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 السؤال
 ماتت زوجيت األوىل عن ابنني وبنت، فكيف تقسم تركتها؟  -1
األبناء    عمارأختها، ويل منها ثالثة أبناء وثالث بنات، وأوبعد وفاة زوجيت األوىل تزوجت    -2

يف املدرسة، وبعد الفراغ من الدوام الدراسي يعاونونين    يدرسون . وهؤالء  7،  15،  18على الرتتيب:  
 يف الطاحونة. وابين الكبري يعمل على األجرة، وأحياان يعمل ولدي األصغر منه أيضا.

وابين الكبري من الزوجة األوىل قد بعثته إىل السعودية للكسب، وقد محلت الدين يف تيسري  
العراق مرة أخرى، وقد محلت الدين هلذا السفر أيضا،   نها بعد سنة. مث بعثته إىلمسفره، لكنه رجع  

  اإلقامة يف السعودية والعراق كان يبعث   أثناءفلم يلبث هناك إال سنة ونصفها، ورجع عنها أيضا. و 
يف بيت واحد، ونشرتك يف الكسب واإلنفاق. ولكنه    مجيعاما يتيسر له من املال، وكنا نعيش    ناإلي

 إقامته يف السعودية والعراق، فأبيت إال أن قلت له: سأعطيك  اآلن يطالب مين ما أعطاين حني
 ما تستحقه يف ضوء الشرع.

فأرجو منكم التوجيه واإلرشاد فيما يستحقه هو، مع العلم أبن يل بنني وبنات غريه الذين   
 أكفلهم وأعوهلم. )السائل: حممد أفضل بن غالم حممد، بنغومور، جنيوت( 

 اجلواب
 والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:احلمد هلل، 

فإن كان هلن ولد فلكم  ﴿للزوج الربع من مال زوجته، إذا كان هلما أوالد. كما قال تعاىل:    -1
تركن. مما  تعاىل:  12)النساء:    ﴾الربع  قال  األنثيني. كما  حظ  مثل  للذكر  لألوالد:  والباقي   )

 (11)النساء:  ﴾يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني﴿
للزوج، وست البن، وكذا    منها  املال على عشرين حصة: مخس  يقسم  احلال  ففي هذا 

 آلخر، وثالث حصص للبنت.

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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لوالده هو عنده أمانة، كان له    ه مسبقا أبن ما يعطيه من املاللو كان االبن الكبري صرح لوالد  -2
كما هو احلال يف  -حق أن يطالب والده بذلك، لكنهم إذا كانوا مشرتكني يف الكسب واإلنفاق  

 - بلدان، أن األب يكسب وينفق على أوالده، مث ملا يكربون ويكسبون، فيعطون آابءهم من أمواهلم 
 ن والده قطعا. فال حق له يف مطالبة املال م

أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم،    روى عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما 
مايل؟ قال: »أنت ومالك لوالدك، إن    تاحماال وولدا، وإن والدي ي فقال: اي رسول هللا، إن يل  

أنت  »رواية:  ( ويف  3530)سنن أيب داود:    أوالدكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أوالدكم« 
 (2291)سنن ابن ماجه:  «ومالك ألبيك.

وال شك أن أهل العلم اختلفوا يف حق تصرف الوالد يف مال ولده، كحق تصرفه يف ماله،   
لكنهم اتفقوا على أن األب لو أنفق من مال ولده على قدر احلاجة مل يكن للولد حق يف املطالبة 

 آلخرين. ل  هبولده أيضا، أو أن يتاح مال ولد ويهبإبرجاعه، وكذلك ال يوز لألب أن يلحق الضرر  
اآلخر   مال  استئصال  مبعىن  وهو  "اجتاح"،  لفظ  احلديث  يف  ورد  إنه  قائل:  قال  ولو 

واكتساحه، ومع ذلك مل ينكر النيب صلى هللا عليه وسلم على الوالد، فهل يوز لوالد أن يفعل 
 ذلك؟ 

ى هللا عليه وسلم على الظلم والغشم،  فينبغي أن يعلم أنه ال ميكن أن يسكت النيب صل  
فيحتمل أن األب أخذ من مال ولده على قدر احلاجة، لكن الولد اعتربه اجتياحا واستئصاال،  
فأرشده النيب صلى هللا عليه وسلم أن ما تزعمه غري سديد، وإمنا مالك حيل ألبيك، فيجوز له أن 

 يف ماله، وهللا أعلم. يتصرف يف مالك على قدر احلاجة، كما يوز له أن يتصرف
كما أيخذ من مال نفسه،   ، إذا احتاج إىل مالك أخذ منك قدر احلاجة»قال اخلطايب:   

معامل ه.« )فأما أن يكون أراد به إابحة ماله حىت يتاحه وأييت عليه، فال أعلم أحًدا ذهب إلي
 ( 3/166: السنن
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احملدثني هبذا احلديث على أن على األوالد أن يقوموا بقضاء وقد استدل غري واحد من   
 حوائج آابئهم. 

وقضاء حوائجهم، فإن كان رضيعا فييسر له من    وجدير ابلذكر أن على األب تربية أوالده 
، وال مساواة يف احلوائج، وإمنا يف اهلدااي واهلبات،  دراستهيرضعه، وإن كان طالب علم فينفق على  

 وال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى. 
عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال: سألت أمي أيب بعض املوهبة يل من ماله، مث   
هبها يل، فقالت: ال أرضى حىت تشهد النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخذ بيدي وأان غالم،  بدا له فو 

فأتى يب النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتين بعض املوهبة هلذا، قال:  
؟«، قال: ال،  »ألك ولد سواه؟«، قال: نعم، قال: فأراه، قال: »أعطيت سائر ولدك مثل هذا

 (2586، 2587، 2650)صحيح البخاري:   : »ال تشهدين على جور«قال: قال
 واخلالصة أن حق الولد يف مال والده يف ثالث صور:  
 أن ينفق األب على ولده يف سبيل طلبه العلم، أو يف حوائجه اليومية.  -1 
 أو أن يهبه الوالد، وقد جتب املساواة حينئذ بني اجلميع.  -2 
 يف بعض ماله، فله أن أيخذ ما وضعه عنده على سبيل األمانة.   أابهأيمتن الولد  أو أن    -3 
وال توجد أي صورة من هذه الصور املذكورة يف مسألتنا، فال جتوز مطالبة الولد من والده،   

 وال يوز للوالد أن خيصه ببعض األموال دون اآلخرين، وهللا أعلم ابلصواب.
 أمساء أصحاب الفضيلة املفتني

 مد عبد الستار محاد حفظه هللا )رئيس( فضيلة الشيخ أبو حم
 فضيلة الشيخ عبد احلليم بالل حفظه هللا 

 فضيلة الشيخ جاويد إقبال سيالكويت حفظه هللا 
 حفظه هللا  حممد حامدنقله إىل العربية: 

 عبد احلليم بالل حفظه هللا  راجعه: فضيلة الشيخ
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 فضيلة الدكتور حافظ حممد إسحاق زاهد حفظه هللا و 


