
من الأثر :حكم زيد بن ثابت(- ((19ر�ضي اهلل عنه -بهذا ،فعنه �أنه قال�" :إذا كان
وعم ،فعلى الأم بقدر مرياثها ،وعلى العم بقدر مرياثه"(.((19
� ٌّأم ٌّ
من القيا�س� :أنها قرابة تقت�ضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد(.((20
(((20
القول الثاين� :أن نفقة اليتيم على الع�صبات دون الن�ساء ،وهو مذهب ال�شافعي
واحلنابلة يف رواية(� ،((20صححها ابن القيم( ((20وا�ستدلوا بالأثر ،والقيا�س.
من الأثر:
 -1ما روي عن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه� -أنه حب�س ع�صبة �صبي على �أن
ينفقوا عليه ،الرجال دون الن�ساء( ،((20وروي �أنه وقف بني عم على منفو�س كاللة
( ((19انظر :املغني (.)382 :11
( ((19زيد بن ثابت بن ال�ضحاك الأن�صاري� ،أبو �سعيد ،من كتاب الوحي ،من �أ�صحاب الفتوى ،اختلف يف �سنة وفاته فقيل:
(48هـ) وقيل غري هذا .انظر ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )222 :برقم (.)2120
(� ((19أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  -باب من قال الإر�ضاع على الرجال دون الن�ساء ،ح ( ،)19162الكتاب امل�صنف يف
الأحاديث والآثار� ،أبو بكر ،عبداهلل بن حممد بن �أبي �شيبة الكويف (ت235 :هـ) ،حتقيق :كمال يو�سف احلوت ،ط ،1 :مكتبة
الر�شد  -الريا�ض 1409 -هـ.)184 :4( ،
( ((20انظر :الكايف يف فقه �أحمد (.)374 :3
( ((20انظر :الأم (.)100 :5
( ((20انظر :املغني (.)381 :11
( ((20انظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد� ،أبو عبداهلل ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي (ت751 :هـ) ،حتقيق� :شعيب
الأرنا�ؤوط  -عبدالقادر الأرنا�ؤوط ،ط ،14 :م�ؤ�س�سة الر�سالة  -مكتبة املنار الإ�سالمية  -بريوت  -الكويت 1407 -هـ -
1986م.)449 :5( ،
(� ((20أخرجه البيهقي يف �سننه  -كتاب النفقات  -باب ما جاء يف قول اهلل ﯬ ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ �سنن البيهقي
الكربى� ،أبو بكر� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيهقي (ت458 :هـ) ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،مكتبة دار
الباز  -مكة املكرمة 1414هـ1994-م.)478 :7( .
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بالنفقة عليه ،مثل العاقلة ،فقالوا :ال مال له ،فقال" :ولو ،وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة
العقل"( ،((20وحكم مبثل ذلك �أي�ضاً زيد بن ثابت(.((20
 -2وروي �أنه جاء ويل يتيم �إلى عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  ،-فقال� :أنفق
عليه ،ثم قال :لو مل �أجد �إال �أق�صى ع�شريته لفر�ضت عليهم"(.((20
من القيا�س :النفقة على القريب تعترب موا�ساة ومعونة من الأقارب فاخت�صت بها
الع�صبات كالعقل(.((20
القول الثالث :جتب نفقة الطفل اليتيم على كل ذي رحم حمرم ال مطلق الوارث
وتكون على قدر املرياث ،وهو مذهب احلنفية( .((20وا�ستدلوا بالقر�آن الكرمي
وبال�س ّنة النبوية.
عز َّ
وجل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ(البقرة.)233 :
فمن القر�آن الكرمي قول اهلل َّ
وجه الداللة :ظاهر الآية يقت�ضي وجوب النفقة والك�سوة على كل وارث �أو على
مطلق الوارث �إال من خُ �ص �أو قيد بدليل ،واملراد من الوارث الأقارب الذين لهم
رحم حمرم ال مطلق الوارث ،عرفنا ذلك بقراءة عبداهلل بن م�سعود" :وعلى الوارث
ذي الرحم املحرم مثل ذلك" ،وهي قراءة م�شهورة فجاز التقيد بها؛ ولأن وجوبها يف
القر�آن العظيم معلول بكونها �صلة الرحم� ،صيانة لها من القطيعة فيخت�ص وجوبها
بقرابة يجب و�صلها ويحرم قطعها ،ومل توجد فال جتب ،ولهذا ال يثبت العتق عند
(� ((20أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  -باب الر�ضاع ومن يجرب عليه؟ ح ( )2181امل�صنف� ،أبو بكر ،عبدالرزاق بن همام
ال�صنعاين (ت211 :هـ) ،حتقيق :حبيب الرحمن الأعظمي ،ط ،2 :املكتب الإ�سالمي  -بريوت 1403 -هـ.)59 :7( ،
(� ((20أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  -باب الر�ضاع ومن يجرب عليه؟ ح (.)59 :7( )2181
(� ((20أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  -باب ما قالوا يف ال�صبي ميوت �أبوه و�أمه وله مال ر�ضاعة من يكون ،ح ()19155
(.)183 :4
( ((20انظر :املغني (.)381 :11
( ((20انظر :املب�سوط ()223 :5؛ تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي( .ت:
743هـ) ،دار الكتب الإ�سالمي -القاهر 1313هـ)64 :3( .؛ بدائع ال�صنائع (.)31 :4
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امللك وال يحرم النكاح وال مينع وجوب القطع بال�رسقة(.((21
ومن ال�سنة النبوية :عن جابر( - ((21ر�ضي اهلل عنه -قال �أعتق رجل من بني
عذرة عبداً له عن ُدبُر ،فبلغ ذلك ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال� :ألك مال
غريه؟ فقال :ال .فقال :من ي�شرتيه مني؟ فا�شرتاه نعيم بن عبداهلل العدوي بثمامنائة
درهم ،فجاء بها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فدفعها �إليه ،ثم قال" :ابد�أ بنف�سك
فت�صدق عليها ،ف�إن ف�ضل �شيء فلأهلك ،ف�إن ف�ضل عن �أهلك �شيء فلذي قرابتك،
ف�إن ف�ضل عن ذي قرابتك �شيء فهكذا وهكذا ،يقول :فبني يديك وعن ميينك وعن
�شمالك"(.((21
وجه الداللة :الأمر بالنفقة يف احلديث مرتب على القرابة بال تقييد بالإرث(.((21
الراجح :القول الثاين؛ لأن مقت�ضى قواعد ال�رشع الأولوية يف النفقة والتي
تكون بح�سب القرب من جهة الأب النفراد الأب دون الأم بالإنفاق ،فالولد نفقته
على �أبيه بالإجماع ،وعند فقده ح�ساً ومعنى تكون على جده لأبيه؛ لكونه �أقرب
الع�صبة ،والع�صبة �أقرب من غريهم ،و�أولى بحماية ورعاية اليتيم ،فيقدمون على
غريهم يف النفقة على اليتيم ،وكذلك ف�إنهم يرثون من امليت ويحجبون غريهم
من املرياث لقربهم منه ،فكانوا �أولى من غريهم بالإنفاق على اليتيم ،كل على
قدر مرياثه� ،أخذاً بقاعدة (الغنم بالغرم) ،وهذا مقت�ضى قواعد ال�رشع ،ف�إن عدم
العا�صب فعلى قرابته من ذوي رحمه واهلل �أعلم.
احلال الثالثة� :أن يكون له مال لكنه ال يكفيه ،ف�إنه ينفق عليه من ماله وتكمل له
( ((21انظر :بدائع ال�صنائع (.)31 :4
( ((21جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام الأن�صاري� .صحابي ابن �صحابي .غزا ت�سع ع�شرة غزوة مات بعد ال�سبعني .انظر
ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )136 :رقم (.)871
(� ((21أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الزكاة  -باب االبتداء يف النفقة بالنف�س ثم �أهله ثم قرابته ،ح (.)693 :2( )997
( ((21انظر :فتح القدير (.)420 :4
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النفقة من قرابته ،وكذا �إن نفد ماله قبل بلوغه(.((21
م�س�ألة :حكم حما�سبة الو�صي على اليتيم:
اتفق الفقهاء على �أن القا�ضي له �أن يحا�سب الو�صي �إذا وجد منه تق�صرياً �أو تعدياً
ابتداء ،وكذلك حما�سبته عند طلب اليتيم� ،سواء بلغ �سن الر�شد �أو انتهت و�صايته
عليه لأي �سبب( ((21والدليل على ذلك حديث �أبي حميد ال�ساعدي( - ((21ر�ضي
اهلل عنه -قال :ا�ستعمل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -رج ًال من الأزد يقال له ابن
اللتبية( ((21على ال�صدقة ،فلما قدم قال :هذا لكم وهذا �أهدي يل ،قال" :فه َّال جل�س
يف بيت �أبيه �أو بيت �أمه فينظر يهدى له �أم ال ،والذي نف�سي بيده ال ي�أخذ �أحد منه �شيئاً
�إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته� ،إن كان بعرياً له رغاء �أو بقرة لها خوار �أو �شاة
تيعر .((21("...وبناء على ما تقرر يف هذه امل�س�ألة ترد م�سائل �أخرى هي:
امل�س�ألة الأولى� :إذا اختلف الو�صي واليتيم بعد بلوغه يف قدر النفقة.
�إذا اختلف اليتيم بعد ر�شده مع الو�صي يف قدر النفقة عليه ،ك�أن يقول الو�صي:
�أنفقت عليك مائة دينار ،ويقول اليتيم :بل خم�سني فقط ،اختلف الفقهاء ف�أيهما تقبل
دعواه؟ على قولني:
القول الأول :يقبل قول الو�صي من غري بينة فيما يدعيه �إال يف م�سائل هي:
� -1إذا ادعى الو�صي ق�ضاء دين امليت.
( ((21انظر :حا�شية الد�سوقي ()503 :3؛ مغني املحتاج ()571 :3؛ ك�شاف القناع (.)420-419 :4
( ((21انظر :جامع �أحكام ال�صغار ()364؛ املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي� ،أبو �إ�سحاق� ،إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي
(ت476 :هـ) ،دار الفكر  -بريوت)758 :3( .؛ ال�شرح الكبري .عبدالرحمن بن حممد ابن قدامة املقد�سي (ت682 :هـ) ،دار
الفكر  -بريوت .مطبوع مع املغني.)224 :6( .
(� ((21أبو حميد ال�ساعدي الأن�صاري املدين :قيل :ا�سمه :عبدالرحمن� ،شهد �أحداً وما بعدها ،تويف يف �آخر خالفة معاوية
و�أول خالفة يزيد .انظر ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )635 :برقم (.)8065
( ((21عبداهلل بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي� .صحابي جليل :انظر ترجمته يف الإ�صابة ( )38 :4رقم (.)4925
(� ((21أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب الهبة وف�ضلها  -باب من مل يقبل الهدية لعلة ،...ح (.)917 :2( )2457
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� -2إذا ادعى �أن اليتيم ا�ستهلك مال �آخر فدفع �ضمانه.
� -3إذا ادعى �أنه �أدى خراج �أر�ضه يف وقت ال ت�صلح للزراعة.
� -4إذا ادعى الإنفاق على محَ ْ رم اليتيم.
� -5إذا ادعى �أنه �أذن لليتيم يف التجارة فركبته ديون فق�ضاها عنه.
� -6إذا ادعى الإنفاق عليه من مال نف�سه حال غيبة ماله و�أراد الرجوع عليه مبا
�أنفق.
� -7إذا اجتر وربح ،ثم ادعى �أنه كان م�ضارباً.
� -8إذا ادعى فداء عبده اجلاين.
� -9إذا ادعى ق�ضاء دين امليت من مال بعد بيع الرتكة قبل قب�ض ثمنها.
� -10إذا ادعى �أنه ز َّوج اليتيم امر�أة ودفع مهرها من ماله ،ثم تبني �أن املر�أة ميتة.
وذلك �أن الو�صي ينفق على ال�صغار ما يق�ضي حاجاتهم ،وهذه الأمور امل�ستثناة
لي�ست من حوائج اليتيم املبا�رشة ،ولي�ست من �صالحيات الو�صي امل�سلط عليها؛
لذلك احتاجت �إلى بينة من املو�صي كي تقبل دعواه وال ي�ضمن .ف�إذا اختلف القا�رص
عند بلوغه مع الو�صي يف تلك امل�سائل يف قدر النفقة ،ف�إنه ي�ضمن �إال �إذا �أقام بينة
على دعواه ،وهو مذهب احلنفية( ،((21و�إليه ذهب املالكية بثالثة �رشوط هي:
� -1أن يكون ال�صغري يف ح�ضانة املو�صي.
� -2أن ت�شبه دعوى القا�رص قول الو�صي.
� -3أن يحلف الو�صي على دعواه( ،((22وا�ستدلوا باملعقول من وجهني :الأول:
�أن الو�صاية من عقود الأمانات والو�صي �أمني م�ؤمتن على املال ،فتقبل دعواه يف
( ((21انظر :جامع �أحكام ال�صغار ()362؛ حا�شية ابن عابدين (.)435 :10
( ((22انظر :ال�شرح ال�صغري بهام�ش بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك ،للقطب �أحمد الدردير ،دار الفكر ()611 :4؛ بلغة
ال�سالك (.)611 :4
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قدر النفقة .والثاين� :أن �إقامة البينة على النفقة �أمر متعذر ،فلو كلف الو�صي بالبينة
على كل �شيء �أنفقه على الق�رص ل�شق ذلك عليه� ،إذ يحتاج �إلى الإ�شهاد على كل
دينار ينفقه ،وذلك متعذر ومو�ضوع عند النا�س(.((22
القول الثاين� :إذا كان ما يدعيه الو�صي من مقدار النفقة باملعروف من غري �إ�رساف
وتفريط وكان موافقاً للعادة والعرف ،فالقول قوله ،و�إن كان �أكرث من النفقة باملعروف
وكان خمالفاً للعرف والعادة ،فعليه ال�ضمان ،وهو مذهب ال�شافعية واحلنابلة(.((22
وا�ستدلوا باملعقول ،فقالوا� :إن الو�صي �أمني بالنفقة على القا�رص �إذا كانت النفقة
باملعروف ،ف�إذا فرط بالزيادة على القدر املعروف عند النا�س �ضمن؛ لأنه خالف
املعروف والعادة( ،((22وهو القول الراجح؛ لأن قدر النفقة عند االختالف يرجع
�إلى ما هو متعارف عليه عند النا�س ،والعادة حمكمة يف مثل هذه احلالة �إال �إذا �أتت
بينة بخالفه ،وهذا القول يحفظ حق كل من اليتيم والو�صي.
امل�س�ألة الثالثة :اختالف اليتيم مع الو�صي يف مدة النفقة.
�إذا اختلف اليتيم مع الو�صي يف مدة النفقة ،ك�أن يقول الو�صي� :أنفقت عليك
منذ ع�رش �سنني ،ويقول اليتيم :بل منذ خم�س �سنني ،فمن يقبل قوله فيهما؟
اتفق الفقهاء على �أن القول يف هذه احلالة هو قول اليتيم بيمينه� ،إال �أن ي�أتي
الو�صي ببينة على ما ادعاه( ،((22لأن هذا اختالف يف مدة ،والأ�صل عدمها،
ف�إن �أمانة الو�صي على الرتكة ال تتناول الزمان املتنازع فيه بني الو�صي واليتيم
فهي حياة والد اليتيم فيقدم قوله؛ لأنه يوافق الأ�صل؛ ولأنه ي�سهل على الو�صي
( ((22انظر :حا�شية ابن عابدين ()435 :10؛ بلغة ال�سالك (.)611 :4
( ((22انظر :املهذب ()758 :3؛ رو�ضة الطالبني ()320 :6؛ ك�شاف القناع (.)532 :3
( ((22انظر :املهذب ()758 :3؛ ك�شاف القناع (.)532 :3
( ((22انظر :حا�شية ابن عابدين ()436 :10؛ ال�شرح ال�صغري ،الدردير ()611 :4؛ املهذب ()758 :3؛ ال�شرح الكبري ،البن
قدامة (.)244 :6
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القيام بالبينة عليها(.((22
املطلب ال�ساد�س :نفقة الطفل اللقيط
اللقيط؛ لغة :ا�سم للطفل امللقى ،م�شتق من اللقط ،وهو �أخذ ال�شيء من
الأر�ض(.((22
اللقيط ا�صطالحاً� :صغري �آدمي مل يعلم �أبوه وال �أمه وال رقه(.((22
الطفل اللقيط يف النفقة له ثالثة �أحوال:
احلالة الأولى� :أن يكون له مال

ال خالف بني الفقهاء يف �أن نفقة الطفل اللقيط يف ماله اخلا�ص املوجود معه
كدراهم �أو عرو�ض كثياب ملفوفة عليه �أو الدابة امل�شدود عليها �أو خيمة مو�ضوع
فيها ونحو ذلك مما كان مت�ص ًال به �أو متعلقاً مبنفعته ،وال يجوز التقاطه بدون التقاط
املال املوجود؛ ملا فيه من احليلولة بني املال ومالكه ،ف�إن مل يكن له مال خا�ص ،كانت
نفقته يف ماله العام كالأموال املوقوفة على اللقطاء� ،أو املو�صى لهم بها� ،أو املرتبة
لهم؛ لأن الأ�صل �أن تكون نفقة كل �شخ�ص يف ماله ،واللقيط �إن�سان حي له �أهلية
وجوب و�أهلية اكت�ساب(.((22
هذا وقد اختلف الفقهاء يف :هل للملتقط والية الإنفاق على اللقيط؟ من ماله
على قولني:
القول الأول :للملتقط الوالية على الإنفاق على اللقيط من ماله بغري �إذن
( ((22انظر :حا�شية ابن عابدين ()719 :6؛ ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي ()456 :4؛ رو�ضة الطالبني ()321 :6؛
ال�شرح الكبري ،البن قدامة ()224 :6؛ الكايف يف فقه �أحمد (.)523 :2
( ((22انظر :ل�سان العرب ،مادة (لقط)؛ امل�صباح املنري ،مادة (لقط).
( ((22مواهب اجلليل (.)80 :6
( ((22انظر :بدائع ال�صنائع ()198 :6؛ الذخرية ()132 :9؛ مغني املحتاج ()421 :2؛ املغني (.)379 :6
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احلاكم ،و�إليه ذهب احلنفية يف قول( ((22واحلنابلة على ال�صحيح( ((23وا�ستدلوا
بالقيا�س واملعقول:
من القيا�س� :أن امللتقط ويل له فال حاجة لإذن احلاكم كما يف و�صي اليتيم.
من املعقول:
ري �أن ي�ؤمتن على ماله كذلك ،وبالتايل
� -1أن الالقط ا�ؤمتن على نف�س اللقيط فحِ ُّ
له �أن ي�ستقل باملال والإنفاق رعاية باللقيط.
� -2أن هذا الإنفاق يدخل يف باب الأمر باملعروف فال ي�شرتط فيه �إذن احلاكم؛
لأنه هو وغريه �سواء(.((23
القول الثاين :لي�س للملتقط والية الإنفاق على اللقيط من ماله �إال ب�إذن احلاكم،
ف�إذا �أنفق بغري �إذنه كان �ضامناً ،و�إن تعذر �أخذ الإذن وجب الإ�شهاد عند الإنفاق
(((23
عليه وجوباً و�إنْ ال كان �ضامناً ،و�إليه ذهب احلنفية يف قول( ((23واملالكية
وال�شافعية( ((23واحلنابلة يف قول( ،((23وا�ستدلوا باملعقول :وهو �أن امللتقط ال والية
له على مال اللقيط؛ لأن ذلك خا�ص بالويل ملن يف حجره ،وامللتقط لي�س كذلك،
ولهذا احتاج �إلى �إذن احلاكم( .((23وهو الراجح؛ ملا فيه من مراعاة م�صلحة اللقيط
من املحافظة على ماله ،و�إذا كان ال�رشع �أمر بالإ�شهاد على الأموال من قبل البالغني
( ((22انظر :فتح القدير (.)116 :6
( ((23انظر :املغني (.)38 :6
( ((23انظر :الهداية �شرح بداية املبتدي� ،أبو احل�سن ،علي بن �أبي بكر بن عبداجلليل الر�شداين املرغيناين (ت593 :هـ)،
املكتبة الإ�سالمية)174 :2( .؛ املغني ()38 :6؛ �شرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق �أويل النهي ل�شرح املنتهى ،من�صور بن
يون�س بن �إدري�س البهوتي (ت1051 :هـ) ،ط ،2 :عامل الكتب  -بريوت 1996 -م.)389 :2( ،
( ((23انظر :الهداية ()173 :2؛ بدائع ال�صنائع (.)199 :6
( ((23انظر :مواهب اجلليل (.)80 :6
( ((23انظر :رو�ضة الطالبني ()428-427 :5؛ مغني املحتاج (.)421 :4
( ((23انظر :املغني (.)38 :6
( ((23انظر :مواهب اجلليل ()80 :6؛ رو�ضة الطالبني ()427 :5؛ املغني (.)38 :6
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فكيف مبن ال حول له وال قوة.
احلالة الثانية :لي�س له مال

اختلف الفقهاء فيمن يلزم بالإنفاق على اللقيط �إن مل يعرف له مال خا�ص ومل
يوجد مال عام ينفق منه على اللقيط على قولني:
القول الأول :نفقته يف بيت املال ،و�إليه ذهب احلنفية( ((23واملالكية( ((23وال�شافعية
يف الأظهر( ((23واحلنابلة( ،((24وا�ستدلوا بالأثر واملعقول:
فمن الأثر :ما روي عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف اللقيط الذي وجده
�أحد ال�صحابة فقال له عمر" :هو حر ووال�ؤه لك ونفقته من بيت املال"(.((24
من املعقول:
� -1أن بيت املال وارث اللقيط وماله م�رصوف �إليه ،فتكون نفقته عليه كقرابته
ومواله ،وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم" :اخلراج بال�ضمان"( ،((24ولقوله عليه
ال�صالة وال�سالم �أي�ضاً�" :أنا �أولى بكل م�ؤمن من نف�سه .من ترك ما ًال فلأهله .ومن
ترك ديناً �أو �ضياعاً ف�إ َّ
يل و َع َل َّي"(.((24
( ((23انظر :الهداية ()173 :2؛ بدائع ال�صنائع (.)198 :6
( ((23انظر :الذخرية (.)132 :9
( ((23انظر :الو�سيط ()308 :4؛ احلاوي ()38 :8؛ مغني املحتاج (.)421 :2
( ((24انظر :املغني (.)37/6
(� ((24أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  -باب اللقيط ،رقم ( )450 :7( )2340ورجاله رجال ال�صحيح ،جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،علي بن �أبي بكر الهيثمي (ت807 :هـ) ،دار الريان للرتاث /دار الكتاب العربي  -القاهرة ،بريوت 1407 -هـ (:4
.)172
( ((24انظر :الهداية ()173 :2؛ بدائع ال�صنائع ()198 :6؛ املغني ( ،)37 :6واحلديث �أخرجه �أبو داود يف �سننه  -كتاب
الإجارة  -باب فيمن ا�شرتى عبداً فا�ستعمله ثم وجد به عيباً ج ( ،)284 :3( )3508وقد رواه اخلم�سة ،و�صححه الرتمذي
وابن حبان واحلاكم وابن قطان ،و�ضعفه البخاري ،ولهذا احلديث يف �سنن �أبي داود ثالث طرق اثنتان رجالهما رجال
ال�صحيح ،والثالثة :قال �أبو ادود� :إ�سنادها لي�س بذاك ،ولعل �سبب ذلك �أن فيه م�سلم بن خالد الزجني �شيخ ال�شافعي ،وقد
وثقه يحيى بن معني وتابعه عمر بن علي املقدمي وهو متفق على االحتجاج به .نيل الأوطار (.)326 :5
(� ((24أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب ال�صالة  -باب تخفيف ال�صالة واخلطبة ح (.)592 :2( )867
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� -2أن بيت املال معد للم�صالح ،والإنفاق على فقراء امل�سلمني واللقيط من
جملتهم(.((24
القول الثاين :يقرت�ض الإمام من بيت املال �أو من بع�ض النا�س ،وهو قول يف
مذهب ال�شافعية( ،((24وا�ستدلوا باملعقول :فقالوا مال بيت املال ال ي�رصف �إال فيما ال
وجه له ،واللقيط يجوز �أن يكون عبداً فنفقته على �سيده� ،أو حراً له مال �أو فقرياً له
من تلزمه نفقته ،فلم تلزم نفقته من بيت املال ،فيقرت�ض عليه الإمام ،ف�إذا ظهر �شيء
من ذلك رد ما �أنفق عليه على بيت املال �أو على من �أخذ منه القر�ض(.((24
والراجح القول الأول؛ لأن احتمال ظهور مال للقيط �أو عائل ينفق عليه احتمال
�ضعيف ال يرتك لأجله الواجب املتعني على جماعة امل�سلمني من خالل بيت املال،
وما ينفق على اللقيط من بيت املال ال رجوع فيه على اللقيط؛ لأن عمر  -ر�ضي اهلل
عنه ا�ست�شار ال�صحابة يف ذلك ف�أجمعوا على �أن نفقته يف بيت املال( ((24ويقوم مقامه
اليوم وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية وخزانة الدولة �أو بعبارة �أخرى ،كل مكان
و�ضع لتح�صيل الزكاة وتوزيعها وما يدخل يف �إيرادات الدولة مما يكون فيه حق
للفقراء وامل�ساكني ،واللقيط من جملتهم .ف�إن تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت
املال �إما لكونه ال مال فيه� ،أو كان فيه مال وهناك ما هو �أهم من الإنفاق عليه� ،أو كان
يف مكان ال �إمام فيه� ،أو لكون البلد لي�س بها بيت مال وغريها من الأ�سباب القا�ضية
بتعذر الإنفاق ،فقد اختلف الفقهاء فيمن ينفق على اللقيط واحلالة هذه على قولني:
القول الأول :يجب على امللتقط الإنفاق على اللقيط ،ويلزمه القا�ضي بالإنفاق
( ((24انظر :الو�سيط ()308 :4؛ احلاوي ()38 :8؛ املغني (.)37 :6
( ((24انظر :رو�ضة الطالبني ()425 :5؛ مغني املحتاج (/.)421 :2
( ((24انظر :احلاوي (.)37 :8
( ((24انظر :مغني املحتاج (.)421 :2
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ويرجع مبا �أنفق على اللقيط �إذا �أي�رس ب�رشط �أن ال يتربع ،وبه قال احلنفية
واملالكية(.((24
وا�ستدلوا باملعقول وهو:
� -1أن العادة تق�ضي ب�أن نفقة اللقيط تكون على ملتقطه؛ لأنه �أولى النا�س به.
� -2أن امللتقط بالتقاطه اللقيط �ألزم نف�سه بالإنفاق عليه(.((25
وجوابه� :أن �أ�سباب وجوب النفقة  -وهي القرابة والزوجية وامللك والوالء -
منتفية يف حق امللتقط ،وااللتقاط �إمنا هو تخلي�ص له من الهالك وتربع بحفظه فال
يوجب ذلك النفقة ،كما لو فعله بغري اللقيط ،و�أي�ضاً ف�إن امللتقط حم�سن ب�أخذه
اللقيط و�إنقاذه من الهالك ،فال ي�صح �أن يقابل �إح�سانه بتغرميه نفقة اللقيط( ،((25وقد
قال تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ (التوبة) .ولو �ألزم امللتقط بالإنفاق
على اللقيط المتنع النا�س من هذا العمل اخلريي خ�شية تكليفهم بالإنفاق على
اللقطاء ويف ذلك �سد لباب املعروف بني النا�س(.((25
القول الثاين :ال يجب على امللتقط الإنفاق على اللقيط و�إمنا يلزم الإمام من
بح�رضته من امل�سلمني الأغنياء ،و�إليه ذهب ال�شافعية( ((25واحلنابلة( .((25وا�ستدلوا
بالكتاب والإجماع واملعقول:
فمن الكتاب قوله تعالى :ﮋ ﯭﯮﯯﯰ ﯲﯳﯴﯵ

(((24

( ((24انظر :بدائع ال�صنائع ()199 :6؛ تبيني احلقائق (.)297 :3
( ((24انظر :الذخرية ()132 :9؛ �شرح اخلر�شي ( )131 :7مواهب اجلليل (.)80 :6
( ((25انظر� :شرح اخلر�شي ()131 :7؛ مواهب اجلليل (.)80 :6
( ((25انظر :املغني (.)379 :6
( ((25انظر :املغني (.)379 :6
( ((25انظر :رو�ضة الطالبني ()425 :5؛ مغني املحتاج (.)421 :2
( ((25انظر :املغني ()37 :6؛ مطالب �أويل النهي (.)244 :4
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ﯶﮊ (املائدة).
وجه الداللة� :أن الإنفاق على اللقيط من �أعظم الرب ،وتركه بال نفقة من الإثم
املنهي عنه(.((25
من الإجماع :فقد �أجمع �أهل العلم على �أن نفقة اللقيط غري واجبة على امللتقط
كوجوب نفقة الولد(.((25
من املعقول� :أن يف ترك الإنفاق على اللقيط هالكه ،وحفظه من ذلك واجب
ك�إنقاذه من الغرق( ((25وهذا القول هو الراجح؛ لأن ما ال يتم الواجب �إال به فهو
واجب قال تعالى :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (املائدة.)32 :
ف�أمر ب�إحياء النف�س يف حال ح�صول الإثم منها فكيف بنف�س مل تقرتف �إثماً.
احلال الثالثة� :أن يكون له مال لكنه ال يكفيه ،ف�إنه ينفق عليه من ماله وتكمل له
النفقة من بيت املال ومن يعلم بحاله من �أغنياء امل�سلمني.
م�س�ألة �إذا �أنفق امللتقط �أو غريه على اللقيط فهل له الرجوع عليه؟ يف امل�س�ألة
ثالثة �أحوال:
احلالة الأولى� :أن يتربع بغري �إذن احلاكم وبغري نية الرجوع ،ففي هذه احلالة ال
يرجع مبا �أنفق على اللقيط �إذا كرب(.((25
احلالة الثانية� :أن يكون ب�إذن احلاكم وتفوي�ضه ،فله الرجوع مبا �أنفق على اللقيط
�إذا كانت النفقة ق�صداً باملعروف عند الفقهاء؛ لأنه �أبعد من التهمة و�أقطع لإ�ساءة
( ((25انظر :املغني (.)379 :6
( ((25الإجماع ()104؛ املغني (.)37 :6
( ((25انظر :املغني (.)37 :6
( ((25انظر :بدائع ال�صنائع ()199 :6؛ �شرح اخلر�شي ()130 :7؛ املجموع ،النووي (ت676 :هـ) ،دار الفكر  -بريوت -
1997م)544 :14( .؛ املغني (.)37 :6
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الظن ،وفيه خروج من اخلالف(.((25
احلالة الثالثة:

�أن يكون بغري �إذن احلاكم وبغري تفوي�ضه و�أنفق بنية الرجوع على اللقيط،
فاختلف الفقهاء يف هذه احلالة على ثالثة �أقوال:
(((26
القول الأول :ال يحق له الرجوع وهو متربع وهو مذهب احلنفية
وال�شافعية( ((26واحلنابلة يف رواية(((26؛ لأنه يف الأ�صل مل يعر�ض �أمره على احلاكم
وبالتايل مل ي�أذن له ف�أ�صبح متربعاً فال يرجع ب�شيء على اللقيط.
القول الثاين :ت�ؤدى النفقة من بيت املال ،وهو قول �أحمد؛ لأنه �أدى ما وجب
على غريه ،فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه كال�ضامن �إذا ق�ضى عن
امل�ضمون عنه ،وقد انعقد الإجماع على �أن نفقة اللقيط على بيت املال(.((26
القول الثالث� :إقامة البينة على �أنه مل ينفق عليه متربعاً ،وهو قول املالكية ،وهي
على حالني هما:
احلالة الأولى� :إذا �أنفق على اللقيط وله مال ف�إنه يرجع مبا �أنفق �أ�شهد �أو مل ي�شهد،
�إذا قال� :أنفقت عليه لأرجع عليه -ومل �أجد هذا الن�ص �إال عند املالكية ولعل جمهور
الفقهاء يوافقونهم على هذا باعتبار �أن الأ�صل يف نفقة ال�شخ�ص �أن تكون من ماله-
و�رشطوا لذلك �رشوطاً:
� -1أن يكون للقيط مال حني الإنفاق.
� -2أن يكون هذا املال غري نقد كالعرو�ض وغريها.
( ((25انظر :امل�صادر نف�سها.
( ((26انظر :بدائع ال�صنائع ()199 :6؛ املب�سوط (.)210 :10
( ((26انظر :رو�ضة الطالبني ()425 :5؛ مغني املحتاج (.)421 :2
( ((26انظر :املغني ()38 :6؛ ك�شاف القناع (.)228 :4
( ((26انظر :املغني (.)38 :6
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� -3أن يعلم امللتقط به.
� -4أن ي�شهد حال الإنفاق ،ف�إذا مل ي�شهد حني الإنفاق ،حلف �أنها كانت على
وجه ال�سلف.
� -5أن يكون الإنفاق من غري �رسف.
م�س�ألة� :إذا اختلفا يف قدر ما �أنفق املنفق عليه �أو يف التفريط يف الإنفاق ،فذهب
املالكية( .((26وال�شافعية( ((26واحلنابلة(� ((26إلى �أن القول قول املنفق عليه بيمينه؛ لأنه
�أمني والأ�صل براءته(.((26
احلالة الثانية� :إذا قامت بينة �أو �أقر رجل ببنوة اللقيط ،فللملتقط وغريه �أن يتبع
�أباه مبا �أنفق عليه ب�رشوط:
� -1أن يتعمد الأب طرح ولده فله الرجوع؛ لأن النفقة بالأ�صالة على الأب
وطرحه لولده ال ي�سقطها.
� -2أن يثبت الإنفاق.
� -3أن يحلف �أن النفقة كانت على وجه ال�سلف ال على وجه الهبة.
� -4أن تكون النفقة من غري �إ�رساف ،ف�إذا كانت �رسفاً رجع عليه بنفقة املثل ،ف�إذا
زاد مل يتبعه بالزائد.
� -5أن يكون الأب مو�رساً حني الإنفاق؛ لأن نفقة الولد �إمنا جتب على املو�رس،
ف�إذا كان الأب مع�رساً مل يتبعه ب�شيء(.((26
( ((26انظر� :شرح اخلر�شي (.)130 :7
( ((26انظر :رو�ضة الطالبني ()425 :5؛ مغني املحتاج (.)421 :2
( ((26انظر :املغني ()37 :6؛ مطالب �أويل النهي (.)244 :4
( ((26انظر :الذخرية ()132 :9؛ رو�ضة الطالبني ()428 :5؛ ك�شاف القناع (.)228 :4
( ((26انظر :املدونة ()396 :5؛ �شرح اخلر�شي ()130 :7؛ مواهب اجلليل ()81 :6؛ حا�شية الد�سوقي (.)125 :4
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الراجح:

تت�سم ال�رشيعة الإ�سالمية مببد�أ مراعاة امل�صالح واملفا�سد ،والذي عليه مبناها ،ف�إذا
نظرنا �إلى م�صلحة امللتقط واللقيط جميعاً رجحنا جانب الدفع من بيت املال ،بناء
على الأ�صل يف كونه املكلف بالنفقة ،ف�إن قام بع�ض امل�سلمني به ا�ستحق ما �أنفقه،
و�صار هناك �إقبال وت�شجيع على التقاط اللقيط وعدم تركه للهالك وعدم ح�صول
امل َّنة التي تلحقه بهذه النفقة يف امل�ستقبل ،فتتحقق امل�صلحتان ،وهذا يف كون بيت
املال موجوداً وما يقوم مقامه اليوم من امل�ؤ�س�سات الدولية اخلا�صة والعامة ،ف�إن مل
يوجد بيت املال فال رجوع للغني مع فقر اللقيط البالغ ،وله الرجوع مع فقره وغنى
اللقيط البالغ .ومما يجب التنبيه عليه �أنه ال يجوز ترك اللقيط امل�سلم يف نفقة الكافر،
فامل�سلمون �أولى ببع�ضهم؛ النتفاء والية الكافر على امل�سلم ولأنه ال ي�ؤمن فتنته يف
الدين ،واهلل �أعلم.
املطلب ال�سابع :نفقة الطفل املح�ضون
املح�ضون :هو من ال ي�ستقل ب�أمور نف�سه عما ي�ؤذيه؛ لعدم متييزه .وح�ضانة
الطفل واجبة على الأبوين � -إذا كان النكاح قائماً بينهما ،ف�إن افرتقا فاحل�ضانة
للأم ما مل تنكح� ،أما �إذا نكحت فقد بني الفقهاء من تنقل �إليهم احل�ضانة وترتيبهم،
ولي�س هذا حمل بحثها(((26؛ لأن املح�ضون يهلك برتكها ،فيجب حفظه عن الهالك
و�إنقاذه من املهالك كاجلوع والعري واملر�ض ونحوها ،فمقت�ضى احل�ضانة حفظ
املح�ضون و�إم�ساكه عما ي�ؤذيه وتربيته وتنميته مبا ي�صلحه ،ومن ذلك تعهد طعامه
و�رشابه وملب�سه ونومه وتنظيفه وغ�سله وغ�سل ثيابه ونحوها مما ت�شمله �أوجه احلفظ،
( ((26انظر :حا�شية ابن عابدين ()263-253 :5؛ القوانني الفقهية ()224؛ مغني املحتاج ()578-576 :3؛ املغني (:11
.)429-412
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ف�إن كان للمح�ضون مال فنفقته يف ذلك املال؛ لأن الأ�صل �أن نفقة الإن�سان يف
ماله �صغرياً كان �أو كبرياً( ،((27ف�إن مل يكن له مال كان على �أبيه نفقته؛ للن�صو�ص
ال�رشعية املت�ضافرة على �أن نفقة الولد على والده مادام �صغرياً ،ف�إن عدم الأب
فنفقة املح�ضون على من يرثه ،كما تقدم يف نفقة اليتيم .جاء يف (املدونة):
«و�إذا �أخذ الولد من له احل�ضانة فعلى الأب نفقتهم وك�سوتهم و�سكناهم ما بقوا
يف احل�ضانة ،ويخدمهم �إذا احتاجوا �إلى ذلك وكان الأب ملياً .وحلا�ضنهم قب�ض
نفقتهم ،ف�إن كان الأب عدمياً فهم من فقراء امل�سلمني وال يجرب �أحد على نفقتهم وال
الأم �إن كانت مو�رسة"(.((27
املبحث الثالث :مظاهر عناية ال�شريعة الإ�سالمية
بالطفل من خالل النفقة
�أوجز هذه املظاهر مبا يلي:
�أو ًال  -كون النفقة على الطفل من �أف�ضل القربات ،وهو ثابت بالكتاب العزيز
وال�س ّنة النبوية املطهرة.
�أ  -فمن الكتاب العزيز:

عز َّ
وجل :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
قول اهلل َّ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ

(البقرة.)215:

( ((27انظر :الإجماع (.)110
( ((27املدونة (.)362 :5
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ب  -ومن ال�سنّة النبوية:

عن زينب( ((27امر�أة عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما قالت :كنت يف امل�سجد فر�أيت
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال" :ت�صدقن ولو من حليكن" وكانت زينب تنفق
على عبداهلل و�أيتام يف حجرها ،فقالت لعبداهلل� :سل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أيجزئ عني �أن �أنفق عليك وعلى �أيتامي يف حجري من ال�صدقة؟ فقال:
�سلي �أنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فانطلقت �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
(((27
فوجدت امر�أة من الأن�صار على الباب حاجتها مثل حاجتي ،فمر علينا بالل
فقلنا� :سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أيجزئ عني �أن �أنفق على زوجي و�أيتام يل
يف حجري؟ وقلنا :ال تخرب بنا ،فدخل ف�س�أله فقال :من هما؟ قال :زينب قال� :أي
الزيانب قال :امر�أة عبداهلل .قال :نعم ،لها �أجران� :أجر القرابة و�أجر ال�صدقة"(.((27
ج  -عن �أم �سلمة( ((27ر�ضي اهلل عنها قالت :قلت :يا ر�سول اهلل �أيل �أجر �أن
�أنفق على بني �أبي �سلمة؟ �إمنا هم بَ َّني فقال�" :أنفقي عليهم ،فلك �أجر ما �أنفقت
عليهم"(.((27
د  -عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"دينار �أنفقته يف �سبيل اهلل ،ودينار �أنفقته يف رقبة ،ودينار ت�صدقت به على م�سكني،
ودينار �أنفقته على �أهلك� ،أعظمها �أجراً الذي �أنفقته على �أهلك �أعظمها �أجراً الذي
( ((27زينب بنت معاوية بن عتاب الأ�سعد بن ق�سي .امر�أة عبداهلل بن م�سعود .روت عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم وعن
زوجها .انظر ترجمتها يف :تقريب التهذيب (�ص )748 :رقم (.)8598
( ((27بالل بن رباح امل�ؤذن� .أبو عبداهلل .من ال�سابقني �إلى الإ�سالم� .شهد بدراً وامل�شاهد .اختلف يف �سنة وفاته فقيل17 :هـ
وقيل غري هذا .انظر ترجمته يف تقريب التهذيب (�ص )129 :برقم (.)779
(� ((27أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب الزكاة  -باب الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر ،...ح (.)533 :2( )1397
(� ((27أم �سلمة (�أم امل�ؤمنني) .ا�سمها هند بنت �أبي �أمية بن املغرية بن عبداهلل املخزومية .ماتت �سنة (62هـ) .انظر ترجمتها
يف تقريب التهذيب (�ص )754 :برقم (.)8694
(� ((27أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب الزكاة  -باب الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر ،...ح (.)533 :2( )1398
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�أنفقته على �أهلك"(.((27
هـ  -عن ثوبان( ((27ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�أف�ضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته يف
�سبيل اهلل ودينار ينفقه على �أ�صحابه يف �سبيل اهلل" قال �أبو قالبة( :((27وبد�أ بالعيال،
ثم قال �أبو قالبة" :و�أي رجل �أعظم �أجراً من رجل ينفق على عيال �صغار يعفهم �أو
ينفعهم اهلل به ويغنيهم"(.((28
و -وعن كعب بن عجرة( ((28ر�ضي اهلل عنه قال م َّر على النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم رجل فر�أى �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من جلده ون�شاطه،
فقالوا :يا ر�سول اهلل لو كان هذا يف �سبيل اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�إن كان خرج ي�سعى على ولده �صغاراً فهو يف �سبيل اهلل و�إن كان خرج ي�سعى على
�أبوين �شيخني كبريين فهو يف �سبيل اهلل ،و�إن كان ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف
�سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ريا ًء ومفاخر ًة فهو يف �سبيل ال�شيطان"(.((28
ثانياً  -كون وجوبها �آكد للطفل ،وف�ضلها على بع�ض العبادات ومنها:
(� ((27أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الزكاة  -باب ف�ضل النفقة على العيال واململوك و�إثم من �ضيعهم �أو حب�س نفقتهم
عنهم ح (.)692 :2( )955
( ((27ثوبان بن بجدد� .أبو عبداهلل الها�شمي .مولى ر�سول اهلل .ا�شرتاه النبي عليه ال�سالم ف�أعتقه .تويف (54هـ) .انظر
ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )129 :رقم (.)858
(� ((27أبو قالبة :عبداهلل بن زيد بن عمرو ،الب�صري .ثقة فا�ضل كثري الإر�سال مات �سنة (104هـ) انظر ترجمته يف:
تقريب التهذيب (�ص )304 :رقم (.)3333
(� ((28أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الزكاة  -باب ف�ضل النفقة على العيال واململوك و�إثم من �ضيعهم �أو حب�س نفقتهم
عنهم ح (.)693 :2( )994
( ((28كعب بن عجرة الأن�صاري� .أبو حممد .ت�أخر �إ�سالمه و�شهد امل�شاهد .هو الذي نزلت فيه باحلديبة الرخ�صة يف حلق
ر�أ�س املحرم والفدية .اختلف يف وفاته فقيل51 :هـ وقيل غري هذا .انظر ترجمته يف :تقريب التهذيب (�ص )461 :برقم
(.)5643
(� ((28أخرجه الطرباين يف الكبري ،ح ( )282املعجم الكبري� ،أبو القا�سم� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب الطرباين (ت360 :هـ)،
حتقيق :حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي ،ط ،2 :مكتبة الزهراء  -املو�صل 1404 -هـ 983 -م )129 :19( ،يقول :الهيثمي :رواه
الطرباين يف الثالثة ورجال الكبري رجال ال�صحيح جممع الزوائد (.)325 :4
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�أ  -تقدمي نفقة الأطفال على احلج ،ا�شرتط الفقهاء ملن �أراد احلج �أن يرتك مقدار
ما يكفي نفقة عياله مدة ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة �آكد(((28؛ لقوله عليه
ال�صالة وال�سالم" :كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من يقوت"(.((28
ب � -أن زكاة الفطر ال تلزم �إال �إذا ف�ضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته؛ لأن النفقة �أهم فيجب البداءة بها؛ لقوله عليه ال�صالة وال�سالم" :ابد�أ
بنف�سك" ويف لفظ" :وابد�أ مبن تعول".
ج  -يكفر بال�صوم (يف الظهار ،وكفارة القتل ،والوطء يف نهار رم�ضان،
واليمني" من مل يجد ما يكفر به فا�ض ًال عن م�ؤنته وم�ؤنة عياله ،فقد �رشط الفقهاء
للزوم �رشاء الرقبة �أن يكون ثمنها فا�ض ًال عن كفايته دائماً وعن كفاية من ميونه(.((28
ثالثاً  -لزوم النفقة على الأم �أثناء فرتة احلمل �سواء كانت زوجة �أو بائناً.
حر�ص الإ�سالم على �صحة وحياة الأم وجنينها �أثناء فرتة احلمل والر�ضاع،
فالتغذية للأم تغذية للطفل ،و�سوء التغذية ي�ؤثر �سلباً على �صحة الأم وعلى منو
الطفل ،وهذا مما قد ي�سبب كثرياً من الأمرا�ض؛ ولهذا فقد �أوجب الإ�سالم لها
النفقة ،وهذا ثابت بالكتاب العزيز وال�سنة املطهرة(.((28
رابعاً  -النفقة عليهم �سبب لدخول اجلنة ،وتركها �سبب لدخول النار مع القدرة،
والعلم.
�أ  -جاء يف �أمر الإنفاق:
 -1عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت :جاءتني م�سكينة حتمل ابنتني لها ف�أطعمتها
( ((28انظر� :شرح العمدة (.)428 :1
(� ((28سبق تخريجه.
( ((28انظر :الرو�ض املربع (.)388
( ((28انظر :املغني ()402 :11؛ جمموع الفتاوى ( )106 :34وانظر :الأدلة مطلب دليل ا�ستحقاق الطفل للنفقة.

86

العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .نورة بنت م�سلم املحمادي

ثالث مترات ف�أعطت كل واحدة منهما مترة ورفعت �إلى فيها مترة لت�أكلها فا�ستطعمتها
ابنتاها ف�شقت التمرة التي كانت تريد �أن ت�أكلها بينهما ف�أعجبني �ش�أنها فذكرت الذي
�صنعت لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�" :إن اهلل قد �أوجب لها بها اجلنة� ،أو
�أعقتها بها من النار"(.((28
 -2عن �أن�س بن مالك( ((28ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�ضم �أ�صابعه"(.((28
و�سلم" :من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة �أنا وهوَّ ،
ب  -جاء يف ترك الإنفاق:
 - 3عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :دخلت
امر�أة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ،ومل تدعها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض"(.((29
فدخول املر�أة النار كان ب�سبب حب�س الهرة وعدم �إطعامها ،فكيف مبن ال ينفق
على �أوالده مع القدرة وكيف مبن ينفق ماله يف املخدرات وامل�سكرات وال�شهوات
ويرتك �أوالده ال�صغار يتلقفهم اجلوع واملر�ض والت�رشد ،فكفى بذلك �إثماً ،قال
عليه ال�صالة وال�سالم" :كفى باملرء �إثماً �أن يحب�س عمن ميلك قوته"(.((29
يقول ال�صنعاين( ((29رحمه اهلل" :احلديث دليل على وجوب النفقة على
(� ((28أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الرب وال�صلة والآداب  -باب ف�ضل الإح�سان �إلى البنات ،ح (.)2027 :4( )2630
(� ((28أن�س بن مالك بن الن�ضر الأن�صاري� .أبو حمزة خادم ر�سول اهلل .دعا له الر�سول� .شهد مع الر�سول بع�ض الغزوات.
تويف (93هـ) انظر ترجمته يف  :تقريب التهذيب (�ص )115 :رقم (.)565
(� ((28أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب الرب وال�صلة والآداب  -باب ف�ضل الإح�سان �إلى البنات ،ح (.)2027 :4( )2631
(� ((29أخرجه البخاري يف �صحيحه  -كتاب بدء اخللق  -باب خم�س من الدواب ،...ح (.)1205 :3( )3140
(� ((29أخرجه م�سلم يف �صحيحه  -كتاب النفقات  -باب ف�ضل النفقة على العيال واململوك و�إثم من �ضيعهم �أو حب�س
نفقتهم عنهم ،ح (.)692 :2( )996
(1069( ((29هـ 1182 -هـ) .حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح بن حممد احل�سني ال�صنعاين� ،أبو �إبراهيم عز الدين املعروف
بالأمري� .أ�صيب مبحن كثرية من اجلهالء والعوام� ،صنف كتباً كثرية منها :تو�ضيح الأفكار� ،سبل ال�سالم .انظر ترجمته
يف :الأعالم (.)38 :6
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الإن�سان ملن يقوته ،ف�إنه ال يكون �آثما �إال على تركه ملا يجب عليه ،وقد بولغ هنا يف
�إثمه ب�أن جعل ذلك الإثم كافياً يف هالكه عن كل �إثم �سواه ،والذين يقوتهم وميلك
قوتهم هم الذين يجب عليه الإنفاق عليهم وهم �أهله و�أوالده وعبيده.((29("...
� -4أن ال�رشيعة الإ�سالمية �أوجبت نفقة الطفل على من علم بحاله ،وقدر على
بذل الطعام �إليه ،قال تعالى :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ
(الإن�سان) .وقال عليه ال�صالة وال�سالم�" :أميا �أهل عر�صة �أ�صبح فيهم امر�ؤ جائع
فقد برئت منهم ذمة اهلل تعالى"(.((29
خام�ساً :تقدمي نفقة الأطفال على وفاء الدين ،فال�رشيعة راعت م�صلحة الطفل
و�أوجبت �أن يرتك للمفل�س كفاية دائمة له وملن ميونه من النفقة(.((29

(� ((29سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام من �أدلة الأحكام ،حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين الأمري (ت852 :هـ) ،حتقيق :حممد
عبدالعزيز اخلويل ،ط ،4 :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت1379 ،هـ.)222 :3( ،
(� ((29أخرجه �أحمد يف م�سنده ح ( )33 :2( )4880ورواه �أبو يعلي والبزار والطرباين يف الأو�سط وفيه� :أبو ب�شر الأملوكي
�ضعفه ابن معني .جممع الزوائد ( ،)100 :4ويف �إ�سناده �أ�صبغ بن زيد اختلف فيه ،وكثري بن مرة جهله ابن حزم وع َّرفه
غريه ،وقد وثقه ابن �سعد .انظر :نيل الأوطار (.)336 :5
( ((29انظر :احلاوي ()326 :6؛ املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،عبدال�سالم بن عبداهلل بن �أبي القا�سم
ابن تيمية احلراين (ت652 :هـ) ،ط ،2 :مكتبة املعارف  -الريا�ض 1404 -هـ.)91 :2( ،
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اخلامتة
تكفلت ال�رشيعة الإ�سالمية للطفل بحقه يف النفقة وذلك وفق ال�ضوابط التالية:
ال�ضابط الأول� :أن الطفل م�ستحق للنفقة بالكتاب وال�سنة والإجماع واملعقول.
ال�ضابط الثاين :كل ماال بد منه على الدوام وال ميكن ال�صرب واال�ستغناء عنه فهو
حق الزم للطفل.
ال�ضابط الثالث :ماال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
ال�ضابط الرابع� :أن نفقة الطفل يف ماله �إن كان له مال.
ال�ضابط اخلام�س� :أن نفقة الطفل على �أبيه �إن كان حياً.
ال�ضابط ال�ساد�س� :أن نفقة الطفل مقدرة بالكفاية ،ويف حال التنازع تقدر من قبل
ويل الأمر.
ال�ضابط ال�سابع� :أن القدرة على االكت�ساب كالقدرة باملال.
ال�ضابط الثامن :الإنفاق من مال املنفق بن ِّية الرجوع على مال الطفل ي�شرتط لها
الإ�شهاد بالرجوع ح�سماً ملادة اخلالف.
ال�ضابط التا�سع :النية غري معتربة يف الرجوع ق�ضاء بخالف الرجوع ديانة.
ال�ضابط العا�رش :تكميل النفقة للطفل واجب يف حال النق�ص.
ال�ضابط احلادي ع�رش :عمل الطفل جائز ب�رشوط.
ال�ضابط الثاين ع�رش :االكت�ساب مع القدرة الزم على الأب.
ال�ضابط الثالث ع�رش :ي�سار الأب لي�س �رشطاً يف الإنفاق على الطفل.
ال�ضابط الرابع ع�رش� :أمر القا�ضي �إعانة ال ق�ضاء يف النفقة من مال الأب الغائب.
ال�ضابط اخلام�س ع�رش :نفقة اليتيم على قرابته من الع�صبات دون الرحم �إال يف
حال فقدهم.
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ال�ضابط ال�ساد�س ع�رش :خلط مال اليتيم مبال الو�صي مقيد ب�رشط الإ�صالح.
ال�ضابط ال�سابع ع�رش :القول قول الو�صي عند التنازع يف النفقة �إن كان موافقاً
للعادة والعرف.
ال�ضابط الثامن ع�رش :نفقة اللقيط يف بيت املال.
ال�ضابط التا�سع ع�رش :نفقة اللقيط غري واجبة على امللتقط.
ال�ضابط الع�رشون :الرجوع على اللقيط بعد بلوغه مقيد ب�رشط الإذن من ويل
الأمر ،و�أما �إن كان بغري �إذن ففيه خالف.
ال�ضابط احلادي والع�رشون :نفقة املح�ضون على �أبيه ،ف�إن عدم فعلى قرابته.
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