 ‐ 330121إذا ﺑﺎع اﻷب ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺨﺺ أوﻻدﻫﺎ ﺑﺸء ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻴﺆﺳﺴﻮا
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ أﻣﻬﻢ ؟
اﻟﺴﺆال

ﻛﺎن أﺑ ﻣﺘﺰوج ﻣﻦ اﻣﺮأﺗﻴﻦ ،اﻷوﻟ ﺗﻌﻴﺶ ﻓ أوروﺑﺎ ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺘﺔ أوﻻد؛ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ذﻛﻮر ،أﺻﻐﺮﻫﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،و ﺑﻨﺘﺎن ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻣﻊ أﺑ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ ،أﻛﺒﺮ أوﻻدﻫﺎ ﻋﻤﺮه  ،٣٤وأﺻﻐﺮﻫﻢ  ١٩ﻋﺎﻣﺎ .
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫ أﻣ ﻓ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻟﺪﻳﻬﺎ أرﺑﻊ أﻃﻔﺎل؛ ذﻛﺮان وﺑﻨﺘﺎن ،أﻛﺒﺮﻫﻢ ﻋﻤﺮﻫﺎ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ،وأﺻﻐﺮﻫﻢ أﺣﺪا ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﺎ
زاﻟﻨﺎ ﻧﺪرس ﻛﻠﻨﺎ  .ﻟﺪى أﺑ ﺑﻴﺖ وﺳﻴﺎرة ﻓ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻮﻓﻴﺖ أﻣ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻓﻘﺮرﻧﺎ أن ﻧﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻓ أوروﺑﺎ ،وﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ
ﻫﻨﺎك ،وﻧﺘﺮي ﻣﻨﺰﻻ ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻓﻘﺮر أﺑ أن ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺴﻴﺎرة ،أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻫﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺎﻟ اﻟﺬي ﺳﻴﺄﺧﺬه أﺑ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺴﻴﺎرة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻧﺤﻦ أﺑﻨﺎء زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟ؟ أم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻓ أوروﺑﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن دﺧﻠﻪ ﻫﻨﺎك ﺿﻌﻴﻒ ،واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻛﺜﻴﺮة ؟ وﻋﻨﺪي ﺗﺴﺎؤل آﺧﺮ :وﻫﻞ ﻣﻦ
واﺟﺒﻪ أن ﻳﻈﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻨﺎ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺑﺪون أم وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ؟ أم ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﺮﻛﻨﺎ ﻫﻨﺎك وﺣﺪﻧﺎ ،وﻳﺄﺗ ﻟﻠﻤﻐﺮب
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﻴﺎة أﺧﺮى ؟

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ:
إذا ﻗﺮر واﻟﺪك ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺴﻴﺎرة ،ﻓﺈن اﻟﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن ﻳﻘﺴﻤﻪ ﺑﻴﻦ أوﻻده وﻻ أن ﻳﻌﻄ أﺣﺪا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ.
وﻟﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻢ ،أو ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ اﻷﺧﺮى ،ﺣﺘ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻛﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ؛ إذا ﻛﺎن‐ أي اﻷب‐ ﻏﻨﻴﺎ.
ﻓﺈن اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ إذا ﻛﺎن ﻓﻘﻴﺮا ،وﺟﺒﺖ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠ واﻟﺪه اﻟﻐﻨ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ أو ﻋﺎﺟﺰاً.
وﺗﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﺣﺎل ﻋﺠﺰه ﻟﺰﻣﺎﻧﺔ أو ﻣﺮض ﻓﻘﻂ.
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وﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻗﺎل ﻓ" اﻹﻧﺼﺎف" )" :(289 /9ﺷﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ) :وأوﻻده وإن ﺳﻔﻠﻮا(  :اﻷوﻻد اﻟﺒﺎر اﻷﺻﺤﺎء اﻷﻗﻮﻳﺎء ،إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﺮاء وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺬﻫﺐ" اﻧﺘﻬ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻳﻠﺰم اﻷب اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ أوﻻده ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺘﻮن ﻋﻠ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ وﻟﺪ.
ﻓﻠﻮ أﻋﻄﺎﻛﻢ واﻟﺪﻛﻢ ﺷﻴﺌﺎ زاﺋﺪا ﻋﻠ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،وﺟﺐ أن ﻳﻌﻄ ﺑﻘﻴﺔ أوﻻده ﻣﺜﻠﻪ.
وﻳﻨﻈﺮ :ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .(83984) :
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻳﺠﻮز ﻟﻸب أن ﻳﺴﺎﻓﺮ وﻳﺘﺮك أوﻻده إذا وﻓﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺐ ﻟﻪ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻓ ﻣﺎن آﻣﻦ ،واﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺼﺤﺒﻬﻢ أو ﻳﺒﻘ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ إﻧﺎث.
وإذا ﻛﺎن واﻟﺪك ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻤﺎ ﺣﺎﺟﺘﻢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ؟
ﻓﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻢ أن ﺗﻈﻠﻮا ﻓ ﺑﻠﺪﻛﻢ ،ﻓﺈن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺒﻼد اﻟﻐﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠ اﻟﻤﻘﻴﻢ وذرﻳﺘﻪ ،واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻋﻠ ﻛﻞ ﺣﺎل  ،وإذا ﻛﺎن واﻟﺪﻛﻢ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓ أوروﺑﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ  ،ﻓﻼ ﺗﺰﻳﺪوا أﻋﺒﺎءه  ،وﻟﻌﻠﻪ إذا ﻋﺎد إﻟ ﺑﻠﺪه  ،أن ﻳﻠﺘﺌﻢ
ﺷﻤﻠﻢ ﻣﻌﻪ  ،وﺗﺴﺘﻘﻴﻢ أﻣﻮرﻛﻢ  ،وﻳﺮزق اﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ.
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