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السؤالالسؤال

 
هلهل تكونتكون النّفقةالنّفقة واجبةواجبة علىعلى أبأب تركتهتركته ابنتهابنته وذهبتوذهبت لتعيشلتعيش عندعند أّمهاأّمها المرتدّةالمرتدّة ؟؟
ًعاماً ،، وتركتوتركت فرائضفرائض الدّينالدّين منمن صالةصالة معمع العلمالعلم بأّنبأّن هذههذه البنتالبنت عمرهاعمرها 18 عاما
ًحاليّاً أمريكاأمريكا وزكاةوزكاة وصوموصوم...إلخإلخ. ولعلّكمولعلّكم تعلمونتعلمون أّنأّن قانونقانون البالدالبالد الّتيالّتي نقيمنقيم فيهفيه حاليّا

يرفعيرفع النّفقةالنّفقة عنعن األباألب عندعند بلوغبلوغ الولدالولد أوأو البنتالبنت سنسن الثامنةالثامنة عشرعشر ،، فهلفهل يستمريستمر

ًماديّاً إذاإذا سألتهسألته ابنتهابنته هذههذه مساعدةمساعدة ماليّةماليّة األباألب دفعدفع النّفقةالنّفقة أوأو دعمدعم هذههذه البنتالبنت ماديّا

فيفي المستقبلالمستقبل ؟؟

نص الجواب

 
 الحمدالحمد للهلله

يجبيجب علىعلى األباألب الموسرالموسر أنأن ينفقينفق علىعلى ابنتهابنته حتىحتى تتزوجتتزوج ،، إذاإذا لملم يكنيكن لهالها مالمال تنفقتنفق منهمنه 

.(علىعلى نفسهانفسها ،، وقدوقد سبقسبق بيانبيان ذلكذلك فيفي الفتوىالفتوى رقمرقم : (
فعلمفعلم منمن هذاهذا أنأن ابنتكابنتك هذههذه إنإن كانتكانت محتاجةمحتاجة ،، وطلبتوطلبت منكمنك المساعدةالمساعدة : فيجبفيجب عليكعليك أنأن 

 . تعطيها،تعطيها، ألنكألنك إنماإنما تعطيهاتعطيها بالرحمبالرحم ،، الال باالستقامةباالستقامة علىعلى الدينالدين
 

�ذِي تََساءَلُوَنتََساءَلُوَن بِهِبِهِ �ذِيال �َه ال �َهالل �ُقوا الل �ُقواوَات وقدوقد أمرأمر اللهالله تعالىتعالى بصلةبصلة الرحمالرحم عموماعموما ،، فقالفقال تعالىتعالى : ( وَات
�َه كَاَنكَاَن عَلَيْكُْمعَلَيْكُْم َرقِيبًاَرقِيبًا ) النساءالنساء/ 1 �َهالل َْرَحاَم إِن�إِن� الل ْرَحاَموَاْأل

َ
 . وَاْأل

ِحم الْكَافَِرةالْكَافَِرة : تُوَصُلتُوَصُل ِمَنِمَن الَْماِلالَْماِل وَنَْحوِهِوَنَْحوِهِ ،، كََماكََما تُوَصُلتُوَصُل الُْمْسلَِمُةالُْمْسلَِمُة  ِحمالر� . " قالقال الخطابيالخطابي : " الر�
.(انتهىانتهى منمن " فتحفتح الباريالباري " البنالبن حجرحجر (5 / 234 

 فإنفإن قيلقيل : فقدفقد نهىنهى اللهالله تعالىتعالى عنعن موادةموادة منمن حادحاد اللهالله ورسولهورسوله ؟؟
 . قيلقيل : البرالبر والصلةوالصلة واإلحسانواإلحسان بالمالبالمال ،، الال سيماسيما عندعند الحاجةالحاجة : الال يستلزميستلزم الموادةالموادة والتحابوالتحاب 

قالقال ابنابن حجرحجر فيفي " فتحفتح الباريالباري " (5 / 233) : " ثُم�ثُم� الْبِر�الْبِر� وَالص�لَُةوَالص�لَُة وَاْإلِْحَساُنوَاْإلِْحَساُن : الََال يَْستَلْزُِميَْستَلْزُِم 
ِوَالْيَوْمِ اْآلِخرِاْآلِخرِ �هِبِالل�هِ وَالْيَوْم �وَادُدَ الَْمنْهِي�الَْمنْهِي� عَنُْهعَنُْه فِيفِي قَوْلِهِقَوْلِهِ تَعَالَىتَعَالَى : ( الََال تَِجدُتَِجدُ قَوًْماقَوًْما يُؤِْمنُوَنيُؤِْمنُوَن بِالل �وَادُدَوَالت �َحابَُب وَالت �َحابَُبالت الت

. يوادونيوادون منمن حادحاد اللهالله وََرُسولهوََرُسوله ) اْآليََةاْآليََة" انتهىانتهى
وقالوقال ابنابن القيمالقيم رحمهرحمه اللهالله تعالىتعالى فيفي " أحكامأحكام أهلأهل الذمةالذمة " (2 / 792) : " والذيوالذي يقوميقوم عليهعليه 

الدليلالدليل : وجوبوجوب اإلنفاقاإلنفاق ،، وإنوإن اختلفاختلف الدينانالدينان ،، لقولهلقوله تعالىتعالى : ( ووصيناووصينا اإلنساناإلنسان بوالديهبوالديه

حسناحسنا ) [العنكبوتالعنكبوت: 8] ،، ( وإنوإن جاهداكجاهداك علىعلى أنأن تشركتشرك بيبي ماما ليسليس لكلك بهبه علمعلم فالفال تطعهماتطعهما

وصاحبهماوصاحبهما فيفي الدنياالدنيا معروفامعروفا ) [لقمانلقمان: 15] ،، وليسوليس منمن اإلحساناإلحسان والوال منمن المعروفالمعروف ،، تركترك

 !! أبيهأبيه وأمهوأمه فيفي غايةغاية الضرورةالضرورة والفاقة،والفاقة، وهووهو فيفي غايةغاية الغنىالغنى

أأ

موضوعاتموضوعات ذاتذات صلةصلة
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وقدوقد ذمذم اللهالله - تباركتبارك وتعالىوتعالى - قاطعيقاطعي الرحمالرحم ،، وعظموعظم قطيعتها،قطيعتها، وأوجبوأوجب حقهاحقها وإنوإن كانتكانت
كافرة،كافرة، قالقال تعالىتعالى: ( واتقواواتقوا اللهالله الذيالذي تساءلونتساءلون بهبه واألرحامواألرحام ) [النساءالنساء: 1] ،، وقالوقال تعالىتعالى: (

والذينوالذين ينقضونينقضون عهدعهد اللهالله منمن بعدبعد ميثاقهميثاقه ويقطعونويقطعون ماما أمرأمر اللهالله بهبه أنأن يوصليوصل ) [الرعدالرعد: 25]

،، وفيوفي الحديثالحديث: (الال يدخليدخل الجنةالجنة قاطعقاطع رحمرحم) ،، ( والرحموالرحم معلقةمعلقة بساقبساق العرشالعرش تقولتقول: يايا رب،رب،
 . (صلصل منمن وصلني،وصلني، واقطعواقطع منمن قطعنيقطعني

وليسوليس منمن صلةصلة الرحمالرحم : تركترك القرابةالقرابة تهلكتهلك جوعا،جوعا، وعطشا،وعطشا، وعريا،وعريا، وقريبهوقريبه منمن أعظمأعظم 

. الناسالناس ماالماال ،، وصلةوصلة الرحمالرحم واجبةواجبة ،، وإنوإن كانتكانت لكافر،لكافر، فلهفله دينهدينه ،، وللواصلوللواصل دينهدينه
وقياسوقياس النفقةالنفقة علىعلى الميراثالميراث : قياسقياس فاسدفاسد ؛؛ فإنفإن الميراثالميراث مبناهمبناه علىعلى النصرةالنصرة والمواالةوالمواالة ،، 

بخالفبخالف النفقةالنفقة ؛؛ فإنهافإنها صلةصلة ومواساةومواساة منمن حقوقحقوق القرابةالقرابة ،، وقدوقد جعلجعل اللهالله للقرابةللقرابة حقاحقا - وإنوإن

كانتكانت كافرةكافرة - فالكفرفالكفر الال يسقطيسقط حقوقهاحقوقها فيفي الدنيا،الدنيا، قالقال اللهالله تعالىتعالى: ( واعبدواواعبدوا اللهالله والوال

تشركواتشركوا بهبه شيئاشيئا وبالوالدينوبالوالدين إحساناإحسانا وبذيوبذي القربىالقربى واليتامىواليتامى والمساكينوالمساكين والجاروالجار ذيذي القربىالقربى

والجاروالجار الجنبالجنب والصاحبوالصاحب بالجنببالجنب وابنوابن السبيلالسبيل وماوما ملكتملكت أيمانكمأيمانكم ) [النساءالنساء: 36] . وكلوكل

منمن ذكرذكر فيفي هذههذه اآليةاآلية فحقهفحقه واجبواجب ،، وإنوإن كانكان كافرا،كافرا، فمافما بالبال ذيذي القربىالقربى وحدهوحده يخرجيخرج منمن
 جملةجملة منمن وصىوصى اللهالله باإلحسانباإلحسان إليهإليه ؟؟

ورأسورأس اإلحساناإلحسان الذيالذي الال يجوزيجوز إخراجهإخراجه منمن اآليةاآلية هوهو اإلنفاقاإلنفاق عليهعليه عندعند ضرورتهضرورته وحاجتهوحاجته ،، وإالوإال 

؛؛ فكيففكيف يوصىيوصى باإلحسانباإلحسان إليهإليه فيفي الحالةالحالة التيالتي الال يحتاجيحتاج إلىإلى اإلحساناإلحسان ؛؛ والوال يجبيجب لهله
 !اإلحساناإلحسان أحوجأحوج ماما كانكان إليه؟إليه؟

واللهوالله - سبحانهسبحانه وتعالىوتعالى - حرمحرم قطيعةقطيعة الرحمالرحم ،، وإنوإن كانتكانت كافرةكافرة ؛؛ وترُكوترُك رحمهرحمه يموتيموت جوعا،جوعا، 

.وعطشا،وعطشا، وهووهو منمن أغنىأغنى الناسالناس ،، وأقدرهموأقدرهم علىعلى دفعدفع ضرورتهضرورته : أعظمأعظم قطيعةقطيعة " انتهىانتهى

والنصيحةوالنصيحة لكلك أنأن تحتسبتحتسب فيفي هذاهذا اإلنفاقاإلنفاق نيةنية تأليفتأليف قلبهاقلبها علىعلى االستقامةاالستقامة علىعلى أمرأمر اللهالله

جلجل وعالوعال ،، وأنوأن تذكرهاتذكرها دائمادائما باللهبالله تعالىتعالى وثوابهوثوابه العظيمالعظيم لمنلمن أطاعهأطاعه واتقاهواتقاه ،، وعقابهوعقابه األليماألليم
. لمنلمن خالفخالف أمرهأمره وتعدىوتعدى حدودهحدوده

.واللهوالله أعلمأعلم 


