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املقدمة

�آله و�صحبه  �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد وعلى  �حلمد هلل رب 
و�صلم.. وبعد:

فاإن لل�رشيعة �الإ�صالمية -كما ال يخفى- دور�ً كبري�ً يف حماية �لطفولة قبل و�أثناء 
وبعد تكونها، فقبل تكونها �أمر �ل�صارع �حلكيم بالتخري لهذه �لنطفة حتى تكون خالية 
بالدعاء  �إلى �هلل  بالتوجه  �أمر �لزوج  من �الأمر��ض �لظاهرة و�لباطنة، و�أثناء تكونها 
عند �إتيان �أهله باأن يبعد �ل�صيطان عن هذ� �لطفل يف �أول تكونه حتى ترتعرع هذه 
�العتد�ء  حرم  تكونها  وبعد  حفظه،  ويف  �هلل  من  قريبة  �ل�صيطان  عن  بعيدة  �لبذرة 
عليها باأي نوع يوؤدي �إلى هالكها، بل رتب على �العتد�ء عقوبة �رشعية، ومل تقف 
�ل�رشيعة عند هذ� �حلد، بل �رشعت لهذه �لطفولة حقوقاً عند خروجها �إلى �لدنيا، 
فرتبت لها �لكثري من �حلقوق، و�لتي من �أوجبها �لعناية بالطفل عناية تامة تلزم �الأب 
�لدينية  �لنو�حي  جميع  من  وذلك  فقدهما،  حال  يف  غريهما  �إلى  وتتعدى  و�الأم، 
و�الجتماعية و�لثقافية و�الأ�رشية و�ل�صحية وغريها. و�إن �أولى هذه �حلقوق �لنفقة؛ 
وذلك الندر�ج كثري من �حلقوق فيها؛ ذلك �أن �لنفقة عليهم تاأ�صي�ض لعمارة �الأر�ض، 
و�أي تفريط فيها فهو �إنذ�ر بهدم �لبناء وت�صدع �أركانه، بل يتعدى وبال هذ� �لتفريط 
و�لذي  �حلق  هذ�  بيان  �إلى  �ل�رشورة  تدعو  ولهذ�  �أنف�صهم،  و�الأمهات  �الآباء  �إلى 

عنونت له بـ "حق �لنفقة للطفل. در��صة فقهية مقارنة تطبيقية".
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ومما حد�ين �إلى �ختيار هذ� �ملو�صوع �أي�صاً ما يلي: 
1- �القت�صاد �لعاملي �حلايل وتبعاته على �لطفولة بوجه عام وعلى نفقتهم بوجه 

خا�ض.
�لدعاوي  كرثة  �إلى  �أدى  ما  �أبنائهم،  نفقة  عن  �الآباء  بع�ض  قبل  من  �لتخلي   -2
�لق�صائية �ملطالبة بالنفقة، وال يخفى �أثر ذلك يف �لطفولة وما يجره من تبعات يبقى 

�أثرها كامناً يف نف�صية �لطفل.
3- كرثة �الأطفال �لعاملني على �مل�صتوى �الإقليمي و�لعاملي، وما يتبع ذلك من 

��صتغالل �لطفولة �لتي جاءت �ل�رشيعة حلمايتها من �ال�صتذالل و�لعبودية.
�لنفقة،  عدم  �أثرها  جرمية  من  تخلو  ال  و�لتي  �الأحد�ث،  جر�ئم  �زدياد   -4
يف   185 �لرقم  ذي  بالقر�ر  �ل�صادرة  �الجتماعية  �لدور  الئحة  �أو�صحت  فقد 
النفقات  تقدمي  و�رشوط  �سبب  لأي  وليهم  عن  النفقة  ت�سقط  من  1387/5/2هـ، 

لالأطفال �ليتامى؛ منعاً النحر�ف �الأحد�ث)1).
5- حرمان بع�ض �الأطفال من �لتعليم لعدم تو�فر �لنفقة.

و�صوف ي�صري �لبحث مب�صيئة �هلل وفق �خلطة �لتالية: مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
هذ� و�أ�صاأل �هلل مبنه وكرمه �أن يجعل �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي، و�آخر دعو�نا �أن 

�حلمد هلل رب �لعاملني.

)1( انظر: اللجنة الوطنية للطفولة )�ص: 61(
http://childhood.gov.sa/lajnal/files/sa_report.pdf.
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املبحث الأول: يف التعريف مب�سطلحات البحث

 وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: احلق يف اللغة، وال�سطالح، وبيان اأق�سامه

 وفيه ثالثة فروع.

الفرع الأول: احلق يف اللغة: 

�حلق: �صد �لباطل، وهو م�صدر حق �ل�صيء، �إذ� وجب، وثبت، ووقع بال �صك؛ 
و�أ�صله �ملطابقة، و�ملو�فقة، وي�صتعمل ��صتعمال �لو�جب، و�لالزم، و�جلائز)2).

الفرع الثاين: احلق يف ال�سطالح: 

�لتعريفات، وهي  �لقدماء �حلق بجملة من  �الأ�صوليني و�لفقهاء  عرف كثري من 
يف جمملها ال تخرج عن �ملعنى �للغوي، وقد �صابها كثري من �الإبهام، منها ما عرفه 
�صاحب )�لبحر �لر�ئق) : باأن �حلق: ما ي�صتحقه �لرجل)3). و�أما �لعلماء �ملعا�رشون 
فقد �عتنو� كثري�ً باملر�د باحلق، ويرجع �صبب ذلك �إلى �لنهج �ال�صطالحي �ملعا�رش، 
ودخول كثري من �لنظم �لو�صعية وتطبيقها يف كثري من دول �لعامل �الإ�صالمي، فبينو� 
جوهر �حلق، وماهيته، و�َصْبق �الإ�صالم �إلى بيانه؛ ولهذ� ال تخلو �لكتب �ملعا�رشة من 
تعريف للحق، ومنها: �أنه عالقة �رشعية توؤدي الخت�صا�ض ب�صلطة، �أو مطالبة باأد�ء، �أو 

)2( انظر: املفردات يف غريب القراآن، اأبو القا�سم، احل�سني بن حممد )ت: 502هـ(، حتقيق: حممد �سيد كيالين، دار املعرفة 
- لبنان، مادة )حقق(، ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�سري )ت: 711هـ(؛ ط: 1، دار �سادر - بريوت، 

مادة )حقق(.

))( انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن جنيم احلنفي )ت: 970هـ(، ط: 2، دار املعرفة - بريوت، )6: 
148(، الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، اأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالكي )ت: 1125هـ(، دار 

الفكر - بريوت - 1415هـ، )1: 188(.
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تكليف ب�صيء، مع �متثال �صخ�ض �آخر، على جهة �لوجوب، �أو �لندب)4).
كما بينو� يف غري مو�صع، غاية �حلق: حتقيق م�صلحة للفرد، �أو �ملجتمع وم�صمونه: 
�صلطة يخولها �حلق ل�صاحبه ملمار�صته، ومو�صوعه: �أد�ء �اللتز�م �ملتعلق باحلق، كاأد�ء 

�ملدين ما عليه من َدْين)5).
الفرع الثالث - اأق�سام احلق:

م �لعلماء �حلق تق�صيمات يطول �رشحها، مبنية على �عتبار�ت ثالثة هي:   ق�صَّ
1- �صاحب �حلق )�مل�صتِحق).

2- من عليه �حلق )�ل�صخ�ض �ملكلف باالأد�ء).
3- حمل احلق: )ال�سيء املُ�ستَحق(، وهو ما يتعلق به احلق، وَيرُد عليه. وي�سرتط فيه، 
�أن ال يكون ممنوعاً �رشعاً، وهذه �العتبار�ت تنق�صم �إلى �أق�صام �أخرى لي�ض هذ� حملها، 
و�لذي يهمنا هنا �أن �لطفل له حقوق مندرجة حتت حقوق �لعباد، منها ما هو الزم، ومنها 
ما هو خمفف، وبع�سها يقبل الإ�سقاط، وبع�سها ل يقبله، وبع�سها يورث، وبع�سها ل 

يورث باعتباره �صاحب �حلق، ومنها غري �ملحدد باعتبار حمل �حلق كالنفقة))).

ه املطلب الثاين:معنى الطفل لغة، وا�سطالحًا، وحدُّ

 وفيه ثالثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الطفل لغة: 

فل بالك�رش: �ل�صغري من كل �صيء، وهو: �ملولود، ويف )�لتهذيب): يقال له  �لطِّ
�أن يحتلم. فالطفل و�لطفلة �ل�صغري�ن ما مل يبلغا. و�ل�صبي يدعى طفاًل  �إلى  طفل 

)4( احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده، فتحي الدريني، ط: 2، موؤ�س�سة الر�سالة 97)1هـ - 1977م، )�ص: 255، 261(.

)5( امل�سدر نف�سه )�ص: 260(.

)، 1426هـ، وزارة  1426هـ، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية: الكويت ط:  )6( انظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية. ط: 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية: الكويت )18: 17-14، 4)-6)(.
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من حني ي�صقط من بطن �أمه �إلى �أن يحتلم)7)، قال تعالى: ژ ے  ۓ   ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ ژ )�حلج: 5). وقال عزَّ �صاأنه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ٹژ  )�لنور: 59). 
الفرع الثاين: معنى الطفل ا�سطالحًا: 

ال يخرج �ملعنى �ال�صطالحي عن �ملعنى �للغوي، فالطفل عند �لفقهاء يطلق على 
من دون �لبلوغ)8).

الفرع الثالث: حد الطفولة: 

حد �لفقهاء -رحمهم �هلل- بد�ية مرحلة �لطفولة باخلروج من بطن �الأم، وحدو� 
�إلى غريها،  �نتهاء حدها و�خلروج منها  نهاية �لطفولة بح�صول عالمات تدل على 
يقول �بن قد�مة)9) - رحمه �هلل-: "�لطفل ال يعقل، و�ملدة �لتي يكمل فيها عقله وبنيته 

تخفى وتختلف، فن�صب �ل�رشع عليه عالمة ظاهرة وهي �لبلوغ")11).
والبلوغ نوعان:

�خل�صن  �ل�صعر  و�إنبات  كاالحتالم،  طبيعية،  بعالمات  يعرف  طبيعي  بلوغ   -1
للذكر و�الأنثى، وتزيد �الأنثى باحلمل، �أو �حلي�ض، وهذ� مما ال خالف فيه)11).

)7( انظر: ل�سان العرب، مادة )طفل(.

)8( انظر: البحر الرائق )4: 220(؛ تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن(، اأبو عبداهلل، حممد بن اأحمد الأن�ساري 
القرطبي )ت: 671هـ(، دار ال�سعب - القاهرة. )12: 12(؛ حترير األفاظ التنبيه، اأبو زكريا، يحيى بن �سرف بن مري النووي 
)ت: 676هـ(، حتقيق: عبدالغني الدقر، ط: 1، دار القلم - دم�سق - 1408هـ، )�ص: 260(؛ الكايف يف فقه الإمام اأحمد بن 

حنبل، اأبو حممد، عبداهلل بن قدامة املقد�سي )ت: 620هـ(، املكتب الإ�سالمي - بريوت. )1: 94(.

)9( )541هـ - 620هـ( عبداهلل بن حممد بن اأحمد بن حممد بن قدامة، املقد�سي الدم�سقي احلنبلي، اأبو حممد موفق 
الدين. اإمام احلنابلة، وفقيهها بدم�سق. من اأ�سهر م�سنفاته: املغني، الكايف، انظر ترجمته يف: الأعالم )4: 67(.

)10( الكايف يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )1: 94(.

1252هـ(،  )11( انظر: حا�سية ابن عابدين )حا�سية رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار(، ابن عابدين. )ت: 
بن  اأبو عبداهلل، حممد  ل�سرح خمت�سر خليل،  اجلليل  154(؛ مواهب   ،15(  :6( 2000م.   - 1421هـ   - - بريوت  الفكر  دار 
عبدالرحمن املغربي )ت: 954هـ(، ؛ط: 2، دار الفكر - بريوت - 98)1هـ، )5: 59(؛ رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي 
)ت: 676هـ(، ط: 2، املكتب الإ�سالمي - بريوت - 1405هـ، )): 178(؛ الرو�س املربع �سرح زاد امل�ستقنع، من�سور بن يون�س بن 

اإدري�س البهوتي )ت: 1051هـ(، مكتبة الريا�ص احلديثة - الريا�ص - 90)1هـ )�ص: 269(.
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2- بلوغ تقديري عن طريق تقدير �لعمر، وهذ� مما ال خالف فيه بني �لفقهاء �إال 
�أنهم �ختلفو� يف �ل�صن �ملحدد للبلوغ)12).

وقد جاءت �تفاقية حقوق �لطفل �ملقررة من قبل هيئة �الأمم �ملتحدة يف ت�رشين 
يتجاوز  مل  �إن�صان  كل  باأنه  �لطفل  بتعريف   (1( �ملادة  يف  1989م)  )نوفمرب  �لثاين 
�لثامنة ع�رشة ما مل يبلغ �صن �لر�صد قبل ذلك مبوجب �لقانون �ملنطبق عليه)13). وكذ� 
�لقمة  موؤمتر  �أقره  �لذي  �الإ�صالم  يف  �لطفل  حقوق  عهد  من   (1( املادة  يف  ُعرف 
�الإ�صالمي �ل�صابع بالقر�ر ذي �لرقم )7/1-ث )ق.1) 1994م) باأنه: كل �إن�صان مل 
يبلغ �صن �لر�صد، وفقاً للقانون �ملطبق عليه)14). وهذ� يتفق مع �الأنظمة و�لتعليمات 
ف احَلَدث يف القوانني اجلزائية املبينة يف لئحة الإيقاف  املطبقة يف اململكة، فقد ُعرِّ
والئحة دور �الأحد�ث �ل�صادر عام 1395هـ - 1975م باأنه: كل �إن�صان مل يبلغ �لثامنة 
ع�رشة من �لعمر)15) وباجلملة فاإن �لتعريفني يتفقان مع تعريف �لطفل وحد �لطفولة 
على  �العتد�ء  حترمي  يف  بال�صبق  متيزت  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  �أن  غري  �لفقهاء.  عند 
�الأم، وهذ�  �الإنفاق على  منها  و�لتي  وبيان حقوقه،  عنه  و�لدفاع  باإ�صقاطه،  �جلنني 

)12( فقد روي عن اأبي حنيفة: يف بلوغ الغالم قولن: الأول: �سبع ع�سرة، والثاين: ثماين ع�سرة، اأما البنت فبلوغها يف �سن 
�سبع ع�سرة �سنة يف كل الأحوال؛ وقال اأ�سحاب مالك: �سن البلوغ �سبع ع�سرة اأو ثماين ع�سرة �سنة، وعند ال�سافعية: بلوغ 
الغالم والبنت خم�س ع�سرة �سنة قمرية؛ اأما احلنابلة: فالبلوغ باإمتام خم�س ع�سرة �سنة، وهو الراجح حلديث ابن عمر 
ر�سي اهلل عنهما قال: عر�سني ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يوم اأحد يف القتال واأنا ابن اأربع ع�سرة �سنة، فلم يجزين، 
وعر�سني يوم اخلندق واأنا ابن خم�س ع�سرة �سنة فاأجازين. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة 
فحدثته هذا احلديث فقال: اإن هذا حلد بني ال�سغري والكبري، فكتب اإلى عماله اأن يفر�سوا ملن كان ابن خم�س ع�سرة �سنة، 
ومن كان دون ذلك فاجعلوه يف العيال. انظر: امل�سادر نف�سها. واحلديث اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الإمارة - باب 
261هـ(، حتقيق:  اأبو احل�سني، م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )ت:  بيان �سن البلوغ، ح )1868(، �سحيح م�سلم، 

حممد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. )): 1490(.

.http: //www.unicef.org/arabic 1( انظر: اتفاقية حقوق الطفل((

)14( انظر: جملة العدل )216(، العدد )24( ربيع الآخر 1428هـ. بعنوان )عهد حقوق الطفل يف الإ�سالم( وهو ال�سادر 
باملوافقة ال�سامية باملر�سوم امللكي ذي الرقم م/54 يف 1427/8/27هـ. وبقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم )21 يف 1427/8/25هـ 

و1427/5/1هـ وبتعميم وزير العدل ذي الرقم )1/ت/047) يف )/1428/2هـ.

http://childhood.gov.sa/vb/Iajna/filessa_.  )(7 )�ص:  للطفولة  الوطنية  اللجنة  انظر:   )15(
 report.pdf
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ما قررته وثيقة عهد حقوق �لطفل يف �الإ�صالم يف �ملادة �ل�صاد�صة �لفقرة )1)، وكذ� 
�ملنبثق عن منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف دورته  �لفقه �الإ�صالمي �لدويل  قر�ر جممع 
�لثانية ع�رشة بالريا�ض يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، من 25 جمادى �الآخرة 1421هـ 
�إلى غرة رجب 1421هـ )23-28 �صبتمرب 2111م)؛ ب�صاأن مو�صوع حقوق �الأطفال 

و�مل�صنني، �لقر�ر )1)))1).

املطلب الثالث: معنى النفقة لغًة، وا�سطالحًا، وبيان اأق�سامها

 وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: معنى النفقة لغة:

�خلروج  يدل على معنى  فاإنه  فاء،  نون، وعينه  فاوؤه  ما  مادة )نفق): كل  �أ�صل   
و�لذهاب. وهي ��صم م�صدر. و�لنفقة م�صتقة من: 

�لنفوق: وهو مبعنى �لهالك، نحو: نفق �لز�د: فني، ونفقت �لدر�هم نفقاً:   -1
نفدت.

2- �لنََّفاق بالفتح: وهو مبعنى �لرو�ج، نفقت �ل�صلعة نَفاقاً: �أي ر�جت)17).
و�إذ� نظرنا �إلى هذين �ال�صتقاقني وجدنا �أنهما �صحيحان، فاإن �لنفقة بها هالك ملال 
املُْنِفق ورواج حلال املنفق عليه)18)، بل �أخ�ض من �لرو�ج �حلفاظ على حياة �الإن�صان 
يف مقابل هالك مادة ما وجدت �أ�صاًل �إال لتقوم بها �حلياة، وعليه فاإن معنى �لنفقة 

http: //www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-7.htm :16( انظر(

)17( انظر: املفردات، مادة )نفق(؛ املعجم الو�سيط. قام باإخراجه جمموعة من العلماء اأ�سرف على طبعه: ح�سن عطية، 
حممد اأمني، ؛: 2، جممع اللغة مب�سر، مادة )نفق(؛ حا�سية ابن عابدين )5: 277(.

)18( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 277(.
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لغة: ما ينفقه �الإن�صان على نف�صه وعياله ونحوهم)19).

الفرع الثاين: النفقة ا�سطالحًا: 

تباينت ��صطالحات �لفقهاء - رحمهم �هلل- �ل�رشعية يف تعريف �لنفقة، فالبع�ض 
ق�رشها على بع�ض �أنو�ع ما يدخل فيها، كالطعام مثااًل، و�لبع�ض �الآخر خ�صها مبا 
باأنها:  �ملتقدمون  عرفها  �حلنفية  فعند  فيها،  �أجمل  �الآخر  و�لبع�ض  ق�صاء،  به  يحكم 
�لطعام و�لك�صوة و�ل�صكنى، و�مل�صهور عندهم �أنها يف �ل�رشع: �الإدر�ر على �ل�صيء 
مبا فيه بقاوؤه)21). وعند �ملالكية: ما به قو�م معتاد حال �الآدمي دون �رشف)21). وعند 
�أ�صل وفرع ورقيق  �ل�صافعية: طعام مقدر لزوجة وخد�مها على زوج ولغريها من 
وك�صوًة وم�صكناً  و�إد�ماً  يكفيه)22). وعند �حلنابلة: كفاية من ميونه خبز�ً  ما  وحيو�ن 

وتو�بعها)23).
التعريف املختار:

�لنفقة  من  �لو�جب  �ملقد�ر  على  ال�صتماله  �حلنابلة  تعريف  هو  �الأقرب  لعل   
و�الأعيان �لو�جبة لها �لنفقة، كالزوجة و�لقريب ونحوها، و�حلاجات �لتي ال يقوم 

حال �الإن�صان �إال بها وما يقوم به �صالح تلك �حلاجات.
�الإخر�ج  يف  عام  �للغوي:  �ملعنى  و�ال�صطالحي.  �للغوي  �ملعنى  بني  �ل�صلة 

)19( انظر: املعجم الو�سيط، مادة )نفق(؛ الدر املختار، حممد بن علي احل�سكفي )ت: 1088هـ(، الفكر - بريوت - 1421هـ 
- 2000م، )5: 277(.

)20( فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ابن الهمام )ت: 681هـ(،: 2، دار الفكر - بريوت، )4: 78)(؛ حا�سية 
ابن عابدين )5: 277(.

)21( الفواكه الدواين )2: 57(.

)ت:  ال�سافعي  الأزهري  اإبراهيم  بن  عبداهلل  اللباب،  تنقيح  حترير  �سرح  الطالب  حتفة  على  ال�سرقاوي  حا�سية   )22(
1227هـ(، ط: 2، املطبعة الأمريية )2: 85)(.

1051هـ(،  البهوتي )ت:  اإدري�س  بن  يون�س  بن  الإقناع، من�سور  القناع عن منت  ك�ساف  املربع )�ص: 618(؛  الرو�ص   )2((
حتقيق: هالل م�سيلحي - م�سطفى هالل، دار الفكر - بريوت - 1402هـ. )5: 459(.
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و�لذهاب بدون حتديد، حتى لو �أدى �إلى نفاد �ملخرج. �أما �ملعنى �ال�صطالحي: فخا�ض 
باالإخر�ج بقدر �لكفاية �لو�جبة �لتي يكون بها �لبقاء دون �إ�رش�ف، فهو �إخر�ج حمدد، 
فاملعنيان بينهما عموم وخ�صو�ض، عموم من وجه كون كل معنى لغوي للنفقة هو 

معنى ��صطالحياً لها، ولي�ض كل معنى ��صطالحي للنفقة معنى لغوياً.

الفرع الثالث: اأق�سام النفقة واأ�سبابها

 �أواًل: �أق�صام �لنفقة. للنفقة ق�صمان هما: 
�لق�صم �الأول: نفقة �لنف�ض، فيجب على �الإن�صان نفقة نف�صه �إذ� قدر عليها، وعليه 
�أن يقدمها على نفقة غريه، و�صبب �إيجاب هذه �لنفقة: هو حفظ �لنف�ض من �لهالك، 

وهو �أمر �رشوري د�خل حتت �ل�رشور�ت �خلم�ض �لتي جاء �ل�رشع بحفظها)24).
 �لق�صم �لثاين: نفقة �لغري، وهي �لنفقة �لتي تلزم �الإن�صان لغريه ب�صبب �رشعي، 
ويرجع �صبب �إيجابها يف �أ�صل �ل�رشع �إلى ثالثة �أ�صباب هي: �ل�صبب �الأول: �لزوجية، 
فتجب �لنفقة للزوجة بنكاح �صحيح باتفاق �لعلماء. �ل�صبب �لثاين: �لقر�بة، وهي 
تثبت  بها  الأنه  و�الأ�صل)؛  )�لفرع،  �لوالدة  قر�بة  �الأول:  �لنوع  نوعان:  �الأ�صل  يف 
�أو جزئه. وحمل بحثنا  �جلزئية و�لبع�صية �لن�صبية، فيجب على �الإن�صان �إحياء كله 
يقت�رش على نفقة نوع من �لفرع )�الأطفال). �لنوع �لثاين: قر�بة غري �لوالدة، وهي 
مة للنكاح كالإخوة والعمومة واخلوؤولة. الثاين: قرابة غري  نوعان: الأول: قرابة حُمرِّ
مة للنكاح، كقرابة بني الأعمام وبني الأخوال وبني اخلالت. ال�سبب الثالث:  حُمرِّ
�مِلْلك، فيجب على �ل�صيد نفقة رقيقه، وكذ� نفقة �لبهائم و�جلماعات، باعتبار �أن من 

)24( انظر: بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك، اأحمد ال�ساوي )ت: 1241هـ(، �سبطه و�سححه: حممد عبدال�سالم �ساهني، ط: 
1، دار الكتب العلمية - لبنان/بريوت - 1415هـ - 1995م، )1: 480(؛ فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن 
حجر اأبو الف�سل الع�سقالين ال�سافعي )ت: 852هـ(، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة - بريوت. )9: 624-625(؛ 

معامل ال�سنن ب�سرح �سنن اأبي داود مطبوع معه. للخطابي. ط: 1، )9)1هـ - )197م. )2: 21)(.
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موجبات �لتملك �حلفاظ عليها وال يكون �إال باالإنفاق عليها، وقد قال �لر�صول - عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم-: "الظهر ِيُرَكُب ِبَنَفَقِتِه")25). وهذه �الأ�صباب �لثالثة هي �لتي ن�ض 
عليها �لفقهاء؛ الأن مر�دهم كان بيان ما يجب يف �أ�صل �ل�رشع، و�الأ�صل �أنها �أربعة 

�أ�صباب، فاإنه ي�صاف لها �صبب ر�بع وهو �اللتز�م بهذ� �حلق )�لنفقة)))2).

املبحث الثاين: يف نفقة الطفل

 وفيه �صتة مطالب:

املطلب الأول: دليل ا�ستحقاق الطفل للنفقة

�لطفل م�صتحق للنفقة بالكتاب و�ل�صّنة و�الإجماع و�ملعقول.

اأوًل: من الكتاب العزيز:

: ژ ۇ   ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   1- قول �هلل عزَّ وجلَّ
ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  )�لبقرة: 233).

�هلل  �أوجب  فقد  �الأولى،  طريق  �الأولى:  �لناحية  ناحيتني:  من  �ال�صتدالل  ووجه 
-تعالى- �لرزق و�لك�صوة للو�لد�ت على �ملولود له )�الأب)، وعرب عنه بهذ� �للفظ 
للتنبيه على علة �الإيجاب عليه ل�صبب �لولد، فاإذ� وجبت نفقة �لو�لدة ب�صبب �لولد، 
فوجوب نفقة ولدها جتب بطريق �الأَْولَى)27). �لناحية �لثانية: كون �لولد لالأب، فقد 

)25( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الرهن - باب الرهن مركوب وحملوب...، ح )77)2( �سحيح البخاري اجلامع 
ال�سحيح املخت�سر، اأبو عبداهلل، حممد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي )ت: 256هـ(، حتقيق: د. م�سطفى ديب البغا، ط: )، 

دار ابن كثري، اليمامة - بريوت - 1407هـ - 1987م، )2: 888(.

)26( انظر: حا�سية ابن عابدين )4: 278(؛ بلغة ال�سالك )1: 480(؛ مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، حممد 
اخلطيب ال�سربيني )ت: 977هـ(، دار الفكر - بريوت )4: 542(؛ ك�ساف القناع )5: 460(.

)27( انظر: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، عالء الدين الكا�ساين )ت: 587هـ(، ط: 2، دار الكتاب العربي - بريوت - 
1982م، )4: 0)(؛ فتح القدير )4: 411(؛ فتح الباري )9: 0)6(.
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ت�صمنت هذه �الآية تعليل �حلكم بكون �لنفقة �إمنا وجبت على �الأب؛ الأنه هو �لذي له 
�لولد دون �الأم، ومن كان �ل�صيء له كانت نفقته عليه، ولهذ� �صمي �لولد ك�صباً يف 

قوله تعالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  ژ )�مل�صد: 2))28). 
ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ژ  �صاأنه:  عزَّ  �هلل  قول   -2
ناحيتني:  من  �ال�صتدالل  ووجه   .(( )�لطالق:  ژ   ڄ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
�لناحية �الأولى: ت�صمني �خلطاب �لتنبية على �أن �حلكم �مل�صكوت عنه �أولى منه يف 
نفقته  قال: )فاأوجب  بيان،  �أح�صن  تيمية)29) - رحمه �هلل-  �بن  بينها  �ملنطوق، وقد 
بدون  رزقه  ميكن  ال  فاإنه  و�ملر�صع،  �حلامل  على  �الإنفاق  بو��صطة  ور�صيعاً  حماًل 
دل  فقلت:  فطامه؟  بعد  �أبيه  على  �لولد  نفقة  فاأين  ف�صئلت:  ومر�صعه.  رزق حامله 
عليه �لن�ض تنبيها، فاإنه �إذ� كان يف حال �ختفائه و�رت�صاعه �أوجب نفقة من حتمله؛ 
وتر�صعه �إذ ال ميكن �الإنفاق عليه �إال بذلك، فاالإنفاق عليه بعد ف�صاله �إذ� كان يبا�رش 

�الرتز�ق بنف�صه �أولى و�أحرى، وهذ� من ح�صن �ال�صتدالل))31).
�لناحية �لثانية: �أن �هلل تعالى �أوجب على �الآباء �أجرة ر�صاع �أوالدهم، ولو مل تكن 

)28( انظر: اأحكام القراآن، اأبو بكر، حممد بن عبداهلل ابن العربي )ت: )54هـ(، حتقيق: حممد عطا، دار الفكر - لبنان )1: 
226(؛ جمموع الفتاوى )كتب ور�سائل وفتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية(، اأبو العبا�س، اأحمد عبداحلليم ابن تيمية احلراين 
)ت: 728هـ(، حتقيق: عبدالرحمن العا�سمي النجدي، ط: 2 )4): 69(، اأما اإن مل يكن الزوج مقراً بحمل زوجته، ولعن 
زوجته، ونفاه، فاإن نفقته تكون على اأمه؛ لأنه ين�سب اإليها، ودليل ذلك: حديث عومير - ر�سي اهلل عنه- اأنه جاء ر�سول 
اهلل، )فقال: يا ر�سول اهلل، رجل وجد مع امراأته رجاًل، اأيقتله فتقتلونه اأم كيف ي�سنع؟ فقال: ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: "قد اأنزل اهلل القراآن فيك ويف �ساحبتك فاأمرهما ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم باملالعنة مبا �سمى اهلل يف كتابه، 
ثم قال: يا ر�سول اهلل اإن حب�ستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت �سنَّة ملن كان بعدهما يف املتالعنني... فكان بعد  فالعنها". 
ين�سب اإلى اأمه". انظر: املب�سوط، �سم�س الدين ال�سرخ�سي )ت: )48هـ(، دار املعرفة - بريوت. )17: 158(؛ الأم، اأبو عبداهلل، 
اأحاديث �سيد  2، دار املعرفة - بريوت )9)1هـ، )5: 0)1(؛ نيل الأوطار من  204هـ(، ط:  ال�سافعي )ت:  اإدري�س  حممد بن 
الأخيار �سرح منتقى الأخبار، حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين )ت: 1255هـ(، دار اجليل - بريوت - )197هـ. )7: 62( 

: ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     واحلديث اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب التف�سري - باب قوله عزَّ وجلَّ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ)النور(. ح )4468( )4: 1771(.

ابن  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  احلنبلي،  احلراين  عبداهلل  بن  عبدال�سالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  )661هـ-728هـ(   )29(
تيمية. �سيخ الإ�سالم. برز يف كل فن على اأبناء جن�سه. له كتب يف ال�سيا�سة ال�سرعية، الفتاوى، وغريها. اأمتحن و�سجن، 

ومات معتقاًل بقلعة دم�سق. انظر ترجمته يف: الأعالم )1: 144(.

)0)( جمموع الفتاوى، )4): 106(.
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موؤنتهم و�جبة عليه ملا وجب �أجر ر�صاعهم)31).

ثانيًا: من ال�سنة النبوية: 

على  باالإنفاق  باالأمر  جاءت  �لتي  �الأحاديث  من  بالكثري  �ملطهرة  �ل�صنة  حفلت 
�الأوالد، ومنها: 

1- ما جاء عن عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - �أن هند بنت عتبة)32) قالت: يا ر�صول 
�هلل: �إن �أبا �صفيان)33) رجل �صحيح، ولي�ض يعطيني ما يكفيني وولدي �إال ما �أخذت 

منه وهو ال يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك باملعروف")34).
وجه �ال�صتدالل: �أنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أباح لهند �أن تاأخذ للولد من مال �أبيه 

باملعروف من غري �إذنه، ولو مل تكن نفقته و�جبة عليه ملا �أباح لها ذلك)35).
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  "�أمَر  قال:  عنه-  �هلل  ر�صي   - هريرة  �أبي  عن   -2
بال�صدقه"))3) فقال رجل: يا ر�صول �هلل، عندي دينار. فقال: ت�صدق به على نف�صك. 
قال: عندي �آخر. قال: ت�صدق به على ولدك. قال: عندي �آخر. قال: ت�صدق به على 
قال:  على خادمك.  به  ت�صدق  قال:  �آخر.  عندي  قال:  قال: زوجك.  �أو  زوجتك، 

)1)( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 0)(؛ نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج، �سم�س الدين حممد بن اأبي العبا�س اأحمد بن حمزة بن 
�سهاب الدين الرملي ال�سهري بال�سافعي ال�سغري. )ت: 1004هـ(، دار الفكر للطباعة - بريوت - 1404هـ - 1984م. )7: 218(.

عليه  النبي  عم  قتل حمزة  على  ببدر. حر�ست  اأبوها  ُقِتل  معاوية،  والدة  عبد�سم�س،  بن  ربيعة  بن  عتبة  بنت  هند   )(2(
اأ�سلمت يوم الفتح، من عقالء الن�ساء. ماتت يف خالفة عمر. انظر ترجمتها: الإ�سابة )8: 156-155(  ال�سالة وال�سالم. 

برقم )11856(.

)))( )...هـ - 2)هـ( �سخر بن حرب بن اأمية بن عبد�سم�س بن عبدمناف الأموي. اأبو �سفيان، �سحابي م�سهور. اأ�سلم عام 
الفتح. انظر ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 275( برقم )2905(.

)4)( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب النفقات - باب اإذا مل ينفق الرجل فللمراأة اأن تاأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها 
باملعروف، ح )5049( )5: 2025(.

حممد  حتقيق:  422هـ(.  )ت:  املالكي  عبدالوهاب  حممد،  اأبو  القا�سي  املدينة.  عامل  مذهب  على  املعونة  انظر:   )(5(
ال�سافعي، ط: 1، دار الكتب العلمية. بريوت - لبنان، 1418هـ - 1998م )2: 69)(؛ نيل الأوطار )6: 42)(.

)6)( ال�سدقة: النفقة. معامل التنزيل )2: 21)(.
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عندي �آخر. قال: �أنت �أب�رش")37).
�لولد  باالإنفاق على  �أمر  �ل�صالة و�ل�صالم -  �لنبي - عليه  �أن  وجه �ال�صتدالل: 
بعد �الإنفاق على �لنف�ض، فدل على �أن �لت�صدق على �لغري قبل نفقة �الأهل و�لولد 

خالف �الأولى، كما �أن �الأمر للوجوب ما مل ي�رشفه �صارف)38).
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم:  قال  قال:  �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه -  3- وعن 
"�أف�صل �ل�صدقة ما ترك غنى، و�ليد �لعليا خري من �ليد �ل�صفلى، و�بد�أ مبن تعول")39).
ما  بتقدمي   - و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه   - منه  �الأمر  فيه  �حلديث  �ال�صتدالل:  وجه 
�أن يبد�أ بكفاية من تلزمه  يعني  "و�بد�أ مبن تعول":  يجب على ما ال يجب، فقوله 
كفايته ثم بعد ذلك يدفع لغريهم؛ الأن �لقيام بكفاية �لعيال و�جب، و�ل�صدقة على 

�لغري مندوب �إليها)41).
ثالثًا - الإجماع:

 �أجمع �لعلماء على �أن نفقة �الأطفال �لذين ال مال لهم وال ك�صب و�جبة على �آبائهم)41).
رابعًا - املعقول: 

1- �الإنفاق عند �حلاجة من باب �الإحياء، و�لولد جزء من �لو�لد، و�إحياء نف�صه 

)7)( اأخرجه اأبو داود يف �سننه - كتاب الزكاة - باب يف �سلة الرحم، ح )1691( �سنن اأبي داود، اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث 
ال�سج�ستاين الأزدي )ت: 275هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر. )2: 2)1(، قال البيهقي يف خالفياته 
)196(: هذا احلديث رواته ثقات. انظر: البدر املنري، اأبو حف�س، �سراج الدين عمر بن علي بن اأحمد الأن�ساري ال�سافعي، 

املعروف بابن امللقن )ت: 804هـ(، ط: 1، دار الهجرة - الريا�س )8: 12)(.

)8)( انظر: املعونة )2: 69)(.

)9)( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح )5040( )5: 2048(.

)40( انظر: املعونة )2: 69)(؛ فتح الباري )9: 626(.

اأحمد،  18)هـ(، حتقيق: د. فوؤاد عبداملنعم  اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )ت:  اأبو بكر، حممد بن  )41( انظر: الإجماع، 
ط: )، دار الدعوة - الإ�سكندرية - 1402هـ، )�ص: 110(؛ املعونة )2: 9)6(؛ الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، القا�سي 
اأبو حممد، عبدالوهاب املالكي )ت 422هـ(، خرج اأحاديثه وقدم له: احلبيب بن طاهر، ط: 1، دار ابن حزم: بريوت: لبنان، 
1420هـ - 1999م. )1: 129(؛ نهاية املحتاج )7: 218(؛ نيل الأوطار )6: 44)(؛ املغني، ملوفق الدين اأبي حممد بن عبداهلل 
ابن اأحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي )ت: 620هـ( حتقيق: عبداهلل الرتكي، عبدالفتاح احللو، ط: 2، هجر 

للطباعة - القاهرة. )141هـ - 1992م. )11: )7)(.
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و�جب، وكذ� �إحياء جزئه و�عتبار هذ� �ملعنى يوجب �لنفقة للولد عند �حلاجة)42).
2- �أن هذه �لقر�بة مفرت�صة �لو�صل، حمرمة �لقطع باالإجماع، و�الإنفاق هنا من 
باب �ل�صلة، فكان و�جباً، وتركه مع قدرة �ملنفق وحتقيق �حلاجة للمنفق عليه يوؤدي 

�إلى �لقطع، فكان حر�ماً)43).
3- هذ� �الإنفاق من �الإح�صان �لذي �أمر �هلل به عباده يف �حلياة، �أن يح�صن �الأب 
�لدنيا  يف  له  �ملردود  �الأبوي  �الإح�صان  من  جزء  وهو  عليهم  باالإنفاق  �أوالده  �إلى 
ژ  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ژ  تعالى:  قال  فقد  �الآخرة،  قبل 

)�لرحمن: 1)).
4- �أن �الإنفاق �صبب يف تي�رش �لرزق للمنفق، فقد وعد �هلل تعالى �ملنفق باالإنفاق 

عليه، كما يف �حلديث �لقد�صي: "�أنفق يا �بن �آدم �أنفق عليك")44).
5- نفقة �لزوجة وولده �ل�صغري و�جبة عليه؛ لكونه �لتزمها باالإقد�م على �لعقد؛ 

�إذ �مل�صالح ال تنتظم بدونها، فكانت و�جبة عليه)45).

املطلب الثاين: ما ت�سمله نفقات الطفل

 وفيه �صتة فروع: 
�أ�صول �لنفقة �لو�جبة ترجع �إلى ثالثة �أنو�ع �أ�صا�صية؛ وهي من �ل�رشور�ت؛ �إذ ال 
بد منها على �لدو�م، وال ميكن �ل�صرب عنها باال�صتغناء بغريها، وال يقوم �لبدن بدونها، 
وهي: �لطعام - وي�صمل �ملاأكول و�مل�رشوب وما يقتات به - و�لك�صوة وهي - ما جرت 

)42( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 1)(؛ املغني )11: )7)(؛ معامل التنزيل )2: 21)(.

))4( انظر: بدائع ال�سنائع )): 1)(.

)44( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب النفقات - باب ف�سل النفقة على الأهل، ح )7)50( )5: 2047(.

)45( اأحكام القراآن، لبن العربي )1: 266(.
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�لعادة بلب�صه مما ال غنى عنه، و�ل�صكن �لذي ياأوي �إليه))4)، وقد تقدم �أن ��صم �لنفقة 
يعمها، وللنفقة فروع وتو�بع تتمثل يف �خلدمة و�لتطبب و�لعالج و�لتعليم ونحوه، 

و�صوف �أف�صل يف هذه �لنفقات و�أبينها يف �لفروع �لتالية:
الفرع الأول - الغذاء:

عند  و�لغذ�ء  و�ل�رش�ب)47).  �لطعام  من  وقو�مه  �جل�صم  مناء  به  يكون  ما  وهو   
بالتغـذية: هو �لذي ي�صتمل على �لعنا�رش �الأ�صا�صية من �لكربوهيدر�ت  �ملخت�صني 
و�لربوتني و�لدهون و�لفيتامينات و�ملعادن و�ملاء)48). و�لفقهاء رحمهم �هلل يف كتبهم 
مل يغفلو� هذ� �الأ�صل من �لنفقات، بل ف�رشو� به معنى �لنفقة، �إما ق�رش�ً عليه وحده، 
اأو مقدماً على غريه، فعند احلنفية ُف�رشت النفقة: بالطعام)49)، و�لطعام يتناول يف 
باإذن  �إال الأن به قو�م �الأبد�ن و�صالحها -  �لعادة �ملاأكول و�مل�رشوب)51)، وما ذلك 
�لبدن  �لغذ�ء وحاجة  �أمر  ياأكل يهلك وميوت؛ ولعظم  �إذ� مل  فالولد  تعالى -،  �هلل 
�لقيام  �الأب  �ل�رشع على  �أوجب  ولهذ�  �مليتة،  ياأكل من  �أن  للم�صطر  �هلل  �أحل  �إليه 

بحق �إطعام �لولد وجعله �أ�صاًل من �أ�صول �لنفقة، فقال تعالى: ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   
وقوله:  �لكايف،  �لطعام  هنا:  بالرزق  فاملر�د   .233( ۈژ  (�لبقرة:  ۈ  
�أنه  تقرر  له)51). والأنه  �الأد�ء  �لطعام، وجودة  �لقدر يف  )باملعروف): يجمع ح�صن 

179هـ(، دار �سادر - بريوت. )2: 246- اأن�س )ت:  )46( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 6))(؛ املدونة الكربى، مالك بن 
247(؛ البهجة يف �سرح التحفة على الأرجوزة امل�سماة بتحفة احلكام، ابن عا�سم الأندل�سي، ط: 1، املكتبة الع�سرية بريوت: 
لبنان، )1: 706(؛ الو�سيط يف املذهب، اأبو حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت: 505هـ(، حتقيق: اأحمد حممود 
اإبراهيم، حممد حممد تامر، ط: 1، دار ال�سالم - القاهرة 1417هـ )6: 2)2(؛ نهاية املحتاج )7: 188(؛ مغني املحتاج )4: 

571(؛ املغني )11: 54)، 48)(.

)47( امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي، اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي )ت: 770هـ(، املكتبة العلمية 
- بريوت، مادة )غذا(؛ املعجم الو�سيط، مادة )غذا(.

http: //www.khayma.com/tagthia/islam.htm :48( انظر(

)49( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 277(.

)50( انظر: املغني )11: 48)(.

)51( اجلواهر احل�سان يف تف�سري القراآن، عبدالرحمن الثعالبي، حتقيق: اأبو حممد الغماري، ط: 1، دار الكتب العلمية: 
بريوت: لبنان، 1416هـ - 1996م. )1: 178(.
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حق للولد فكيف ترب�أ ذمة �لو�لد، من هذ� �حلق؟ ترب�أ باأمرين:
الأمر الأول: العتبار يف الغذاء ب�سفته وقدره ونوعيته وجودته اأو رداءته.

وهذ�  �لعرف،  ومناطه  �لبدن و�صالحه،  قو�م  به  �لغذ�ء  هذ�  يكون  �أن  ف�صفته: 
�الأمر نبه عليه �لفقهاء بقولهم: "قوتاً خبز�ً و�إد�ماً")52). وقدره: باأن يكون كافياً د�فعاً 
ي�صد  ما  �ليوم، وال يكفي  �لولد طول  �حتياجات  يلبي  الأمل �جلوع م�صبعاً، بحيث 
�لرمق، بل يعطيه ما ي�صتقل به ويتمكن من �لرتدد و�لت�رشف)53) ، ول ي�سرتط املبالغة 

يف �ل�صبع؛ الأنها تورث كثري�ً من �الأمر��ض.
�أمل �جلوع وثقل �لبدن،  "و�إمنا يجب ما يدر�أ  يقول �لغز�يل)54) - رحمه �هلل-: 
"مر�تب  �هلل-:  �لقيم))5) - رحمه  �بن  وقال  و�لنهمة")55)،  �ل�صهوة  متام  يزيل  ما  ال 
�لغذ�ء ثالثة �إحد�ها: مرتبة �حلاجة. و�لثانية: مرتبة �لكفاية، و�لثالثة: مرتبة �لف�صلة، 
�أنه يكفيه لقيمات يقمن �صلبه، فال ت�صقط قوته وي�صعف  فاأخرب �لنبي عليه �ل�صالم 
معها...")57). ونوعيته: �أن يكون نوعاً من �الأطعمة �لتي بها قو�م �لبدن ومنوه، فاإن 
كان نوعاً من �الأطعمة �لتي ت�صد �جلوع وال تقيم �لبدن كالوجبات �خلفيفة؛ لكونها 
�لنوعية  هذه  مثل  فاإن  �الأمر��ض)58)،  من  �لكثري  ت�صبب  �له�صم  بطيئة  �لنفع،  قليلة 

)52( انظر: فتح القدير )4: 82)(؛ مواهب اجلليل )4: 182( مغني املحتاج )): 571(؛ ك�ساف القناع )5: 459(.

))5( انظر: رو�سة الطالبني )6: 419(.

اأبو حامد. حجة  الدين،  الغزايل زين  ال�سافعي  اأحمد الطو�سي  )54( )450هـ - 505هـ( حممد بن حممد بن حممد بن 
يف:  ترجمته  انظر  الدين.  علوم  اإحياء  م�سنفاته:  اأ�سهر  من  والف�سحاء.  الأئمة  ومق�سد  العلم  رحال  وحمط  الإ�سالم، 

الأعالم )6: 4)(.

)55( الو�سيط )6: 2)2(.

)56( )691هـ - 751هـ( حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد بن حريز الزرعي الدم�سقي، �سم�س الدين اأبو عبداهلل. امل�سهور 
بابن قيم اجلوزية. تلميذ ابن تيمية. كان وا�سع العلم.. �سنف ت�سانيف كثرية يف �ستى اأنواع العلوم منها: اأعالم املوقعني، 

الطرق احلكمية. انظر ترجمته يف: الأعالم )6: 57-56(.

)57( الطب النبوي، حممد اأبو بن اأيوب الدم�سقي )ت: 751هـ(؛ حتقيق: عبدالغني عبداخلالق، دار الفكر - بريوت )�س: 
.)12

)58( الو�سيط )�س: 12(.
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من �الأطعمة ال ي�صدق عليها مق�صود �ل�صارع من �الإطعام، و�إذ� �قت�رش عليها �الأب 
�أوجب  �أوالده، و�لعك�ض �صحيح، ولهذ�  نفقة  وحدها دون غريها كان مق�رش�ً يف 
�لفقهاء �الإد�م كما �أوجبو� �لقوت)59). جودته ورد�ءته: لي�صت مقاباًل لقيمته، ولكن 
يثبت  و�لتي  له  �مل�صنعة  �أو  فيه،  �لد�خلة  �صو�ء  �ل�صارة  �ملو�د  من  خلوه  حيث  من 
�رشرها على �الإن�صان، وهذ� �لغذ�ء وجوده كعدمه، وعلى �الأب �أو من يقوم مقامه 

�أن يحر�ض على �نتقاء �لغذ�ء �جليد الأطفاله.
الأمر الثاين: تغري احلال: 

ينظر �إلى �لغذ�ء �أي�صاً من حيث �ختالف �الأزمنة و�الأمكنة و�الأ�صخا�ض و�الأحو�ل 
و�لظروف ح�صب �الآتي: 

�أ - �ملر�حل �ل�صنية للطفل: مل تغفل �ل�رشيعة �الإ�صالمية هذ� �جلانب يف �إيجاب 
دته �إلى فر�ض غذ�ء �جلنني على و�لده يف حال تكونه يف بطن �أمه، فمن  �لنفقة، بل تعَّ

ژ ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    : �أولى غذ�وؤه بعد �نف�صاله، يقول عزَّ وجلَّ باب 
ۇ    ژ  وقوله:  )�لطالق:)).  ڤژ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ  
ۇ ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  
ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ  )�لبقرة:233)، فاأمر �هلل عزَّ وجلَّ باالإنفاق 
على �لولد يف حال ��صتتاره ويف حال �نف�صاله، ففي حال �ال�صتتار �أمر باالإنفاق على 
�النف�صال  بو��صطتها)1))، ويف حال  �إال  �إلى �حلمل  �لغذ�ء ال ي�صل  �حلامل)1))؛ الأن 
غذ�ئها،  من  �للنب  لتولد  نفقة،  �حلقيقة  الأنها يف  �لر�صاع؛  �أجرة  لها  توؤدى  باأن  �أمر 

)59( انظر: مغني املحتاج )): 571(.

جتب  النفقة  اأن  وال�سحيح  تيمية:  ابن  يقول  احلمل؟.  لأجل  اأم  لها  النفقة  جتب  هل  الفقهاء،  بني  اختالف  على   )60(
للحمل، ولها من اأجل احلمل، لكونها حاماًل بولده، فهي نفقة عليها لكونه اأباه، ل عليها لكونها زوجة، وهذا قول مالك 

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ژ  قال:  فاإنه  يدل على هذا  والقراآن  واأحمد،  ال�سافعي  القولني يف مذهب  واأحد 
ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ )الطالق:6(. جمموع الفتاوى )4): 49(.

)61( انظر: اأحكام القراآن، لبن العربي )1: 227(؛ جمموع الفتاوى )4): 44(.
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و�لر�صيع يقويه �للنب وي�صد جوعه، وماال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب)2)). وبعد 
�حلولني ر�عت �ل�رشيعة �الإ�صالمية فيه جانب �لرغبة و�لزهادة مبا يليق ب�صنِّه، فعلى 
�الأب عدم �إرغام �الأوالد على �لطعام �لذي يف�صله بنف�صه، و�إمنا عليه �أن ير�عي ما 
يف�سله الأولد، ب�رشط اأن يكون هذا الغذاء �ساحلاً لقوام البدن دافعاً لأمل اجلوع، 
جاء يف )نهاية �ملحتاج): »فيجب �إعطاوؤه ك�صوة و�صكنى تليق بحاله، وقوتاً و�إد�ماً 
من  معه  يتمكن  بحيث  وزهادته  رغبته  ويعترب  حولني،  �لر�صاع  كموؤنة  ب�صنِّه  يليق 

�لرتدد على �لعادة ويدفع عنه �أمل �جلوع")3)).
ب - �حلالة �ل�صحية: ينبغي على �الأب �أن ير�عي يف �لغذ�ء �أن يتنا�صب مع حالة 
�أنو�عاً معينة من �لغذ�ء  �أن �ملري�ض يحتاج يف حال مر�صه  �لطفل �ل�صحية؛ وذلك 
و�جب،  فهو  به  �إال  �لو�جب  يتم  ال  وما  �ل�صفاء،  على  �هلل-  -باإذن  ت�صاعده  حتى 
وكذلك فاإن �لغذ�ء يختلف يف حال �الإجهاد و�لتعب عنه يف حال �لرفق و�لر�حة، 

فكل هذه �أمور ينبغي على �لو�لد �أو من يقوم مقامه مر�عاتها.
ج - �لبيئة: ومما ينبغي مر�عاته يف غذ�ء �لطفل: �لتغري �ملناخي، فغذ�ء �ل�صتاء لي�ض 
كغذ�ء �ل�صيف، جاء يف )نهاية �لزين): "ويختلف بالف�صول �الأربعة فيجب يف كل 
ف�صل ما يعتاد �لنا�ض فيه، حتى �لفو�كه فيجب من �الإدم ما يليق بالوقت")4)). وعلى 
هذ� كله ن�صتطيع �أن نقول: �إن �لغذ�ء �لذي ترب�أ به �لذمة، ما كان قو�ماً للبدن م�صلحاً 
له �سليماً من ال�رشر كافياً، واإن كان غري ذلك مع القدرة عليه ُعد مق�رشاً، بل ي�ستحق 

�الإثم، لقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: "كفى باملرء �إثماً �أن ي�صيع من يقوت")5)).

)62( انظر: فتح القدير )4: 411(؛ رو�سة الطالبني )6: 491(؛ الرو�س املربع )476(.

))6( نهاية املحتاج )7: 220(.

)64( نهاية الزين يف اإر�ساد املبتدئني، اأبو عبداملعطي، حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي )ت: 16)1هـ(، ط: 1، دار 
الفكر - بريوت، )4))(.

)65( انظر: فتح القدير )4: 82)(؛ مواهب اجلليل )4: 182(؛ الأم )5: 100( ك�ساف القناع )5: 459(، ومعنى َمن يقوت: اأي: من 
يلزمه قوته، والقوت ما يقوت البدن ويكف عن احلاجة. فتح الباري )9: 1)(؛ واحلديث اأخرجه اأبو داود يف �سننه )كتاب الزكاة(  باب 
�سلة الرحم، ح )1692( )2: 2)1(، و�سححه الألباين. انظر: �سحيح اجلامع ال�سغري ح )4481( �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، 

حممد نا�سر الدين الألباين، اأ�سرف على طبعه، زهري ال�ساوي�س: )، املكتب الإ�سالمي، بريوت، 1408هـ - 1988م، )2: 827(.
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وقبل �أن �أختم �لقول يف �لغذ�ء �أود �الإ�صارة �إلى �أنه قد يلحق بالغذ�ء ما ي�صلح 
هان، فقد ذكر بع�ض �لفقهاء  �لبدن، و�إن كان غري غذ�ء، من �الغت�صال و�لتنظف و�الدِّ
�أن مثل هذه �الأمور  �ل�صابون و�لدهن))))، ومما ال يخفى  �لولد  نفقة  �أنه يدخل يف 
�جلمال")7)).  �هلل جميل يحب  "�إن  �حلديث:  فقد جاء يف  فيها،  �ل�صارع  قد رغب 
عالوة على �أن ترك مثل هذه �الأ�صياء قد يدخل على �لطفل �لكثري من �الأمر��ض �لتي 

ت�صعف �لبدن، وماال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب.
الفرع الثاين: الك�سوة: 

و�الأ�صل  عنه)9)).  غنى  ال  مما  بلب�صه  �لعادة  جرت  ما  ��صطالحاً:  �للبا�ض)8)).  لغة: 
ۇ   ۇ ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  �لك�صوة للطفل قوله تعالى:  يف حق 
ژ   ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ 
)�لبقرة:233). فاإذ� وجبت ك�صوة �الأم ب�صبب �لولد كانت و�جبة للولد بطريق �الأولى.
ماهية �لك�صوة: مل يذكر �لفقهاء - رحمهم �هلل- ح�صب �طالعي تف�صياًل ملاهية 
ك�صوة �الأوالد من حيث �صفتها، ونوعها، وجن�صها، و�ختالفها �صيفاً و�صتاًء، كما يف 
�لولد تكون على ح�صب ما يليق بحاله)71)،  �أن ك�صوة  �لزوجة، و�إمنا ذكرو�  ك�صوة 
وعليه فاإنه يجب على �الأب �أن ير�عي يف �لك�صوة ما يليق بحال �لطفل من �ل�صغر 
و�لكرب، وحالته �ل�صحية، مما ال غنى له عنه، فقد يحتاج بع�ض �الأطفال �إلى ك�صوة 
معينة ب�صبب مر�ض يف �لبدن كاحل�صا�صية وغريها، فعندئذ يلزم �الأب ك�صوته مما ال 
الك�سوة،  لتعني هذه  ُعد مق�رشاً؛  قادراً  يفعل وكان  فاإن مل  عليه،  له �رشراً  ي�سبب 

)66( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 49)(.

)67( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الإميان - باب حترمي الكرب وبيانه ح)91( )1: )9(.

)68( انظر: ل�سان العرب، مادة )ك�سا(.

)69( املغني )11: 55)(.

)70( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 49)(؛ مواهب اجلليل )4: 182(؛ نهاية املحتاج )7: 220(؛ املغني )11: 55)(.
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�لك�صوة  من  للطفل  فالو�جب  هذه،  و�حلالة  منها  لت�رشره  كعدمه؛  غريها  ووجود 
ما ي�صرت �لعورة من قمي�ض و�رش�ويل للذكر وتزيد �الأنثى باخلمار، ويزيد يف عدد 
�لثياب ما جرت �لعادة بلب�صه، مما ال غنى عنه، دون ما يكون للتجمل و�لزينة، وما 
�لك�صوة،  يف  و�أثره  �لف�صول  تغري  وير�عى  منه.  وكرم  �إح�صان  فهو  ذلك  عن  ز�د 
خا�صة يف �لبالد �لباردة، ذلك �أن ك�صوة �ل�صتاء تختلف عن ك�صوة �ل�صيف، فاالأولى 
�أن تكون مما تدفئ مثلها، كجبة �صوف ونحوها، و�لثانية على ما �عتيد لب�صه �صيفاً، 

قيا�صاً على ك�صوة �لزوجة)71).
ملحقات �لك�صوة: يلحق بالك�صوة كل ما يحتاج �إليه للنوم، من �لفر��ض و�للحاف 

و�لو�صادة، كل على ح�صب عادته)72).

الفرع الثالث: امل�سكن: 

�أوجب  وقد  �أ�رشته،  باالأمان يف ظل  فيه  وي�صعر  يوؤويه  مكان  �إلى  يحتاج  �لطفل 
�لفقهاء للطفل حق �ل�صكنى على �أبيه، وفيما يلي بيان �أقو�لهم: جاء يف )رد �ملحتار): 
"وجتب النفقة باأنواعها - من الطعام والك�سوة وال�سكنى - على احُلر لطفله")73). 
وجاء يف )�لقو�نني �لفقهية): "ويجب لالأوالد و�الأبوين �لنفقة وما يتبعها من �ملوؤونة 
)نهاية  يف  وجاء  �لبالد")74).  وعو�ئد  �ملنفق  حال  قدر  على  و�ل�صكنى،  و�لك�صوة 
�أقو�ل  من  �صبق  ومما  بحاله")75)،  تليق  و�صكنى  ك�صوة  �إعطاوؤه  "فيجب  �ملحتاج): 

)71( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 49)(؛ مواهب اجلليل )4: 182(؛ نهاية املحتاج )7: 220(؛ املغني )11: 55)(.

)72( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: 49)(؛ مواهب اجلليل )4: 182(؛ نهاية املحتاج )7: 220(؛ املغني )11: 55)(. ويجب 
على الوالدين تعويد الطفل على اللبا�س الإ�سالمي والبعد عن الألب�سة املخالفة اخلاد�سة للحياء فهم م�سوؤولون عنهم 

اأمام اهلل �سبحانه.

))7( حا�سية ابن عابدين )5: 6))(.

)74( القوانني الفقهية، حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ( دار الفكر - بريوت )�ص: 148(.

)75( نهاية املحتاج )7: 220(.
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�لعلماء ميكن �أن نقول: 
1- �إن �ل�صكن الزم على �الأب للطفل، �صو�ء كان ملكاً �أو �إيجار�ً �أو نحوه.

2- ير�عى يف �ل�صكن حال �الأب، من �لي�رش و�الإع�صار، وكذ� ير�عى فيه حال 
تكون  ال  �أو  على غريها،  يقدر  و�أبوه  فيها  مثله  ياأوي  ال  د�ر  يكون يف  فال  �لطفل، 
�أن �ل�صكن حم�صن �لطفل وال  �صاحلة ل�صكنى �الآدميني، فهذ� ال يعترب �صكناً، ذلك 
ميكن �ال�صتغناء عنه، وقد قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: "كفى باملرء �إثماً �أن ي�صيع من 

يعول"))7).
�ملالئم  �ل�صكن  و�أوجبت  بالزوجة  �الإ�رش�ر  حرمت  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  �إن   -3

پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  يقول  �لزوج،  وحال  حلالها، 
پ  پ     ڀ ژ )�لطالق:)). ويف نظري �لقا�رش، فاإن عدم �إيجاد �صكن 

للطفل يوؤويه �صورة من �صور �الإ�رش�ر ومنافاة ملق�صد �لنكاح.
الفرع الرابع: اخلدمة:

جاء يف )�ملعجم �لو�صيط): )َخدمه، َخدمة: قام بحاجاته))77) و�ملر�د بها: �لقيام 
بحاجات �لطفل من �إعد�د طعامه و�رش�به، وتنظيف بدنه ولبا�صه و�ل�صهر على ر�حته 
ومنامه، وغريها مما يحتاج �إليه �ل�صغري على ح�صب مر�حل طفولته، وقد ذكر �لفقهاء 
- رحمهم �هلل- �أنه يلزم �الأب �إخد�م ولده �إن �حتاج �إلى خدمة، كاأن يكون �لولد 
مري�صاً �أو به عاهة، �أو يكون �الأوالد كرث�ً و�أن ذلك من جملة نفقتهم، فقد ت�صافرت 
�لن�صو�ض عند �حلنفية على �أن من جملة نفقة �الأوالد توفري �خلادم، بل ن�صو� على 

)76( اأخرجه الن�سائي يف �سننه - كتاب ع�سرة الن�ساء - باب اإثم من �سيع عياله ح )9176( ال�سنن الكربى، اأبو عبدالرحمن، 
الكتب  دار   ،1 �سيد ك�سروي ح�سن، ط:  البنداري،  �سليمان  د. عبدالغفار  الن�سائي )ت: )0)هـ(، حتقيق:  �سعيب  اأحمد بن 

العلمية - بريوت - 1411هـ - 1991م، )5: 74)(.

)77( املعجم الو�سيط، مادة )خدم(.
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�أنه لو كان له �أوالد ال يكفيهم خادم و�حد وجب عليه خادمان �أو �أكرث �تفاقاً)78).
و�لقول �مل�صهور عند �ملالكية و�ملعمول به يف )�ملدونة) �إلز�م �الأب �إخد�م ولده 
عليه  �الأب يجب  �أن  �ل�صافعي على  ن�ض  فقد  �ل�صافعية  و�أما  �ت�صعت حاله)79).  �إذ� 
�أن يقوم باملوؤنة يف �إ�صالح �صغار ولده، من ر�صاع ونفقة وك�صوة وخدمة)81). �أما 
�حلنابلة فقد ن�صو� على وجوب نفقة �خلادم على �الأب �إن �حتاج �إليها �لولد، ولو 
مل تكن خدمته و�جبة على �الأب ملا وجبت نفقته، وتكون على قدر �صعة �الأب)81).

الفرع اخلام�س : العالج والوقاية: 

�ملر�د بالعالج: ��صم ملا يعالج به، عالج �ملري�ض: د�و�ه)82)، وت�صمل �ملعاجلة نفقة 
ما  بالوقاية:  و�ملر�د  �لدو�ء)83).  وثمن  ونحوه  يتبعها من حتاليل  وما  �لطبيب،  �أجرة 
يوَقى به �ل�صيء)84). ذكر �لفقهاء -رحمهم �هلل- �أن من جملة ما يكون يف نفقة �لولد 
�لالزمة على �الأب �لقيام بعالجه ومد�و�ته، ويدخل يف ذلك ما يكون من �خلتان، 

لكن �لبع�ض �رشح بها و�الآخر �صمنها و�أدخلها بالقيا�ض. 
فقد جاء يف )نهاية �ملحتاج) مف�رش�ً �ملوؤنة، فقال: )�ملوؤنة: دو�ء و�أجرة طبيب)، 
بذل  عليه  ويجب  �حتاج))85)،  �إن  ويد�ويه  يخدمه  )و�أن  �آخر:  مو�صع  يف  وجاء 
"من  �لطبيب �حلاذق، جاء يف )�ملح�صول):  ق�صارى جهده يف مد�و�ته و�لتما�ض 

)78( انظر: فتح القدير )4: 89)(؛ حا�سية ابن عابدين )5: 05)(.

)79( انظر: املدونة )2: 246-247(؛ معني احلكام على الق�سايا والأحكام، اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم بن ح�سن عبدالرفيع )ت 
))7هـ(؛ حتقيق: اأحمد بن قا�سم بن عماد، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت - لبنان، 1989م. )1: 56)(.

)80( انظر: الأم )5: 251(؛ نهاية املحتاج )7: 220(.

)81( انظر: الكايف يف فقه اأحمد )): 78)(.

)82( املعجم الو�سيط، مادة )عالج(.

))8( انظر: مغني املحتاج )): 571(.

)84( املعجم الو�سيط، مادة )وقى(.

)85( نهاية املحتاج )7: 220(.
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مر�ض له طفل ولي�ض له طب، فاإن �صقاه دو�ء بر�أيه ، كان متعدياً مق�رش�ً، ولو ر�جع 
فخالف  �لدو�ء  يف  �ختلفا  وقد  طبيبان  �لبلد  يف  كان  فاإن  مق�رش�ً،  يكن  مل  طبيباً 
�الأف�صل عد مق�رش�ً"))8). ومعلوم �أن �لطفل لي�ض له والية على نف�صه، فكانت واليته 
�إ�صالح �ل�صغري مادياً ومعنوياً،  �أن يقوم مبا يغلب على ظنه من  �أبيه، فيلزمه  على 
فقد مير�ض �ل�صغري وتكون حاجته متعينة �إلى طبيب يد�ويه، فيجب على �الأب بذل 
باإحياء نف�صه، وولده  ذلك لل�صغري وفق ��صتطاعته، و�إْن ال عد مق�رش�ً؛ الأنه ماأمور 
جزء منه فيوؤمر باإحيائه، وماال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب، وقد قال عليه �ل�صالم: 
من  كثري  تنادي  �لر�هن  �لوقت  ويف  يعول")87)،  من  ي�صيع  �أن  �إثماً  باملرء  "كفى 
�لدول �الإ�صالمية و�لعاملية ب�رشورة حق �لطفل يف �لعالج و�لدو�ء، ومن ثم �أن�صئت 
�ل�صحية  �لرعاية  �ململكة  كفلت  وقد  �حلمد،  وهلل  )�حلكومية)  �ملجانية  �مل�صت�صفيات 
باملجان جلميع مو�طنيها، ون�صت �ملادة )31) من �لنظام �الأ�صا�صي للحكم على �أن 
تعنى �لدولة بال�صحة �لعامة، وتوفر �لرعاية �ل�صحية لكل مو�طن، وقد �صدر �لنظام 
�ل�صحي و�لالئحة �لتنفيذية له مبر�صوم ملكي رقمه م11 يف 1423/3/23هـ مو�فقاً 
4/)/2112م، وقد ن�صت �ملادة �لثالثة منه على: �أن تعمل �لدولة على توفري �لرعاية 
�ل�صحي  �ل�رشف  و�صالمة  و�صالحيتها،  �ل�رشب  مياه  �صالمة  وت�صمل  �ل�صحية، 
وتنقيته و�صالمة �الأغذية �ملتد�ولة، كما ن�صت �ملادة �لر�بعة منه على �أن توفر �لدولة 
خدمات �لرعاية �ل�صحية، كرعاية �الأمومة و�لطفولة)88)، ولكن بع�صاً من �الأمر��ض، 
قد ال يتوفر عالجها باملجان، فاإن كان مر�ض �لطفل مما ال يتوفر عالجه باملجان تعني 

)86( املح�سول يف علم الأ�سول، حممد بن عمر بن احل�سني الرازي )ت: 606هـ(، حتقيق: طه جابر فيا�س العلواين، ط: 
1، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية - الريا�ص - 1400هـ، )6: 114(.

)87( �سبق تخريجه.

)88( انظر: اللجنة الوطنية للطفولة (�ص: 70، 74، 75)
.http: //childhood.gov.sa/vb/Iajna/files/sa_report.pdf
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على �الأب بذل �ملال للعالج وفق �صعته و��صتطاعته، 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   )�لطالق). ويلحق بنفقة �لعالج �لكفن وموؤن �لتجهيز، �إذ� 

مات �لطفل)89).
الفرع ال�ساد�س: الرتبية والتعليم: 

�إن من م�صوؤولية �الأبوين �لقيام ب�صوؤون �الأطفال �لدنيوية و�الأخروية، لقوله تعالى: 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې   ژ 

عليه  وقوله  ژ    )�لتحرمي).  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ائ  ەئ  ەئ   ائ   ى   ى   
تربيته وتعليمه،  "و�إن لولدك عليك حقاً")91)، ومن جملة �حلقوق ح�صن  �ل�صالم: 
وقد ذكر �لفقهاء - رحمهم �هلل- �أن على �الأب �أو من يقوم مقامه بذل نفقة �لتعليم، 
�صو�ء �أكان من مال �لطفل �إن كان له مال، �أم من مال �أبيه �إن كان قادر�ً، يقول �بن 
�لقاب�صي)91) - رحمه �هلل-: "قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: "خريكم من تعلم �لقر�آن 
وعلمه")92). ي�صمل �لو�لد بتعليمه ولده ولو باأجرة تعليمه �ملعلم، ولقد �أجاب �بن 
�صحنون)93) �أبا ولد كان يطلب �لعلم عليه عن قوله: �أنا �أتولى �لعمل بنف�صي وال �أ�صغله 
عما هو فيه، )قال(: اأجرك يف ذلك اأعظم من احلج واجلهاد والرباط... واإن ترك 
الأب تعليم ولده القراآن ل�سحٍّ ُقبَح  فعله، ولقلة عذر، فاإن كان للولد مال فال يدعه 

)89( انظر: الفواكه الدواين )1: 77(.

)90( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب ال�سوم - باب النهي عن �سوم الدهر ملن ت�سرر به اأو فوت به حقاً...، ح )1159( 
.)814 :2(

)91( )24)هـ-)40هـ( علي بن حممد بن خلف املعافري القريواين. عامل املدينة، فقيه اأ�سويل. له ت�سانيف منها: الر�سالة 
املف�سلة لأحوال املعلمني واملتعلمني. انظر ترجمته يف: الأعالم )4: 26)-27)(.

)92( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب ف�سائل القراآن - باب خريكم من تعلم القراآن وعلمه، ح )9)47( )4: 1919(.

اآداب املعلمني.  ))9( )202هـ-256هـ( حممد بن عبدال�سالم بن �سعيد التنوخي. فقيه مالكي مناظر. له ت�سانيف منها: 
انظر ترجمته يف: الأعالم )6: 205-204(.



حق النفقة للطفل.. درا�سة فقهية مقارنة تطبيقية 

  العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة44

دون تعليم وليه �أو قا�صي بلده �أو جماعته، �إن مل يكن قا�ض، و�إن مل يكن له مال، 
توجه حكم �لندب على وليه و�أمه، �الأقرب فاالأقرب")94)، ويقول �ل�رشبيني)95)- 
رحمه �هلل-: "يجب على �الآباء و�الأمهات تعليم �أوالدهم �لطهارة و�ل�صالة و�ل�رش�ئع 
و�أجرة تعليم �لفر�ئ�ض يف مال �لطفل، فاإن مل يكن فعلى من تلزمه نفقته، ويجوز �أن 
ي�رشف من ماله �أجرة ما �صوى �لفر�ئ�ض من �لقر�آن و�الأدب على �الأ�صح يف )زو�ئد 
�لرو�صة)، ووجهه �أنه م�صتمر معه وينتفع به"))9)، ويقول �لبهوتي)97) - رحمه �هلل-
�خلط  تعليمه  �أي�صاً  وله  ينفعه،  ما  ليتعلم  �ملكتب،  يف  �ليتيم  ترك  للويل  ويجوز   :
�أد�ء �الأجرة عنه من ماله؛ الأن ذلك من م�صاحله،  و�لرماية و�الأدب وما ينفعه، وله 
مد�و�ة  �أي�صاً  وله  كانت م�صلحة،  �إذ�  ي�صلمه يف �صناعة  �أن  وله  ماأكوله،  ثمن  �أ�صبه 
حمجوره مل�صلحة، وله �أي�صاً حمله لي�صهد �جلماعة باأجرة يف �ملد�و�ة و�حلمل بال �إذن 
حاكم، �إذ� ر�أى �لويل �مل�صلحة يف ذلك كله)98)، بل قد ن�ض بع�ض �لفقهاء على �أنه 
يجوز موؤ�جرة �ل�صبي الأجل تعليمه، يقول �حلطاب)99)-رحمه �هلل: "و�إن كان �الأب 
فقري�ً �أو مقاًل ويريد تعليم �البن، فيجوز له تاأجريه حينئذ وينفق عليه من �أجرته، فاإن 
ف�صل �صيء حب�صه عليه، ولي�ض له �أن ياأكل مما ف�صل من عمل �ل�صبي، و�إن كان فقري�ً؛ 
خوفاً من �أن ال يتمكن �ل�صبي من �لعمل فيما ي�صتقبل، �أو مير�ض فال يجد ما ياأكل، 

)94( منح اجلليل �سرح على خمت�سر �سيد خليل، حممد علي�س. )ت: 1299هـ(، دار الفكر - بريوت - 1409هـ - 1989م. )7: 
.)478

اأهل م�سر على  اأجمع  �سافعي، مف�سر.  الدين. فقيه  �سم�س  ال�سربيني،  اأحمد اخلطيب  بن  - 977هـ( حممد  )...هـ   )95(
�سالحه وو�سفوه بالعلم، والعمل، والزهد، والورع. له ت�سانيف منها: ال�سراج املنري، الإقناع، مغني املحتاج. انظر ترجمته 

يف: الأعالم )6: 6(.

)96( مغني املحتاج )1: 1)1(.

يف  احلنابلة  �سيخ  احلنبلي.  البهوتي  اإدري�س  بن  بن ح�سن  الدين  بن �سالح  يون�س  بن  من�سور  1051هـ(  )1000هـ-   )97(
ع�سره. من موؤلفاته: الرو�س املربع، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، انظر ترجمته يف: الأعالم )7: 07)(.

)98( انظر: ك�ساف القناع )): 450)-451(.

)99( )902-459هـ( حممد بن حممد بن عبدالرحمن الرعيني، اأبو عبداهلل، املعروف باحلطاب: فقيه مالكي، من كتبه 
مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل. انظر ترجمته يف: الأعالم )7: 58(.
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رحمه  �ملاوردي)111) -  بني  وقد  باملعروف")111)،  يكون  �أن  باأ�ض  ال  لبابة:  �بن  وقال 
�لكتاب  �إلى  �إ�صالمه  �لتعليم يف  "وزمان  به فقال:  �لتعليم ومن يخت�ض  �هلل- وقت 
بالبنني دون البنات، وزمانه معترب  اأهله خمت�ص  اأو ال�سناعة بح�سب عادته وعرف 
�أو �صتاً، و�إن  �إذ� بلغ خم�صاً  بحال �لولد، فاإن كان فطناً ذكيًّا قدم يف زمان �حل�صانة 
�أو ثماناً، و�إن كان  كان بليد�ً �صعيف �لتخيري، �أخر �إلى زمان �لكفالة، �إذ� بلغ �صبعاً 
التعليم والتاأديب خمت�ساً بالغالم دون اجلارية، وتخت�ص اجلارية باأن توؤخذ باخلفر 
و�ل�صيانة")112) – ونقول: �إن �ل�صيانة ال تتنافى مع تعليم �جلارية �إذ� وجد �ملح�صن 
ب�رشوط  للجن�سني  والتعلم  العلم  طلب  على  باحلث  جاءت  ال�رشيعة  لأن  الأمني؛ 
و�صو�بط - هذ� وقد ردَّ �بن �لقيم - رحمه �هلل- �صبب �صياع �الأبناء وف�صادهم �إلى 
و�صية  على  �صابقة  باأوالدهم  لالآباء  �هلل  "و�صية  فقال:  �الأوالد،  تعليم  �الآباء  �إهمال 

ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ    چ   ژ  تعالى:   قال  باآبائهم،  �الأوالد 
ينفعه  ما  ولده  تعليم  �أهمل  فمن  )�الإ�رش�ء).  ژ    ڈ   ڈ      ڎ   ڎ    ڌ  
�إمنا جاء ف�صادهم من قبل  �إليه غاية �الإ�صاءة، و�أكرث �الأوالد  �أ�صاء  وتركه �صدى، فقد 
�الآباء و�إهمالهم وترك تعليمهم فر�ئ�ض �هلل و�صنته فاأ�صاعوهم �صغار�ً، فلم ينتفعو� 
باأنف�صهم ومل ينفعو� �آباءهم كبار�ً، كما عاتب بع�صهم ولده على �لعقوق. فقال: يا 

�أبت، �إنك عققتني �صغري�ً فعققتك كبري�ً، و�أ�صعتني وليد�ً فاأ�صعتك �صيخاً")113).

)100( مواهب اجلليل )5: 92)(.

)101( )464هـ-450هـ( علي بن حممد، اأبو احل�سن املاوردي، اأق�سى ق�ساة ع�سره. من العلماء الباحثني اأ�سحاب الت�سانيف 
الكثرية النافعة. من كتبه: الأحكام ال�سلطانية، وغريها، النظر ترجمته يف: الأعالم )4: 27)(.

)102( احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي �سرح خمت�سر املزين، علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�سري 
ال�سافعي )ت: 450هـ(، حتقيق: ال�سيخ علي حممد معو�س - ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، ط: 1، دار الكتب العلمية - 

بريوت - لبنان - 1419هـ -1999م، )11: 507(.

عبدالقادر  حتقيق:  751هـ(،  )ت:  الزرعي  اأيوب  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل،  اأبو  املولود،  باأحكام  املودود  حتفة   )10((
الأرناوؤوط، ط1، مكتبة دار البيان - دم�سق - 91)1هـ - 1971م، )): 229(.
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�لرتفيه يف حياته،  �إلى جانب  �لطفل  �الإ�صالمية حاجة  �ل�رشيعة  هذ� وقد ر�عت 

وما مت�ض �حلاجة �إليه، وقد ورد يف �ل�صنة �لنبوية عن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - 

اأنه زار اأحد اأبناء اأم �ُسليم)114) وكان طفاًل �صغري�ً، يلعب بطري �صغري، فمات وكان 

و�لنغري  الُنغري")115)  فعل  ما  ُعمري،  اأبا  "يا  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  فيقول  يد�عبه، 

�أنه نهر  طائر �صغري كان يلعب به هذ� �لطفل، ومل ينقل عنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم 

هذ� �لطفل و�أهله عن �تخاذ �لطائر، فدل ذلك على �أنه يجب على �الأب ومن يقوم 

�أم بنحوه،  �أم باملد�عبة  �أكان بالعطاء  �إدخال �ل�رشور يف نف�ض �لطفل، �صو�ء  مقامه 

يف  تكون  ذلك  نفقة  واأن  �رشر،  اإلى  يوؤدي  مما  اأو  حمرماً  �سيئاً  يكون  ل  اأن  ب�رشط 

مال �لطفل، �إن كان له مال، �أو من مال و�لده �إن كان قادر�ً، وكذ� ورد عن بع�ض 

�ل�صحابيات �أنهن كن ي�صغلن �أوالدهن ببع�ض �الألعاب حتى يتمكنو� من �ل�صيام، 

ومعلوم �أن هذه �الأ�صياء حتتاج �إلى بذل مال، وقد ن�ض بع�ض �لفقهاء على ذلك يف 

حق �ليتيمة، فيكون غريها من باب �أولى، يقول �لبهوتي - رحمه �هلل-: "وللويل �أن 

ياأذن لل�صغرية �أن تلعب بلعب غري م�صورة، �أي بال ر�أ�ض، وله �رش�وؤها - �أي �للعب 

غري �مل�صورة ملحجورته- من مالها ن�صاً؛ الأنه ال حمظور فيه، بل فيه م�صلحة �لتمرن 

على ما يطلب منها، و�رش�وؤه لها من ماله �أولى؛ ليوفر لها مالها"))11).

�تفاقية  �ملادة )27-28) من  �أهمية ذلك، ففي  �أدركت �جلمعيات �حلقوقية  ولقد 

حقوق �لطفل: 
1- للطفل �حلق يف تلقي �لتعليم �ملجاين و�الإجباري يف مر�حل �لدر��صة �الأولى 

)104( اأم �ُسليم بنت ملحان بن خالد الأن�سارية، والدة اأن�س بن مالك، اختلف يف ا�سمها، ا�ستهرت بكنيتها، ماتت يف خالفة 
عثمان. انظر: ترجمتها يف: تقريب التهذيب )�س: 757( رقم )7)87(.

)105( حتفة املودود باأحكام املولود )): 451(.

)106( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الأدب - باب الكنية لل�سبي... ح )5850( )5: 2291(.
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على �الأقل، وبع�ض من �لتعليم �لذي ينمي ثقافته �لعامة، وميكنه على �أ�صا�ض تكافوؤ 
بامل�صوؤولية  و�الإح�صا�ض  لديه،  و�لتمييز  �لتب�رش  وحا�صة  قدر�ته،  تنمية  من  �لفر�ض 

�خللقية و�الجتماعية،  بحيث ي�صبح ع�صو�ً نافعاً يف �ملجتمع.
2- تكون م�صالح �لطفل �حلقيقية هي �ملبد�أ �ملوجه الأولئك �مل�صوؤولني عن تعليم 
�الأطفال وتوجيههم، وتقع هذه �مل�صوؤولية يف �ملقام �الأول على �لو�لدين، ويكون 
للطفل �لفر�ض �لكاملة للعب و�لرتفيه �لذي يجب �أن يوجه نحو �الأهد�ف نف�صها، 
�صاأنه �صاأن �لتعليم، وعلى �ملجتمع و�ل�صلطات �لعامة �أن ت�صعى للعمل على �لتمتع 
بهذ� �حلق)117)، وكل هذ� و�أكرث �أقر يف وثيقة عهد حقوق �لطفل يف �الإ�صالم �ملقررة 

يف قمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي �ملادة )1) �لفقرة )1) و�ملادة )18))118).

املطلب الثالث: مقدار النفقة

 وفيه �أربعة فروع: 
الفرع الأول: حد تقدير النفقة للطفل عند الفقهاء: 

مل يحدد �لفقهاء - رحمهم �هلل- مقد�ر�ً معيناً، وال نوعاً بعينه لنفقة �لطفل، لكن 
�لذي تقرر عندهم �أن حد نفقة �لطفل �لو�جبة كفايته باملعروف. يقول �ل�رشخ�صي)119) 
�أظهر هنا، فاإن �حلاجة تختلف  "�إن �ملعترب ما تقع به �لكفاية، وهذ�  - رحمه �هلل-: 
باختالف �صن �ل�صغري، فال عربة بالتقدير �لالزم فيه، ولكن �إن كان مو�رش�ً �أمر باأن 

http://haithammalehfoundation.org/ar/index.php?option=com_ انظر:   )107(
content&view=article&id=111:2010-08-05-20-20-05&catid=34:2010-07-18-

14-33-32&Itemid=53
)108( انظر: جملة العدل )221-222(، العدد )24( ربيع الآخر 1428هـ. وهذه الوثيقة هي ما مييز امل�سلمني يف هيئة الأمم 
املتحدة، فكل هذه القرارات من الهيئة موجودة، يف �سريعة الإ�سالم واأكرث فهي �ساحلة لكل زمان ومكان، جاءت لكل الب�سر 

مبا ي�سلحهم.

)109( )...هـ - )48هـ( حممد بن اأحمد بن �سهل، اأبو بكر �سم�س الأئمة. قا�سي من كبار الأحناف. كان اإماماً، عالمة، حجة، 
متكلماً، فقيهاً، اأ�سولياً. اأ�سهر كتبه: املب�سوط يف الفقه، اأماله وهو �سجني باجلب. انظر ترجمته يف: الأعالم )5: 15)(.
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يو�صع عليه يف �لنفقة و�لك�صوة على ح�صب ما ير�ه �حلاكم فيه، ويعترب فيه �ملعروف 
�ملالكية:  من  )�لبهجة)  �صاحب  وقال  �لزوجة")111).  نفقة  يف  يعترب  كما  ذلك  يف 
"�لنفقة على �لطفل باملعروف")111). وجاء يف )نهاية �ملحتاج): "وهي على �لكفاية 
�هلل-:  رحمه   - قد�مة  �بن  وقال  بحاله")112).  تليق  و�صكنى  ك�صوة  �إعطاوؤه  فيجب 
�لكفاية، و�إن  �لرزق ترك للمعروف، و�إيجاب قدر  �لكفاية من  �أقل من  "و�إيجاب 
كان �أقل من مد �أو من رطلي خبز �إتيان باملعروف")113)، وقال �بن تيمية - رحمه �هلل: 
�الإنفاق...،  و�لقدر، و�صفة  �لنوع  باملعروف يف  و�لك�صوة  �لرزق  هو  "فالو�جب 

و�لقدر ال يتعني مقد�ر مطرد، بل تتنوع �ملقادير بتنوع �الأوقات")114).
الفرع الثاين: املراد بالكفاية باملعروف: 

�لكفاية: ما يحتاج �إليه مثله من طعام وك�صوة وم�صكن ونحو ذلك)115)، و�ملعروف: 
�لقدر �لذي عرف بالعادة �أنه �لكفاية))11)، وقد ف�رش �بن �لعربي)117) - رحمه �هلل- 
�ل�صعة و�ل�صيق")118).  "باملعروف: يعني على قدر حال �الأب من  بقوله:  �ملعروف 
وال تنايف بني ما قدمناه، وبني ما ذكره �بن �لعربي، فاإن �لو�جب للطفل قدر �لكفاية 
باملعروف: نوعاً وقدر�ً و�صفًة، كما تعارف عليه �لنا�ض يف بالدهم وفق حال و�لده 

)110( املب�سوط )5: 210(.

)111( البهجة يف �سرح التحفة )1: 705(.

)112( نهاية املحتاج )7: 220(.

))11( املغني )11: 50)(.

)114( جمموع الفتاوى )4): 57(.

)115( �سرح العمدة يف الفقه، اأبو العبا�س اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين )ت: 727هـ(، حتقيق: د. �سعود �سالح، 
ط: 1، مكتبة العبيكان - الريا�ص - )141هـ، )2: 154(.

)116( انظر: املب�سوط )5: 181(؛ تف�سري القرطبي )): )16(؛ جمموع الفتاوى )4): 55(؛ نيل الأوطار )6: 42)(.

)117( )468هـ - )54هـ( حممد بن عبداهلل بن حممد الأ�سبيلي املالكي، اأبو بكر بن العربي. كان من اأهل اليقني يف العلوم 
وال�ستبحار فيها مع الذكاء املفرط، ف�سيحاً، بليغاً، خطيباً. من موؤلفاته: عار�سة الأحوذي، اأحكام القراآن. انظر ترجمته 

يف: الأعالم )6: 0))(.

)118( اأحكام القراآن، لبن العربي )1: 27)(.
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على  مبني  �لو�صع  و�عتبار  �لو�صع،  بح�صب  �لتكليف  الأن  و�الإع�صار؛  �لي�صار  من 
�لعادة)119)، وقد ف�رش �لقرطبي)121) - رحمه �هلل- قوله تعالى: "لينفق" فقال: لينفق: 
يو�صع  حتى  و�صعه،  قدر  على  �ل�صغري  ولده  وعلى  زوجته  على  �لزوج  لينفق  �أي 
عليهما �إذ� كان مو�صعاً عليه، ومن كان فقري�ً فعلى قدر ذلك، فتقدير �لنفقة بح�صب 

�حلال من �ملنفق، و�حلاجة من �ملنفق عليه")121). 
�أنفق من  فما  �ملع�رش،  نفقة  �ملو�رش  �أنفق  "فاإذ�  قد�مة - رحمه �هلل-:  �بن  ويقول 
�صعته، وال َرَزق باملعروف، وقد فرق �هلل عزَّ وجلَّ بني �ملو�رش و�ملع�رش يف �الإنفاق، 
حق  يف  نفقاتهم  يف  النا�ص  بني  فيما  العرف،  اإلى  ال�رشع  يف  املُْطَلقة  النفقة  وردَّ 
�لنا�ض  بني  عليها  �ملتعارف  بالكفاية  و�لتقدير  و�ملتو�صط")122)،  و�ملع�رش،  �ملو�رش، 
�جلليلة، من  مقا�صدها  �ل�رشيعة، ومق�صد من  بالدهم هو روح  وفق عو�ئدهم يف 
�حلفاظ على �لنف�ض ودفع �ل�رشر، و�الأ�صل يف ذلك قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: "ال 
�رشر وال �رش�ر")123)، و�إذ� كان �لو�جب هو �لكفاية باملعروف، فمعلوم �أن �لكفاية 
باملعروف تتنوع بحال �لطفل وحاجته، وحال �الأب من �لي�صار و�الإع�صار، وتتنوع 
بالزمان كال�صتاء و�ل�صيف و�لليل و�لنهار، و�ملكان - كالبالد �حلارة و�لباردة، وبالد 

�لتمر و�ل�صعري، وبالد �لفاكهة - وغريها)124).
)119( انظر: اأحكام القراآن، اأبو بكر، اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص )ت: 70)هـ(، حتقيق: حممد ال�سادق قمحاوي، دار 

اإحياء الرتاث العربي - بريوت - 1405هـ، )2: 106(؛ املب�سوط )5: 210(.

)120( )...هـ - 671هـ( حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي القرطبي، اأبو عبداهلل. كان اإماماً ح�سن 
الت�سنيف جيد النقل. من م�سنفاته: التف�سري اجلامع لأحكام القراآن، التذكرة باأمور الآخرة. انظر ترجمته يف: الأعالم 

.)(22 :5(

)121( تف�سري القرطبي )18: 170(.

)122( املغني )11: )5)(.

))12( اأخرجه اأحمد يف م�سنده، م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأبو عبداهلل، اأحمد بن حنبل ال�سيباين )ت: 241هـ(، موؤ�س�سة 
قرطبة - م�سر. )5: 26)( من حديث عبادة بن ال�سامت، و�سححه الألباين، انظر: �سحيح اجلامع ال�سغري ح )7517( 

.)1249 :2(

)124( انظر: جمموع الفتاوى )4): 56-55(.
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�لفرع �لثالث - �الأ�صل يف حد تقدير �لنفقة بالكفاية: �الأ�صل يف تقديرها بحد 
�لكفاية باملعروف: �لكتاب، و�ل�صنة، و�الإجماع �لفعلي، و�لقيا�ض، و�ملعقول. فمن 

ۈۋۋ   ۈ   ۆ    ۆ  ۇ  ۇ    ژ    : وجلَّ عزَّ  �هلل  قول  �لكتاب: 
ۅ  ۅۉۉ ېې ېېىىائائەئوئوئۇئژ    

)�لبقرة: 233).
وجه �ال�صتدالل: �أن �ملعروف هو قدر �لكفاية)125).

ومن �ل�صنة �ملطهرة: قوله - عليه �ل�صالة و�ل�صالم-: لهند - ر�صي �هلل عنها-: 
"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"))12).

ولدها  كفاية  تاأخذ  �أن  �أمرها  و�ل�صالم-  �ل�صالة  عليه   - �أنه  �ال�صتدالل:  وجه 
باملعروف، ومل يقدر لها نوعاً وال قدر�ً، ولو تقدر ذلك ب�رشع �أو غريه لبني لها �لقدر 

و�لنوع، كما بني فر�ئ�ض �لزكاة و�لديات)127).
ومن �الإجماع: ما جاء يف )فتح �لباري) مرجحاً ومقرر�ً يف نفقة �لزوجة، ففيه: 
�الأئمة  بع�ض  نقل  وقد  �صيما  �لكفاية، وال  �لو�جب  �أن  �لدليل  "و�لر�جح من حيث 
�الإجماع �لفعلي يف زمن �ل�صحابة و�لتابعني على ذلك، وال يحفظ عن �أحد منهم 

خالفه")128) ونفقة �لطفل من باب �أولى.
كنفقة  بالكفاية،  فتقدر  �حلاجة،  ل�صد  نفقة  هي  �لطفل  نفقة  �أن  �لقيا�ض:  ومن 

�ململوك)129).

)125( الكايف يف فقه اأحمد )): 61)(.

)126( �سبق تخريجه.

)127( انظر: تف�سري القرطبي )18: 171(؛ مغني املحتاج )): 571(؛ الكايف يف فقه اأحمد )): 61)(؛ جمموع الفتاوى )4): 
.)56-55

)128( فتح الباري )9: 587(.

)129( انظر: الكايف يف فقه اأحمد )): 61)(.
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ومن �ملعقول: �أن نفقة �لطفل على �صبيل �ملو��صاة، وهي تكون على قدر �حلاجة، 
�لطبائع  باختالف  يختلف  الأنه  نف�صه؛  يف  �رشعاً  يتقدر  ال  كفايته  وجب  ما  �إن  ثم 

و�أحو�ل �لنا�ض وباختالف �الأوقات)131).
الفرع الرابع: متى تقدر النفقة: 

به  يرت��صى  ما  وفق  باملعروف،  �لكفاية  على  تكون  �أن  �لطفل  نفقة  يف  �الأ�صل 
�لزوجان يف �صفة �الإنفاق على ما تعارف عليه �لنا�ض، وهو يف �جلملة ال يخرج عن 

�صورتني، هما: 
ال�سورة الأولى: 

�أن يقوم �لزوج بدفع نفقة ولده كاملة، �صو�ء �أكانت �صنوية �أم ن�صف �صنوية �أم 
�صهرية �أم �أ�صبوعية، فيدفعها للزوجة، فهي تتولى �الإنفاق على �لطفل من هذ� �ملال، 
��صتحبها  قد  �ل�صورة  وهذه  �إليه،  يحتاج  مما  ونحوه  وك�صائه،  �لطفل  بطعام  فتاأتي 
بع�ض فقهاء �حلنفية، يقول �ل�رشخ�صي - رحمه �هلل: "وتدفع نفقة �ل�صغار �إلى �ملر�أة؛ 

الأن �ل�صغري يف حجرها، وهي �لتي ت�صلح طعامه، فتدفع نفقته �إليها")131).
ال�سورة الثانية: 

�لنفقة  من  �لطفل  �إليه  يحتاج  وما  و�لك�صاء  بالطعام  باالإتيان  �لزوج  يقوم  �أن 
وتوفريها يف �ملنزل ومتكني �لزوجة منها. و�ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه: �إذ� كانت هذه 
�لنفقة غري كافية، �أو حمرزة عن �لزوجة، فماذ� تفعل؟ ذهب �لفقهاء �إلى �أنه يجوز 
للزوجة �أن تاأخذ من مال �الأب ما يكفي ولدها باملعروف بدون �إذنه)132)، و��صتدلو� 
بحديث هند - ر�صي �هلل عنها-، فقد �أباح لها �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أخذ 

)0)1( انظر: فتح القدير )4: 82)(؛ رو�سة الطالبني )6: )49(؛ الو�سيط )6: 2)2(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)1)1( املب�سوط )5: 185(.

)2)1( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: )9)( املغني )11: 57)(. 
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كفاية ولدها باملعروف بدون علم �أو �إذن �أبي �صفيان - ر�صي �هلل عنه-يقول �بن تيمية 

- رحمه �هلل- بعد �أن ذكر حديث هند - ر�صي �هلل عنها: "وفيه �أن للزوجة �أن تاأخذ 

كفاية ولدها باملعروف")133). وقد بوب �لبخاري)134) - رحمه �هلل- بقوله: "باب �إذ� 

مل ينفق �لرجل، فللمر�أة �أن تاأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف")135). قال 

�بن حجر))13) - رحمه �هلل- يف �رشح هذه �لرتجمة: "�أخذ �مل�صنف هذه �لرتجمة 

من حديث �لباب بطريق �الأولى؛ الأنه دل على جو�ز �الأخذ لتكملة �لنفقة، فكذ� يدل 

"و�لذي  �آخر:  �المتناع")137)، وقال يف مو�صع  �لنفقة عند  �أخذ جميع  على جو�ز 

يظهر يف �صياق �لق�صة �أن منزله كان فيه ما حتتاج �إليه، �إال �أنه ال ميكنها �إال من �لقدر 

�بن  قال  علمه")138).  بغري  ذلك  زيادة على  تاأخذ  �أن  فا�صتاأذنت  �إليه،  �أ�صارت  �لذي 

�لقيم - رحمه �هلل-: "�إن �لزوج �أو �الأب �إذ� مل يبذل �لنفقة �لو�جبة عليه فللزوجة 

و�الأوالد �أن ياأخذو� قدر كفايتهم باملعروف")139). وهذ� �إمنا يكون لو ��صتطاعت �أن 

تاأخذ من ماله، �أما حني ال ت�صتطيع، �أو كانت تاأخذ بعلمه و�عتربه ز�ئد�ً على �لكفاية، 

وح�صل �لتنازع و�لتخا�صم بينهما يف �ملقد�ر �لكايف يف نفقة �لطفل، فذهب �لفقهاء 

)))1( جمموع الفتاوى )4): 86(.

فقه  الدنيا يف  اإمام  اأبو عبداهلل  البخاري،  املغرية اجلعفي  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  256هـ( حممد   - )194هـ   )1(4(
احلديث. له م�سنفات كثرية منها: �سحيح البخاري وهو اأغزر موؤلفاته فائدة واأعظمها، وقد �سرح يف عدة �سروح. انظر: 

ترجمته يف تقريب التهذيب )�س: 468( برقم )5727(.

)5)1( فتح الباري )9: 4)6(.

)6)1( ))77هـ - 852هـ( اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين، اأبو الف�سل �سهاب الدين ابن حجر. من اأئمة العلم 
والتاريخ. برع يف الفقه والعربية. �سنف كتباً كثرية منها: فتح الباري، وغريه. انظر ترجمته يف: الأعالم )1: 179-178(.

)7)1( فتح الباري )9: 4)6(.

)8)1( امل�سدر نف�سه.

)ت:  الدم�سقي  الزرعي  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  الدين حممد  �سم�س  عبداهلل،  اأبو  العاملني،  رب  املوقعني عن  اإعالم   )1(9(
751هـ(، حتقيق: طه عبدالروؤوف، دار اجليل - بريوت - )197م، )4: )27(. 
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"ولو  �هلل-:  عابدين)141) - رحمه  �بن  يقول  للحاكم:  يكون  �لتقدير حينئذ  �أن  يف 
خا�صمته �الأم، �أي باأن �صكت منه �أنه ال ينفق، �أو �أنه يقرت عليهم، فر�صها �لقا�صي، 
و�أمره بدفعها لالأم ما مل تثبت خيانتها")141). وجاء يف )جو�هر �لعقود): "وتقدير 
"يرجع يف  �هلل-:  قد�مة - رحمه  �بن  ويقول  باالجتهاد")142)،  �لقا�صي  �إلى  �لنفقة 
تقدير �لو�جب �إلى �جتهاد �حلاكم �أو نائبه �إن مل يرت��صيا على �صيء")143)، وما �أجمل 
ما ذكره �بن تيمية - رحمه �هلل- يف هذه �مل�صاألة مما يكون مثلها مما ال يعرف مقد�ره 
�إال بالعرف فقال: "�أما تقدير �حلاكم �لنفقة و�لك�صوة، فهذ� يكون عند �لتنازع فيها، 
كما يقدر مهر املثل اإذا تنازعا فيه، وكما يقدر مقدار الوطء اإذا ادعت املراأة اأنه ي�رشُّ 
�خل�صمان  فيها  تنازع  متى  باملعروف،  �إال  مقد�رها  يعلم  ال  �لتي  �حلقوق  فاإن  بها، 

رها ويل �الأمر")144).  قدَّ
�ل�صحي  وو�صعه  �ل�صنية،  مر�حله  من  �لطفل  حال  ير�عي  �أن  �لقا�صي  وعلى 
�إليه، وحال �الأب من �لي�صار و�الإع�صار، وكذ� �لزمان  و�الجتماعي وكل ما يحتاج 
�ململكة  فاإن  �لدولة،  مر�فق  يف  �خل�صخ�صة  ظل  ويف  �لبالد،  يف  و�ل�صعر  و�ملكان 
�لعربية �ل�صعودية خ�صت مثل هذه �ملنازعات بدو�ئر خا�صة يف وز�رة �لعدل تعني 
�لق�صية  بدر��صة  تقوم  و�لتي  �ال�صت�صارية،  �لهيئة  مثل  �لنفقة،  حتديد  على  �لقا�صي 
و�ل�صوؤ�ل عن �أحو�ل �الأب يف �لدو�ئر �حلكومية و�لبنوك ونحوها، ثم تقدر �لنفقة 

)140( )1198هـ - 1252هـ( حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�سقي. فقيه الديار ال�سامية، واإمام احلنفية يف 
ع�سره. من موؤلفاته: رد املحتار على الدر املختار، يعرف بحا�سية ابن عابدين، الرحيق املختوم. انظر ترجمته يف: الأعالم 

.)124 :6(

)141( حا�سية ابن عابدين )5: 09)(.

)142( جواهر العقود، �سم�ص الدين الأ�سيوطي )ت: 880هـ(، دار الكتب العلمية - بريوت )2: 172(.

))14( املغني )11: 52)(.

)144( جمموع الفتاوى )4): 54(.
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وفق �ملعطيات �لتي تو�صلت �إليها، وترفع �الأمر �إلى �لقا�صي)145). وليعلم �الأب �أو 
قدرت  فاإذ�  فيعترب حاله يف كل،  ف�صيئاً،  �صيئاً  �أنها جتب  �لنفقة  مقامه يف  يقوم  من 
�لنفقة يف حال �لع�رش وتبعه �لي�صار بعد �حلكم، فاإن ما قدر يف حال �لع�رش قد ز�ل 
تعالى:  لقوله  �لي�رش  حال  يف  �صعته  من  �الإنفاق  عليه  فوجب  فبطل،  �لعذر  بزو�ل 

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  (�لطالق7)))14). 

املطلب الرابع: �شروط نفقة الأطفال

ا�سرتط الفقهاء لنفقة الأطفال �رشوطاً اإذا حتققت وجبت النفقة، وهي كما يلي: 
ال�شرط الأول: 

�أن يكونو� فقر�ء ال مال لهم وال ك�صب ي�صتغنون به عن �إنفاق غريهم، فاإن كانو� 
مو�رشين مبال �أو ك�صب فال نفقة لهم، وعليه �إذ� كان لل�صغري عقار، �أو ثياب ونحوها 
و�حتيج �إلى ذلك يف �لنفقة، كان لالأب �أن يبيع ذلك وينفق عليه منه وال حرج؛ الأن 
�أو كبري�ً، و�لنفقة جتب له على �صبيل  �أن نفقة �الإن�صان يف ماله �صغري�ً كان  �الأ�صل 
الفقهاء)147).  املوا�ساة، وهذا ال�رشط متفق عليه بني  املوا�ساة، واملو�رش م�ستغن عن 

ويدخل حتت هذا ال�رشط م�سائل: 
امل�ساألة الأولى: الرجوع بالنفقة: 

باالإنفاق على �ل�صغري من مال نف�صه هو، مع  بها: قيام �ملنفق �ملو�رش  و�ملق�صود 
وجود مال لل�صغري، �صو�ء كان مال �ل�صغري عيناً �أم عر�صاً حا�رش�ً �أو غائباً، ثم يرجع 

)145( انظر: ق�سايا واأحكام. جملة العدل )276-278(، العدد )47( رجب 1)14هـ.

)146( انظر: املب�سوط )5: 185(.

)147( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 4)(؛ املعونة )2: 9)6(؛ الإ�سراف )1: 129(؛ مغني املحتاج )): 571(؛ املغني )11: 74)(.
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على ال�سغري مبا اأنفق، فهل يحق له الرجوع اأم ي�سرتط لهذا الرجوع �رشوط؟ وبيان 
هذه �مل�صاألة يف �لفرعني �لتاليني:

الفرع الأول: الرجوع بالنفقة ق�ساًء: 

ذهب �حلنفية)148) و�ملالكية)149) و�ل�صافعية)151) �إلى �أنه يحق للمنفق، �صو�ء، كان 
�أباً �أم و�صياً �أن يرجع على مال �ل�صغري �إذ� �أ�صهد على �أنه �أنفق لريجع، �أو كان باأمر 

من �لقا�صي. 
ووجه هذ� �لقول يو�صحه �لكا�صاين)151) - رحمه �هلل- فيقول: "�لولد �ل�صغري �إذ� 
كان له مال حتى كانت نفقته يف ماله ال على �الأب و�إن كان �الأب مو�رش�ً، فاإن كان 
�ملال حا�رش�ً يف يد �الأب �أنفق منه عليه، وينبغي �أن ي�صهد على ذلك �إذ لو مل ي�صهد 
فمن �جلائز �أن ينكر �ل�صبي �إذ� بلغ فيقول لالأب: �إنك �أنفقت من مال نف�صك ال من 
مايل في�صدقه �لقا�صي؛ الأن �لظاهر �أن �لرجل �ملو�رش ينفق على ولده من مال نف�صه 
�ملال  فيبطل حق �الأب، و�إن كان  للولد  �صاهد�ً  �لظاهر  و�إن كان لولده مال، فكان 
�أنه ينفق  �أو ي�صهد على  �إياه باالإنفاق لريجع  ينفق من مال نف�صه باأمر �لقا�صي  غائباً 
من مال نف�صه لريجع به يف مال ولده ليمكنه �لرجوع ملا ذكرنا �أن �لظاهر �أن �الإن�صان 
يتربع باالإنفاق من مال نف�صه على ولده، فاإذ� �أمر �لقا�صي باالإنفاق من ماله لريجع، 

)148( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 4)(؛ فتح القدير )4: 410(.

)149( وقد ا�سرتط املالكية يف الرجوع يف مال ال�سبي ما يلي: 1- اأن يكون له مال حني الإنفاق. 2- اأن يعلمه املنفق. )- اأن 
يتعذر الإنفاق منه كعر�س اأو عني لي�ست بيد املنفق ويع�سر الو�سول اإليها، ما مل جتر عادة البلد برجوع الآباء على الأبناء 
يف العر�ص. 4- اأن ينوي املنفق الرجوع. 5- اأن يحلف اأنه اأنفق لريجع، وهذا اإذا مل يكن اأ�سهد، قال العدوي: )قوله وحلف 
اأنه اأنفق لريجع ولو من اأب اأو و�سي، وحمل حلفه اإل اأن يكون اأ�سهد اأوًل اأنه ينفق ويرجع(. 6- اأن يبقى ذلك املال ل اإن 
تلف وجتدد غريه. 7- األ يكون �سرفاً جاء يف �سرح التحفة: )واإذا اأنفق عليه يف ختنه وعر�سه وعيده فال يلزمه اإل ما كان 
معروفاً ل ما كان �سرفاً وما اأنفق على اللعابني يف عر�سه ونحوه ل يلزم الولد(. انظر: معني احلكام )1: 69)(؛ البهجة يف 

�سرح التحفة )1: 688، 705(.

)150( انظر: الو�سيط )6: ))2(.

)151( ).... هـ - 587هـ( اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين، عالء الدين احلنفي. برع يف علم الأ�سول والفروع. من 
م�سنفاته: كتاب البدائع. انظر ترجمته يف: الأعالم )2: 70(.



حق النفقة للطفل.. درا�سة فقهية مقارنة تطبيقية 

  العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة56

�أو �أ�صهد على �أنه ينفق لريجع فقد بطل �لظاهر، وتبني �أنه �إمنا �أنفق من ماله على طريق 
�لقر�ض وهو ميلك �إقر��ض ماله من �ل�صبي فيمكنه �لرجوع)152).

الفرع الثاين : الرجوع بالنفقة ديانة: 

باأن ينفق  �أمر �الأب  "فاإن كان مال �لولد غائباً  يقول �ل�رشخ�صي - رحمه �هلل-: 
�أن  فله  �أ�صهد  �إن  �إذ� ح�رش ماله، لكنه  �لولد  �أن يرجع يف مال  عليه من ماله، على 
يرجع يف �حلكم، و�إن �أنفق بغري �إ�صهاد لكن على نية �لرجوع، فله �أن يرجع فيما بينه 
وبني �هلل تعالى، ويف �حلكم لي�ض له ذلك؛ الأن �لظاهر �أنه يق�صد �لتربع مبثل هذ�، 
و�لقا�صي يتبع �لظاهر، فاأما فيما بينه وبني �هلل تعالى فله �أن يرجع؛ الأن �هلل تعالى عامل 

مبا يف �صمريه")153).
امل�ساألة الثانية:حكم ك�سب الطفل: 

�إذ� كان �لطفل بلغ حد �لك�صب فال حرج على �الأب �أن يحمل �ل�صبي عليه وينفق 
عليه منه؛ فاإن هرب �أو �متنع لزم �الأب �الإنفاق عليه، ومل يحدد �لفقهاء �صناً معيناً 
من  يختلف  �لقيد  وهذ�  �لقدرة،  بح�صب  مقيد  �لك�صب  �أن  �لظاهر  لكن  للك�صب، 

طفل لآخر ومن جن�ص عمل لآخر، وي�سرتط يف تك�سب الطفل ما يلي: 
فال  �لتك�صب،  قادر على  كان غري  فاإن  كفايته؛  على ك�صب  قادر�ً  يكون  �أن   -1
�رشعاً،  كفايته  و�صد  عليه  باالإنفاق  ملزم  وهو  يطيق،  ماال  يكلفه  �أن  لوليه  يجوز 
و��صتثنى �لفقهاء �لبنات من �لتك�صب؛ الأن �أمرهن �آكد من �لذكور؛ الأنهن ال يقدرن 
على التك�سب؛ ملا فيه من الختالط بينها وبني �ساحب العمل، اإل اإذا دفعها الويل 
�إلى تعلمها �لغزل ونحوه، و�كتفت بهذه �ل�صنعة، فاإنه ال يلزمه نفقتها �إال �إذ� كانت 

)152( بدائع ال�سنائع )4: 4)(.

))15( املب�سوط )5: )22(؛ وانظر: بدائع ال�سنائع )4: 5)(.
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ال تكفي فاإنه يكمل لها �لنفقة)154). 
وجاء يف )مو�هب �جلليل): "و�إن �آجر �لرجل �بنه من نف�صه �أو من غريه ومثله ال 
يوؤ�جر ف�صخت �الإجارة و�أنفق �الأب عليه �إن كان �الأب غنياً و�البن عدمياً ال مال له، فاإن 
كان له مال �أنفق عليه منه وله �أن يوؤ�جره فيما ال معرة على �البن فيه")155). وقد ن�ض 
نظام �لعمل و�لعمال �ل�صادر باملر�صوم �مللكي ذي �لرقم م/21 يف )/1389/9هـ 
�ملو�فق )9/11/1)19م على منع ت�صغيل �الأطفال ممن هم دون �صن �لثالثة ع�رشة 
ثالثة  ب�صن  و�لتن�صي�ض  بال�صحة))15)،  �ل�صارة  �أو  �خلطرية  �الأعمال  من  لهم  حماية 
ع�رش بح�صب �الأحو�ل و�لظروف و�لعاد�ت بدليل �ال�صتثناء �لو�رد يف �لنظام، ثم 
�إن �لطفل يف هذه �ل�صن غالباً ال يقدر على �لعمل ج�صمياً وعقلياً وال يدرك حقيقة 

�لعمل، وما يرتتب عليه، وقد ن�ض �حلطاب على ذلك بقوله: "ومثله ال يوؤ�جر".
2- �أن يكون ك�صبه حالاًل، كك�صب �الأطفال �ملخرتعني �لذين ينالون مااًل على 
�الأطفال  وكذ�  �ل�رشكات،  �أو  �لدولة  من  �صو�ء  �ملتعددة  �ملجاالت  يف  �خرت�عاتهم 
�لعربية  �ململكة  يف  �لتحفيظ  مد�ر�ض  يف  كما  �لتعليم  على  مكافاأة  ينالون  �لذين 
�ل�صعودية وغريها من �لدول �الإ�صالمية، وكذ� �الأطفال �لريا�صيون �لذين يتقا�صون 
رو�تب من �الأندية �لتي ي�صاركون يف �أن�صطتها، �أما �إن كان �لك�صب حر�ماً كالتك�صب 
باآلة �ملالهي �أو �لغناء �مل�صاحب لها، �أو بالرق�ض �أو بيع �ل�صي ديهات غري �الأخالقية 
�أو �للعب بالقمار وغريها من �الألعاب �ملحرمة �أو �لتك�صب باجل�صد، فهذ� �لك�صب 
كالعدم، فيلزم وليَّه زجُره عنه وقيامه بالإنفاق عليه �رشعاً، فاإن كان الويل هو من 

�صجعه على ذلك فعليه �الإثم وعليه �لتخل�ض من �الأمو�ل �ملحرمة.

)154( انظر: فتح القدير )4: 410(؛ معني احلكام )1: 70)(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)155( مواهب اجلليل )5: 92)(.

)156( انظر: اللجنة الوطنية للطفولة )�ص: 125(.
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3- �أن يكون هذ� �لك�صب مما يليق به من حيث �صنه وحاله، فال يجوز للويل �أن 
يجعل �لطفل يذل نف�صه ل�صوؤ�ل �لنا�ض )�لت�صول) مع غنى قر�بته)157). يقول �لغز�يل 
- رحمه �هلل-: "هل يحل �ل�صوؤ�ل؟ فيه خالف لالأ�صحاب، وظاهر �الأخبار تدل على 
فاإن  �ل�صوؤ�ل -  �أهون من  �لقريب  �ملال من  �أخذ  حترميه، وفيه ت�صديد�ت، وباجلملة 
�حتاج لل�صوؤ�ل ب�صبب �إهمال �أو عجز من �ملنفق و�لدولة - فعلى �جلملة �إذ� �صاأل فال 

يذل نف�صه، وال يوؤذي �مل�صوؤول، وال يلح يف �ل�صوؤ�ل")158).
4- �أن ال يكون يف �لتك�صب �رشر نف�صي وبدين و�جتماعي؛ الأن �ل�رشر مدفوع 

من �ل�رشيعة، وهذ� �الأمر مبثابة �لقتل �ملعنوي للطفل، وقد قال تعالى: ژ چ  چ   
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  ژ(�الإ�رش�ء). 
وقد ن�صت �تفاقية حقوق �لطفل يف �ملادة )32)، وكذ� وثيقة عهد حقوق �لطفل يف 
�لفقر 1-2)، ون�ض نظام  �ملادة )18،  �ملوؤمتر �الإ�صالمي  �ملنبثق من منظمة  �الإ�صالم 
�لرقم  ذي  �مللكي  باملر�صوم  �ل�صادر  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  و�لعمال  �لعمل 
م/21 يف )/1389/9هـ �ملو�فق 9/11/15)19م" على وجوب رقابة �لطفل 
�صد كافة �أ�صكال �الإهمال، و�لق�صوة، و�ال�صتغالل، و�أن ال يكون مو�صع �جتار باأي 
�صكل من �الأ�صكال، وال ي�صمح بقبول �لطفل يف �لعمل قبل �صن منا�صب من �لعمر، 
ول يجوز باأي حال من الأحوال اأن ُيْحمل على العمل، اأو ي�سمح له بال�ستغال باأي 
�أو  �لعقلي،  �أو  �جل�صماين،  منوه  يعيق  �أو  تعليمه،  �أو  ب�صحته،  ي�رش  عمل  �أو  حرفة 

�الأخالقي")159).

)157( انظر: مغني املحتاج )): 571(.

)158( الو�سيط )6: 1)2(.

http://  .)1(5  ،(9( للطفولة  الوطنية  اللجنة  1428هـ؛  الآخر  ربيع   )24( العدد   ،)216( العدل  جملة  انظر:   )159(
 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�ساألة الثالثة : اإن كان لهم مال ل يكفيهم:

 ذهب �لفقهاء �إلى �أنه �إذ� كان للطفل مال، �أو ك�صب ال يكفي فاإنه يجب له �إكمال 
نفقته، وكذ� �إن نفد ماله قبل بلوغه)1)1).

ال�شرط الثاين:

ذ�  كان  �إن  ماله  من  �إما  �الأب،  نفقة  عن  فا�صاًل  �لطفل  على  ينفق  ما  يكون  �أن   
مال، و�إما من ك�صبه كاأ�صحاب �ملهن ونحوهم؛ الأن �لقدرة بالك�صب كالقدرة باملال، 
فالذي ال يف�صل عنه �صيء ال �صيء عليه، ومن ثم تنتقل نفقة هذ� �لطفل �إلى قر�بته 
من الأغنياء اأو اإلى الدول ممثلة يف وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية، وهذا ال�رشط 
متفق عليه بني �لفقهاء)1)1)، وقد قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: "�إذ� كان �أحدكم فقري�ً 
فليبد�أ بنف�صه،  فاإن كان فيها ف�صل فعلى عياله، فاإن كان فيها ف�صل فعلى ذي قر�بته 
�أو قال: على ذي رحمه، فاإن كان ف�صاًل فههنا وههنا")2)1)، ويدخل حتت هذا ال�رشط 

م�صاألة �المتناع عن �الإنفاق، وفيها ثالثة فروع: 
�لفرع �الأول: �المتناع عن �الإنفاق ب�صبب �المتناع عن �لتك�صب مع �لقدرة، فاإذ� 

�متنع �الأب عن �لتك�صب للنفقة على �أطفاله وهو قادر فهل يجرب على �لتك�صب.
�ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني: 

القول الأول: 

عليه  جتب  من  على  لينفق  �لك�صب؛  على  قادر�ً  كان  �إن  �لتك�صب  �الأب  يلزم 

)160( انظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، حممد عرفة الد�سوقي )ت: 0)12هـ(، حتقيق: حممد علي�س، دار الفكر،  
بريوت )): )50(؛ مغني املحتاج )): 571(؛ ك�ساف القناع )4: 420-419(.

1201هـ(، حتقيق: حممد  الدردير )ت:  اأحمد  �سيدي  الربكات،  اأبو  الكبري،  ال�سرح  القدير )4: 410(؛  انظر: فتح   )161(
علي�س، دار الفكر - بريوت )): )50(؛ مغني املحتاج )): 507(؛ ك�ساف القناع )4: 420(.

)162( اأخرجه اأحمد يف م�سنده ح )12)14( )): 05)( من حديث جابر؛ واأخرجه اأبو داود يف �سننه - كتاب العتق - باب يف بيع 
املدبر، ح )957)( )4: 27(، و�سححه الألباين. انظر: �سحيح اجلامع ال�سغري ح)747( )1: 191(.
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نفقته، ومنهم �الأوالد، و�إليه ذهب �حلنفية)3)1)، و�ل�صافعية يف �الأ�صح عندهم)4)1)، 
يتكفف  �أن  يلزمه  �حلنفية:  فقال  �لك�صب،  على  قادر�ً  يكن  مل  و�إن  و�حلنابلة)5)1). 
�لنا�ض، وقال �ل�صافعية: ال يلزمه ذلك، ولكن لو فعل، ف�صار له مال، لزمه �أن ينفق 

على �أوالده)))1). و��صتدلو� بال�صنة �ملطهرة، و�ملعقول.
فمن ال�سنة املطهرة: 

ما روى عبد�هلل بن عمرو)7)1) - ر�صي �هلل عنهما- قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم: "كفى باملرء �إثماً �أن ي�صيع من يقوت")8)1). وجه �لداللة: بني �حلديث 
�أن من عظائم �لذنوب، �أن ي�صيع �ملرء من هو م�صوؤول عنهم، ومنهم �الأوالد، ومن 

ت�صييعهم تركهم بال نفقة، مع �لقدرة على حت�صيلها بالعمل.
من املعقول:

1- �أن �الإنفاق على �الأوالد عند فقرهم، وعجزهم عن �لك�صب �إحياء لهم، ويف 
�المتناع عن �لك�صب �إتالف لهم، وال يحل لالأب ذلك.

2- �أن ولد �الإن�صان بع�صه، لثبوت �جلزئية بينهما، فكما يجب عليه �أن يكت�صب 
لنفقة نف�صه، فكذلك لنفقة جزئه.

))16( بل اإنه يحب�س اإذا امتنع، يقول ابن الهمام: )اإن كان قادراً على التك�سب اكت�سب، فاإن امتنع عن الك�سب حب�س بخالف 
�سائر الديون، ول يحب�س والد واإن عال يف دين ولد له واإن �سفل اإل يف النفقة؛ لأن المتناع اإعالف النف�س ول يحل لالأب 
ذلك... واإذا مل يف ك�سبه بحجاتهم اأو مل يكت�سب لعدم تي�سر الك�سب اأنفق عليهم القريب ورجع على الأب اإذا اأي�سر ويف 
جوامع الفقه: اإذا مل يكن لالأب مال واجلد اأو الأم اأو اخلال، والعم مو�سر يجرب على نفقة ال�سغري ويرجع بها على الأب 

اإذا اأي�سر، وكذا يجرب الأبعد اإذا غاب الأقرب ثم يرجع عليه( فتح القدير )4: 411(.

)164( انظر: رو�سة الطالبني )9: 84(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)165( انظر: الرو�ص الندي يف �سرح كايف املبتدي يف فقه اأحمد بن حنبل، اأحمد البعلي )ت: 1189هـ(، اأ�سرف على طبعه: 
عبدالرحمن حممود من علماء الأزهر. املوؤ�س�سة ال�سعيدية بالريا�ص. )�ص: 7)4(.

)166( انظر: فتح القدير )4: 411(؛ رو�سة الطالبني )9: 84(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)167( عبداهلل بن عمرو بن العا�س بن وائل بن ها�سم ال�سهمي. اأبو حممد، اأحد ال�سابقني املكرثين من ال�سحابة، واأحد 
العبادلة الفقهاء. مات )65هـ( بالطائف على الأ�سح. انظر ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 15)( رقم )499)(.

)168( �سبق تخريجه )�س: 15(.
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مع  �لك�صب  بعدم  ت�صييعهم  يجوز  فال  باالآباء،  منوطة  �الأوالد  حاجات  �أن   -3
�لقدرة عليه)9)1).

القول الثاين: 

�لك�صب،  على  قادر�ً  كان  و�إن  �أوالده،  على  لينفق  يتك�صب  �أن  �الأب  يلزم  ال 
و�إليه ذهب �ملالكية)171)، وهو �لقول �لثاين عند �ل�صافعية)171). و��صتدلو� باملعقول: 
�أن �الإن�صان ال يلزمه �أن يكت�صب لق�صاء دينه، فكذ� ال يلزمه �الكت�صاب لينفق على 
ين ال ين�صبط، و�لنفقة غالباً  ين؛ الأن �لدَّ ولده)172). ويرد عليه: �إن �لنفقة تخالف �لدَّ

ما تكون ي�صرية.
ت�صييع  عن  �لنهي  يف  �رشيح  فاحلديث  �الأدلة،  لقوة  �الأول؛  �لقول  الراجح: 
�الأوالد، ومن ت�صييعهم ترك �لك�صب مع �لقدرة عليه، وقد جاءت �ملادة )14) من 
�لفقرة )5): ت�صمن �لدول �الأطر�ف للطفل  وثيقة عهد حقوق �لطفل يف �الإ�صالم 
�الإنفاق عليه يف  قانوناً  �أو  �مل�صوؤول عنه �رشعاً  �أو  �لو�لدين  �لالزمة الإجبار  �لتد�بري 
�أن  �ل�صعودية على  �لعربية  �ململكة  �الأنظمة يف  ن�صت  ��صتطاعتهم)173). وقد  حدود 
�لتق�صري يف حقوقهم  �الأطفال، وعليهم عدم  م�صوؤولون عن  �لو�لدين و�الأو�صياء 
والية  خالل  من  وذلك  و�لرتبية،  و�حل�صانة،  و�لر�صاعة،  و�لن�صب،  �لنفقة،  ومنها: 
�لو�لدين على �أوالدهم، و�عترب ذلك �أمانة يف �أعناق �لو�لدين �صيحا�صبهم �هلل عليها 
"�أال كلكم ر�ع، وكلكم م�صوؤول عن رعيته، فاالإمام  لقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: 
بيته وهو  �أهل  �لنا�ض ر�ع وهو م�صوؤول عن رعيته، و�لرجل ر�ع على  �لذي على 

)169( انظر: رو�سة الطالبني )9: 84(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)170( انظر: منح اجلليل )7: 478(.

)171( انظر: رو�سة الطالبني )9: 84(؛ مغني املحتاج )): 571(.

)172( انظر: امل�سدرين نف�سيهما.

))17( جملة العدل )216(، العدد )24( ربيع الآخر 1428هـ.
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م�صوؤول عن رعيته، و�ملر�أة ر�عية على �أهل بيت زوجها وولده وهي م�صوؤولة عنهم، 
وعبد �لرجل ر�ع على مال �صيده وهو م�صوؤول عنه، �أال فكلكم ر�ع وكلكم م�صوؤول 
عن رعيته")174)، وجاء يف �ملادة )27 �لفقرة 4) من الئحة �للجنة �لوطنية للطفولة: 
ين�ض �لنظام على �إلز�م ويل �الأ�رشة وهو �ملنفق باإد�ء �لنفقة ملن هم يف واليته، وهم: 

�لزوجة و�الأوالد، ويعاقب �ملنفق �لقادر عند �متناعه عن �لقيام بحق �لنفقة)175).
الفرع الثاين: المتناع من الأب عن الإنفاق ب�سبب ع�سره:

 ذهب �حلنفية))17) و�ل�صافعية يف قول)177) اإلى اأنه ل ي�سرتط ي�سار الأب يف الإنفاق 
على �أوالده �ل�صغار، بل يلزمه �ال�صتقر��ض ووفاوؤه مع �لي�صار، وقد ن�ض �لكا�صاين 
الك�سب،  على  القدرة  ال�رشط  واإمنا  ب�رشط،  لي�ص  الي�سار  اأن  على  اهلل-:  رحمه   -
ولهذ� قال: "ولو كان لهم جد مو�رش مل تفر�ض �لنفقة على �جلد،ولكن يوؤمر �جلد 
باالإنفاق عليهم عند حاجتهم، ثم يرجع به على �بنه؛ الأن �لنفقة ال جتب على �جلد مع 
وجود �الأب �إذ� كان �الأب قادر�ً على �لك�صب، �أال ترى �أنه ال يجب عليه نفقة �بنه، 
فنفقة �أوالده �أولى")178)، وهذ� �لقول ي�صهد به ظاهر كالم �لفقهاء عند قولهم: )�أو 
من ك�صبه) و)�أو) تقت�صي �ملغايرة، و�لذي تعارف عليه �لنا�ض قدمياً وحديثاً �أن �الأب 
بالنفقة وكان قادر�ً على �ال�صتد�نة فاإنه يلزمه ذلك الإحياء نف�صه وبع�صه،  �أع�رش  �إذ� 
ژ   ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  �لنفقة عنه لقوله تعالى:  فاإن مل يجد من يقر�صه �صقطت 
)�لتغابن:)1). وقوله عزَّ �صاأنه: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  )�لبقرة:)28). 

)174( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب ال�سالة - باب اجلمعة يف القرى واملدن ح ))85( )1: 04)(.

http://childhood.gov.sa/vb/lajnal/files/sa_.)62( للطفولة  الوطنية  اللجنة  انظر:   )175(
 .report.pdf 

)176( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 5)-6)(.

)177( انظر: مغني املحتاج )4: 570(.

)178( بدائع ال�سنائع )4: 5)-6)(.
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وتنتقل �لنفقة �إلى قر�بته و�لرجوع عليه عند ي�رشه.

الفرع الثالث: المتناع عن الإنفاق ب�سبب الغياب.

نفقة �الأوالد ال يتوقف وجوبها على ق�صاء �لقا�صي؛ الأنها جتب ديانة من �ل�رشع، 
�ملنفق  بني  �جلزئية  معنى  لتحقق  �لهالك  دفع  من  فيها  ملا  �الإحياء؛  بطريق  وهي جتب 
و�ملنفق عليه، و�ل�صغار لهم �حلق يف مال �الأب �إن كانو� فقر�ء، فلو كان �الأب غائباً 
ومل يرتك لهم نفقة وال كفياًل وله مال حا�رش �أمر �لقا�صي باالإنفاق من ماله �حلا�رش، 
و�الأمر من �لقا�صي باالإنفاق �إمنا هو �إعانة ال ق�صاء، قال �بن �لهمام)179) - رحمه �هلل: 
ق�صاء،  بال  قدر  �إذ�  ياأخذ  �أن  له  جاز  عليه  من  غيبته  عند  بالنفقة  له  يق�صى  من  "كل 
فالو�لد�ن و�لولد و�لزوجة �إذ� قدرو� على مال جن�ض حقهم جاز لهم �أن ينفقوه على 
�أن  �لفرق  لهوؤالء، ووجه  �إال  غائب  مال  بنفقة يف  يق�صى  �حتاجو�، وال  �إذ�  �أنف�صهم 
نفقة هوؤالء و�جبة قبل �لق�صاء، ولهذ� كان لهم �أن ياأخذو�، فكان ق�صاء �لقا�صي �إعانة 
لهم")181). وكذ� �إن كان له مال وديعة �أم دين عند �إن�صان وهو مقر بهما، �صو�ء �أكان 
ماله عيناً �أم عر�صاَ كالعقار، فاإنه يباع عليه)181). وكذ� يتبع �الأب بالنفقة يف حال غيبته 
�أنفق عليهم رجل من عامة �مل�صلمني، جاء يف )تهذيب �ملدونة):  �إذ�  �إن كان مو�رش�ً 
"ومن �أنفق على ولد غائب وهم �صغار بغري �أمره، �أو �أنفقت زوجته على نف�صها يف 
غيبته بغري �أمره ثم قدم، فلهما �أن يرجعا عليه مبا �أنفقا يف غيبته �إن كان مو�رش�ً، و�إْن ال 
فال. ولو غاب وهو مو�رش فاأمر �الإمام رجاًل من �ملو�رشين بالنفقة على ولده �ل�صغري 
ليتبعه  له  �الإقر��ض  �الإمام على وجه  �أمر  بغري  عليه  �أنفق هو  لو  ذلك. وكذلك  لزمه 

)179( )790هـ-861هـ( حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن م�سعود، ال�سوا�سي، الإ�سكندري، كمال الدين املعروف بابن 
الهمام، من علماء احلنفية. له م�سنفات كثرية منها: �سرح فتح القدير. انظر ترجمته يف: الإعالم )6: 255(.

)180( فتح القدير )4: )42(.

)181( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 7)(؛ ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي، للدردير )): 497(.
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بذلك �إذ� حلف �أن ذلك منه مبعنى �ل�صلف، وكانت له على �لنفقة بينة")182).

املطلب اخلام�س: نفقة الطفل اليتيم

اليتيم لغة، اأ�سل اليُْتم - بال�سم والفتح: النفراُد. اليَتيُم: الذي مات اأبوه، فهو 
َيتيٌم حتى يبلَغ، فاإذ� بلغ ز�ل عنه ��صم �ليتيم حقيقًة؛ الأن �ليتم: فقد�ن �الأب حني 
�حلاجة)183). �ليتيم ��صطالحاً: من ال �أب له ومل يبلغ من ذكر �أو �أنثى)184)، ويلحق 
قادر  غري  كان  باأن  حكماً،  �أو  حقيقة  نفقته  عن  �أبوه  عجز  من  وهو  حكماً  �ليتيم  به 
على �لنفقة. وقد عرف �ليتيم يف نظام �ل�صمان �الجتماعي �ملادة )1) باأنه: �أي ذكر 
�أو م�صدر  �لثامنة ع�رش، ولي�ض له عائل مقتدر  �أبوه ومل يتجاوز �صن  �أنثى تويف  �أو 
كاف للعي�ض، ويعد يف حكم �ليتيم جمهول �الأب، وكذلك من ثبت غياب �أبيه ومل 

يعرف مكان �إقامته مدة تزيد على �صتة �أ�صهر)185).
الطفل اليتيم ومن يف حكمه يف النفقة له ثالثة اأحوال:

احلالة الأولى: اأن يكون له مال:

 فال خالف بني �لفقهاء يف �أن �ليتيم �إذ� كان ذ� مال فنفقته من ماله، فينفق عليه �لويل 
منه باملعروف من غري �إ�رش�ف وال تقتري، فاإذ� قرت عليه �أثم و�إذ� �أ�رشف �أثم، و�صمن 
لتفريطه))18) وتتفاوت تلك �لنفقة بقلة مال �ليتيم وكرثته و�ختالف حاله، فينفق عليه 

)182( تهذيب املدونة، اأبو �سعيد، خلف بن اأبي القا�سم القريواين )ت: 72)هـ(، مركز البحوث - دبي )): 140(.

))18( انظر: ل�سان العرب، مادة )يتم(.

)184( انظر: احلاوي الكبري )8: 7)4(؛ مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، م�سطفى ال�سيوطي الرحيباين )ت: 
)124هـ(، املكتب الإ�سالمي - دم�سق - 1961م. )4: 61)(.

http://www.boe.gov.sa/MViewSubSystemDetails. :185( انظر(
aspx?SubSystemID=187

ت:  2)6هـ(،  )ت:  الأ�سرتو�سني  حممود  بن  حممد  ال�سغار،  اأحكام  جامع  725(؛   :6( عابدين  ابن  حا�سية  انظر:   )186(
عبداحلميد البيزيل، ط: 1، 1982م )4: 147(؛ اأحكام القراآن، لبن العربي )1: 24)(؛ ال�سرح الكبري، للدردير )4: 454(؛ 

الإ�سراف )1: 0)1(؛ مغني املحتاج )2: 176(؛ ك�ساف القناع )): 5)4(.
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بقدر ما يليق، فاإن كان �صغري�ً وماله كثري �تخذ له ظئر�ً - �أي مر�صعاً- وحو��صن 
وو�صع عليه يف �لنفقة. و�إن كان كبري�ً قدر له ناعم �للبا�ض و�صهي �لطعام و�خلدم. 
و�إن كان دون ذلك فبح�صبه. و�إن كان ماله دون ذلك فخ�صن �لطعام و�للبا�ض قدر 
�حلاجة، وله تربيته ومد�و�ته وتعليمه �لقر�آن و�الآد�ب �إن كان �أهاًل لذلك، فاإن مل يكن 
�أهاًل للتعليم فعليه �أن يتكلف يف تعليمه قدر ما يقر�أ يف �صالته، ويجوز �أن ي�صلمه 
يف �صناعة �إذ� كانت م�صلحته يف ذلك كماأكوله وم�رشوبه وملبو�صه، ويحر�ض على 

�أن تكون نفقته حالاًل)187).
يبيع  �أن  و�صيه  �أو  ولوليه  منه،  عليه  فينفق  )منقواًل)  يكون  �أن  �إما  �ليتيم  ومال 
وي�صرتي مبثل �لقيمة �أو بغنب ي�صري، �أما �إذ� كان بغنب فاح�ض فالعقد غري �صحيح؛ لقوله 

ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى: 
ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  
 .(152 )�الأنعام:  ژ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   
فاإن كان �ملال عر�صاً كالعقار �أو �الأر��صي و�ملز�رع و�مل�صانع ونحوها من �لعرو�ض، 
فهل يجوز للو�صي �أو من ينوب منابه بيع �صيء منها لالإنفاق منها على �ليتيم؟ ذهب 
�لفقهاء �إلى عدم جو�ز بيع �لعقار وما يف حكمه، �إال �إذ� وجد م�صوغ �رشعي، كاأن 
ال يكون لليتيم مال غريه وكان يف حاجة �إلى �لنفقة منه، وال �صبيل �إلى ذلك �إال ببيع 

�لعقار، فيبيع منه قدر ما يكفي لالإنفاق عليه)188).
م�صاألة: هل يجوز للو�صي خلط نفقة �ليتيم مباله؟ �ختلف �لفقهاء يف خلط مال 

)187( انظر: الفتاوى الهندية املعروفة بالفتاوى العاملكريية. العالَّمة الهمام ال�سيخ نظام وجماعة �سبطه: عبداللطيف 
عبدالرحمن. ط: 1 )6: 45(؛ تف�سري القرطبي )5: ))، 20: 100-101(؛ ال�سرح الكبري، للدردير )4: 454(؛ احلاوي )10: 

)20(؛ املغني )4: 468(؛ ك�ساف القناع )4: 98)(.

الفكر  دار  1102هـ(،  )ت:  اخلر�سي  خليل،  �سيدي  خمت�سر  على  اخلر�سي  711(؛   :6( عابدين  ابن  حا�سية  انظر:   )188(
للطباعة - بريوت )6: )24(؛ الأم )4: 127(؛ ك�ساف القناع )4: 487(.
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�لو�صي مبال �ليتيم مطلقاً، و�تفقو� على �أنه يجوز للو�صي �أن يخلط نفقة �ليتيم مباله 
باليتيم واإ�سالحاً؛ لأن املخالطة مق�سودة ب�رشط الإ�سالح  اإذا كان يف خلطها رفقاً 

ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  لقوله  لليتيم؛ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ   ژ )�لبقرة)؛ والأنه ال بد منه لالإرفاق، و�الإفر�د ي�صق وخا�صة �إن كان 
�ليتيم يف بيته، �أما �إن كان فيه �إرفاق للويل فيمتنع؛ الأن �مل�صلحة تر�عى يف �ليتيم 

دون غريه)189). 
نفقته على  يبلغ �حللم فهل جتب  �لك�صب ومل  على  قادر�ً  �ليتيم  �إن كان  م�صاألة: 

غريه؟
�ختلف �لفقهاء على قولني: - �لقول �الأول: �أن نفقته ال جتب على غريه ما د�م 
ذهب  و�إليه  منه،  عليه  وينفق  �لك�صب،  على  ولّيه  يحمله  بل  �لك�صب،  على  قادر�ً 
�الكت�صاب  على  �لقدرة  �أن  وهو  باملعقول:  و��صتدلو�  و�ل�صافعية)191)،  �حلنفية)191) 

كالي�صار)192).
�لقول �لثاين: �لتمييز بني من تكون له حرفة وبني من ال حرفة له، فالذي يقدر 
على �لك�صب وكانت له حرفة، ال جتب نفقته؛ و�إذ� مل تكن له حرفة، وجبت نفقته 
على غريه. و�إليه ذهب �حلنابلة)193) و��صتدلو� باملعقول: وهو �أن �حلرفة تغنيه، ونفقة 
�أن تكون �حلرفة مما يح�صل بها غناه، و�إْن ال  �إال مع �لفقر، وال بد  �لقريب ال جتب 

)189( انظر: اأحكام القراآن، للج�سا�ص )1: 2))(؛ الذخرية، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القرايف )ت: 684هـ(، حتقيق: 
حممد حجي، دار الغرب - بريوت - 1994م )8: 241-242(؛ مغني املحتاج )): 78(؛ املغني )4: 268(.

)190( انظر: فتح القدير )4: 410(.

)191( انظر: رو�سة الطالبني )6: 490(.

)192( انظر: نف�ص امل�سدرين ال�سابقني.

))19( انظر: املغني )11: 78)(؛ ك�ساف القناع )5: )48(.
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وجب �الإكمال)194)، وهو �لر�جح؛ الأن �لذي لي�صت له حرفة حمتاج، و�أما �صاحب 
�صابقاً  ما ذكرنا  �لفقر لكن يجب مر�عاة  �إال مع  �لنفقة  تغنيه، وال جتب  فاإنها  �حلرفة 
من �صو�بط هذه �حلرفة ومدى مالءمتها لليتيم دينياً و�صحياً و�جتماعياً وكفاية �حلد 
�الأدنى من �لتعليم �لنظامي، و�إذ� كان �لولد يف حياة �أبيه يتك�صب مع وجود �ملنفق 

عليه �بتد�ء، ففي حالة عدم �ملنفق عليه من باب �أولى.
احلالة الثانية: اأن ل يكون له مال. 

�ختلف �لفقهاء)195) يف تعيني �لقريب �لذي جتب عليه نفقة �لطفل �ليتيم �لذي ال 
مال له على عدة �أقو�ل، �صاأذكر �أهمها: 

�أو  بفر�ض  ون�صاًء  رجااًل  �لورثة  على  �ليتيم  �لطفل  نفقة  جتب  �الأول:  �لقول 
تع�صيب، فتق�صم �لنفقة بينهم على قدر �إرثهم، و�إليه ذهب �حلنابلة يف رو�ية))19). 

و��صتدلو� بالقر�آن �لكرمي، و�الأثر، و�لقيا�ض.

)194( انظر: ك�ساف القناع )5: )48(.

)195( اختلف الفقهاء يف لزوم النفقة على الأقارب على قولني يف خم�سة مذاهب: الأول: ل يجرب اأحد على نفقة اأحد من 
اأقاربه، ون�سب هذا القول لل�سعبي، وقد بني ابن القيم بطالن ن�سبته اإلى ال�سعبي. الثاين: ل جتب النفقة على القريب 
اإل على اأبيه الأدنى واأمه التي ولدته خا�سة 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�سة دون من عداهم مع 
اأن  اإل  �سقطت نفقته،  احتاد الدين وي�سار املنفق وقدرته وحاجة املنفق عليه وعجزه عن الك�سب،فاإذا بلغ الولد �سحيحاً 
يعجز عن الك�سب وهو مذهب ال�سافعي. الرابع: النفقة جتب على كل ذي رحم حمرم لذي رحمه، فاإن كان من الأولد 
واأولدهم اأو الآباء والأجداد وجبت النفقة مع احتاد الدين واختالفه، واإن كان من غريهم مل جتب مع احتاد الدين وجتب 
اأبي  اأبيه خا�سة وهو مذهب  اإل نفقة الولد فاإنها على  ب�سرط قدرة املنفق وحاجة املنفق عليه، وهي مرتبة على املرياث 
حنيفة. اخلام�س: اإن كان القريب من عمودي الن�سب وجبت النفقة مطلقاً �سواء كان وارثاً اأو غري وارث، ول ي�سرتط احتاد 
الدين يف اإحدى الروايتني، واإن كان من غري عمودي الن�سب فال جتب نفقتهم اإل بالتوارث بفر�س اأو تع�سيب وي�سرتط 
احتاد الدين، فاإن كان الأقارب من ذوي الرحم الذين ل يرثون فال نفقة لهم وهو مذهب اأحمد. وال�سحيح اأن للقريب على 
قريبه حق النفقة �سواء كانت قرابة توارث اأو ذي رحم حمرم لقوله تعالى: ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ   )الإ�سراء:26(. 
يقول ابن القيم: "اأخرب �سبحانه اأن لذي القربى حقاً على قرابته، واأمر باإتيانه اإياه، فاإن مل يكن ذلك حق النفقة، فال 
ندري اأي حق هو؟ واأمر تعالى بالإح�سان اإلى ذي القربى، ومن اأعظم الإ�ساءة اأن يراه ميوت جوعاً وُعرياً وهو قادر على 
باأن يقر�سه ذلك يف ذمته... وهو الذي تقت�سيه قواعد  اإل  �سد خلته و�سرت عورته، ول يطعمه لقمة، ل ي�سرت له عورة 
ال�سرع، و�سلة الرحم التي اأمر اهلل اأن تو�سل وحرم اجلنة على كل قاطع رحم، فالنفقة ت�ستحق ب�سيئني: باملرياث بكتاب 
اهلل وبالرحم ب�سنة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم" زاد املعاد )5: 484(، وانظر: املذاهب يف: فتح القدير )4: 410( املدونة 

)2: 246(؛ الأم )5: 100(؛ املغني )11: 81)(.

)196( انظر: املغني )11: 81)(.
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ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ھ   ژ  تعالى:  قوله  �لكرمي  �لقر�آن  فمن 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ژ  )�لبقرة: 233).
عطف  ثم  �لر�صاع،  نفقة  �الأب  على  وتعالى  �صبحانه  �أوجب  �ال�صتدالل:  وجه 

�لو�رث على �الأب، فاأوجب على �لو�رث مثل ما �أوجب على �لو�لد)197).
من �الأثر: حكم زيد بن ثابت)198) -ر�صي �هلل عنه- بهذ�، فعنه �أنه قال: "�إذ� كان 

، فعلى �الأم بقدر مري�ثها، وعلى �لعم بقدر مري�ثه")199). �أمٌّ وعمٌّ
من �لقيا�ض: �أنها قر�بة تقت�صي �لتوريث فتوجب �الإنفاق كقر�بة �لولد)211).

�لقول �لثاين: �أن نفقة �ليتيم على �لع�صبات دون �لن�صاء، وهو مذهب �ل�صافعي)211) 
و�حلنابلة يف رو�ية)212)، �صححها �بن �لقيم)213) و��صتدلو� باالأثر، و�لقيا�ض.

من �الأثر:
1- ما روي عن عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل عنه- �أنه حب�ض ع�صبة �صبي على �أن 
ينفقو� عليه، �لرجال دون �لن�صاء)214)، وروي �أنه وقف بني عم على منفو�ض كاللة 

)197( انظر: املغني )11: 82)(.

)198( زيد بن ثابت بن ال�سحاك الأن�ساري، اأبو �سعيد، من كتاب الوحي، من اأ�سحاب الفتوى، اختلف يف �سنة وفاته فقيل: 
)48هـ( وقيل غري هذا. انظر ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 222( برقم )2120(.

)199( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه - باب من قال الإر�ساع على الرجال دون الن�ساء، ح )19162(، الكتاب امل�سنف يف 
الأحاديث والآثار، اأبو بكر، عبداهلل بن حممد بن اأبي �سيبة الكويف )ت: 5)2هـ(، حتقيق: كمال يو�سف احلوت، ط: 1، مكتبة 

الر�سد - الريا�ص - 1409هـ، )4: 184(.

)200( انظر: الكايف يف فقه اأحمد )): 74)(.

)201( انظر: الأم )5: 100(.

)202( انظر: املغني )11: 81)(.

اأيوب الزرعي )ت: 751هـ(، حتقيق: �سعيب  اأبي بكر  اأبو عبداهلل، حممد بن  العباد،  املعاد يف هدي خري  ))20( انظر: زاد 
1407هـ -   - الكويت  الإ�سالمية - بريوت -  املنار  الر�سالة - مكتبة  14، موؤ�س�سة  الأرناوؤوط، ط:  الأرناوؤوط - عبدالقادر 

1986م، )5: 449(.

)204( اأخرجه البيهقي يف �سننه - كتاب النفقات - باب ما جاء يف قول اهلل ەئ  ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ �سنن البيهقي 
الكربى، اأبو بكر، اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيهقي )ت: 458هـ(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، مكتبة دار 

الباز - مكة املكرمة 1414هـ-1994م. )7: 478(.
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بالنفقة عليه، مثل �لعاقلة، فقالو�: ال مال له، فقال: "ولو، وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة 
�لعقل")215)، وحكم مبثل ذلك �أي�صاً زيد بن ثابت))21).

2- وروي �أنه جاء ويل يتيم �إلى عمر بن �خلطاب - ر�صي �هلل عنه -، فقال: �أنفق 
عليه، ثم قال: لو مل �أجد �إال �أق�صى ع�صريته لفر�صت عليهم")217).

من �لقيا�ض: �لنفقة على �لقريب تعترب مو��صاة ومعونة من �الأقارب فاخت�صت بها 
�لع�صبات كالعقل)218).

�لقول �لثالث: جتب نفقة �لطفل �ليتيم على كل ذي رحم حمرم ال مطلق �لو�رث 
�لكرمي  بالقر�آن  و��صتدلو�  �حلنفية)219).  مذهب  وهو  �ملري�ث،  قدر  على  وتكون 

وبال�صّنة �لنبوية.
: ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ )�لبقرة: 233).  فمن �لقر�آن �لكرمي قول �هلل عزَّ وجلَّ
�أو على  �لنفقة و�لك�صوة على كل و�رث  وجه �لداللة: ظاهر �الآية يقت�صي وجوب 
مطلق الوارث اإل من ُخ�ص اأو قيد بدليل، واملراد من الوارث الأقارب الذين لهم 
رحم حمرم ال مطلق �لو�رث، عرفنا ذلك بقر�ءة عبد�هلل بن م�صعود: "وعلى �لو�رث 
ذي �لرحم �ملحرم مثل ذلك"، وهي قر�ءة م�صهورة فجاز �لتقيد بها؛ والأن وجوبها يف 
�لقر�آن �لعظيم معلول بكونها �صلة �لرحم، �صيانة لها من �لقطيعة فيخت�ض وجوبها 
بقر�بة يجب و�صلها ويحرم قطعها، ومل توجد فال جتب، ولهذ� ال يثبت �لعتق عند 

اأبو بكر، عبدالرزاق بن همام  اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه - باب الر�ساع ومن يجرب عليه؟ ح )2181( امل�سنف،   )205(
ال�سنعاين )ت: 211هـ(، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط: 2، املكتب الإ�سالمي - بريوت - )140هـ، )7: 59(.

)206( اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه - باب الر�ساع ومن يجرب عليه؟ ح )2181( )7: 59(.

)207( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه - باب ما قالوا يف ال�سبي ميوت اأبوه واأمه وله مال ر�ساعة من يكون، ح )19155( 
.)18( :4(

)208( انظر: املغني )11: 81)(.

)209( انظر: املب�سوط )5: )22(؛ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي. )ت: 
)74هـ(، دار الكتب الإ�سالمي- القاهر )1)1هـ. )): 64(؛ بدائع ال�سنائع )4: 1)(.
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�مللك وال يحرم �لنكاح وال مينع وجوب �لقطع بال�رشقة)211).
بني  من  رجل  �أعتق  قال  عنه-  �هلل  ر�صي   - جابر)211)  عن  �لنبوية:  �ل�صنة  ومن 
عذرة عبداً له عن ُدبُر، فبلغ ذلك ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: األك مال 
غريه؟ فقال: ال. فقال: من ي�صرتيه مني؟ فا�صرت�ه نعيم بن عبد�هلل �لعدوي بثمامنائة 
درهم، فجاء بها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فدفعها �إليه، ثم قال: "�بد�أ بنف�صك 
فت�صدق عليها، فاإن ف�صل �صيء فالأهلك، فاإن ف�صل عن �أهلك �صيء فلذي قر�بتك، 
فاإن ف�صل عن ذي قر�بتك �صيء فهكذ� وهكذ�، يقول: فبني يديك وعن ميينك وعن 

�صمالك")212).
وجه �لداللة: �الأمر بالنفقة يف �حلديث مرتب على �لقر�بة بال تقييد باالإرث)213).
و�لتي  �لنفقة  يف  �الأولوية  �ل�رشع  قو�عد  مقت�صى  الأن  �لثاين؛  �لقول  �لر�جح: 
تكون بح�صب �لقرب من جهة �الأب النفر�د �الأب دون �الأم باالإنفاق، فالولد نفقته 
�أقرب  �أبيه باالإجماع، وعند فقده ح�صاً ومعنى تكون على جده الأبيه؛ لكونه  على 
�لع�صبة، و�لع�صبة �أقرب من غريهم، و�أولى بحماية ورعاية �ليتيم، فيقدمون على 
غريهم  ويحجبون  �مليت  من  يرثون  فاإنهم  وكذلك  �ليتيم،  على  �لنفقة  يف  غريهم 
على  كل  �ليتيم،  على  باالإنفاق  غريهم  من  �أولى  فكانو�  منه،  لقربهم  �ملري�ث  من 
قدر مري�ثه، �أخذ�ً بقاعدة )�لغنم بالغرم)، وهذ� مقت�صى قو�عد �ل�رشع، فاإن عدم 

�لعا�صب فعلى قر�بته من ذوي رحمه و�هلل �أعلم.
�أن يكون له مال لكنه ال يكفيه، فاإنه ينفق عليه من ماله وتكمل له  �حلال �لثالثة: 

)210( انظر: بدائع ال�سنائع )4: 1)(.

)211( جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام الأن�ساري. �سحابي ابن �سحابي. غزا ت�سع ع�سرة غزوة مات بعد ال�سبعني. انظر 
ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 6)1( رقم )871(.

)212( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الزكاة - باب البتداء يف النفقة بالنف�س ثم اأهله ثم قرابته، ح )997( )2: )69(.

))21( انظر: فتح القدير )4: 420(.
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�لنفقة من قر�بته، وكذ� �إن نفد ماله قبل بلوغه)214).
م�صاألة: حكم حما�صبة �لو�صي على �ليتيم: 

�تفق �لفقهاء على �أن �لقا�صي له �أن يحا�صب �لو�صي �إذ� وجد منه تق�صري�ً �أو تعدياً 
�بتد�ء، وكذلك حما�صبته عند طلب �ليتيم، �صو�ء بلغ �صن �لر�صد �أو �نتهت و�صايته 
ر�صي  �ل�صاعدي))21) -  �أبي حميد  ذلك حديث  على  و�لدليل  �صبب)215)  الأي  عليه 
�هلل عنه- قال: ��صتعمل �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - رجاًل من �الأزد يقال له �بن 
�للتبية)217) على �ل�صدقة، فلما قدم قال: هذ� لكم وهذ� �أهدي يل، قال: "فهالَّ جل�ض 
يف بيت �أبيه �أو بيت �أمه فينظر يهدى له �أم ال، و�لذي نف�صي بيده ال ياأخذ �أحد منه �صيئاً 
�إال جاء به يوم �لقيامة يحمله على رقبته، �إن كان بعري�ً له رغاء �أو بقرة لها خو�ر �أو �صاة 

تيعر...")218). وبناء على ما تقرر يف هذه �مل�صاألة ترد م�صائل �أخرى هي: 
�مل�صاألة �الأولى: �إذ� �ختلف �لو�صي و�ليتيم بعد بلوغه يف قدر �لنفقة.

�إذ� �ختلف �ليتيم بعد ر�صده مع �لو�صي يف قدر �لنفقة عليه، كاأن يقول �لو�صي: 
�أنفقت عليك مائة دينار، ويقول �ليتيم: بل خم�صني فقط، �ختلف �لفقهاء فاأيهما تقبل 

دعو�ه؟ على قولني:
�لقول �الأول: يقبل قول �لو�صي من غري بينة فيما يدعيه �إال يف م�صائل هي:

1- �إذ� �دعى �لو�صي ق�صاء دين �مليت.

)214( انظر: حا�سية الد�سوقي )): )50(؛ مغني املحتاج )): 571(؛ ك�ساف القناع )4: 420-419(.

)215( انظر: جامع اأحكام ال�سغار )64)(؛ املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي 
)ت: 476هـ(، دار الفكر - بريوت. )): 758(؛ ال�سرح الكبري. عبدالرحمن بن حممد ابن قدامة املقد�سي )ت: 682هـ(، دار 

الفكر - بريوت. مطبوع مع املغني. )6: 224(.

)216( اأبو حميد ال�ساعدي الأن�ساري املدين: قيل: ا�سمه: عبدالرحمن، �سهد اأحداً وما بعدها، تويف يف اآخر خالفة معاوية 
واأول خالفة يزيد. انظر ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 5)6( برقم )8065(.

)217( عبداهلل بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. �سحابي جليل: انظر ترجمته يف الإ�سابة )4: 8)( رقم )4925(.

)218( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الهبة وف�سلها - باب من مل يقبل الهدية لعلة...، ح )2457( )2: 917(.
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2- �إذ� �دعى �أن �ليتيم ��صتهلك مال �آخر فدفع �صمانه.
3- �إذ� �دعى �أنه �أدى خر�ج �أر�صه يف وقت ال ت�صلح للزر�عة.

رم �ليتيم. 4- �إذ� �دعى �الإنفاق على حَمْ
5- �إذ� �دعى �أنه �أذن لليتيم يف �لتجارة فركبته ديون فق�صاها عنه.

�إذ� �دعى �الإنفاق عليه من مال نف�صه حال غيبة ماله و�أر�د �لرجوع عليه مبا   -(
�أنفق.

7- �إذ� �جتر وربح، ثم �دعى �أنه كان م�صارباً.
8- �إذ� �دعى فد�ء عبده �جلاين.

9- �إذ� �دعى ق�صاء دين �مليت من مال بعد بيع �لرتكة قبل قب�ض ثمنها.
ج �ليتيم �مر�أة ودفع مهرها من ماله، ثم تبني �أن �ملر�أة ميتة.  11- �إذ� �دعى �أنه زوَّ
�مل�صتثناة  �الأمور  وهذه  حاجاتهم،  يق�صي  ما  �ل�صغار  على  ينفق  �لو�صي  �أن  وذلك 
�مل�صلط عليها؛  �لو�صي  ولي�صت من �صالحيات  �ملبا�رشة،  �ليتيم  لي�صت من حو�ئج 
لذلك �حتاجت �إلى بينة من �ملو�صي كي تقبل دعو�ه وال ي�صمن. فاإذ� �ختلف �لقا�رش 
عند بلوغه مع �لو�صي يف تلك �مل�صائل يف قدر �لنفقة، فاإنه ي�صمن �إال �إذ� �أقام بينة 

على دعو�ه، وهو مذهب �حلنفية)219)، واإليه ذهب املالكية بثالثة �رشوط هي: 
1- �أن يكون �ل�صغري يف ح�صانة �ملو�صي.
2- �أن ت�صبه دعوى �لقا�رش قول �لو�صي.

3- �أن يحلف �لو�صي على دعو�ه)221)، و��صتدلو� باملعقول من وجهني: �الأول: 
�أمني موؤمتن على �ملال، فتقبل دعو�ه يف  �أن �لو�صاية من عقود �الأمانات و�لو�صي 

)219( انظر: جامع اأحكام ال�سغار )62)(؛ حا�سية ابن عابدين )10: 5)4(.

بلغة  611(؛   :4( الفكر  دار  الدردير،  اأحمد  للقطب  امل�سالك،  لأقرب  ال�سالك  بلغة  بهام�س  ال�سغري  ال�سرح  انظر:   )220(
ال�سالك )4: 611(.
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قدر �لنفقة. و�لثاين: �أن �إقامة �لبينة على �لنفقة �أمر متعذر، فلو كلف �لو�صي بالبينة 
على كل �صيء �أنفقه على �لق�رش ل�صق ذلك عليه، �إذ يحتاج �إلى �الإ�صهاد على كل 

دينار ينفقه، وذلك متعذر ومو�صوع عند �لنا�ض)221).
�لقول �لثاين: �إذ� كان ما يدعيه �لو�صي من مقد�ر �لنفقة باملعروف من غري �إ�رش�ف 
وتفريط وكان مو�فقاً للعادة و�لعرف، فالقول قوله، و�إن كان �أكرث من �لنفقة باملعروف 
وكان خمالفاً للعرف والعادة، فعليه ال�سمان، وهو مذهب ال�سافعية واحلنابلة)222). 
�لنفقة  �إذ� كانت  �لقا�رش  بالنفقة على  �أمني  �لو�صي  �إن  فقالو�:  باملعقول،  و��صتدلو� 
خالف  لأنه  �سمن؛  النا�ص  عند  املعروف  القدر  على  بالزيادة  فرط  فاإذا  باملعروف، 
يرجع  �الختالف  �لنفقة عند  قدر  الأن  �لر�جح؛  �لقول  و�لعادة)223)، وهو  �ملعروف 
�إلى ما هو متعارف عليه عند �لنا�ض، و�لعادة حمكمة يف مثل هذه �حلالة �إال �إذ� �أتت 

بينة بخالفه، وهذ� �لقول يحفظ حق كل من �ليتيم و�لو�صي.
�مل�صاألة �لثالثة: �ختالف �ليتيم مع �لو�صي يف مدة �لنفقة.

�إذ� �ختلف �ليتيم مع �لو�صي يف مدة �لنفقة، كاأن يقول �لو�صي: �أنفقت عليك 
منذ ع�رش �صنني، ويقول �ليتيم: بل منذ خم�ض �صنني، فمن يقبل قوله فيهما؟

 �تفق �لفقهاء على �أن �لقول يف هذه �حلالة هو قول �ليتيم بيمينه، �إال �أن ياأتي 
و�الأ�صل عدمها،  �ختالف يف مدة،  �دعاه)224)، الأن هذ�  ما  ببينة على  �لو�صي 
فاإن �أمانة �لو�صي على �لرتكة ال تتناول �لزمان �ملتنازع فيه بني �لو�صي و�ليتيم 
فهي حياة و�لد �ليتيم فيقدم قوله؛ الأنه يو�فق �الأ�صل؛ والأنه ي�صهل على �لو�صي 

)221( انظر: حا�سية ابن عابدين )10: 5)4(؛ بلغة ال�سالك )4: 611(.

)222( انظر: املهذب )): 758(؛ رو�سة الطالبني )6: 20)(؛ ك�ساف القناع )): 2)5(.

))22( انظر: املهذب )): 758(؛ ك�ساف القناع )): 2)5(.

)224( انظر: حا�سية ابن عابدين )10: 6)4(؛ ال�سرح ال�سغري، الدردير )4: 611(؛ املهذب )): 758(؛ ال�سرح الكبري، لبن 
قدامة )6: 244(.
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�لقيام بالبينة عليها)225).

املطلب ال�ساد�س: نفقة الطفل اللقيط

من  �ل�صيء  �أخذ  وهو  �للقط،  من  م�صتق  �مللقى،  للطفل  ��صم  لغة:  �للقيط؛ 
�الأر�ض))22).

�للقيط ��صطالحاً: �صغري �آدمي مل يعلم �أبوه وال �أمه وال رقه)227).
الطفل اللقيط يف النفقة له ثالثة اأحوال:

احلالة الأولى: اأن يكون له مال

�ملوجود معه  ماله �خلا�ض  �للقيط يف  �لطفل  نفقة  �أن  �لفقهاء يف   ال خالف بني 
كدر�هم �أو عرو�ض كثياب ملفوفة عليه �أو �لد�بة �مل�صدود عليها �أو خيمة مو�صوع 
فيها ونحو ذلك مما كان مت�ساًل به اأو متعلقاً مبنفعته، ول يجوز التقاطه بدون التقاط 
�ملال �ملوجود؛ ملا فيه من �حليلولة بني �ملال ومالكه، فاإن مل يكن له مال خا�ض، كانت 
نفقته يف ماله �لعام كاالأمو�ل �ملوقوفة على �للقطاء، �أو �ملو�صى لهم بها، �أو �ملرتبة 
لهم؛ الأن �الأ�صل �أن تكون نفقة كل �صخ�ض يف ماله، و�للقيط �إن�صان حي له �أهلية 

وجوب و�أهلية �كت�صاب)228).
هذ� وقد �ختلف �لفقهاء يف: هل للملتقط والية �الإنفاق على �للقيط؟ من ماله 

على قولني:
�إذن  بغري  ماله  من  �للقيط  على  �الإنفاق  على  �لوالية  للملتقط  �الأول:  �لقول 

)225( انظر: حا�سية ابن عابدين )6: 719(؛ ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي )4: 456(؛ رو�سة الطالبني )6: 21)(؛ 
ال�سرح الكبري، لبن قدامة )6: 224(؛ الكايف يف فقه اأحمد )2: )52(.

)226( انظر: ل�سان العرب، مادة )لقط(؛ امل�سباح املنري، مادة )لقط(.

)227( مواهب اجلليل )6: 80(.

)228( انظر: بدائع ال�سنائع )6: 198(؛ الذخرية )9: 2)1(؛ مغني املحتاج )2: 421(؛ املغني )6: 79)(.
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و��صتدلو�  �ل�صحيح)231)  على  و�حلنابلة  قول)229)  يف  �حلنفية  ذهب  و�إليه  �حلاكم، 
بالقيا�ض و�ملعقول:

من �لقيا�ض: �أن �مللتقط ويل له فال حاجة الإذن �حلاكم كما يف و�صي �ليتيم.
من �ملعقول: 

1- �أن �لالقط �وؤمتن على نف�ض �للقيط فِحريُّ �أن يوؤمتن على ماله كذلك، وبالتايل 
له �أن ي�صتقل باملال و�الإنفاق رعاية باللقيط.

2- اأن هذا الإنفاق يدخل يف باب الأمر باملعروف فال ي�سرتط فيه اإذن احلاكم؛ 
الأنه هو وغريه �صو�ء)231).

�لقول �لثاين: لي�ض للملتقط والية �الإنفاق على �للقيط من ماله �إال باإذن �حلاكم، 
�الإنفاق  �الإ�صهاد عند  �الإذن وجب  �أخذ  تعذر  و�إن  �إذنه كان �صامناً،  بغري  �أنفق  فاإذ� 
و�ملالكية)233)  قول)232)  يف  �حلنفية  ذهب  و�إليه  �صامناً،  كان  ال  و�إْن  وجوباً  عليه 
و�ل�صافعية)234) و�حلنابلة يف قول)235)، و��صتدلو� باملعقول: وهو �أن �مللتقط ال والية 
له على مال �للقيط؛ الأن ذلك خا�ض بالويل ملن يف حجره، و�مللتقط لي�ض كذلك، 
ولهذ� �حتاج �إلى �إذن �حلاكم))23). وهو �لر�جح؛ ملا فيه من مر�عاة م�صلحة �للقيط 
من �ملحافظة على ماله، و�إذ� كان �ل�رشع �أمر باالإ�صهاد على �الأمو�ل من قبل �لبالغني 

)229( انظر: فتح القدير )6: 116(.

)0)2( انظر: املغني )6: 8)(.

)1)2( انظر: الهداية �سرح بداية املبتدي، اأبو احل�سن، علي بن اأبي بكر بن عبداجلليل الر�سداين املرغيناين )ت: )59هـ(، 
املكتبة الإ�سالمية. )2: 174(؛ املغني )6: 8)(؛ �سرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق اأويل النهي ل�سرح املنتهى، من�سور بن 

يون�س بن اإدري�س البهوتي )ت: 1051هـ(، ط: 2، عامل الكتب - بريوت - 1996م، )2: 89)(.

)2)2( انظر: الهداية )2: )17(؛ بدائع ال�سنائع )6: 199(.

)))2( انظر: مواهب اجلليل )6: 80(.

)4)2( انظر: رو�سة الطالبني )5: 427-428(؛ مغني املحتاج )4: 421(.

)5)2( انظر: املغني )6: 8)(.

)6)2( انظر: مواهب اجلليل )6: 80(؛ رو�سة الطالبني )5: 427(؛ املغني )6: 8)(.
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فكيف مبن ال حول له وال قوة.
احلالة الثانية: لي�س له مال

 �ختلف �لفقهاء فيمن يلزم باالإنفاق على �للقيط �إن مل يعرف له مال خا�ض ومل 
يوجد مال عام ينفق منه على �للقيط على قولني:

�لقول �الأول: نفقته يف بيت �ملال، و�إليه ذهب �حلنفية)237) و�ملالكية)238) و�ل�صافعية 
يف �الأظهر)239) و�حلنابلة)241)، و��صتدلو� باالأثر و�ملعقول:

فمن �الأثر: ما روي عن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه يف �للقيط �لذي وجده 
�أحد �ل�صحابة فقال له عمر: "هو حر ووالوؤه لك ونفقته من بيت �ملال")241).

من �ملعقول: 
1- �أن بيت �ملال و�رث �للقيط وماله م�رشوف �إليه، فتكون نفقته عليه كقر�بته 
عليه  ولقوله  بال�صمان")242)،  "�خلر�ج  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  قال  وقد  ومواله، 
�ل�صالة و�ل�صالم �أي�صاً: "�أنا �أولى بكل موؤمن من نف�صه. من ترك مااًل فالأهله. ومن 

.(243(" ترك ديناً �أو �صياعاً فاإيلَّ وَعَليَّ

)7)2( انظر: الهداية )2: )17(؛ بدائع ال�سنائع )6: 198(.

)8)2( انظر: الذخرية )9: 2)1(.

)9)2( انظر: الو�سيط )4: 08)(؛ احلاوي )8: 8)(؛ مغني املحتاج )2: 421(.

)240( انظر: املغني )7/6)(.

)241( اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه - باب اللقيط، رقم )40)2( )7: 450( ورجاله رجال ال�سحيح، جممع الزوائد ومنبع 
الفوائد، علي بن اأبي بكر الهيثمي )ت: 807هـ(، دار الريان للرتاث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بريوت - 1407هـ )4: 

.)172

اأبو داود يف �سننه - كتاب   )242( انظر: الهداية )2: )17(؛ بدائع ال�سنائع )6: 198(؛ املغني )6: 7)(، واحلديث اأخرجه 
الإجارة - باب فيمن ا�سرتى عبداً فا�ستعمله ثم وجد به عيباً ج )508)( )): 284(، وقد رواه اخلم�سة، و�سححه الرتمذي 
اثنتان رجالهما رجال  داود ثالث طرق  اأبي  البخاري، ولهذا احلديث يف �سنن  وابن قطان، و�سعفه  وابن حبان واحلاكم 
ال�سحيح، والثالثة: قال اأبو ادود: اإ�سنادها لي�س بذاك، ولعل �سبب ذلك اأن فيه م�سلم بن خالد الزجني �سيخ ال�سافعي، وقد 

وثقه يحيى بن معني وتابعه عمر بن علي املقدمي وهو متفق على الحتجاج به. نيل الأوطار )5: 26)(.

))24( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب ال�سالة - باب تخفيف ال�سالة واخلطبة ح )867( )2: 592(.
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من  و�للقيط  �مل�صلمني  فقر�ء  على  و�الإنفاق  للم�صالح،  معد  �ملال  بيت  �أن   -2
جملتهم)244).

�لنا�ض، وهو قول يف  �أو من بع�ض  �ملال  بيت  �الإمام من  �لثاين: يقرت�ض  �لقول 
مذهب �ل�صافعية)245)، و��صتدلو� باملعقول: فقالو� مال بيت �ملال ال ي�رشف �إال فيما ال 
وجه له، و�للقيط يجوز �أن يكون عبد�ً فنفقته على �صيده، �أو حر�ً له مال �أو فقري�ً له 
من تلزمه نفقته، فلم تلزم نفقته من بيت �ملال، فيقرت�ض عليه �الإمام، فاإذ� ظهر �صيء 

من ذلك رد ما �أنفق عليه على بيت �ملال �أو على من �أخذ منه �لقر�ض))24).
و�لر�جح �لقول �الأول؛ الأن �حتمال ظهور مال للقيط �أو عائل ينفق عليه �حتمال 
�صعيف ال يرتك الأجله �لو�جب �ملتعني على جماعة �مل�صلمني من خالل بيت �ملال، 
وما ينفق على �للقيط من بيت �ملال ال رجوع فيه على �للقيط؛ الأن عمر - ر�صي �هلل 
عنه ��صت�صار �ل�صحابة يف ذلك فاأجمعو� على �أن نفقته يف بيت �ملال)247) ويقوم مقامه 
�ليوم وز�رة �لعمل و�ل�صوؤون �الجتماعية وخز�نة �لدولة �أو بعبارة �أخرى، كل مكان 
فيه حق  يكون  مما  �لدولة  �إير�د�ت  يدخل يف  وما  وتوزيعها  �لزكاة  لتح�صيل  و�صع 
للفقر�ء و�مل�صاكني، و�للقيط من جملتهم. فاإن تعذر �الإنفاق على �للقيط من بيت 
�ملال �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 �لبلد لي�ض بها بيت مال وغريها من �الأ�صباب �لقا�صية 
بتعذر �الإنفاق، فقد �ختلف �لفقهاء فيمن ينفق على �للقيط و�حلالة هذه على قولني:
�لقول �الأول: يجب على �مللتقط �الإنفاق على �للقيط، ويلزمه �لقا�صي باالإنفاق 

)244( انظر: الو�سيط )4: 08)(؛ احلاوي )8: 8)(؛ املغني )6: 7)(.

)245( انظر: رو�سة الطالبني )5: 425(؛ مغني املحتاج )2: 421(./

)246( انظر: احلاوي )8: 7)(.

)247( انظر: مغني املحتاج )2: 421(.
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احلنفية)248)  قال  وبه  يتربع،  ل  اأن  ب�رشط  اأي�رش  اإذا  اللقيط  على  اأنفق  مبا  ويرجع 
و�ملالكية)249). 

و��صتدلو� باملعقول وهو: 
1- �أن �لعادة تق�صي باأن نفقة �للقيط تكون على ملتقطه؛ الأنه �أولى �لنا�ض به.

2- �أن �مللتقط بالتقاطه �للقيط �ألزم نف�صه باالإنفاق عليه)251).
وجو�به: �أن �أ�صباب وجوب �لنفقة - وهي �لقر�بة و�لزوجية و�مللك و�لوالء - 
منتفية يف حق امللتقط، واللتقاط اإمنا هو تخلي�ص له من الهالك وتربع بحفظه فال 
باأخذه  �مللتقط حم�صن  فاإن  و�أي�صاً  �للقيط،  بغري  فعله  لو  كما  �لنفقة،  ذلك  يوجب 
�للقيط و�إنقاذه من �لهالك، فال ي�صح �أن يقابل �إح�صانه بتغرميه نفقة �للقيط)251)، وقد 
باالإنفاق  �مللتقط  �ألزم  ولو  )�لتوبة).  ژ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  تعالى:  قال 
على  باالإنفاق  تكليفهم  خ�صية  �خلريي  �لعمل  هذ�  من  �لنا�ض  المتنع  �للقيط  على 

�للقطاء ويف ذلك �صد لباب �ملعروف بني �لنا�ض)252).
�لقول �لثاين: ال يجب على �مللتقط �الإنفاق على �للقيط و�إمنا يلزم �الإمام من 
بح�رشته من �مل�صلمني �الأغنياء، و�إليه ذهب �ل�صافعية)253) و�حلنابلة)254). و��صتدلو� 

بالكتاب و�الإجماع و�ملعقول:
ۆئۆئۈئۈئ      ەئوئوئۇئ  ژ  تعالى:  قوله  �لكتاب  فمن 

)248( انظر: بدائع ال�سنائع )6: 199(؛ تبيني احلقائق )): 297(.

)249( انظر: الذخرية )9: 2)1(؛ �سرح اخلر�سي )7: 1)1( مواهب اجلليل )6: 80(.

)250( انظر: �سرح اخلر�سي )7: 1)1(؛ مواهب اجلليل )6: 80(.

)251( انظر: املغني )6: 79)(.

)252( انظر: املغني )6: 79)(.

))25( انظر: رو�سة الطالبني )5: 425(؛ مغني املحتاج )2: 421(.

)254( انظر: املغني )6: 7)(؛ مطالب اأويل النهي )4: 244(.
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ېئژ  )�ملائدة).
�الإثم  نفقة من  �لرب، وتركه بال  �أعظم  �للقيط من  �أن �الإنفاق على  �لداللة:  وجه 

�ملنهي عنه)255).
من �الإجماع: فقد �أجمع �أهل �لعلم على �أن نفقة �للقيط غري و�جبة على �مللتقط 

كوجوب نفقة �لولد))25).
و�جب  ذلك  من  وحفظه  هالكه،  �للقيط  على  �الإنفاق  ترك  يف  �أن  �ملعقول:  من 
فهو  به  �إال  �لو�جب  يتم  ما ال  الأن  �لر�جح؛  �لقول هو  �لغرق)257) وهذ�  كاإنقاذه من 
و�جب قال تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ژ  )�ملائدة: 32). 

فاأمر باإحياء �لنف�ض يف حال ح�صول �الإثم منها فكيف بنف�ض مل تقرتف �إثماً.
�أن يكون له مال لكنه ال يكفيه، فاإنه ينفق عليه من ماله وتكمل له  �حلال �لثالثة: 

�لنفقة من بيت �ملال ومن يعلم بحاله من �أغنياء �مل�صلمني.
�مل�صاألة  �لرجوع عليه؟ يف  له  �للقيط فهل  �أو غريه على  �مللتقط  �أنفق  �إذ�  م�صاألة 

ثالثة �أحو�ل:
�حلالة �الأولى: �أن يتربع بغري �إذن �حلاكم وبغري نية �لرجوع، ففي هذه �حلالة ال 

يرجع مبا �أنفق على �للقيط �إذ� كرب)258).
�حلالة �لثانية: �أن يكون باإذن �حلاكم وتفوي�صه، فله �لرجوع مبا �أنفق على �للقيط 
�لتهمة و�أقطع الإ�صاءة  �أبعد من  �لفقهاء؛ الأنه  باملعروف عند  �لنفقة ق�صد�ً  �إذ� كانت 

)255( انظر: املغني )6: 79)(.

)256( الإجماع )104(؛ املغني )6: 7)(.

)257( انظر: املغني )6: 7)(.

الفكر - بريوت -  دار  676هـ(،  النووي )ت:  املجموع،  ال�سنائع )6: 199(؛ �سرح اخلر�سي )7: 0)1(؛  انظر: بدائع   )258(
1997م. )14: 544(؛ املغني )6: 7)(.
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�لظن، وفيه خروج من �خلالف)259).
احلالة الثالثة: 

�للقيط،  على  �لرجوع  بنية  و�أنفق  تفوي�صه  وبغري  �حلاكم  �إذن  بغري  يكون  �أن 
فاختلف �لفقهاء يف هذه �حلالة على ثالثة �أقو�ل: 

�حلنفية)1)2)  مذهب  وهو  متربع  وهو  �لرجوع  له  يحق  ال  �الأول:  �لقول 
و�ل�صافعية)1)2) و�حلنابلة يف رو�ية)2)2)؛ الأنه يف �الأ�صل مل يعر�ض �أمره على �حلاكم 

وبالتايل مل ياأذن له فاأ�صبح متربعاً فال يرجع ب�صيء على �للقيط.
�أدى ما وجب  �لقول �لثاين: توؤدى �لنفقة من بيت �ملال، وهو قول �أحمد؛ الأنه 
على غريه، فكان له �لرجوع على من كان �لوجوب عليه كال�صامن �إذ� ق�صى عن 

�مل�صمون عنه، وقد �نعقد �الإجماع على �أن نفقة �للقيط على بيت �ملال)3)2).
�لقول �لثالث: �إقامة �لبينة على �أنه مل ينفق عليه متربعاً، وهو قول �ملالكية، وهي 

على حالني هما: 
�حلالة �الأولى: �إذ� �أنفق على �للقيط وله مال فاإنه يرجع مبا �أنفق �أ�صهد �أو مل ي�صهد، 
�إذ� قال: �أنفقت عليه الأرجع عليه- ومل �أجد هذ� �لن�ض �إال عند �ملالكية ولعل جمهور 
�لفقهاء يو�فقونهم على هذ� باعتبار �أن �الأ�صل يف نفقة �ل�صخ�ض �أن تكون من ماله- 

و�رشطو� لذلك �رشوطاً: 
1- �أن يكون للقيط مال حني �الإنفاق.

2- �أن يكون هذ� �ملال غري نقد كالعرو�ض وغريها.

)259( انظر: امل�سادر نف�سها.

)260( انظر: بدائع ال�سنائع )6: 199(؛ املب�سوط )10: 210(.

)261( انظر: رو�سة الطالبني )5: 425(؛ مغني املحتاج )2: 421(.

)262( انظر: املغني )6: 8)(؛ ك�ساف القناع )4: 228(.

))26( انظر: املغني )6: 8)(.
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3- �أن يعلم �مللتقط به.
4- �أن ي�صهد حال �الإنفاق، فاإذ� مل ي�صهد حني �الإنفاق، حلف �أنها كانت على 

وجه �ل�صلف.
5- �أن يكون �الإنفاق من غري �رشف.

م�صاألة: �إذ� �ختلفا يف قدر ما �أنفق �ملنفق عليه �أو يف �لتفريط يف �الإنفاق، فذهب 
�ملالكية)4)2). و�ل�صافعية)5)2) و�حلنابلة)))2) �إلى �أن �لقول قول �ملنفق عليه بيمينه؛ الأنه 

�أمني و�الأ�صل بر�ءته)7)2).
�حلالة �لثانية: �إذ� قامت بينة �أو �أقر رجل ببنوة �للقيط، فللملتقط وغريه �أن يتبع 

اأباه مبا اأنفق عليه ب�رشوط:
�الأب  على  باالأ�صالة  �لنفقة  الأن  �لرجوع؛  فله  ولده  طرح  �الأب  يتعمد  �أن   -1

وطرحه لولده ال ي�صقطها.
2- �أن يثبت �الإنفاق.

3- �أن يحلف �أن �لنفقة كانت على وجه �ل�صلف ال على وجه �لهبة.
4- �أن تكون �لنفقة من غري �إ�رش�ف، فاإذ� كانت �رشفاً رجع عليه بنفقة �ملثل، فاإذ� 

ز�د مل يتبعه بالز�ئد.
5- �أن يكون �الأب مو�رش�ً حني �الإنفاق؛ الأن نفقة �لولد �إمنا جتب على �ملو�رش، 

فاإذ� كان �الأب مع�رش�ً مل يتبعه ب�صيء)8)2).

)264( انظر: �سرح اخلر�سي )7: 0)1(.

)265( انظر: رو�سة الطالبني )5: 425(؛ مغني املحتاج )2: 421(.

)266( انظر: املغني )6: 7)(؛ مطالب اأويل النهي )4: 244(.

)267( انظر: الذخرية )9: 2)1(؛ رو�سة الطالبني )5: 428(؛ ك�ساف القناع )4: 228(.

)268( انظر: املدونة )5: 96)(؛ �سرح اخلر�سي )7: 0)1(؛ مواهب اجلليل )6: 81(؛ حا�سية الد�سوقي )4: 125(.
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الراجح: 

تت�صم �ل�رشيعة �الإ�صالمية مببد�أ مر�عاة �مل�صالح و�ملفا�صد، و�لذي عليه مبناها، فاإذ� 
نظرنا �إلى م�صلحة �مللتقط و�للقيط جميعاً رجحنا جانب �لدفع من بيت �ملال، بناء 
على �الأ�صل يف كونه �ملكلف بالنفقة، فاإن قام بع�ض �مل�صلمني به ��صتحق ما �أنفقه، 
و�سار هناك اإقبال وت�سجيع على التقاط اللقيط وعدم تركه للهالك وعدم ح�سول 
�ملنَّة �لتي تلحقه بهذه �لنفقة يف �مل�صتقبل، فتتحقق �مل�صلحتان، وهذ� يف كون بيت 
�ملال موجود�ً وما يقوم مقامه �ليوم من �ملوؤ�ص�صات �لدولية �خلا�صة و�لعامة، فاإن مل 
يوجد بيت �ملال فال رجوع للغني مع فقر �للقيط �لبالغ، وله �لرجوع مع فقره وغنى 
�للقيط �لبالغ. ومما يجب �لتنبيه عليه �أنه ال يجوز ترك �للقيط �مل�صلم يف نفقة �لكافر، 
فامل�صلمون �أولى ببع�صهم؛ النتفاء والية �لكافر على �مل�صلم والأنه ال يوؤمن فتنته يف 

�لدين، و�هلل �أعلم.

املطلب ال�سابع: نفقة الطفل املح�سون

وح�صانة  متييزه.  لعدم  يوؤذيه؛  عما  نف�صه  باأمور  ي�صتقل  ال  من  هو  �ملح�صون: 
فاحل�صانة  �فرتقا  فاإن  بينهما،  قائماً  �لنكاح  كان  �إذ�   - �الأبوين  على  و�جبة  �لطفل 
لالأم ما مل تنكح، �أما �إذ� نكحت فقد بني �لفقهاء من تنقل �إليهم �حل�صانة وترتيبهم، 
ولي�ض هذ� حمل بحثها)9)2)؛ الأن �ملح�صون يهلك برتكها، فيجب حفظه عن �لهالك 
حفظ  �حل�صانة  فمقت�صى  ونحوها،  و�ملر�ض  و�لعري  كاجلوع  �ملهالك  من  و�إنقاذه 
يوؤذيه وتربيته وتنميته مبا ي�صلحه، ومن ذلك تعهد طعامه  �ملح�صون و�إم�صاكه عما 
و�رش�به وملب�صه ونومه وتنظيفه وغ�صله وغ�صل ثيابه ونحوها مما ت�صمله �أوجه �حلفظ، 

)269( انظر: حا�سية ابن عابدين )5: )25-)26(؛ القوانني الفقهية )224(؛ مغني املحتاج )): 576-578(؛ املغني )11: 
.)429-412
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يف  �الإن�صان  نفقة  �أن  �الأ�صل  الأن  �ملال؛  ذلك  يف  فنفقته  مال  للمح�صون  كان  فاإن 
ماله �صغري�ً كان �أو كبري�ً)271)، فاإن مل يكن له مال كان على �أبيه نفقته؛ للن�صو�ض 
فاإن عدم �الأب  �لولد على و�لده ماد�م �صغري�ً،  نفقة  �أن  �ملت�صافرة على  �ل�رشعية 
)�ملدونة):  يف  جاء  �ليتيم.  نفقة  يف  تقدم  كما  يرثه،  من  على  �ملح�صون  فنفقة 
له �حل�صانة فعلى �الأب نفقتهم وك�صوتهم و�صكناهم ما بقو�  �لولد من  �أخذ  »و�إذ� 
يف �حل�صانة، ويخدمهم �إذ� �حتاجو� �إلى ذلك وكان �الأب ملياً. وحلا�صنهم قب�ض 
نفقتهم، فاإن كان �الأب عدمياً فهم من فقر�ء �مل�صلمني وال يجرب �أحد على نفقتهم وال 

�الأم �إن كانت مو�رشة")271).

املبحث الثالث: مظاهر عناية ال�سريعة الإ�سالمية 

بالطفل من خالل النفقة

�أوجز هذه �ملظاهر مبا يلي:
�أواًل - كون �لنفقة على �لطفل من �أف�صل �لقربات، وهو ثابت بالكتاب �لعزيز 

و�ل�صّنة �لنبوية �ملطهرة.
اأ - فمن الكتاب العزيز:

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئېئ   ېئ   ۈئ   ژ   : وجلَّ عزَّ  �هلل  قول   
ژ    ی  جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت   

)�لبقرة:215).

)270( انظر: الإجماع )110(.

)271( املدونة )5: 62)(.
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ب - ومن ال�سّنة النبوية: 

فر�أيت  �مل�صجد  قالت: كنت يف  �مر�أة عبد�هلل  ر�صي �هلل عنهما   عن زينب)272) 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  فقال: "ت�صدقن ولو من حليكن" وكانت زينب تنفق 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل   ر�صول  �صل  لعبد�هلل:  فقالت  حجرها،  يف  و�أيتام  عبد�هلل  على 
�أيتامي يف حجري من �ل�صدقة؟  فقال:  �أنفق عليك وعلى  �أن  �أيجزئ عني  و�صلم 
�صلي �أنت ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم فانطلقت �إلى �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  
بالل)273)  علينا  فمر  مثل حاجتي،  �لباب حاجتها  �الأن�صار على  �مر�أة من  فوجدت 
فقلنا: �صل �لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم  �أيجزئ عني �أن �أنفق على زوجي و�أيتام يل 
يف حجري؟ وقلنا: ال تخرب بنا، فدخل ف�صاأله فقال: من هما؟ قال: زينب قال: �أي 
�لزيانب قال: �مر�أة عبد�هلل. قال: نعم، لها �أجر�ن: �أجر �لقر�بة و�أجر �ل�صدقة")274).
�أن  �أجر  �أيل  �هلل  ر�صول  يا  قلت:  قالت:  عنها  �هلل  ر�صي  �صلمة)275)  �أم  ج - عن 
�أنفقت  ما  �أجر  فلك  عليهم،  "�أنفقي  فقال:  بَنَّي  هم  �إمنا  �صلمة؟  �أبي  بني  على  �أنفق 

عليهم"))27).
�أبي هريرة  ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم:  د - عن 
"دينار �أنفقته يف �صبيل �هلل، ودينار �أنفقته يف رقبة، ودينار ت�صدقت به على م�صكني، 
ودينار �أنفقته على �أهلك، �أعظمها �أجر�ً �لذي �أنفقته على �أهلك �أعظمها �أجر�ً �لذي 

)272( زينب بنت معاوية بن عتاب الأ�سعد بن ق�سي. امراأة عبداهلل بن م�سعود. روت عن النبي عليه ال�سالة وال�سالم وعن 
زوجها. انظر ترجمتها يف: تقريب التهذيب )�س: 748( رقم )8598(.

))27( بالل بن رباح املوؤذن. اأبو عبداهلل. من ال�سابقني اإلى الإ�سالم. �سهد بدراً وامل�ساهد. اختلف يف �سنة وفاته فقيل: 17هـ 
وقيل غري هذا. انظر ترجمته يف تقريب التهذيب )�س: 129( برقم )779(.

)274( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر...، ح )97)1( )2: ))5(.

)275( اأم �سلمة )اأم املوؤمنني(. ا�سمها هند بنت اأبي اأمية بن املغرية بن عبداهلل املخزومية. ماتت �سنة )62هـ(. انظر ترجمتها 
يف تقريب التهذيب )�س: 754( برقم )8694(.

)276( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر...، ح )98)1( )2: ))5(.
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�أنفقته على �أهلك")277).
هـ - عن ثوبان)278)  ر�صي �هلل عنه  قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: 
"�أف�صل دينار ينفقه �لرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه �لرجل على د�بته يف 
�صبيل �هلل ودينار ينفقه على �أ�صحابه يف �صبيل �هلل" قال �أبو قالبة)279): وبد�أ بالعيال، 
ثم قال �أبو قالبة: "و�أي رجل �أعظم �أجر�ً من رجل ينفق على عيال �صغار يعفهم �أو 

ينفعهم �هلل به ويغنيهم")281).
و- وعن كعب بن عجرة)281)  ر�صي �هلل عنه قال مرَّ على �لنبي  �صلى �هلل عليه 
�أ�صحاب ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم من جلده ون�صاطه،  فر�أى  و�صلم  رجل 
فقالو�: يا ر�صول �هلل لو كان هذ� يف �صبيل �هلل، فقال ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم: 
"�إن كان خرج ي�صعى على ولده �صغار�ً فهو يف �صبيل �هلل و�إن كان خرج ي�صعى على 
�أبوين �صيخني كبريين فهو يف �صبيل �هلل، و�إن كان ي�صعى على نف�صه يعفها فهو يف 

�صبيل �هلل، و�إن كان خرج رياًء ومفاخرًة فهو يف �صبيل �ل�صيطان")282).
ثانياً - كون وجوبها �آكد للطفل، وف�صلها على بع�ض �لعباد�ت ومنها: 

)277( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الزكاة - باب ف�سل النفقة على العيال واململوك واإثم من �سيعهم اأو حب�س نفقتهم 
عنهم ح )955( )2: 692(.

)278( ثوبان بن بجدد. اأبو عبداهلل الها�سمي. مولى ر�سول اهلل. ا�سرتاه النبي عليه ال�سالم فاأعتقه. تويف )54هـ(. انظر 
ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 129( رقم )858(.

انظر ترجمته يف:  �سنة )104هـ(  الإر�سال مات  الب�سري. ثقة فا�سل كثري  اأبو قالبة: عبداهلل بن زيد بن عمرو،   )279(
تقريب التهذيب )�س: 04)( رقم )))))(.

)280( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الزكاة - باب ف�سل النفقة على العيال واململوك واإثم من �سيعهم اأو حب�س نفقتهم 
عنهم ح )994( )2: )69(.

)281( كعب بن عجرة الأن�ساري. اأبو حممد. تاأخر اإ�سالمه و�سهد امل�ساهد. هو الذي نزلت فيه باحلديبة الرخ�سة يف حلق 
راأ�س املحرم والفدية. اختلف يف وفاته فقيل: 51هـ وقيل غري هذا. انظر ترجمته يف: تقريب التهذيب )�س: 461( برقم 

.)564((

)282( اأخرجه الطرباين يف الكبري، ح )282( املعجم الكبري، اأبو القا�سم، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب الطرباين )ت: 60)هـ(، 
حتقيق: حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي، ط: 2، مكتبة الزهراء - املو�سل - 1404هـ - )98م، )19: 129( يقول: الهيثمي: رواه 

الطرباين يف الثالثة ورجال الكبري رجال ال�سحيح جممع الزوائد )4: 25)(.
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اأ - تقدمي نفقة الأطفال على احلج، ا�سرتط الفقهاء ملن اأراد احلج اأن يرتك مقدار 
عليه  لقوله  �آكد)283)؛  �لنفقة  الأن وجوب  ذهابه ورجوعه؛  مدة  عياله  نفقة  يكفي  ما 

�ل�صالة و�ل�صالم: "كفى باملرء �إثماً �أن ي�صيع من يقوت")284).
ب - �أن زكاة �لفطر ال تلزم �إال �إذ� ف�صل عنده عن قوته وقوت عياله يوم �لعيد 
"�بد�أ  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  لقوله  بها؛  �لبد�ءة  فيجب  �أهم  �لنفقة  الأن  وليلته؛ 

بنف�صك" ويف لفظ: "و�بد�أ مبن تعول".
رم�سان،  نهار  يف  والوطء  القتل،  وكفارة  الظهار،  )يف  بال�سوم  يكفر   - ج 
و�ليمني" من مل يجد ما يكفر به فا�ساًل عن موؤنته وموؤنة عياله، فقد �رشط الفقهاء 
للزوم �رش�ء �لرقبة �أن يكون ثمنها فا�صاًل عن كفايته د�ئماً وعن كفاية من ميونه)285).

ثالثاً - لزوم �لنفقة على �الأم �أثناء فرتة �حلمل �صو�ء كانت زوجة �أو بائناً.
و�لر�صاع،  �حلمل  فرتة  �أثناء  وجنينها  �الأم  وحياة  �صحة  على  �الإ�صالم  حر�ض 
�الأم وعلى منو  على �صحة  �صلباً  يوؤثر  �لتغذية  و�صوء  للطفل،  تغذية  لالأم  فالتغذية 
لها  �الإ�صالم  �أوجب  فقد  ولهذ�  �الأمر��ض؛  من  كثري�ً  ي�صبب  قد  مما  وهذ�  �لطفل، 

�لنفقة، وهذ� ثابت بالكتاب �لعزيز و�ل�صنة �ملطهرة))28).
ر�بعاً - �لنفقة عليهم �صبب لدخول �جلنة، وتركها �صبب لدخول �لنار مع �لقدرة، 

و�لعلم.
�أ - جاء يف �أمر �الإنفاق: 

1- عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أنها قالت: جاءتني م�صكينة حتمل �بنتني لها فاأطعمتها 

))28( انظر: �سرح العمدة )1: 428(.

)284( �سبق تخريجه.

)285( انظر: الرو�ص املربع )88)(.

)286( انظر: املغني )11: 402(؛ جمموع الفتاوى )4): 106( وانظر: الأدلة مطلب دليل ا�ستحقاق الطفل للنفقة.
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ثالث متر�ت فاأعطت كل و�حدة منهما مترة ورفعت �إلى فيها مترة لتاأكلها فا�صتطعمتها 
�بنتاها ف�صقت �لتمرة �لتي كانت تريد �أن تاأكلها بينهما فاأعجبني �صاأنها فذكرت �لذي 
�صنعت لر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم فقال: "�إن �هلل قد �أوجب لها بها �جلنة، �أو 

�أعقتها بها من �لنار")287).
قال ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه  قال:  مالك)288) ر�صي �هلل عنه  بن  �أن�ض  2- عن 
و�صلم: "من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم �لقيامة �أنا وهو، و�صمَّ �أ�صابعه")289).

ب - جاء يف ترك �الإنفاق:
3 - عن �بن عمر  ر�صي �هلل عنهما عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: "دخلت 
�مر�أة �لنار يف هرة ربطتها فلم تطعمها، ومل تدعها تاأكل من خ�صا�ض �الأر�ض")291). 
ينفق  ال  مبن  فكيف  �إطعامها،  وعدم  �لهرة  حب�ض  ب�صبب  كان  �لنار  �ملر�أة  فدخول 
على �أوالده مع �لقدرة وكيف مبن ينفق ماله يف �ملخدر�ت و�مل�صكر�ت و�ل�صهو�ت 
قال  �إثماً،  بذلك  فكفى  و�لت�رشد،  و�ملر�ض  �جلوع  يتلقفهم  �ل�صغار  �أوالده  ويرتك 

عليه �ل�صالة و�ل�صالم: "كفى باملرء �إثماً �أن يحب�ض عمن ميلك قوته")291).

على  �لنفقة  وجوب  على  دليل  "�حلديث  �هلل:  رحمه  �ل�صنعاين)292)  يقول   

)287( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الرب وال�سلة والآداب - باب ف�سل الإح�سان اإلى البنات، ح )0)26( )4: 2027(.

)288( اأن�س بن مالك بن الن�سر الأن�ساري. اأبو حمزة خادم ر�سول اهلل. دعا له الر�سول. �سهد مع الر�سول بع�س الغزوات. 
تويف ))9هـ( انظر ترجمته يف : تقريب التهذيب )�س: 115( رقم )565(.

)289( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب الرب وال�سلة والآداب - باب ف�سل الإح�سان اإلى البنات، ح )1)26( )4: 2027(.

)290( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب بدء اخللق - باب خم�س من الدواب...، ح )140)( )): 1205(.

اأو حب�س  واإثم من �سيعهم  العيال واململوك  النفقة على  النفقات - باب ف�سل  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب   )291(
نفقتهم عنهم، ح )996( )2: 692(.

)292( )1069هـ - 1182هـ(. حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح بن حممد احل�سني ال�سنعاين، اأبو اإبراهيم عز الدين املعروف 
بالأمري. اأ�سيب مبحن كثرية من اجلهالء والعوام، �سنف كتباً كثرية منها: تو�سيح الأفكار، �سبل ال�سالم. انظر ترجمته 

يف: الأعالم )6: 8)(.
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�الإن�صان ملن يقوته، فاإنه ال يكون �آثما �إال على تركه ملا يجب عليه، وقد بولغ هنا يف 
�إثمه باأن جعل ذلك �الإثم كافياً يف هالكه عن كل �إثم �صو�ه، و�لذين يقوتهم وميلك 

قوتهم هم �لذين يجب عليه �الإنفاق عليهم وهم �أهله و�أوالده وعبيده...")293).
4- �أن �ل�رشيعة �الإ�صالمية �أوجبت نفقة �لطفل على من علم بحاله، وقدر على 
ژ    ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ژ  تعالى:  قال  �إليه،  �لطعام  بذل 
�مروؤ جائع  �أ�صبح فيهم  �أهل عر�صة  "�أميا  �ل�صالة و�ل�صالم:  )�الإن�صان). وقال عليه 

فقد برئت منهم ذمة �هلل تعالى")294).
�لطفل  فال�رشيعة ر�عت م�صلحة  �لدين،  نفقة �الأطفال على وفاء  خام�صاً: تقدمي 

و�أوجبت �أن يرتك للمفل�ض كفاية د�ئمة له وملن ميونه من �لنفقة)295).

))29( �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، حممد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين الأمري )ت: 852هـ(، حتقيق: حممد 
عبدالعزيز اخلويل، ط: 4، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، 79)1هـ، )): 222(. 

)294( اأخرجه اأحمد يف م�سنده ح )4880( )2: ))( ورواه اأبو يعلي والبزار والطرباين يف الأو�سط وفيه: اأبو ب�سر الأملوكي 
فه  �سعفه ابن معني. جممع الزوائد )4: 100(، ويف اإ�سناده اأ�سبغ بن زيد اختلف فيه، وكثري بن مرة جهله ابن حزم وعرَّ

غريه، وقد وثقه ابن �سعد. انظر: نيل الأوطار )5: 6))(.

)295( انظر: احلاوي )6: 26)(؛ املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم 
ابن تيمية احلراين )ت: 652هـ(، ط: 2، مكتبة املعارف - الريا�س - 1404هـ، )2: 91(.
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اخلامتة 

تكفلت �ل�رشيعة �الإ�صالمية للطفل بحقه يف �لنفقة وذلك وفق �ل�صو�بط �لتالية:
�ل�صابط �الأول: �أن �لطفل م�صتحق للنفقة بالكتاب و�ل�صنة و�الإجماع و�ملعقول.

�ل�صابط �لثاين: كل ماال بد منه على �لدو�م وال ميكن �ل�صرب و�ال�صتغناء عنه فهو 
حق الزم للطفل.

�ل�صابط �لثالث: ماال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب.
�ل�صابط �لر�بع: �أن نفقة �لطفل يف ماله �إن كان له مال.
�ل�صابط �خلام�ض: �أن نفقة �لطفل على �أبيه �إن كان حياً.

�ل�صابط �ل�صاد�ض: �أن نفقة �لطفل مقدرة بالكفاية، ويف حال �لتنازع تقدر من قبل 
ويل �الأمر.

�ل�صابط �ل�صابع: �أن �لقدرة على �الكت�صاب كالقدرة باملال.
ال�سابط الثامن: الإنفاق من مال املنفق بنيِّة الرجوع على مال الطفل ي�سرتط لها 

�الإ�صهاد بالرجوع ح�صماً ملادة �خلالف.
�ل�صابط �لتا�صع: �لنية غري معتربة يف �لرجوع ق�صاء بخالف �لرجوع ديانة.

�ل�صابط �لعا�رش: تكميل �لنفقة للطفل و�جب يف حال �لنق�ض.
ال�سابط احلادي ع�رش: عمل الطفل جائز ب�رشوط.

�ل�صابط �لثاين ع�رش: �الكت�صاب مع �لقدرة الزم على �الأب.
�ل�صابط �لثالث ع�رش: ي�صار �الأب لي�ض �رشطاً يف �الإنفاق على �لطفل.

�ل�صابط �لر�بع ع�رش: �أمر �لقا�صي �إعانة ال ق�صاء يف �لنفقة من مال �الأب �لغائب.
�ل�صابط �خلام�ض ع�رش: نفقة �ليتيم على قر�بته من �لع�صبات دون �لرحم �إال يف 

حال فقدهم.
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ال�سابط ال�ساد�ص ع�رش: خلط مال اليتيم مبال الو�سي مقيد ب�رشط الإ�سالح.
�إن كان مو�فقاً  �ل�صابط �ل�صابع ع�رش: �لقول قول �لو�صي عند �لتنازع يف �لنفقة 

للعادة و�لعرف.
�ل�صابط �لثامن ع�رش: نفقة �للقيط يف بيت �ملال.

�ل�صابط �لتا�صع ع�رش: نفقة �للقيط غري و�جبة على �مللتقط.
الإذن من ويل  ب�رشط  مقيد  بلوغه  بعد  اللقيط  الرجوع على  الع�رشون:  ال�سابط 

�الأمر، و�أما �إن كان بغري �إذن ففيه خالف.
�ل�صابط �حلادي و�لع�رشون: نفقة �ملح�صون على �أبيه، فاإن عدم فعلى قر�بته.


