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 ألة قوالن هما : ـــــــــيف املس

  كاألب تــليس نهاأ:  القول األول

 األبمبنزلة  نهاأ : القول الثاني
ذا:  وجواب سؤال الإسالم موقع يف ورد ىل ) الأم ( احتاجت اإ )  ماهل من يشء اإ

 ، الفقهاء بني خالف ذكل يف ؟ الأب يأأخذ كام منه تأأخذ أأن لها فهل ، ودلها (

:  هللا رمحه قدامة ابن قال كاألب : ليست نهاأ:  قال من العلم أهل فمن

ذنه بغري غريه مال من الأخذ الأب لغري وليس :  بقوهل الأب يف ورد اخلرب لأن;  اإ

 عىل ولية للأب لأن ; عليه الأب غري قياس يصح ول ،(  لأبيك وماكل أأنت) 

ذا وماهل ودله  الإنصاف:  وينظر ،( 397/ 5) املغين من انهتى  } صغريا   اكن اإ

 اليت الهدااي) :  عثميني ابن الش يخ وقال،  (4/400) الهبية الغرر ،( 7/155)

 مع ودلها عىل ولية لها ليس والأم ، هل مكل يه يودل ما أأول للمولود هيدى

ل فهيا تترصف أأن لها حيل فال هذا وعىل ، أأبيه وجود ذن اإ ذا ، أأبيه بإ  فال أأذن فاإ
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 من انهتى ، )  للأم ل للأب املال يف احلق بناا أأو بنتا املولود اكن وسواء ، بأأس

 0 ( (25/211) العثميني ورسائل فتاوى مجموع

 يَأُْخذُ )   هللا عبد بن جابر قال : األبمبنزلة  نهاأ:  قال من ومنهم

َُب  ُم   الأ ِِهَا َمالِ  ِمنأ  َوالأ ِ  َودَلِ ِنهِ  ِبَغريأ ذأ َما َمالِ  ِمنأ  َواِلبأنَةُ  اِلبأنُ  يَأُْخذُ  َوَل  ، اإ ِ ِ  َأبََوهيأ  ِبَغريأ

َما ِِنِ ذأ  بن عطاء عن ومثهل( ،  وحصحه ،( 385/ 6)احملىل يف حزم ابن رواه ( ) اإ

 حفظه الفوزان الش يخ وقال،  (2/264) املدونة: ينظر،  والزهري ، ربح أأيب

 اكلأب لأِنا ; الأم حق   يف وكذكل ، فيه شك ل الأب حق يف وهذا) :  هللا

 يكن مل ما ; حاجهتا به وتسد ، به تنتفع ما ودلها مال من تأأخذ ; الصحيح عىل

 انهتى  ( ) أأعمل تعاىل وهللا ، الودل حاجة به تتعلق أأن أأو ، الودل عىل اإرضار بذكل

ذا ولكن،   رشوط هل ودله مال من الأب أأخذ وجواز( ،  املنتق  من  الأم اكنت اإ

 0 حاجهتا قدر ودلها مال من تأأخذ أأن فلها ، نفقة اإىل حتتاج ، فقرية
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 ُُتدى اليت الهدااي :129 املفتوح الباب يف لقاء العثميني صاحل بن محمد لش يخاقال 

 أأبيه وجود مع ودلها عىل ولية لها ليس والأم ، هل مكل يه يودل ما أأول من للمولود

ل فهيا تترصف أأن لها حيل فال هذا وعىل ، ذن اإ ذا أأما ، أأبيه بإ  ، بأأس فال أأذن اإ

الاسالم ويف موقع ،  للأم ل للأب املال يف احلق ، ابنا   أأو بنتا   املولود اكن وسواء

ن :ويب   ، به خمتص فهو وحنوها مكالبسه بملولود عادة خيتص مما الهدااي هذه اكنت اإ

ن وأأما م أأِنا يقتيض العرف اكن فاإن وحنوها نقودا   اكنت اإ ن ، لها فهى  للأ  أأعطيت واإ

ن أأما ، املولود بمس   هل فهى  املولود هبا املقصود وأأن ذكل خالف يقتيض العرف اكن اإ

م بأأنه حمك وحيث ن للأ الاسالم ويف موقع وغريه ،  بلإعطاء فهيا الترصف لها فاإ

 أأنت لأنك ، يصلحه مبا به اخلاص ابنك مال يف الترصف يف عليك حرج فال : ويب

 هل وحفظه الوادل يد حتت القارص الابن مال جعل بل ، ماهل وعن عنه املسؤول هو

 ، الأب مصاحل يف الابن مال يف الترصف أأما،  الأب عىل الواجبات من ورعايته

 فال يعوهل من ونفقة كنفقته ومس تلزماته الأب واجبات يف اكن فاإن ، تفصيل ففيه

مام رواه ، لأبيك وماكل أأنت:   النيب لقول ، فيه يشء  وهذا ماجه وابن أأمحد الإ

 ل فهذا ميلكه، اذلي ماهل كأنه فيه ترصفه أأو للآخرين به تربعه أأما،  لالإبحة الالكم
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ذ ، ذكران اليت احلدود غري يف جيوز بحة الكم قدمنا كام الالكم اإ  متليك الكم وليس اإ

ليه اش تىك ملن  النيب قال فقد يف موقع الاسالم ويب :،  الراحج عىل  أأبيه أأخذ اإ

 الالم يف العمل أأهل اختلف وقد ، وغريه داود أأبو رواه ( لأبيك وماكل أأنت)  ملاهل

 ، ودله مال يمتكل أأن للأب فيجوز وعليه ، للمتليك يه هل لأبيك قوهل عىل ادلاخةل

ليه حيتاج ما ودله مال من يأأخذ أأن هل فيجوز لالإبحة أأم  فاإن القولني الك وعىل،  اإ

ن الأب ن ، نفقته تلزمه من عىل أأو نفسه عىل للنفقة حمتاجا   اكن اإ  من يأأخذ أأن هل فاإ

)  } : ويب الاسالم موقع ويف،  ذكل عىل الودل يوافق مل ولو حيتاجه، ما ودله مال

 يل جيوز هل ، شهرية أأجرة للودل وتركت توفيت امرأأة من طفل عنديالسؤال ( 

 وعندي مزتوج وأأان مع  يعيش الودل بأأن علام   ، املايل القدر هذا يف الترصف كأب

 ، هل املصلحة تقتضيه مبا ابنك مال يف الترصف عليك جيب بل كل فيجوز:  { أأطفال

ن نفسك عىل منه تنفق أأن كل جيوز كام ، الودل هذا عن مسؤوليتك حبمك وذكل  اإ

 ما ملن سأأهل ):  اجلربين الرمحن عبد بن هللا عبدوقال الش يخ ذكل ،  اإىل احتجت

نفاق بغري املعاق لبهنم ادلوةل من املقدمة للمعوانت الوادلين اس تغالل حمك (  عليه الإ

 أأنت)  حلديث ، ودله مال يف الترصف ميكل الأب فاإن ، بذكل بأأس ل فأأجاب :: 

 ، حيضنه من ويس تأأجر ، املعوق ودله عىل ينفق أأن الوادل وعىل ( لأبيك وماكل

 ما اخلاص ماهل من يأأخذ أأن هل جيوز ول ، ذكل وحنو العالج أأجرة عليه ويرصف

ذا : وجواب سؤال الإسالم موقع ويف،  أآخر ودلا   يعطيه أأو ، حيتاجه أأو يرضه  اكن اإ

 وليس ، هل مكل فهو ، ذكل غري أأو املاكفأأة أأو الهبة طريق عن جاءه مال للصيب

 0 ماهل يف تترصف أأن للأم
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هل ، املولود اليت تقدم عند ولدة هدااي هل ال مسأأةل : 

 أأم أأِنا تقدم لوادلته :،  عند ولدتهلمولود تقدم ل

فما تعارفوا ، {  عرف الناس} اجلواب يف هذه املسألة يعود إىل 
 عليه يكون احلكم عليه موافقًا لعرفهم الذي تعارفوا عليه

 والذي يبدوا واهلل أعلم

ن اكنت بمس  أأغلب أأعرافأأن  الناس أأن الهدااي اليت تقدم عند الولدة واإ

املولود لكهنا يف احلقيقة يه مقدمة لأمه اليت ودلته لأجل سالمهتا ، هذا هو 

، بل أأن الهدااي تقدم للأم عند ولدُتا واملولود  ند الناسالعرف الغالب ع 

فلها ، ، فاإن اكن العرف أأِنا مقدمة للأم  قد ودل ميتا  عند الكثري من الناس

ذن احلق اكمال  يف الترصف بملال لأنه لها ،  ن اكن مقدما للمولودأأ اإ فاحلمك  ما اإ

  0سابقا  وهللا أأعمل  حينئذ يكون وفق ما ذكر



7 
 

 احلديثالفوزان :  فتاوى من يف املنتق  الفوزان فوزان بن صاحلقال الش يخ 

مام لأبيك ، رواه وماكل أأنت: قال   النيب أأن حصيح ،  املس ند يف أأمحد الإ

سننه  يف ماجه ابن ورواه ، (3/287)سننه  يف داود أأبو ورواه ، (2/204)

 قوهل وكذكل جده ، عن أأبيه عن شعيب بن معرو حديث من لكهم ، (2/769)

  :ن ن كس به ، من الرجل أألك ما أأطيب اإ مام رواه ] كس به من ودله واإ  الإ

 ، (241 ،7/240)يف سننه  النسايئ ورواه ، (6/31 ) مس نده يف أأمحد

بنحوه ( 2/321) سننه يف ادلاريم ورواه ، (2/723)سننه  يف ماجه ابن ورواه

ل  عائشة حديث من لكهم ، (3/287) سننه يف داود أأبو ورواه ،  داود أأب اإ

حصحه الألباين قد ، و   [  جده عن أأبيه عن شعيب بن معرو حديث من فهو

رواء الغليل برمق  والش يخ مصطف  العدوي يرى أأن احلديث ضعيف ،  838يف اإ

 0أأن احلديث ل يثبت من حيث الاس ناد ، وادلكتور خادل املصلح يرى 

 كتبه الراجي عفو ربه

 حممد بن فنخور العبديل
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