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 دعوى الولد على والده 
 والقانون هفي النفقة بين الفق
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 ر الرفاعي: الدكتورة جميلة عبد القادالباحثة
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 وأصولهالفقه  ،الشريعة كلية
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 الملخص
 

 ،وذلك ببيان معىن النفقة لغةً  واصطالحاً  ،والده يف النفقةيهدف هذا البحث إىل بيان دعوى الولد على 
مث حكم دعوى النفقة يف الفقه  ،واألدلة عليها ،وشروط هذه النفقة ،وبيان حكم نفقة الولد على الوالد

 .هلذا املوضوع باحلديث عن النظرة القانونيةهذا البحث وختم والقانون 
 :يلي وتتلخص نتيجة البحث مبا

 .وكذلك البالغ العاجز عن الكس ب ،ولد الصغري على والده ب نفقة الجت -1
  .النفقة تشمل كل ما حيتاجه الفرد -2

 أو نافعاً. ،وأن يكون العلم شرعياً  ،أن يكون الولد أهاًل لذلك ،يشرتط لوجوب نفقة التعليم -3
 .ونسأل اهلل التوفيق والقبول

 

 
  

ABSTACT 

The project aims at explaning the child's support suit on his 

father by shwing the literal and technical meaning of support 

and by explaning the judgment of child's support on his father 

the conditions and the substantiations of it Then we got to 

talking about the child's suit of support on his father in "feqh 

finally we finished our project by Asking Allah's acceptance 

and prosperity  
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 المقدمة 
 

وعلى آله  والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد بن عبد اهلل، احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه
 .وصحبه أمجعني

 .وأقوال الفقهاء يف هذا املوضوع، يتحدث هذا البحث عن حكم دعوى الولد على والده يف النفقة
زمن جند فيه أن الولد يرفع دعوى ن له أمهية بالغة يف إإذ ، وهذا البحث يتميز بأنه حبث يف حكم الدعوى

 .ويطالبه بأداء احلقوق اليت مل يؤديها، على أبيه يطالبه حبقوقه
 :يلي ومشكلة الدراسة تتلخص مبا

 ؟بيه يطالبه بالنفقةأرفع دعوى على  لالبنهل حيق  -1
 ؟ما موقف الفقه اإلسالمي من حكم الدعوى -2

 .األردين من دعوى النفقة ما موقف قانون األحوال الشخصية -3

 :وستكون خطة البحث كالتايل
 .واصطالحاتعريف الدعوى لغة  :املطل ب األول
 .واصطالحاتعريف النفقة لغة  :املطل ب الثاين

 .املطل ب الثالث: حكم دعوى النفقة
 .الولد على الوالد املطل ب الرابع: شروط وجوب نفقة

 حكم دعوى النفقة  :املطل ب اخلامس
 .ادس: النفقة يف قانون األحوال الشخصية األرديناملطل ب الس

 .احملكمة املختصة يف دعوى النفقة وإجراءاهتا املطل ب السابع: 
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 المطلب األول
 تعريف الدعوى لغةً واصطالحاً 

 

 :الدعوى لغة :الفرع األول
عمته يل حقاً  ز  أي ،ادعيت الشيء -فيقول: ؛من الفعل "دعو" وهي اسم ملا يدعيه املرءالدعوى مشتقة  

 .(2)أو لغريك ، دعاء أن تدعي حقاً لك، واال(1)كان أو باطاًل والتداعي أي الرتاضي 

 الدعوى اصطالحًا:الفرع الثاني: 
 وفيما يلي بيان معىن الدعوى عند الفقهاء:

 (3).قول مقبول يقصد به طل ب حق قبل غريه أو دفعه عن حق نفسه عرفها ابن عابدين من احلنفية: بأهنا
 (4)رفها القرايف من املالكية: طل ب معني أو ما يف الذمة معني أو أمر يرتت ب عليه أن نفع معترب شرعاً.ع

 ( 5)إخبار عن وجوب حق على غريه عند حاكم. :الشربيين من الشافعية عرفها
 (6)احلنابلة: إضافته إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه أو يف ذمته. عرفها ابن قدامة من

 :ثالث: تعريفها عند املعاصرينالفرع ال 
يقصد به إنسان طل ب حقاً ، جملس احلكم عرفها حممد نعيم ياسني: هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف 

 (7)أو محايته ، له أو ملن ميثله

  -:مناقشة التعريفات

                                                 

 .14/257م( دار الرتاث العريب، 1993 -هـ1423( )2، ط)ن العربلساابن منظور،  (1)
-هـــ1411(، )1، أبــو ا حلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا،  قيــق عبــد الســالم هــارون، ط)، معجممم مقمماييل اللغممةابــن فــارس (2)

 2/282(م دار اجليل )بريوت( 1991
 .11/535، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، (3)
 .11/5م(، دار الغرب اإلسالمي 1994( )1قرايف، الذخرية، شهاب الدين امحد بن إدريس،  قيق حممد أبو خبزة، ط)( ال4)
-هـــ1427()2(الكــوهجي، زاد احملتــار بشــرا املنهــار، عبــد اهلل بــن الشــيد حســن،  قيــق عبــد اهلل بــن إبــراهيم األنصــاري، ط)5)

.، الشربيين، مشس الـدين حممـد بـن اخلطيـ ب، مغـين احملتـار إىل معرفـة معـاين 4/615م(، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر، 1987
 .4/585لبنان (،  -م( دار الفكر)بريوت 2225 -هـ1426ألفاظ املنهار، إشراف:صدقي حممد مجيل العطار ط)

 .12/163الفكر،  م( دار1992-هـ 1412املغين والشرا الكبري موقف الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد، ط) بن قدامة(ا6) 
، ص) نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجاريمةياسني، حممد نعيم عبد السالم،  ( 7)

121.) 
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بالكتابة دعاء االومل يشمل  دعاء بالقولعلى اال )قول مقبول( فالتعريف اقتصر :يف قوهلم -:حلنفيةا
وهذا التعريف جامع إال أنه عرب "بالقول" فقط فال يدخل فيه الدعوى املكتوبة، وقد يرد على  (8)، واإلشارة

 (9)ذلك بأن القول يشمل املكتوب.
 (12)وقيده بقوله: )مقبول( وذلك إلخرار كل قول مل تتوفر فيه الشروط املطلوبة يف الدعوى.

وهذا التعريف خاص بدعوى ، به بأن احلق معلوم قبل غريه يقصد وقوله )طل ب حق لنفسه قبل غريه(
 األعيان والديون.

 (11)التعرض. فيدخل فيه دعوى منع( وقوله )أو دفعه عن حق نفسه
املطالبة حبق الغري  يقفوا على ومل، حبق على الغري صروا على املطالبةتوقد يؤخذ على هذا التعريف بأهنم اق

 .لوصايةوا، والوالية، الوكالة عن طريق
 

 .كالسلعة  ويقصد به أن يكون الشيء املدعى به معيناً معلوما( قوهلم )طل ب معني يف -واملالكية:
واملعني الذي يدعي يف ذمته قد يكون معيناً ، وقوله )ما يف ذمة معني(املقصود به ما يف الذمة كالديون

  .أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، كزيد،  بالشخص
،  ويشمل التعريف املطالبة مبا يرتت ب عليه مقاصد صحيحة( يرتت ب له عليه نفع معترب شرعاً وقوله )أو أمر 

 فإهنا ال معينة وال يف الذمة ، كدعوى املرأة الطالق أو الردة على الزور
 (12).فاشرتطوا لصحة الدعوى أن يرتت ب عليه نفع معترب شرعاً 

إلخبار يأيت مبعىن الدعوى إذا  اف( جوب حق على غريهإخبار عن و ) املقصود بقوهلم بأهنا: -:أما الشافعية
 .يطال ب حبق على غريه عند احلاكمفاملدعي  (13)، كان للمخرب فيه نفع
 .عليه مقام املدعي وال من ميثل املدعى مل يشمل من يقوم وقد يؤخذ عليه بأنه

                                                 

 .99/ 1، نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية( ياسني، 8)
( اإلصـدار الثـاين، 1اصـر، شـرا قـانون اصـول احملاكمـات الشـرعية ونظـام القرـاء، دار الثقافـة، ط)م(عبد الن2225(ابو البصل، 9)

 (. 119جملد واحد، ص)
 .99/ 1والتجارية،  نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون أصول المرافعات المدنيةياسني،  (21)
 .11/535، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين، 11)
 .11/5، الذخيرةالقرايف، ( 12)
 . 8/317( البغوي ، التهذي ب، 13 )
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فحصروا ، ته كالدين وحنوهأو يف ذم، بيد الغري كالعني كونحبق يحمصورة  جعلوا املطالبةكذلك   واحلنابلة
وأغفل ، عليه مقام املدعي وال من ميثل املدعى وأيرًا تعريفهم مل يشمل من يقوم، املطالبة بالعني والدين

  .مطلقاً  وجعله، هذا التعريف جملس احلكم
 هذا التعريف غري مانع من حيث أنه ال يفرق بني الدعوى مبعناها اللغوي والدعوى مبعناها الشرعي، ألنه 

أغفل املكان الذي جي ب فيه انشاء اإلضافة فيه، وهو جملس القراء، وحصروا ذلك بالعني والّدين ولكن 
الدعاوى ال تنحصر يف هذين النوعني كدعوى النس ب مثاًل، فهو تعريف غري جامع من هذه الناحية، وهو 

 (14)يشمل أيراً دعوى منع االتعرض.
 

 :التعريف المختار
يقصد به إنسان طل ب حقاً ، جملس احلكممقبول أو ما يقوم مقامه يف  هي قول :تعريف حممد نعيم ياسني

  .أو محايته، له أو ملن ميثله

 يلي بيان ذلك: فتعريفه جامع مانع وفيما
ال يقبل إال  ويفهم من ذلك أنه، وكل ما يقوم مقامه من كتابة وإشارة، ) قول مقبول(-:فاملقصود بقوله

 .دعوى إال يف جملس القراءال تقبل ال إذ ،القول امللزم
ومحاية ، والوكالة، كالوالية  ،طل ب احلق لنفسه ولغريه وأيرا يدخل يف تعريفه مجيع أنواع الدعاوى فيشمل

 (15)احلق بدعوى منع التعرض 

                                                 

 .1/122نظرية الدعوى، (ياسني، 14)
 .1/121نظرية الدعوى، ( ياسني، 15)
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 الثاني المطلب 
 النفقة لغًة واصطالحاً  

مواساة  يفه، لسد اخللة ؛فالقري ب املوسر ينفق على من جت ب عليه نفقته ؛لألقاربفرض الشارع النفقة 
 .على سبيل الرب والصلة

ألنه مىت كان بينهم بعرية ، مؤثر   والبعرية وصف  ، واألوالد فبعرهم من بعض كذلك نفقة الوالدين  
وهذا املعىن معدوم فيما ، بعره كاآلخر فكما جت ب على اإلنسان نفقة نفسه جت ب عليه نفقة  مفيصري أحده

  (16)سوى الوالدين واألوالد. 

 النفقة لغممممممًة:الفرع األول: 
 (17) .وهي ما أنفقت و استنفقت على العيال ونفسك-مادة )نفق(: من النفقة مشتقة

 -:النفقة اصطالحاً الفرع الثانيً : 
  (18). : هي الطعام، والكسوة، و )السكن (عرفها احلنفية
 (19) .به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف : ماوعرفها املالكية

وحيوان ما ، ورقيق، وفرع، هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زور ولغريها من أصل :ا الشافعيةوعرفه
 (22).يكفيه

 (21).وتوابعها، ومسكناً ، وكسوة، و إداماً ، هي كفاية من ميونه خبزاً -:وعرفها احلنابلة

                                                 

، تهممذيب المسممالك فممي نمممرة اإلمممام مالممكهـــ(ابو احلجــار يوســف ابــن عيســى الفنــدالوي املغــريب، ، 523( ابــن دونــاس، )16(
 .167-4/166م(، مطبعة فرالة )احملمدية ـ املغرب ( ، 1998هـ 1419البوشيخي، ط) قيق األستاذ امحد بن حممد 

م(، دار 2222هــ  1424(، )1،  قيـق، عبـد احلميـد هنـداوي، ط)كتماب العمينهـ(، اخلليل بن أمحد، 172الفراهيدي ) (17) 
 .4/252الكت ب العلمية )بريوت   لبنان (، 

، ابــن عابــدين  قيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيد علــي حممــد معــوض، بممدينحاشممية ابممن عاهـــ( 1252ابــن عابــدين، )(18 )
هــ( عـالء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود، 587.، الكاسـاين، ت)341/ 5م(، دار الكتـ ب العلميـة، 2223-هـ 1423طبعة خاصة )
 .177/ 5م(، ، 1997-هـ 1418، عادل أمحد عبد املوجود، الطبعة األوىل ) بدائع المنائع

،  قيـق زكريـا حاشمية الخرشمي علمى مختممر سميدل خليم هــ(، ، حممـد بـن عبـد اهلل بـن علـي املـالكي، 1121اخلرشي) -( (19
 .118/ 5م((دار الكت ب العلمية)بريوت  لبنان(، 1997-هـ1417()1عمريات، ط )

،  قيــق، عــادل أمحــد يالتهممذيب فممي الفقممه الشممافعهـــ(، أبــو حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء، 516البغــوي، ) -22
 .6/319م(، دار الكت ب العلمية )بريوت  لبنان(، 1998 1418()1عبد املوجود، علي حممد معّوض، ط)

 قيــق إبــراهيم أمحــد عبــد احلميــد، ط كشمماا القنمماع عممن مممتن اإلقنمماع، هـــ(، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس، 1251البهــويت )-21
 .8/2813ت لبنان(، م(دار الكت ب العلمية )بريو 2223هـ 1423خاصة )
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  -ما يلي: تعريف الفقهاء للنفقة يالحظ استعراض وبعد 
فجعلوا النفقة حمصورة هبذة ، والسكن، النفقة بأهنا: هي الطعام والكسوة أن احلنفية اقتصروا على تعريف

  .فتعريفهم مل يشمل مجيع أنواع النفقة، األنواع
إال أنه مل  ،خبالف املالكية فتعريفهم يشمل كل ما يكون به قوام اآلدمي املعتاد عليه بشرط عدم اإلسراف

 املنفق عليه يف تعريفه.وكذلك مل يذكر املنفق و ، يفصل يف أنواع النفقة
إال أن تعريفهم مشل من جت ب له النفقة  ، سوى الطعام فتعريفهم مل يفصل يف أنواع النفقة، أما الشافعية 

 وغريهم. ،واألصل والفرع، كالزوجة

 . كل ما هو تابع هلا،  إال أهنم أحلقوا هبذه األنواع، حصروا النفقة يف بعض أنواع اإلنفاق، واحلنابلة كاحلنفية

، فأخرر ما فهو يشمل كل ما حيتار اإلنسان، بأن تعريف املالكية هو التعريف األمشل للنفقة ويتبني مما سبق
 به معتاد غري اآلدمي، وأيراً أخرر ما ليس بنفقة شرعية فكل ما فرضه الشرع يعترب نفقة مستحقة.

 

 الربط بين المعنى اللغول واإلصطالحي:
 عرضا لبعضحيث أن كالمها  ،عالقة بني املعنيني اللغوي واالصطالحيوبناءً  على ما سبق ذكره تترح ال

وام مشل كل ما يكون به ق   إذ أنه، أكثر مشواًل من املعىن اللغوي، إال أن املعىن االصطالحي، أنواع النفقة
  يف ذلك.بشرط عدم اإلسراف ، و وغريها وتعليم، وعالر، ومسكن، وملبس، اآلدمي من طعام

 

 :ارالتعريف المخت 
، لتميزه بشمول كافة جوان ب النفقة فهو يشمل الطعامتعريف املالكية؛  فأن التعريف املختار هو وعليه

 كل ما حيتار اإلنسان الستقامة حياته.و  ،واملسكن، والعالر،
وكل ما يؤهله ألن يلتحق بسوق العمل حىت يكون قادراً ، فالنفقة مجلةً هي كل ما يكون به قوام اإلنسان

  كتعليمه صنعة ينفق هبا على نفسه.،  س بعلى الك
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 الفرع الثالث: تعريف دعوى النفقة: 
 هي مطالبة من له حق النفقة ممن جت ب نفقته عليه مبجلس القراء.
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 الثالثالمطلب 
 حكم نفقة الولد على الوالد

فيما يلي و ، الكس ب نأم كان بالغًا عاجزًا ع نفقة الولد على الوالد تكون حبس ب حاله سواء أكان صغرياً 
 :عرض ملذاه ب الفقهاء يف حكم النفقة تبعاً للحالتني

 إذا كان الولد صغيراً  :الحالة األولى-1
بأنه جت ب نفقة  (26)والظاهرية  (25) واحلنابلة (24)والشافعية( 23) واملالكية (22)اتفق الفقهاء من احلنفية 

 .عاقاًل قادراً على الكس ب الولد الصغري على والده حىت يبلغ

                                                 

 .363-362 /5رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ،  -22
، ضـبط وخـرر أحاديثـه وأبياتـه: زكريـا عمـريات، دار البحمر الرائم هـ(، زين الدين بـن إبـراهيم بـن حممـد املعـروف، 972ابن جنيم، )-

هـ(، كمال الدين حممد بن عبد الواحد البواسي 861، ابن مهام ت )352/ 4م(، 1997-هـ 1418( )1الكت ب العلمية، طبعة )
 علق عليه وخرر آياته وأحاديثه عبد الرزاق غال ب املهدي ، ، شرح فتح القدير

هــــ( أبـــو بكـــر حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل، 492. السرخســـي )377/ 5هــــ(، دار الكتـــ ب العلميـــة، 1424-2223( )1، ط )
م(، دار الكت ب العلمية، 2221-هـ 1421( )1د حسن إمساعيل الشافعي، ط )، ،  قيق أيب عبد اهلل حممد حسن حممالمبسوط

5/212. 
، ضــبط مواهممب الجليمم  لشممرح مختمممر خليمم هـــ(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن املغــريب،  954احلطــاب ) -23

شمرح ممنح . علـي،، حممـد، 589/ 5م(، 1995 -هــ 1416( 1وشرا أبياته وأحاديثه زكريـا عمـريات، دار الكتـ ب العلميـة، ط )
. الزرقـاين 2/449، مكتبـة النجـل )طـرابلس ـ ليبيـا(، الجلي  على مختمر خلي  وبهامشه حاشيته المسماة بشرح منح الجليم 

، ضــبط وخــرر آياتــه وأحاديثــه عبــد الســالم حممــد شممرح القرقممانيهـــ(، عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أمحــد بــن حممــد املصــري، 1299)
 .229/ 5، ، حاشية الخرشي، .اخلرشي، 465/ 4م( دار الكت ب العلمية، 2222-هـ1422وىل )أمني، الطبعة األ

م(، 2223-هــ  1423، ، ط خاصة ) روضة الطالبينهـ(، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي، 676النووي ) ت  - 24
 .6/2682، التهذيب، البغوي، 491/ 6نا،  قيق عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، دار الكت ب العلمية، بريوت، لب

، املــرداوي 9/262م(دار الفكــر، 1992-هـــ1412()2، ط )، المغنممي، هـــ(، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أمحــد322ابــن قدامــة) -25
، اإلنممماا فممي معرفممة الممراجح مممن الخممالا ، ، عــالء الــدين أبــو احلســن علــي بــن ســليمان بــن أمحــد الســعدي احلنبلــي هـــ(885)

ـــة، 1997-هــــ 1418( )1عبـــد اهلل بـــن حســـن حممـــد حســـن إمساعيـــل الشـــافعي، ط)  قيـــق أيب ، 9/416م(، دار الكتـــ ب العلمي
م(، املكتبة اإلسـالمية شـللطباعة 2222، ، ،  قيق خالد عمار، ط)الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، حممد بن صاحل 

 .452/ 7والنشر، 
، ،  قيــق د عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار المحلممى باارممارســعيد األندلســي  ابــن حــزم، أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن - 26

 .268/ 9م(، 1988-هـ 1428الكت ب العلمية، طبعة ) 
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  :لوا بمايليواستد
َلنْي  ل َمْن أَرَاَد َأْن يُت مَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى -:من القرآن قوله تعاىل -1 ْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْوَلنْي  َكام  " َواْلَوال َداُت يـُْرض 

  .[233". ]البقرة: اْلَمْوُلود  َلُه ر ْزقـُُهنَّ وَك ْسَوتـُُهنَّ ب اْلَمْعُروف  
أن اهلل تعاىل أوج ب للوالدات الرزق والكسوة على املولود له وهو األب  علىيدل ة وجه الداللة يف هذه اآلي

فتعلق احلكم به يؤذن بأن والدة الولد له علة يف وجوب الرزق والكسوة ، وال شك أن "املولود له " مشتق
 األب خص تعاىل اهلل ألنو  (27) ،فوجوب نفقته أوىل، فإذا وجبت نفقة غري الولد بسب ب الولد، عليه

 عليه أوج بف، الصغري الولد نفقة بإجياب وخصه، للملك فالالم إليه الولد وأضاف له مولوداً  بكونه بتسميته
 (29) .مؤنتهم قتري إجياب نفقتهم ويإجياب نفقة الرضاع لألوالد بذلك فإن و  ( 28)، الرضاع نفقة
  (32)قوله )ص( هلند: " خذي ما يكفي وولدك باملعروف ". -2

 (31).من احلديث بأنه يدل على إجياب نفقة األوالد على الوالد ووجه الداللة
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "الرحم معلقة :قالت، ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها -3

 (32). "ومن قطعين قطعه اهلل، من وصلين وصله اهلل:بالعرش:تقول
 إحياءف، الوالد جزء والولد عليه املنفق حياءإ باب من احلاجة عند اإلنفاقأن ، بوجه الداللة من احلديث

 .اجلانبني من النفقة يوج ب املعىن هذا واعتبار جزئه إحياء كذا  واج ب نفسه

 القدرة مع وتركه واجباً  فكان الصلة باب من واإلنفاق، القطع حمرمة الوصل مفرتضة القرابة هذه وألن
  (33).راماً ح فكان القطع إىل يؤدي عليه املنفق حاجة و قق للمنفق

                                                 

 .5/172، بدائع المنائعالكاساين،  -27 
 . 5/177، بدائع المنائعالكاساين، - 28 
هــ( مطبعـة 1343، إبـراهيم، ط) اإلمام الشمافعي حاشية البيجورل على متن الشيخ أبي شجاع في مذهب البيجوري ،  -29 

 . 3/569، مغني المحتاج، الشربيين، 1/191مصطفى احلليب، مصر 
رمحــه اهلل، دار صممحيح البخممارل، هـــ(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إمساعيــل البخــاري اجلعفــي، 256متفــق عليــه، رواه البخــاري ) -32

(.  352(، ص )2229( حــديث رقــم )95مكتبــة دار الســالم، بــاب ) م(، كتــاب البيــوع،1999 -هـــ 1419( )2الفيحــاء، ط )
محممد  :مسملم بمن الحجماج أبمو الحسمين القشميرل النيسمابورل، تحقيم (.مسلم، صحيح مسلم،  958كتاب النفقات، ص )

 .3/1338، (1714)رقم  حديث بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي
 .9/752المغني، هـ(، 322ابن قدامة) -31
م(، دار الكتـــ ب 2221-هــــ1421()1، أبـــو احلســـني بـــن احلجـــار النيســـابوري، ط)صمممحيح مسممملمهــــ (، 261رواه مســـلم ) -32

 (.2555.حديث رقم)4/1981./املرجع السابق، 292(جملد واحد/2555لبنان(، حديث رقم )–العلمية )بريوت 
 .5/172بدائع المنائعالكاساين ،  -33

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 13 

 (.34)اإلمجاع: أمجع أهل العلم أن على املرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال هلم حىت يبلغوا -3
وذلك ألن ولد اإلنسان بعره ، (35)والبعرية  املعترب يف نفقة الفروع هو القرب أن -من املعقول: -4

 (36)على بعره.جي ب أن ينفق  أن ينفق على نفسه فكما جي ب عليه
5-  

 إذا كان الولد كبيراً:  :الة الثانيةالح-7
على أنه جت ب نفقة (41)والظاهرية (42)واحلنابلة (39) والشافعية (38)واملالكية  (37)اتفق الفقهاء من احلنفية  

  .على أبيهالعاجز الولد الكبري البالغ 

 واستدلوا باألدلة التالية:
ْعَن أَ  قوله تعاىل: -:من القرآن -1 َلنْي  ل َمْن أَرَاَد َأْن يُت مَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى َواْلَوال َداُت يـُْرض  ْوالَدُهنَّ َحْوَلنْي  َكام 

د َها َوال َمْوُلود  َلُه ب َوَلد ه  اْلَمْوُلود  َلُه ر ْزقـُُهنَّ وَك ْسَوتـُُهنَّ ب اْلَمْعُروف  ال ُتَكلَُّف نـَْفس  إ الَّ ُوْسَعَها ال ُتَرارَّ َوال َدة  ب َولَ 
ْثُل َذل َك"َوَعَلى ا  . [233]البقرة: ْلَوار ث  م 

 (42)، نفقة الولد البالغ على أبيه كنفقة الولد الصغري تدل على أنه جت ب أهنا -:وجه الداللة يف اآلية الكرمية
  (43) .والكبار الزمىن، الصغار فهو ملزم بنفقة األوالد، دون غريه بإلزام النفقة على الولد أوىل فاألب

                                                 

، ،  قيق، د.أيب محاد صغري أمحدإلجماعأبو بكر حممد بن إبراهيم النيسا بوري ا هـ(،318ابة املنذر)–ابن    34-ابن 
(.ابن تيمية ، مرات ب 112م(مكتبة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافية، جملد واحد، ص)1999-هـ11422( )2بن حممد حنيف، ط)

م(، دار اآلفاق اجلديدة، 1982-هـ1422()2العريب، ط )اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات،  قيق جلنة إحياء الرتاث 
  (91جملد واحد، ص)

  5/357رد المحتار، ابن عابدين، ۳۵
  9/262، المغنيابن قدامة،  -36
 ا. 4/352، البحر الرائ ، ابن جنيم، 4/371، شرح فتح القديرابن اهلمام،  - 37 

 . 4/465لزرقاين، ، الزرقاين، شرا ا5/588، مواهب الجلي احلطاب،  - 38 - 
نهايممة هـــ(، مشــس الــدين حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة بــن شــهاب الــدين املتــو  املصــري األنصــاري 1224) الرملــي - 39 

مشــس الــدين حممــد بــن أيب العبــاس  .7/218،  م(. دار الكتــ ب العمليــة1993-هـــ 1414، ، ط ) المحتمماج إلممى شممرح المنهمماج
 املتو  املصري األنصاريأمحد بن محزة بن شهاب الدين 

   .8/2835، كشاا القناع، البهويت، 9/411 اإلنماااملرداوي،  -42
 ) 41 (.12/121، لمحلىابن حزم، ا -41
، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السكندري املعروف بابن مهام،  قيق، عبد الـرزاق شرح فتح القديرهـ(، 593ابن مهام) -42

 .381-362/ 4غال ب املهدي، 
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  (44)هلند: " خذي ما يكفي وولدك باملعروف ". عليه وسلم  صلى اهللقوله  -2

بالغًا وال  فلم يستثن  احلديث من األوالد (45)، احلديث عام لعموم والية األب، فوجه الداللة يف احلديث
 (47)البالغ العاجز لعموم خرب هند.  ُأحلق الولدف.(46)صحيحاً. 

تقول النعمة: كفرت ومل ، والرحم، ش النعمة واألمانة: " ثالث معلقات بالعر صلى اهلل عليه وسلم قوله-3 
  (48)ويقول الرحم قطعت ومل أوصل". ، وتقول األمانة: خونت ومل أرد، أشكر

فمنع النفقة مع يسار املنفق ، ووجه الداللة يف احلديث تدل على إنه جت ب صلة الرحم بالنفقة على األقارب
فالنفقة على الولد واجبة عند حاجته، ويف االمتناع  (49). وصدق حاجة املنفق عليه يؤدي إىل قطيعة الرحم

 قطع للرحم وهو حرام.
ويأيت يف معىن احلديث ، على صلة الرحمويف حديث  آخر حث فيه رسول صلى اهلل عليه وسلم  -4 

"الرحم معلقة  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:: قالت، ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها، السابق
 (52)".ومن قطعين قطعه اهلل، من وصلين وصله اهلل:ش:تقولبالعر 

وجه الداللة يف احلديث: فاحلديث يدل مبفهومه على جت ب نفقة االبن على ابيه، ألنه بالنفقة عليه وصل 
 للرحم وباالمتناع من النفقة قطع هلا.

                                                                                                                                                         

، أبـو بكـر أمحـد بـن علـي الـرازي اجلصـاص، ضـبط نصـه وخـرر آياتـه عبـد السـالم حممـد أحكمام القمر نهــ(، 372اجلصاص، )-43
 .489/ 1م( دار الكت ب العلمية، 1994-هـ 1415علي شاهني، الطبعة األوىل )

 سبق خترجيه.-44
بن شرف النووي الدمشـقي،  قيـق أمحـد بـن عبـد العزيـز ، اإلمام حميي الدين أبو زكريا حيىي منهاج الطالبينهـ( 676النووي ) -45

 .3/85م(، 2225 -هـ 1426()2احلداد، دار النشر اإلسالمية، ط )
 .574/ 3، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيين،  -46
 .7/2835، كشاا القناعالبهويت، -
 .7/218، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ( 1224الرملي ) -47
اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني علي البيهقي،  قيق، عبد الـرمحن عمـرية، (، األسماء والمفات، هـ458البيهقي، ) -48

 .525/ 1م(، دار اجليل )بريوت(، 1997-هـ 1418الطبعة األوىل )
يثمـي،  قيـق حممـد عبـد القـادر أمحـد ، احلـافظ نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر بـن سـليمان اهل مجممع القوائمدهــ(، 827اهليثمي، ) -

، وقال:إنه حـديث 8/191(، 13439لبنان (، رقم احلديث)–م(، دار الكت ب العلمية )بريوت 2221-هـ1422( )2عطا، ط )
 أرجو أنه ال بأس به. -مرتوك، وقال ابن عدي:

 .5/211، المبسوطالسرخسي،  -49
م(، دار الكتـــ ب 2221-هــــ1421( )1حلجـــار النيســـابوري، ط)، أبـــو احلســـني بـــن اصمممحيح مسممملمهــــ (، 261رواه مســـلم )-52

 . 292(جملد واحد/2555لبنان(، حديث رقم )–العلمية )بريوت 
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  (51).عن الكس ب هملعجز  ؛األوالد الكبار ذكوراً وإناثاً الزمن وحنوهم كالصغار بأن -اس: القي -5
 املعقول: من -6
 (52).جي ب أن ينفق على بعره فكما جي ب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، ولد اإلنسان بعرهإن -1
وهم أضعف من الصبيان فمن الصبيان من هو ، الزمن واجملانني لرعفهم األب يلزم بنفقة أوالدهإن -2

 (53).عفهاوأيراَ املرأة جت ب هلا النفقة لر، قادر على الكس ب
وبناًء على ما سبق يتبني بأنه جت ب على األب املوسر نفقة أوالده الكبار احملتاجني والزمىن ممن اليستطيعون 

ولذلك العجز كما ، فصار الكبري كالصغري لعجزه عن الكس ب، النفقة على أنفسهم لعجزهم عن النفقة
وللتفصيل ، لوجوب نفقة الولد على الوالداشرتطوا شروطًا  فالفقهاء، يرى الفقهاء وجبت نفقته على والده

 .والبحث فيها خصصت يف املطل ب الالحق
 

                                                 

 .381-362/ 4، شرح فتح القديرهـ(، 593ابن اهلمام) -51 
  9/262، المغنيابن قدامة،  -52
 4هـــ(، 1422الــرمحن اهلاشــم،، طبعــة) ، أنــس بــن مالــك،  قيــق، علــي ابــن الســيد عبــدالمدونممة الكبممرىهـــ(179مالــك )  -53
/223-224. 
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 الرابع المطلب 
 شروط وجوب نفقة الولد على الوالد

 :وعليه سيبحث كل شرٍط على حدا كاآليت ،عليه قو املنفَ  قللنفقة الواجبة شروطاً ال بد من توفراها يف املنف  

 حاجة من تجب له النفقة: -أواًل:
  -:وفيما يلي مذاه ب الفقهاء يف ذلك، رتط فيمن جت ب له النفقة أن يكون حمتاجاً يش

على أنه جت ب ، (58)والظاهرية ، (57)واحلنابلة، (56)والشافعية ، (55)واملالكية ، (54)اتفق الفقهاء من احلنفية 
 ه له. نفقة الولد على والده إذا كان الولد فقرياً ال مال له وال صنعة يستغين هبا عن نفقة غري 

 واستدلوا على ذلك بمايلي:
تقول النعمة: كفرت ومل ، والرحم، : " ثالث معلقات بالعرش النعمة واألمانةصلى اهلل عليه وسلم قوله -1

  (59)ويقول الرحم قطعت ومل أوصل". ، وتقول األمانة: خونت ومل أرد، أشكر
منع النفقة  إذ أن، قطيعة الرحم وحيرم، ربووجه الداللة يف احلديث بأنه جت ب صلة الرحم بالنفقة على األقا
  (62).مع يسار املنفق وصدق حاجة املنفق عليه يؤدي إىل قطيعة الرحم

عدم اإلنفاق على القري ب فيه قطع  إذ أن؛النفقة على القري ب احملتار، ويفهم بأنه من صلة الرحم باألقارب
 .وقد حرم اإلسالم قطع صلة الرحم، لصلة الرحم
لذلك فإنه  وتبعاً ، لوجوب صلة الرحم، لك فإن حكم النفقة على القري ب احملتار تكون واجبةوبناًء على ذ

 .جت ب نفقة الولد الذي ال مال له على الوالد املوسر
 (61)على املرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال هلم حىت يبلغوا. اإلمجاع: أمجع أهل العلم أنه -2

                                                 

 . 341-4/342، البحر الرائ ، 4/371شرا فتح القدير،  -54
 .465/ 4،  شرح القرقاني، الزرقاين، 5/588، مواهب الجلي احلطاب،  -55
 .3/83، منهاج الطالبين، النووي، 7/218، نهاية المحتاجالرملي ،  -56
 .7/445 الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، ، 9/411 االنماااملرادوي،  -57
 .12/121المحلى، ابن حزم،  - 58
اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني علي البيهقي،  قيق، عبد الـرمحن عمـرية، (، األسماء والمفات، هـ458البيهقي، ) -59

، احلــافظ نــور الــدين  مجمممع القوائممدهـــ(، 827، )، اهليثمــي525/ 1م(، دار اجليــل )بــريوت(، 1997-هـــ 1418الطبعــة األوىل )
م(، دار الكتــ ب العلميــة 2221-هـــ1422( )2علــي بــن أيب بكــر بــن ســليمان اهليثمــي،  قيــق حممــد عبــد القــادر أمحــد عطــا، ط )

 . 8/191أرجو أنه ال بأس به، -(، وقال:إنه حديث مرتوك، وقال ابن عدي:13439لبنان (، رقم احلديث)–)بريوت 
 .5/211، المبسوطخسي، السر  -62
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 .أما األغنياء فال نفقة هلم، حملتاجنيويفهم بأن اإلمجاع كان لألوالد ا
وميكن تعليل قياسهم بأن الفقري والزمن   (62) .قالوا بأن الفقري كالزمن لعجزه عن الكس ب :من القياس -3

 لعجزه. فالنفقة إذاً جت ب حلاجة املنفق عليه، كالمها حيتاجان ملن ينفق عليهما
 -:من املعقول -4
فإهنا جت ب ، وأهلهعلى نفسه فكما جت ب النفقة ، (63)قرب والبعرية املعترب يف نفقة الفروع هو ال نإ-1 

نفسه  ينفق على فكما جي ب أن ،سب ب إجياب نفقة الولد الفقري ن احلاجة و البعرية مهافإبعره،  على
 .ينفق على بعره

 كس ب  أو مبال موسرين كانوا  فإن املواساة عن مستغن واملوسر املواساة سبيل على جت بن النفقة إ -2ًً 
 (64) املواساة عن مستغن واملوسر املواساة سبيل على جت ب ألهنا هلم نفقة فال به يستغنون

 .النفقة جت ب للحاجة وال حاجة للولد إذا كان له مال ينفق به على نفسه ويفهم من ذلك بأن 
 جزئه إحياء ذاك  واج ب نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه املنفق إحياء باب من احلاجة عند اإلنفاق ن)إ -4

 (65).(اجلانبني من النفقة يوج ب املعىن هذا واعتبار
 

 -العجق عن الكسب: -رانياً:
 : (66)قسمني  العجز عن الكس ب يأيت على

 أو العاهات العقلية اجلسمانية.، أو املرض، الصغر وسببه:، العجز احلقيقي-1
 أو االشتغال يف طل ب العلم.، األنوثة :وسببه، العجز احلكمي -2

 
                                                                                                                                                         

، أبو بكـر حممـد بـن إبـراهيم ابـن املنـذر النيسـابوري،  قيـق، د.أيب محـاد صـغري أمحـد بـن حممـد إلجماعهـ(، ا318ابن املنذر) - 61
(.ابـن تيميـة ، مراتـ ب اإلمجـاع 112م(مكتبة الفرقـان، ومكتبـة مكـة الثقافيـة، جملـد واحـد، ص)1999-هـ11422( )2حنيف، ط)

م(، دار اآلفــاق اجلديــدة، جملــد 1982-هـــ1422()2املعــامالت واملعتقــدات،  قيــق جلنــة إحيــاء الــرتاث العــريب، ط )يف العبــادات و 
 (.91واحد، ص)

 .8/2835، كشاا القناعالبهويت،  -62
  5/357، رد المحتارابن عابدين،  -63
 . 258-257/ 9، لمغنيابن قدامة، ا -64
 .5/123بدائع المنائع، الكاساين ،  -65
 .213-212، ص 1987، بدران، مؤسسة شباب اجلامعة، حقوق األوالد في الشرعية اإلسالمية والقانونأبو العينني،  -66
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 ع األول: العجق الحقيقي: الفر 
 :المغر -أواًل:

باتفاق الفقهاء حىت يبلغ قادرًا على الكس ب، فالسن اليت يبلغ  تج ب له النفقةفالولد يعترب عاجزًا لصغره ف
 -:البحر الرائق بأنه ويف ذلك قال صاح ب كتاب ،هبا قادرًا على الكس ب مل حيددها الفقهاء بسن معني

ولألب أن ، لد فقرياً فالنفقة على األب إىل أن يبلغ حد الكس ب وإن مل يبلغ احللموالو ، )إذا كان األب غنياً 
  (67)وليس له يف األنثى ذلك (، يؤاجره وينفق عليه من أجرته

الولد قد يصل إىل حد الكس ب قبل البلوغ، وأعتقد بأن ذلك يرجع إىل قدرة الولد  ويفهم مما سبق بأن
ى العمل، أضف إىل ذلك العرف فقد حيدد العمر الذي يستطيع به اجلسد ية واألب أعلم بقدرة إبنه عل

  .الولد القدرة على الكس ب
 

 -المرض: -رانيًا:
ونه ال يستطيع الكس ب، فما حكم نفقة لك ؛املريض مرضًا يقعده عن الكس ب عاجزاً  يعترب الشخص

  -:املريض مرضاً مينعه من الكس ب؟ وفيما يلي بيان ذلك
على أنه ، (72 )والظاهرية، (71)واحلنابلة ، (72)والشافعية ، (69) واملالكية، (68)احلنفية  وقد اتفق الفقهاء من

 . فقرياً ال مال له إذا كان الولد، على والده جت ب نفقة الولد املريض مرضاً مينعه من الكس ب

  :يلي ماوادلتهم في ذلك من المعقول 
املريض لعجزه  تبني من ذلك بأنه جت ب نفقةوي (73)وكفاية نفسه. أنه جت ب نفقتهم لعجزهم عن الكس ب -1

 .وحلاجته ملن ينفق عليه، عن الكس ب

                                                 

 . 341/  4، البحر الرائ ابن جنيم،  -67
 . 2/352 البحر الرائ ، ابن جنيم ، 4/371، شرح فتح القديرابن اهلمام،  -68
، اخلرشـــي، 4/371، شمممرح القرقممماني، الزرقـــاين، 5/228، ية الخرشممميحاشممم. اخلرشـــي، 5/588احلطـــاب، مواهـــ ب اجلليـــل  -69

 .5/228، حاشية الخرشي
  .7/218، نهاية المحتاجالرملي،  -72
 .8/2835، كشاا القناعالبهوين،  -71

 72  12/121، المحلىابن حزم،  -۲۷.
 73  7/493، اسنى المطالبالنووي،  - ۲۳
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 إحياء كذا  واج ب نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه املنفق إحياء باب من احلاجة عند اإلنفاق أن -2
 (74).. اجلانبني من النفقة يوج ب املعىن هذا واعتبار جزئه
واعتقد ، فهو حباجة إىل من ينفق عليه، الكس ب وكان مرضه مينعه من، رياً املريض يعترب حمتاجاً إذا كان فقإن 

 بأن سب ب إجياهبم لنفقة الولد املريض هو عجزه عن الكس ب.

  الفرع الثاني: العجق الحكمي: 
 -:األنورة -أواًل:

خص تتل، وبناًء على ذلك، ومنهم من ال يعتربها عجزاً ، بعض الفقهاء عجز بذاهتا عند تعترب األنوثة
 -:الفقهاء يف قولني مذاه ب

، (78) واحلنابلة (77)قول، والشافعية يف ، (76)واملالكية ، (75)احلنفية  الفقهاء منذه ب  :القول األول
 . إىل أنه جت ب نفقة األنثى البالغة على والدها حىت تتزور، (79)والظاهرية 

 يف حد اإلنفاق للبالغة على التفصيل اآليت:  إال إهنم اختلفوا
فتج ب نفقة البنت عندهم مطلقًا سواء  ؛أن األنوثة عجز بذاهتا فال تكلف األنثى الكس ببنفية احل فريى

فإذا   ،صحيحة أو زمنة إىل أن تتزور وليس له أن يؤاجرهن يف عمل أو خدمة، أكانت بالغة أم صغرية
ال تكفيها فيج ب وإذا كانت النفقة ، كانت صحيحة قادرة مكتسبة بالفعل كالقابلة واملغسلة فال نفقة هلا

  (82)على األب كفايتها.
 (81) .حىت تتزورنفقتها  تستمر، فأنه جت ب نفقة األنثى إىل أن تتزورب والظاهرية، احلنابلة، و املالكية يرىو 
وذلك ألن حبس النكاا  ؛بأن قدرة البنت على النكاا ال تسقط النفقة، عندهمقول وذه ب الشافعية يف  

فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزور معسرًا لئال ، اع اإلكتسابال هناية له خبالف سائر أنو 

                                                 

 .174/ 5بدائع المنائع ، الكاساين ، -74
 .5/212، ، ، المبسوط، السرخسي5/362ابن عابدين، رد احملتار،  -75
 .3/243، خقانة الفقه المالكي.، ، اإلحسائي ، 5/588، مواهب الجلي احلطاب،  -76
 .7/492، أسنى المطالب، النووي، 3/571، مغني المحتاجالنووي،  - 77
 .8/2835، كشاا القناع، البهويت، 9/262، المغنيابن قدامة،  -78
 .12/121، لمحلىابن حزم، ا-79
 362-5/348، رد المحتار. ابن عابدين، 4/371، شرح فتح القديرابن اهلمام،  -82 
، ابـن 243/ 3، خقانة الفقه الممالكي، مالك، 5/229.، اخلرشي، حاشية اخلرشي، 5/588، مواهب الجلي احلطاب،  -81 

 .12/121، المحلى، ابن حزم، 8/2835، كشاا القناع، البهويت، 9/262، المغنيقدامة، 
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ويفهم من قوهلم بأن النفقة جت ب للبنت مطلقًا إىل أن تتزور وذلك حىت ال جتتمع  (82).جتتمع نفقتان
 .النفقتان

 واستدلوا على ذلك بمايلي:
 (83) خذي ما يكفي وولدك باملعروف"" -:قوله صلى اهلل عليه وسلم هلند -1

ولو كان صحيحاً ، وجه الداللة بأن احلديث مل يستثن منهم بالغاً وال صحيحاً فتج ب النفقة ملن ال حرفة له
 .جت ب نفقتها على أبيها، هلاحرفة بالغة ال  وبناًء على ذلك فإذا كانت البنت(84).مكلفاً 

 -من املعقول: - 2 
 فاستحقاقها للنفقة لعجزها عن، الكس ببن النفقة جت ب لعجز األنثى فال تكلف األنثى إ -1

 (85).الكس ب
ألن النكاا أمده طويل فلو تزوجت ، على الكس ب وذلك ن قدرة البنت على النكاا ليست كالقدرةإ -2

  (86).النفقتني أسقطت نفقتها لئال جتتمع
 بأن اجلمهور أخذوا حبديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلند على عمومه فلم يستثن ويظهر مما سبق

 .له ذكراً كان أم أنثى حرفة الو  صحيحاً  من كان بالغاً ديث منهم احل
وذلك  ولكن إذا كانت البنت مكتسبة فال نفقة هلا، بأهنم اعتربوا األنوثة عجز بذاهتا مما ذهبوا إليهويتبني  

 .ألهنا تستطيع أن تنفق على نفسها

 -:القول الثاني
على ولده حىت يبلغوا احللم واحمليض مث ال نفقة هلم إال  ذه ب الشافعية يف قول عندهم إىل أنه ينفق الرجل 

 (87).أو ال يغنون أنفسهم ،أن يكونوا زمىن
أو ، إال أن تكون زمىن، ويفهم من ذلك بأن نفقة األنثى تستمر إىل البلوغ فإذا بلغت سقطت نفقتها

 حمتاجة عاجزة عن الكس ب.

                                                 

  < 7/492، أسنى المطالب، النووي، 3/571، مغني المحتاجالنووي،  - 82
 سبق خترجيه. -83
 . 8/2835، كشاا القناعالبهويت،  -84
 .5/212، ، لمبسوط، السرخسي، ا5/362، رد المحتارابن عابدين،  -85
 86  7/492، طالبأسنى الم، النووي، 3/571مغني المحتاج، ، الشربيين -86
 87  .22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.، املطيعي ، 11/484، الحاولاملاوردي،  -۲8
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  -:واستدلوا على قولهم بما يلي
الكس ب األنثى كاليسار، وألن القدرة على ا سقطت به نفقة الغالم سقطت به نفقة هو أن م -:القياس-1

 ( 88).متنع من وجوب النفقة كالغالم
نثى قادرة على أن هذا قياس مع الفارق وذلك ألن القدرة على النكاا ال تعىن بأن األ: بمويرد عليه 

 .ائر أنواع االكتساببأن النكاا ال هناية له خبالف س، وذلك كما قال اجلمهور .الكس ب
،  عفتهاذا كانت تعمل عماًل ال ميس بأن األنثى تبقى عاجزة عن الكس ب إىل أن تتزور إال إ :ويرد عليهم 

 .والقابلة، كاملعلمة
 -:املعقول - 2
وذلك ألن املرأة ميكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة يف مصانع  ؛األنوثة ال تعترب عجزاً أن  -1

 (89).والتحشم وطل ب الرزق احلالل التصون أو ما إىل ذلك من أعمال، درسة أطفالأو م، الدواء
فبذلك تعترب عاجزة لعجزها عن ، أن املرأة قد ال تتمكن من العمل تعترب عجز إال فاألنوثة بذاهتا ال

 .الكس ب
 (92).ألنوثةويف سقوطها إسقاط حلكم ا، بأنه لو كان لألنوثة مزية يف استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة -2

 -:سبب الخالا
مما سبق بأن سب ب اخلالف بني الفقهاء، منهم من اعترب األنوثة عجز بذاهتا ومنهم من ال يعتربها  ويظهر

 عجز، فمن قالوا بوجوب النفقة لألنثى حىت تتزور اعتربوا األنوثة عجز بذاهتا.
، فاألنوثة عندهم ال تعترب عجزاً وذلك أما من قال بأن نفقة البنت تستمر إىل البلوغ فإذا بلغت ال نفقة هلا

 ألهنا تستطيع أن تعمل عماًل ال ميس بعفتها، وأيراً قاسوا القدرة على النكاا بالقدرة على الكس ب.

 -:الرأل المختار
فإذا كانت مكتسبة مل جت ب نفقتها على ، ألن األنثى تستطيع الكس ب، األنوثة ال تعترب عجز حبد ذاهتا

 ، والدها

                                                 

  .22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.، املطيعي ، 11/484، الحاولاملاوردي، -88
  .4/132، حاشيتا قيلوبي وعميرةرية، ، قيلويب وعم22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازلاملطيعي، ،  89
 .11/484، الحاولاملاوردي،  92
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فال تكلف بالكس ب ، وإمنا هي سب ب للتخفيف فإذا كان يف عملها مشقة عليها، مزية ي ال تعتربفاألنوثة ه
طبيعة املرأة ختتلف عن طبيعة الرجل ومل تكلف املرأة ببعض ما كلف  ؛وذلك ألن، وجت ب نفقتها على األب

 (91)به الرجل وذلك من باب التخفيف على املرأة.
يف النقص  أسباب التخفيف اليت جتل ب التيسري(؛ وذلك يف املشقة) -:ةويظهر ذلك جلياً يف القاعدة الفقهي

بالكثري  كعدم تكليف النساء،  فشرع التخفيف يف التكاليف عند وجود النقص، الذي يعترب نوعاً من املشقة
 (92).الرجال كاجلهاد واجلزية مما كلف به

فإذا كانت ، درة على ممارسة شىت األعمالو يف هذا الزمن أصبحت املرأة تنافس الرجل يف العمل ولديها الق
وكانت قادرة على ممارسة العمل حبث ال يؤثر على صحتها فال  ،املرأة تعمل عماًل ال يوقعها يف مفسدة

قد يوقعها يف مفسدة عندها جت ب نفقتها  أو كان الكس ب يف مكان، أما إذا كانت ال جتد كسباً ، نفقة هلا
 .تاجة إىل من ينفق عليهاوذلك ألهنا تكون حم، على والدها

  -:البطالة -:رانياً 
 فإذا بلغ الولد قادرًا على الكس ب وكان، أوج ب الفقهاء نفقة الولد الصغري حىت يبلغ قادرًا على الكس ب

  -:وفيما يلي بيان ملذاه ب الفقهاء يف ذلك ؟فهل جت ب له النفقة على األب، صحيحاً وال جيد كسباً 
 :القول األول

، (96)املذه ب عندهم واحلنابلة يف ، (95)والشافعية يف قول هلم، (94)واملالكية، (93)ذه ب احلنفية
 جت ب نفقته على أبيه  من ال حرفة له إىل أن، (97)والظاهرية

 واستدلوا باألدلة التالية:
 (98)، خذي ما يكفي وولدك باملعروف"" -:قوله صلى اهلل عليه وسلم هلند -1

                                                 

م( دار 2226هــــ  1427( )1، حممـــد مصـــطفى ، ط )القواعمممد الفقهيمممة وتطبيقاتهممما علمممى الممممذاهب األربعمممةالزحيلـــي،  -91
 . 1/266الفكر)دمشق(، 

م( دار 2226هـــــ  1427( )1، ط )، حممــــد مصــــطفى القواعممممد الفقهيممممة وتطبيقاتهمممما علممممى المممممذاهب األربعممممةالزحيلــــي،  92
 .1/266الفكر)دمشق(، 

 .5/212، المبسوط، السرخسي، 4/371، شرح فتح القديرابن اهلمام، -93
 .5/588، مواهب الجلي احلطاب، -94
 .6/379، التهذيبالبغوي، -95
 .9/412اإلنماا، ، املرداوي،  258/ 9المغني.ابن قدامة، -96
 . 12/124،  المحلىابن حزم، -97
 سق خترجيه. -98

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 23 

ًً فتج ب النفقة ملن ال حرفة له ولو كان وجه الداللة بأن احلديث مل يستثن م ًً ًً نهم بالغًا وال صحيحًا
 .هلا جت ب نفقته على أبيه وبناًء على ذلك إذا كانت الولد ال حرفة(99).صحيحاً مكلفاً 

 (122) .بأن من ال حرفة له كالزمن فهو حمتار ألنه ال كس ب لهالقياس  -3
 .وحباجة ملن ينفق عليه، فكل منهما يعترب عاجز عن الكس ب

 -:املعقول -4
  (121).فتج ب نفقته على األب، أن من ال جيد من يستأجره يعترب عاجزاً عن الكس ب-1
أو بردًا وهو لديه مال فاضل عن ، أو ميوت جوعاً ، ال يدعه يسأل ويتكفف أن بنهاأن من الصلة ب -2

  (122)حاجته. 
 ؛عاجز فهو حمتار ملن ينفق عليه وبناًء على أدلتهم يتبني بأن أصحاب هذا القول اعتربوا من ال حرفة له

 . فتج ب على األب نفقته

  -:القول الثاني
 ال جت ب نفقه من ال حرفة له أنهب ،(124)يف قول هلم ، واحلنابلة، (123) ذه ب الشافعية يف الراجح عندهم

 .على األب

  :يلي صحاب هذا القول بماأ واستدل
 (125)ال لذي مرة قوي ""ال  ل الصدقة لغين و  -قوله صلى اهلل عليه سلم: -1

                                                 

 . 8/2835، كشاا القناعالبهويت،  -99
 .6/379، التهذيبالبغوي،  -122
 (342، ص)معين الحكام.الطرابلسي ، 4/356، البحر الرائ ، الرملي، 5/348، رد المحتارابن عابدين،  - 121
 .12/124، المحلىابن حزم،  -122
 378/.6 ،التهذيب، البغوي، -، 11/488، الحاولاملاوردي،  -123
 .9/412، اإلنماااملرداوي،  -124
ـــو داود،  -125 ـــو داود السجســـتاين األزدي، سمممنن ابمممو داوداب ـــن األشـــعث أب محممممد محيمممي المممدين عبمممد  :تحقيممم ، ســـليمان ب

 .1/515(، 1634رقم الحديث)دار الفكر ، ، الحميد
مــن ال  ــل الصــدقة لــه، رقــم احلــديث ، أبــو عيســى حممــد بــن عيســى، ســنن الرمــذي، بــاب سممنن الترمممذلهـــ(،  729) الرتمــذي -
 . 2/35، م 1998 :سنة النشر، بريوت –بشار عواد معروف دار الغرب اإلسالمي  :احملقق ( 652)
 -هــــ 1426)، (7ط)أمحـــد بـــن شـــعي ب أبـــو عبـــد الـــرمحن،  قيق:عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، ، المجتبمممى ممممن السمممنن، ســـنن النســـائي -

 .5/99، وفال الشيد األلباين بأنه حديث صحيح، (2597رقم احلديث)،  بحل –مكت ب املطبوعات اإلسالمية  م(1986
 (، 1ط)، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،  قيق: بشار عواد معروف، سنن ابن ماجةابن ماجة، - 
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 (126)وجه الداللة يف احلديث أن الرسول صلى اهلل عليه سلم سوى يف  رمي الزكاة بني القوة واليسار.
  (127).فالقوي ال جت ب نفقته لصحته

إذ أنه ال   وذلك ألن من ال حرفة له يعترب حمتاجاً ، هذا يف الزكاة ال يف النفقة بأن استدالهلم :ويرد عليهم
 .موسراً  فلحاجته جت ب نفقته على أبيه إذا كان األب، به على نفسهكس ب له ينفق 

  -املعقول: -2
حىت جيتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون خبالف األب فإهنا جت ب له  أنه ال يستحق النفقة قواًل واحداً 

النفقة فلم يستحق هبا ، ألن حرمة الوالد آ كد فاستحق هبا مع القوة و حرمة الولد أضعف ؛وذلكالنفقة 
 (128)، مع القوة

بسقوط  يكون بسقوط القود عنه وهذا قياس القوة بالقدرة على الكس ب على قوة حرمة الوالد -القياس:-3
 (129).وج ب إعفاف الوالد على ولده، فلقوة هذه احلرمة ووجوبه على الولد القود عن األب

صل هو القود، واملستثىن من فالقياس على القود ال جيوز ألن عدم قتل األب مستثىن من القاعدة فاأل
 القاعدة ال يقاس عليه، فال تقاس نفقة الولد على القود.

وقوته اجلسد ية على الكس ب  لصحته ؛حرفة له ال جت ب له النفقة فأصحاب هذا القول ذهبوا بأن من ال
 .فهو عندهم ال يعترب عاجز

 :سبب الخالا
قة اعتربوا من ال جيد كسبًا عاجزاً فهو فقرياً حيتار ولعل سب ب خالف الفقهاء بأن الذين قالوا بوجوب النف 

ملن ينفق عليه، وأما القائلون بعدم وجوب النفقة فهم مل يعتربوا من ال جيد كسبًا عاجزاً، وذلك لقدرته على 
 الكس ب. 

  :الرأي املختار
ينفق به على نفسه القول األول ألن من ال جيد كسبًا يعترب حمتاجًا جت ب له النفقة حىت جيد عماًل  ويرجح

 وعلى من يعول. 

                                                                                                                                                         

 .3/293(، 1839رقم احلديث)، دار اجليل (م1998هـ، 1418) 
 .6/378، التهذيبالبغوي،  -126
 .11/488، حاولالاملاوردي،  - 127
 6/377، التهذيبالبغوي،  -128
 .11/488، الحاولاملاوردي،  -129
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 -:طلب العلم -خامساً:
فاختلف ، من الفقهاء من اعترب طال ب العلم عاجزًا عن الكس ب ومنهم من ال يعتربه عاجزًا عن الكس ب

  -:الفقهاء يف نفقة طال ب العلم على قولني

  -:القول األول
ال يهتدي إىل  العلم الذي إىل أن طال ب، (113)والظاهرية، (112)واحلنابلة، (111)والشافعية، (112)ذه ب احلنفية

 ال تسقط نفقته. الكس ب
 1وهذا القول مقيد جبملة من الروابط هي:

 (114)أن يكون طال ب العلم رشيداً.-1
أو األدب اللذين مها قواعد الدين وأصول ، مشتغاَل بالعلوم الشرعية كالفقه طال ب العلم أن يكون-2

 (116).النجابة حبيث ترجى منه (115).الكالم
 (117).بالكس ب عن التحصيل االشتغال أن مينعهم-3
  )118).عرفاً بني املشتغلني هبا أن يستفيد من االشتغال فائدة يعتدَ  -4

ولكن يف الظاهر عندهم ، خبال ف احلنابلة فلم يصرحوا هبا، فاحلنفية والشافعية صرحوا بنفقة طل ب العلم
فأوجبوا نفقة األوالد مطلقًا إذا   نقص األحكام نفقة األوالد نقص اخللقة وال وجوب بأهنم ال يشرتطوا يف

 (119).كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم

                                                 

 .342-5/341، رد المحتار، ابن عابدين،  4/371، شرح فتح القديرابن اهلمام،  - - 112
 .7/222، ، نهاية المحتاج، الرملي6/376، التهذيبالبغوي،  -111
 .9/262، المغنيابن قدامة،  -112
 .12/124، المحلى ابن حزم،  -113
 (. 342، ص)معين الحكام، الطرابلسي ، 342-5/341، رد المحتارابن عابدين، -114
، 6/376، التهمممذيب(، البغـــوي،  342، ص)معمممين الحكمممام، الطرابلســـي ، 342-5/341، رد المحتمممارابـــن عابـــدين،  -115

 .2/192،  حاشية البيجورلالبيجوري، 
  2/192،  حاشية البيجورلوري، ، البيج6/376، التهذيبالبغوي،  -116
/ 2، حاشية البماجورلالباجوري، (،  342، ص)معين الحكام، الطرابلسي ، 342-5/341، رد المحتارابن عابدين،  -117
 .7/222، نهاية المحتاج، الرملي ، 187

 
 . 7/222، ، نهاية المحتاجالرملي -118 

 .9/262، المغنيابن قدامة،  - 119
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األب إذا كان  أبيهعلى ومينعه الكس ب من طل ب العلم ، طال ب العلم الذي ال مال لهل فتج ب النفقة
 موسراً.

سيم كثرية مل يوجبها بأن أبا حنيفة ذكر تقا -:قالوا وكذلك الظاهرية مل يصرحوا بنفقة طال ب العلم إال أهنم
 أوج ب حقاً لذي القرىب و أن اهلل تعاىل، قرآن وال سنة وال قياس وال إمجاع

 واملساكني وابن السبيل.
من الصلة بذي القرىب أن ال يدعه يسأل ويتكفف وهو له مال فاضاًل عن ووجه هذا القول:أنه 

 (122).حاجته
على جت ب  العلم نفقة طال ب إنفناء على ما سبق ، وبوالظاهر عندهم بأن النفقة بالعموم حق لذي القرىب

 .إذا كان حمتاجاً األب 

 واستدل اصحاب هذا القول بما يلي:  
 (121) وولدك باملعروف"ك خذي ما يكفي" -:قولة صلى اهلل عليه وسلم هلند -1 

ًً  من احلديث:وجه الداللة ًً ًً  (122) .بأن احلديث مل يستثن منهم بالغاً وال صحيحًا
، فإذا كان طال ب العلم حمتاجًا جت ب نفقته لعام يبقى على عمومه حىت يأيت ما خيصصهفاحلديث عام وا 

 على أبيه
  :القياس -2

  (123).أن طال ب العلم إذا كان ال يهتدي إىل الكس ب ال تسقط نفقته عن األب مبنزلة الزمن واألنثى
 العلمفطال ب ، واألنثى من حيث العجز عن الكس ب، وبذلك جعلوا طال ب العلم كالزمن

 .إال إذا تفرغ لطل ب العلم، قد ال جيد
توفري فرص العمل ويف هذا الزمن ال بد من التعليم وخاصة املرحلة الدراسية األوىل وذلك ملا هلا من أمهية يف 

 .الفرد من الكس ب وذلك ليتمكن، وهذا يتطل ب إجياب النفقة على األب ،لألوالد

                                                 

 .12/124، حلىالمابن حزم،  - 122
 سبق خترجيه. -121
 .9/262المغني، ابن قدامة ،  -122
 .4/352، البحر الرائ ابن جنيم ،  - 123
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 -:القول الثاني
  .على أبيه نه ال جت ب نفقته طال ب العلمإىل أ (124)، ذه ب املالكية

جبواز إعطاء األب زكاة  -الفتاوى املتعلقة بالزكاة قالوا: إال أهنم يف، فاملالكية مل يصرحوا بنفقة طال ب العلم
 (125) .ماله البنه إذا كان طالباً للعلم بالغاً قادراً على الكس ب

 .واستحقاقه أخذها ،وعللوا ذلك بسقوط نفقته وذلك لبلوغه قادراً على الكس ب
الجيد   أما إذا كان، إذا كان قادراً على الكس ب ويفهم من كالمهم بأنه ال جت ب نفقة طال ب العلم على أبيه

 جت ب نفقته على أبيه ألنه حباجة إىل من ينفق عليه. كسباً 
 (126).ءبشي له حيتج نعلمه وال قبله أحد عن أيرا نعلمه فما مالك قول أما -:ويرد عليهم 

 هلم على هذا القول. فإن املالكية ال دليلسبق، على  وبناءً 
ويظهر بأن سب ب اخلالف هو بأن من أوج ب النفقة لطال ب اعتربه حمتار فتج ب له النفقة، :سب ب اخلالف

 أما من قال بعدم وجوب النفقة بأنه اعترب بأن جمرد قدرة طال ب العلم على الكس ب تسقط النفقة.
 ل ب العلم ببلوغه قادراً على الكس ب.فخالفهم مبين على سقوط نفقة طا

 الرأل المختار:
مال له وكان  فتج ب نفقة طال ب العلم إذا كان حمتاجًا ال، جعلت النفقة بشكل عام حقًا لذي القرىب 

  فريجح القول األول، فتج ب نفقة طال ب العلم على ابيه ولكن بشروط منها: والده موسراً.
 لم.أهاًل لطل ب العأن يكون طال ب العلم -1
أو األدب اللذين مها قواعد الدين وأصول ، مشتغاَل بالعلوم الشرعية كالفقه طال ب العلم أن يكون-2

 .، أو يكون علم فيه رفعة لألمة كالط ب وغريه مما  تار إليه األمةالكالم
 .بالكس ب عن التحصيل االشتغال أن مينعهم-3

                                                 

، ابــو عبــد اهلل الشــيد حممــد أمحــد ، ط فممتح العلممى المالممك فممي الفتمموى علممى مممذهب اإلمممام مالممكهـــ(  799علــي،، ) - 124
 .1/163م(مطبعة مصطفى البايب احلليب، 1958-هـ1378)

  .1/163فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ،  علي، - 12۵
 .12/124،  المحلىابن حزم،  - 126
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 -:يسار المنف  - :الشرط الثالث
فهل يشرتط بالوالد ، ويشرتط يف املنفق أن يكون موسراً ، نفق عليه وعجزه عن الكس بالنفقة جت ب حلاجة امل

  ؟اليسار حىت ينفق على الولد املعسر
 -فيما يلي:اليسار يف نفقة األب على أوالده فقد اختلف الفقهاء يف شرط  
، (132)نابلة واحل، (129)يف الصحيح عندهم  والشافعية، (128)، واملالكية(127)ذه ب الفقهاء من احلنفية 

فتج ب نفقة الولد املعسر على والده ، يسار الوالد يف النفقة على أوالده على أنه يشرتط(131)والظاهرية
  .املوسر مبجرد العسر

 .وهذا في الجملة وتفمي  ذلك مايلي:
وال جيرب املعسر على نفقة أحد إال على نفقة ، ذه ب احلنفية إىل أنه يشرتط يف املنفق أن يكون موسرا ً 

 (132).لزوجة والولد الصغريا
 النفقة عليه جت ب حىت كافية  الكس ب على قدرته بل، وال يشرتط أن يكون األب موسراً بأن يكون له مال 

 معسراً  كان  وإن صحيحات كن  وإن الفقريات واإلناث الفقراء الزمىن الذكور والكبار الصغار أوالده على
 إحياؤهم الكس ب عن وعجزهم حاجتهم عند معليه اإلنفاق ألن الكس ب؛ على قادراً  كان  أن بعد

 يفرض مل موسر جد هلم كان  ولو، واج ب نفسه وإحياء والعصبية اجلزئية لقيام نفسه؛ إحياء وإحياؤهم
 جت ب ال النفقة ألن ابنه؛ على به يرجع مث حاجتهم عند عليهم باإلنفاق اجلد يؤمر ولكن، اجلد على النفقة
  (133).الكس ب على قادراً  باأل كان  إذا األب وجود مع اجلد على

يكون  مبا يزيد عن حاجته بشرط أن، يسره على والده املوسر وذه ب املالكية إىل أن نفقة الولد املعسر
  (134).فاضاًل عن قوته وقوت زوجاته

                                                 

 .5/212، المبسوط، السرخسي، 372- 2/271 شرح فتح القديرابن اهلمام ،  -127
 .3/523، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/113، الفواكه الروائي 5/465، ، ر 5/588مواه ب اجلليل  -128 

 .6/492 روضة الطالبين، النووي، 3/572 مغني المحتاجالشربيين،  129
 .9/412، اإلنماا، املرداوي، 9/262، المغنيابن قدامة، -132
 .12/122، المحلىابن حزم،  -131
 .5/362، رد المحتار، ابن عابدين، 5/212، المبسوطالسرخسي،  -132
 .9/87الكاساين ، بدائع الصنائع،  -133
 .3/523، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/113، الفواكه الروائي 5/465، ، ر 5/588اه ب اجلليل مو  -134

 .4/465الزرقاين، شرا الزرقاين، 
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ومن مل يفرل ، وهو من فرل عن قوته وقوت عياله، إال على موسر النفقة ال جت ب وذه ب الشافعية إىل أنه
 (135)فال شيء عليه.

إما من ، وذه ب احلنابلة إىل أنه يشرتط أن يكون من جت ب عليه النفقة موسراً فاضاًل عن نفقة نفسه وامرأته
 ( 136) .فأما من ال يفرل عنه شيء فليس عليه شيء، ماله وإما من كسبه

نفية قالوا أما احل ،مبجرد أنه مكتس بموسراً األب  بل يكون ،ال يشرتطوا اليسار باملالاحلنابلة  بأنويالحظ 
 بأنه إذا كان قادراً على الكس ب يعترب ذلك كافياً حىت جت ب عليه النفقة.

على من ال ، جيرب على النفقة وماله فإن فرل عنه شيء وذه ب الظاهرية إىل أن النفقة تكون حبس ب حاله
 النفقة إجياب يف بينهم يسوى هؤالء كلو ، وزوجاته، وأخواته، وإخوانه، وفروعه، مال له وال عمل من أصوله

 ،بالنفقة عليهم يكلف ملشيء  نفسه نفقة عن له يفرل مل فان، أحد على أحد منهم يقدم وال، عليهم
  (137). احملرمة رمحه يذو  على النفقة على أجرب يءش ونفقتهم كسوهتم  بعد هؤالء عن فرل نإف
شيء  عن نفقة نفسه وزوجاتهرل أن يف واشرتطوا ملن جت ب عليه النفقة، الفقهاء أوجبوا النفقة على املوسرف

 .ينفق به على فرعه

  -واستدلوا باألدلة التالية:
 قال: قال جابر عن الزبري أيب عن سعد بن الليث عن قتيبة عن شعي ب بن محدأ طريق منوما روي  -1

 عن فرلفإن هلك فأل فان يءش فرل نإف عليها فتصدق بنفسك ابدأ: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 (138)." وهكذا فهكذا يءش قرابتك يذ عن فرل نإف قرابتك يذلفل يءش أهلك

فإن  ، كالزكاة  احملتار على جت ب فال مواساةالنفقة وجبت لل يف هذا احلديث إذ يدل على أن وجه الداللة
وأما من ال يفرل عليه شيء فال ، كان ملن جت ب علية النفقة ما يفرل عن نفقة نفسه جت ب عليه النفقة

  (139)شيء عليه. 
فاضاًل عن نفقة  ما ينفق عليهم يكون اشرتطوا بأن يكون ملن جت ب عليه النفقة حبيث فالفقهاء كما ذكرنا

فاليسار  .فالرابط عندهم بأن يكون له ما يفرل عن نفقته، فلم يشرتطوا أن يكون غنياً . نفسه وزوجاته

                                                 

 ، 6/492، النووي، روضة الطالبني 3/572الشربيين، مغين احملتار  -135
 .9/412، املرداوي، اإلنصاف، 9/262ابن قدامة، املغين،  -136
 .12/122، ابن حزم، احمللى -137
(جملــد 997رقــم احلــديث ) بــاب اإلبتــداء يف النفقــة بــالنفس مث أهلــه مث القرابــة كتــاب الزكــاةصممحيح مسمملم، رواه مســلم،  -138

 (.359واحد، ص)
 9/258ابن قدامة، املغين،  -139
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فقد يكون ، جرد القدرة على الكس بمب احلنفيةاليسار عند  بل اعترب، كما اعتربه احلنابلة كائنًا بالكس ب
 .وقادراً على الكس ب املنفق فقرياً 

فإن ، فليبدأ بنفسه، "إذا كان أحدكم فقرياً -:قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن جابر روىما -2
 (142)"ابدأ بنفسك مث مبن تعول ".، ويف لفظ، فإن فرل فعلى قرابته، فرل فعلى عياله

 عن فاضال إذا كان له ما ينفق على نفسه حبيث يكون ى الوالدالنفقة عل جت بث بأنه وجه الداللة يف احلدي 
 (141).فالشيء عليه شيء عنه يفرل ال من فأما ؛كسبه  من وإما، ماله من إما نفسه نفقة
 ؟وهو يستحقها على غريه فكيف تستحق عليه، ألهنا صلة، بأهنا ال جت ب على الفقري :من املعقول -2 

 (142)ألنه التزمها باإلقدام على العقد.؛لزوجةاخبالف نفقة 

 القول الثاني:
ال يشرتط يسار الولد يف نفقة ولده  بأنه(144)يف قول،  والشافعية(143)هم، قول عنديف  احلنفية ذه ب
 .الصغري
 :نفقة الصغري على أبيه املعسر الفقهاء يف ه باذبيان مل يوفيما يل

 (145)فقة أحد إال على نفقة الزوجة الولد الصغري ال جيرب املعسر على ن، ذه ب احلنفية إىل أنه

 (146)نفقتهم يف بيت املال.:وقيل
فيستقرض ويؤمر بوفائه إذا ؛ال يشرتط يسار الوالد يف نفقة ولده الصغري قول هلم بأنه يفوذه ب الشافعية 

 (147)، سواء أفرل بكس ب أو بغريه ؛أيسر

                                                 

 .7/571وقال األلباني بأنه حديث صحيح،  (3957رقم احلديث )، سنن أبي داودرواه ابو داود،  -142
 قيـــق: عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، رقـــم  بـــاب بيـــع املـــدبر ، كتـــاب البيـــوعسمممنن النسمممائينســـائي، أمحـــد بـــن شـــعي ب أبـــو عبـــد الـــرمحن، ، ال

 .7/324حل ب،  –م( مكت ب املطبوعات اإلسالمية 1986-هـ 1426، ط) (4653احلديث:) 
 .9/258ابن قدامة، املغين، -141 

 (. 342الطرابلسي ، معني احلكام، ص) -142
 .5/211سرخسي، املبسوط ال -143
 ، 6/492، النووي، روضة الطالبني 3/572الشربيين، مغين احملتار  -144

 .5/362، ابن عابدين، رد احملتار، 5/212السرخسي، املبسوط،  145 
 . 5/337ابن عابدين، رد احملتار،  -146
 ، 6/492روضة الطالبني النووي،  -147
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، معسرًا يستقرض وينفق عليه فإذا كان األب ،غرياليسار يف نفقة الص بأهنم مل يشرتطواويترح من ذلك، 
ففي النفقة عليه إحياء له فكما جت ب النفقة على نفسه ، ألنه عاجز عن الكس ب لصغره ؛ولعل مرد ذلك
 .جت ب على بعره

 :واستدلواعلى قولهم باألدلة التالية
 [7، ]الطالق، " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اهلل " :قوله تعاىل -1

فكما ال تسقط عنه نفقة نفسه لعسرته ، اآلية الكرمية أن استحقاق الصغار ألهنم أجزاؤه ووجه الداللة يف
 .(148)فكذلك نفقة أوالده 

فكما ال تسقط عنه نفقة ، فاستحقاق أوالده الصغار ألهنم أجزاؤه، وذلك ملوج ب البعرية: املعقول من -2
 ( 149)نفسه لعسرته فكذلك أوالده. 

 ختار:الرأي امل
"ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها هلا ما   :.وذلك لقوله تعاىليسار الوالد لوجوب النفقة عليه يشرتطفإنه 

 كسبت وعليها ما اكتسبت" 
 .ألنه يف النفقة عليهم إحياء هلم ويف االمتناع عن النفقة إضرار بالولد، األوالد الصغار ويستثىن من ذلك

 (152).املرأة باالستدانة على الزور ترجع هبا إىل الزور إذا أيسرضي القا فإذا كان األب فقرياً يأمر 

 -:اتحاد الدين بين المنف  والمنف  عليه -الشرط الرابع: 
فهل يشرتط ، فإذا كانت النفقة للفروع على األصول، ا اد الّدين لوجوب النفقة شرتطي من الفقهاء من

 ؟ لوجوب النفقة هلم ا اد الّدين

  - :في هذا الشرط على قوليناختلف الفقهاء 
، واحلنابلة يف رواية (153)، والشافعية (152)، واملالكية (151)، الفقهاء من احلنفيةذه ب  -:القول األول

 . مع اختالف الدين على الوالد للولد على أن النفقة جت ب (155)والظاهرية(154)

                                                 

 وخترجيه. 3/572مغين احملتار  -148
 5/212السرخسي، املبسوط،  -149
 (. 342، الطرابلسي، معني احلكام، ص )4/354.، ابن جنيم، البحر الرائق، 5/337ابن عابدين، رد احملتار  - 152
 .4/376ابن اهلمام، شرا فتح القدير، -151
ســـهل املـــدارك، ، مالـــك، ســـرار الســـالك شـــرا أ493/ 1، مالـــك، الثمـــر الـــدواين، 5/588املـــرداوي، مواهـــ ب اجلليـــل،  - 152

2/252. 
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 واستدلوا بما يلي:
  "السبيل وابن واملسكني حقه القرىب ذا وآت" -:قوله تعاىل- 1

مىت  النفقة  وأيرا هذا الدليل عام يف (156).السبيل وابن وللمساكني القرىب لذى حقاً  وجل عز اهلل فأوج ب
 كان اإلبن حمتاجاً، فإن له حقاً على قريبه بالنفقة وذلك من باب صلة الرحم. 

،  اختالفه وذلك ألهنا جت ب مع اتفاق الّدين فتج ب مع، بأهنا جت ب مع اختالف الدين -1-:القياس -2
 (157).كنفقة الزوجة

 (158).أهنم كاملسلمني ألنه حكم بني مسلم وكافر فيحكم بينهم حبكم اإلسالم -2
فنفقة الولد ، فموج ب نفقة الولد غري موج ب نفقة الزوجة قياس مع الفارقالقياس  هذا : بأنويرد عليهم

  .وكالمها خمتلف عن اآلخر، جت ب للبعرية ونفقة الزوجة جت ب للمعاوضة
 ، فهذا ال يعترب دلياًل على وجوب النفقة.ما قوهلم بأنه حيكم بينهم حبكم اإلسالمأ
فألنه ، لعموم األدلة ولوجود املوج ب وهو البعرية جت ب على املسلم نفقة الكافرأنه  -املعقول: من -2

 (159).جزءه فيكون يف معىن نفسه

 .الّدين النفقة مع اختالف ال جت ب هأن( 162) ،الراجحة عندهم رواية يف احلنابلة ذه ب :القول الثاني

 واستدلوا على قولهم باألدلة التالية:
 .ال جت ب النفقة كاملرياث :القياس -1

أجي ب بأن املرياث مبين على املناصرة وهي مفقودة عند اختالف  ؟هال كان كاملرياث:قيل فإن:ويرد عليهم
 األبعاض. الّدين. فتج ب نفقة كل ذي رحم حمرم بشرط اتفاق الّدين يف غري

 [233:بقوله تعاىل" وعلى الوارث مثل ذلك "]البقرة واستدلوا

                                                                                                                                                         

 .11/489، املاوردي، احلاوي، 3/569الشربيين، مغين احملتار،  - 153
 .8/2436، البهويت، كشاف القناع، 9/262ابن قدامة، املغين،  - 154
 . 12/127ابن حزم، احمللى،  -155
 12/124، المحلى ابن حزم،  -156
 . 9/262ابن قدامة، املغين،  -157
 .312/، 6ل ملختصر خليل، النفقة، النكاا التار واألكلي -158
 3/569، الشربيين، مغين احملتار،  4/376ابن اهلمام، شرا فتح القدير،  - 159
 .9/262ابن قدامة، املغين،  -162

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 33 

 (161) .فوجه الداللة يف اآلية الكرمية يف قوله "مثل ذلك " هو نفي املرارة
 (162).الجت ب مع اختالف الّدين ألهنا مواساة على سبيل الرب والصلة -:املعقول– 2

وجبت على سبيل املواساة فال يثبت  لّدين ألن النفقةمع اختالف االنفقة أما الذين قالوا بأنه ال جت ب 
 .:"وصاحبهما يف الدنيا معروفاً"كنفقة كاألقارب لقوله تعاىل  ألن استحقاقها بطريق الصلة، استحقاق النفقة

وذلك ألن ، من املصاحبة باملعروف أن يتقل ب يف نعم اهلل ويدعهما ميوتان جوعاَ  بأنه ليس -:ويرد عليهم
  (163).الوالد مبنزلة استحقاق األبوين تبارباع استحقاقهم

 :سبب الخالا 
جت ب  : بأنهفقالواسب ب اخلالف هو بأن من قال بوجوب النفقة فإن للقري ب حقًا على قريبه بالنفقة، ولعل 

 .فألنه جزءه فيكون يف معىن نفسه، لعموم األدلة ولوجود املوج ب وهو البعرية على املسلم نفقة الكافر
وجبت على سبيل املواساة فال  ألن النفقةوذلك  مع اختالف الّدينالنفقة وا بأنه ال جت ب أما الذين قال 

:"وصاحبهما يف الدنيا كنفقة كاألقارب لقوله تعاىل  ألن استحقاقها بطريق الصلة، يثبت استحقاق النفقة
 .معروفاً"

 الرأل المختار:
يشرتط اتفاق الّدين لوجوب النفقة على فال ، بأن القول األول هو الراجح يتبنيوبناًء على ما سبق 

وأيرا للجزئية فكما جت ب عليه نفقة نفسه جت ب عليه ، وذلك لعموم األدلة الواردة يف نفقة الفروع.األوالد
 . نفقة جزئه

                                                 

 .3/579الشربيين، مغين احملتار،  -161
 .9/262ابن قدامة، املغين،  -162
 .5/214السرخسي، املبسوط،  -163
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 المطلب الخامل
 حكم دعوى النفقة

ل جيوز له رفع دعوى فه ،إذا امتنع الوالد عن أدائها ال بد من معرفة حكم دعوى الولد على والده يف النفقة
  -:يطال ب هبا والده بالنفقة؟ وفيما يلي حكم الدعوى

على أنه للولد  (168)والظاهرية (167)واحلنابلة (166)والشافعية (165)واملالكية (164)فقد اتفق الفقهاء من احلنفية
 .مطالبة أبيه بالنفقة

  -:يف هذه املسألة ك للتفصيلوذل يف حكم املطالبة القرائية للوالد وال بد من عرض ملا ذه ب إليه الفقهاء
جت ب بالقراء وال شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القراء حىت كان  ذه ب احلنفية إىل أن نفقة األوالد

 (169).عن أدائها وجيرب عليها إذا امتنع، عليه أن ينفق عليهم ديانة
قترى قوهلم الناس م وهو، قطعاً  فإنه حممول على املالء وذه ب املالكية إىل أنه إذا طول ب األب بنفقة االبن

فإن امتنع من النفقة ، (172)وعكسه نادر ، والفرق أن الغال ب وجوب نفقة االبن على األب، حممولني عليه
 (171).ويقتلهم على ولده الصغري حيبس ألنه يرر هبم

الواجبة فلالبن مطالبة أبيه بنفقته ، وذه ب احلنابلة إىل أنه إذا امتنع األب من النفقة الواجبة على االبن
 (172).حببسه حىت يسلم النفقة فإذا امتنع فللحاكم أن حيكم، عليه

 (173)إال أهنم يف حبس الوالد بالنفقة ذهبوا إىل أنه حيبس يف نفقته.، أما الشافعية مل يصرحوا حبكم املطالبة
 ويفهم من ذلك أن القاضي حيكم حببس الوالد بعد ادعاء الولد بامتناع األب من النفقة 

                                                 

 (.342(، الطرابلسي، معني احلكام، ص)354-353/ 4، البحر الرائق، 362/ 4فتح القدير، ابن مهام، شرا  -164
 .6/616، ، مواه ب اجلليل، 4/464الزرقاين، شرا الزرقاين،  -165
 .13/27، العزيز الشرا الوجيز، 8/312النووي، روضة الطالبني،  -166
 ، 5/296ملقنع، ، ، ابن مفلح، املبدع شرا ا7/152املرداوي، اإلنصاف،  -167

 ، 6/98العثيمني، الشرا املمتع على زاد املستقنع،  
 .12/121ابن حزم، احمللى،  -168
 .362/ 4ابن مهام، شرا فتح القدير،  - 169
 .4/464الزرقاين، شرا الزرقاين،  -172
 .6/616احلطاب، مواه ب اجلليل،  -171
، العثيمـــني، الشـــرا املمتـــع علـــى زاد املســـتقنع، 5/296املقنـــع، ، ابـــن مفلـــح، املبـــدع شـــرا 7/152املـــرداوي، اإلنصـــاف،  -172

6/98 . 
 .13/27، الرافعي، العزيز شرا الوجيز، 8/213النووي، روضة الطالبني،  -173
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وجيرب على نفقة اإلناث وإن مل يكّن ، اهرية بأنه جيرب األب على نفقة أوالده ذكورًا و إناثاً وذه ب الظ
 (174)فيجرب بالنفقة عليهم.، حمتاجني ومل جيرب على نفقة الذكور إال أن يكونوا زمىن، زمنات

ناث وإن مل يكن زمنات واإل، ويفهم من ذلك بأنه جيرب األب بالنفقة على أوالده الكبار الزمىن من الذكور
 .بالقراء وذلك إذا امتنع من النفقة عليهم

 :واستدلوا باألدلة التالية
 (175) حيث قرى هلند أن تأخذ من مال زوجها أيب سفيان.، قراء الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلند-1
 -:من املعقول-2
فإذا امتنع من ، أوالده ديانةفكان على األب النفقة على ، إن النفقة واجبة على األب قبل القراء -أ

  (176)النفقة عليهم جت ب عليه النفقة قراًء.

النفقة على ولده يكون كالقاصد اهلالك ومن قصد إهالك ولده حيبس حىت يد فع  إذا امتنع األب من-ب
 (177) .نفقة ولده

 وهذا يدل على جواز رفع دعوى على الوالد للمطالبة بالنفقة. 

، عاً للولد مطالبة أبيه بالنفقة قراًء إذا امتنع من النفقة على أوالده ذكوراً وإناثاً ويفهم مما سبق بأنه جيوز شر 
 (178)وال جيدون من يستأجرهم. و واشرتط للذكور أن يكونوا زمىن حمتاجني وإن كانوا أصحاء

الف للحاكم أن حيكم حببسه حىت يسلم النفقة خم هبأنأي ( فإن قالوا إن هذا األمر أي )املطالبة بالنفقة
، االبن بالنفقة فله ذلك وله حبسه فإذا طال ب، بأن األب هو اخلارر عن املروءة فالرد عليهم: ،للمروءة

 (179).فهي كالزكاة جيرب اإلنسان على بذهلا للمستحق والعلة يف ذلك أن النفقة واجبة بأصل الشرع

                                                 

 .122-12/121ابن حزم، احمللى،  -174
 . 3/81النووي، منهار الطالبني،  -175
 .4/362ابن مهام، شرا فتح القدير، -176
 .22/98بسوط، السرخسي، امل -177
 .4/352ابن جنيم، البحر الرائق،  -178
 .6/98العثيمني، الشرا املمتنع على زاد ملستقنع،  -179
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 السادس المطلب 
 نفقة األوالد في قانون األحوال الشخمية األردني

( ويف 172، 169، 168) :نون األحوال الشخصية األردين جاء احلديث عن نفقة األوالد يف املادةويف قا
 :مايلي  ليل وشرا املواد القانونية

 [161في المادة ] :أواًل: في النفقة 
إذا مل يكن للولد مال فنفقته على أبيه ال يشاركه فيها أحد ما مل يكن األب فقريًا عاجزًا عن النفقة  -أ
 كس ب آلفة بدنية أو عقلية.وال
وإىل أن يصل إىل احلد ، تستمر نفقة األوالد إىل أن تتزور األنثى اليت ليست موسرة بعملها وكسبها -ب

 الذي يتكس ب فيه أمثاله ما مل يكن طال ب علم. 
 :من املادة مايلي ويفهم

 اً على الكس ب.القانون أوج ب نفقة الولد على والده بشرط أن يكون األب موسراً و قادر  بأن-1

 .واستثناه من القادرين على الكس ب، أوج ب النفقة لطال ب العلم-2

  -:ومن المآخذ على هذه المادة

وال بد من  ديد السن املعترب لوصول  .مل حيدد القانون السن الذي يصل فيه الذكر إىل حد الكس ب -1
  .حد الكس ب يف القانون

يفصل يف  وكذلك من ال جيد عماًل. فلم، قعده عن الكس بنفقة الولد املريض مرضًا ي أغفل القانون-2
 العجز اليت متنع صاحبها عن االكتساب. أشكال

  :وبالرغم مما لوحظ من ثغرات يف القانون إال أن شروا القانون استدركت بعض هذه امللحوظات ومنها
قت عادت نفقتها على فإذا طل، جت ب نفقة البنت الفقرية على أبيها مهما بلغت من السن حىت تتزور - 1

 ولكن إذا اكتسبت بعمل شريف ال يتنا  مع وظيفتها ، وال جيوز لألب أن جيربها على االكتساب، أبيها
إال إذا  ، سقطت نفقتها عن األب، كخياطة وتعليم وتطبي ب وما أشبه ذلك،  األخالقية وال يعرضها للفتنة

 (182)فاية. فعلى األب إكمال نفقتها إىل الك، كان كسبها ال يكفيها

                                                 

م( املطــــابع 1998-هــــ 1419ملحـــم، الشـــرا التطبيقـــي لقـــانون األحـــوال الشخصـــية، أمحـــد ســـامل ملحـــم الطبعـــة األوىل ) -182
 (. 225العسكرية، عمان، مكتبة الرسالة احلديثة، )ص 
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إال أن يكون فقريًا عاجزًا عن ، إذا بلغ الصيب أو وصل إىل حد التكس ب ال جت ب نفقته على أبيه-ر
أو كان عاجزًا عن الكس ب حكماً ، أو لكونه مريرًا مرضًا مينعه من العمل كالعمى والشلل، الكس ب

فاستثنت املادة طال ب ، فتج ب حينئذ نفقته على أبيه، لطلبه للعلم أو لعدم سري الكس ب بسب ب البطالة
 (181)العلم حىت ال يشغله الكس ب عن طل ب العلم. 

 [: 169في المادة ] رانياً: نفقة التعليممممم:
 -على ما يلي: (169نمت المادة )

)األوالد الذين جت ب نفقتهم على أبيهم املوسر يلزم بنفقة تعليمهم أيرًا يف مجيع املراحل التعليمية إىل أن 
 ويشرتط يف الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ، دة جامعيةينال الولد أول شها

 على ذلك كل حبس ب حال األب عسراً ويسراً على أن ال تقل النفقة على مقدار الكفاية(.
 :ويفهم من هذه املادة ما يلي

أول شهادة وجعل حد نفقة التعليم حىت ينال ، أوج ب القانون نفقة التعليم يف كافة املراحل الدراسية
 :ويشرتط لوجوب نفقة التعليم للولد شرطان مها .جامعية

 أن يكون الولد ناجحاً. -1
 أن يكون ذا أهلية.-2

وقد ألزم القانون اآلباء بتعليم األبناء إىل ، وتكون النفقة حبس ب حال األب بشرط أن ال تقل عن الكفاية
 (182) ومبىن هذا الرأي على السياسة الشرعية.، أول درجة جامعية

ومل ترع شروطًا للعلم الذي ألجله فرضت ، شروطًا لطال ب العلم وضعت بأهنا ويأخذ على هذه املادة
 أو يكون العلم حمرماً.، فقد يكون العلم ال فائدة له، النفقة

  .بوضع شروط وضوابط للعلم الذي جت ب فيه النفقة يف قانون األحوال الشخصية وجتدر اإلشارة
 

                                                                                                                                                         

م(، دار الـــوراق، بـــريوت، 2221-هــــ 1422اســـباعي، شـــرا قـــانون األحـــوال الشخصـــية، مصـــطفى الســـباعي، الطبعـــة التاســـعة )ا-
1/322. 

 .1/322السباعي، شرا قانون األحوال الشخصية،  -181
الفكـر، م(، دار 1997-هـ 1417السرطاوي، شرا قانون األحوال الشخصية، د. حممود علي السرطاوي، الطبعة األوىل ) -182

 .3/612عمان، 
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 [121في المادة ] جة:رالثًا: نفقة المعال
  -(على مايلي:172لقد نصت املادة)

 األوالد الذين جت ب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة عالجهم. -1
وكانت األم وموسرًة قادرًة ، إذا كان األب معسرًا ال يقدر على أجرة الطبي ب أو العالر أو نفقة التعليم-2

وكذلك إذا كان األب غائباً ، هبا عليه حيث اليسارعلى ذلك تلزم هبا على أن تكون ديناً على األب ترجع 
 يتعذر  صيلها منه.

إذا كان األب واألم معسرين فعلى من جت ب عليه النفقة عند عدم األب نفقة املعاجلة أو التعليم على أن -3
 تكون ديناً على األب يرجع املنفق هبا عليه حني اليسار. 

  -:ويفهم من هذه المادة ما يلي
 .فاعترب القانون العالر من النفقة.الذي جت ب نفقته على األب جت ب للولد عالرنفقة ال-1
وتكون دينًا على األب ، واألم موسرة أو غائباً  إذا كان األب معسراً  إىل األم تنتقل نفقة العالر والتعليم-2

 .أيسر ترجع عليه إذا

 دينًا على األب ي يرجع عليه إذاوتكون  ،جت ب نفقة العالر والتعليم على من جت ب عليه نفقة الولد-3
 . أيسر

وامللبس باإلضافة إىل ذلك تشمل ، واملسكن، ويظهر من قانون األحوال الشخصية بأن النفقة تشمل الطعام
وإن كانت خاصة بنفقة الزوجة على  وذلك كما جاء يف املادة اخلامسة ،التعليم ومصاريف العالر نفقة

فيج ب إنزاله على مجيع النفقات سواء أكانت نفقة زوجة أو نفقة ، ًا للنفقةإال أنه يعترب تعريفًا عام، زوجها
 (183) صغار أو نفقة أقارب.

                                                 

 (.68-67(، املشكالت العملية يف الدعاوي الشرعية، كمال صاحل البنا، جملد واحد، مصر، ص) 2222البنا، ) -183
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 السابعالمطلب 
 المحكمة المختممة في دعوى النفقمة وإجراءاتها

 
 -:أواًل: المحكمة المختمة في دعوى النفقة

 -:الثالثة على أنهلقد نص قانون أصول احملاكمات الشرعية يف الفقرة اخلامسة من املادة 
وفاقدي األهلية ، والصغار، والفروع، حق تقدير النفقة لألصولحلكمة إقامة املدعي أو املدعى عليه " 

 وطل ب احلرانة وتقدير أجرة الرضاع واملسكن ". ، والزوجات
قانون ويفهم من هذه املادة بأن طل ب تقدير النفقة من الدعاوى املستثناة من أحكام املادة الثالثة من ال

لكل من حمكمة املدعي ومبقترى الفقرة اخلامسة منها واليت جعلت صالحية النظر يف دعاوى النفقات 
فجاء لفظ النفقة عامًا يف الدعاوى ، وبغض النظر عن مكان إقامة املطلوب منه النفقة ،واملدعى عليه

  (184)املستثناة من املادة الثالثة. 

 -:إجراءات دعوى النفقة -:رانياً 
 كون اإلجراءات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية كما يلي: وت 

 املرحلة األوىل: كتابة الئحة الدعوى وتقدميها للمحكمة: 
 ................:............ رقم الدعوى األساسي.لدى حمكمة الشرعية يف....

......... حمل ...........:............... شهرته.....:............... االسم.....:املدعي
 ....................:إقامته

............... حمل .....:............... شهرته.....:............... االسم.....:املدعى عليه
 ....................:إقامته

 نفقة ابن. املوضوع:
 الوقائمممممع:

 املدعى عليه هو والد املدعي نسباً. -1

                                                 

م(، 1999 -هــ 1422داوود، القرارات االستئنافية يف قانون األحوال الشخصـية، أمحـد حممـد علـي داوود، الطبعـة األوىل ) -184
 (.1243ان، ص) مكتبة الثقافة للنشر، عم
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وال ملكًا وهو عاجز وال يستطيع العمل حيث أن يعاين املدعي فقري احلال ال مال له  -2
 .............من....

املدعى عليه موسر بكسبه وماله ويستطيع دفع نفقة للمدعي مبا يزيد عن حاجته وحاجة من يعيل إال  -3
 أنه ممتنع عن ذلك بغري وجه حق وال سب ب مشروع رغم املطالبة املستمرة.

 البّينات: 
 بّينة خطية رمسية.

 .................. ومن.....نة شخصية وهي شهادة كل من....بيّ 

 :الطلب
احلكم ، يلتمس املدعي من احملكمة املوقرة تبليغ املدعى عليه موعد اجللسة ودعوته للمحاكمة وبعد الثبوت

 له بنفقة كغاية على والده وترمني املدعى عليه الرسوم املصاريف وأتعاب احملاماة. 
 ....................:املدعـــــي   
 (185)...............:تاريد  رير الدعوى 

                                                 

م( 2222 -هــ1421عبابنة، إيراحات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية، علي إبراهيم مصطفى عبابنة، الطبعـة األوىل )-185
 (.32-32ص) 
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 المرحلة الثانية: دفع الرسوم وتسجي  الدعوى: 
ويرفق معها صورًا هلا بعدد املدعى عليهم إن كانوا أكثر من ، بعد أن يقّدم املدعي الدعوى إىل احملكمة

وتأخذ رقم يف ، ساس للمحكمةواحد. مث يقوم الكات ب أو رئيس الكتاب بتسجيل الدعوى يف سجل األ
ويعترب مبدأ الدعوى من ، السجل مث يطل ب من املدعي دفع الرسوم لدى احملاس ب وإحرار وصل بذلك

 (186)تاريد استيفاء الرسم. 

 -:المرحلة الثالثة: التبليغ
 مث، بعد ذلك يقوم كات ب الربط بتحديد موعد للنظر بالدعوى )موعد اجللسة( ويوقع املدعي على املوعد

 تقوم احملكمة بتبليغ املدعى عليه بطرق التبليغ املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات الشرعية املادة
(18-19-22-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-31) 

ويبلغ املدعى عليه أو وكيله وجي ب على من تسلم األوراق القرائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً حبصول 
 { من قانون أصول احملاكمات الشرعية.21ء يف املادة }كما جا،  التبليغ

 وبعد أن يتم تبليغ املدعى عليه بطرق التبليغ املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات الشرعية.  
وجيوز للمحكمة أن ، مث يعيد احملرر النسخة األصلية من التبليغ إىل احملكمة مع شرا واقعة احلال عليها

{ قانون أصول احملاكمات 22كما جاء يف املادة}،  ق على هذا الوجه تبليغًا صحيحاً تعترب تعليق األورا
 الشرعية. 

 :المحاكمة المرحلة الرابعة:
  -:وفي ما يلي بيان ذلك وذلك في حال حضور الفرقاء وغيابهم

 يف حالة حرور املدعي واملدعى عليه معاً:  -أ
أو من ميثلهم قانونيًا أمام ، باملناداة على الطرفنيتبدأ اإلجراءات يف املوعد املرروب للمحاكمة  -1

ويذكر اسم القاضي الذي ، الذي يتألف من قاٍض وكات ب، مث يعقد اجمللس الشرعي، القاضي للمحاكمة
، دون كات ب معه، عقد اجمللس الشرعي واسم احملكمة املختصة وال جيوز للقاضي أن ينظر يف الدعوى منفرداً 

[ من قانون أصول احملاكمات 68وأقوال الشهود كما نصت املادة ]، أقوال الفرقاءفمن مهام الكات ب تدوين 
 الشرعية. 

ومعروفان ، عند حرور الفرقاء يتم إثبات حرورمها مبحرر اجللسة ويبني القاضي بأهنما مكلفان شرعاً -2
، جلهالة عنهماوذلك حىت تنتفي ا، بواسطة وثيقة اإلثبات )اهلوية الشخصية( أو التعريف بواسطة الشهود

                                                 

 (.12قانون أصول احملاكمات الشرعية، املادة ) -186

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 42 

أما إذا حرر وكالء عنهما أو عن ، ألن من شروط صحة الدعوى عدم جهالة املدعي أو املدعى عليه
 (187)فعلى الوكيل أن يربز وكالته الشرعية املعتربة للقاضي.، أحدمها

حىت ، ويفسد احلكم إذا مل يذكر يف حمرر الدعوى اسم الوكيل ومستند وكالته ببيان رقمها وتارخيها ونوعها
 (188)(. 12223كما جاء يف القرار رقم )،  تتوفر اخلصومة بني الطرفني

موعد اجللسة تقرر احملكمة السري حبقه غيابيًا بناًء على طل ب ، أما إذا مل حيرر املدعى عليه بعد تبليغه-ب
 .املدعي

لثانية من تسقط الدعوى كما جاء يف الفقرة ا، فإذا حرر املدعى عليه ومل حيرر املدعي وطل ب اإلسقاط
 (189)[ من قانون أصول احملاكمات الشرعية. 52املادة ]

فإذا كانت سريًة فال بد ، وقد تكون احملاكمة سرية، بعد ذلك يبدأ القاضي باحملاكمة الوجاهية العلنية -3
 .من بيان سب ب ذلك

هناك لبس أو فإذا كان ، تالوة الئحة الدعوى املكتوبة وتكرار مرموهنا يف احملرر يف اجمللس الشرعي-4
 فإن القاضي يسأل املدعي عنه ليوضحه.، نقص أو غموض ميكن تصحيحه دون أن يبطلها

إذا نصت على أنه: )إذا أغفل املدعي شيئاً ، [ من قانون أصول احملاكمات الشرعية42كما جاء يف املادة ]
 (.جي ب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه وال يعد ذلك تلقيناً إال إذا زاده علماً 

عن  يسأل القاضي املدعى عليه، مث بعد ذلك إذا كانت الدعوى صحيحًة واضحًة خاليًة من النقص 
 (192)الدعوى ويطل ب منه اإلجابة عن الدعوى املوجهة إليه. 

 -:جواب المدعي عليه :المرحلة الخامسة 
 ويكون جواب المدعى عليه بأحد األمور ااتيمة: 

فيلزمه ، حكم عليه مبوج ب هذا اإلقرار، ملدعى عليه باإلقرار باملدعى بهاإلقرار باملدعى به: فإن أجاب ا-1
 ألن اإلقرار حجة ملزمة على املقر. ، القاضي مبا أقر

                                                 

ـة، جعفــر حممــد عبــد القــادر الصــرايرة، جامعــة م(، دعــاوي النفقــات وتطبيقاهتــا يف احملــاكم الشــرعية األردنيــ2225الصــرايرة ) -187
 (.82مؤتة، ص) 

 (، املرجع السابق.38عبابنة، إيراحات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية، ص ) -188
 (، املرجع السابق.92عبابنة، إيراحات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية، )ص  -189
 ، املرجع السابق.83اكم الشرعية، ص الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاهتا يف احمل -192
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( من جملة األحكام الشرعية: )إن أقر املدعي عليه ألزمه احلاكم بإقراره وإن أنكر 1817وقد نصت املادة )
 طل ب البينة من املدعي(

 فال يقبل منه أن يقول ما أظن له عندي شيئاً. ،  اإلنكار أن يكون صرحياً ويشرتط يف -اإلنكار:-2
وإن قال ال ، حكم مبوجبها، فإن أتى هبا وقبلها، فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟، فإن صرا باإلنكار

 يقول: لك ميينه. ، بينة يل
، بالنكول بل ترد على املدعي فنكل عن اليمني مل يقض  عليه القاضي، ولو أنكر املدعى عليه واستحلف

  (191)فإن حلف قرى له.
[ من جملة األحكام العدلية على أنه )إن أثبت املدعي دعواه بالبينة حكم احلاكم 1818إذ نصت املادة ]

 بذلك وإن مل يثبت يبقى له حق اليمني فإن طلبه كلف احلاكم املدعى عليه باليمني(. 

                                                 

زادة أفنـــدي، نتـــائج األفكـــار، يف شـــرا كشـــف الرمـــوز واألســـرار، مشـــس الـــدين أمحـــد بـــن قويـــدر،  قيـــق، عبـــد الـــرزاق غالـــ ب -191
 (.176-174(، ص)8لبنان(اجلزء)–م(دار الكت ب العلمية )بريوت 2223-هـ1424( )1املهدي، طبعة)

م( دار الكتــــ ب 1998-هـــــ1419()1لتقــــى األحبــــر،  قيــــق، خليــــل عمــــران املنصــــور، طبعــــة )الكيلــــويب، جممــــع األهنــــر يف شــــرا م-
 .352-3/343لبنان (–العلمية)بريوت 

هـ(، الذخرية، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بـن عبـد الـر محـن الصـنهاجي املعـروف بـالقرايف،  قيـق أيب 684القرايف ) -
 . 435-434/)8م( دار الكت ب العلمية )بريوت لبنان (2221-هـ1422()1إسحاق أمحد عبد الرمحن، طبعة )

 ( 1الغرياين، مدونة الفقه املالكي، الصادق عبد الرمحن الغرياين، طبعة ) -
 (.336-335(، ص)4لبنان(جزء )–م(، مؤسسة الريان )بريوت 2222-هـ1423) 
وردي البصـري،  قيـق، علـي أمحـد معـوض، عـادل أمحـد عبـد املاوردي، احلاوي الكبري، أبو احلسني، علي بن حممد بن حبي ب املـا -

 .312-16/329لبنان ( –م(دار الكت ب العلمية )بريوت 19943-هـ1414( )1املوجود، طبعة )
ـــــــــــــووي )- ـــــــــــــن شـــــــــــــرف النـــــــــــــووي الدمشـــــــــــــقي،  قيـــــــــــــق، عـــــــــــــادل 676الن ـــــــــــــا حيـــــــــــــىي ب  هــــــــــــــ(، روضـــــــــــــة الطـــــــــــــالبني، أبـــــــــــــو زكري

 (. 326-322(، ص)8م( جزء )2223-هـ1422أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، طبعة خاصة )
-هـــ1423هـــ (املبــدع شــرا املقنــع، برهــان الــدين أبــو إ ســحاق إبــراهيم بــن حممــد، دار الكتــ ب العلميــة، طبعــة )884ابــن مفلــح، )-

 .52-12/43م (، 2223
يـــــــة، م(، دار الكتـــــــ ب العلم1997-هــــــــ 1418( )1(هــــــــ، اإلنصـــــــاف يف معرفـــــــة الـــــــراجح مـــــــن اخلـــــــالف، ط)885املـــــــرداوي ) -

 (.246-225(ص)11جزء)
(، 1م(، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، ر)2224أمحد داوود، أصول احملاكمات الشرعية، د. أمحد حممد علي داود، الطبعـة األوىل )-

 (.274-273ص) 
ص) م( دار ابـــن حـــزم، بـــريوت، ، 2224-هــــ 1424جملـــة األحكـــام العدليـــة، بعنايـــة بســـام عبـــد الوهـــاب اجلـــايب، الطبعـــة األوىل )-

484 .) 
 (. 84الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية، ص )-
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ومل يكن به آفة متنعه من الكالم فقرى القاضي ، بال أو نعملو سكت املدعى عليه ومل جي ب  السكوت:-3
 بالنكول صح ذلك. 

فإن كان به آفة متنعه من الكالم فال يعد سكوته إنكاراً ففي حالة اإلنكار يطل ب من املدعي إثبات دعواه. 
 (193) تطبيقاً حلديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم " البينة على املدعي واليمني على من أنكر ". (192)

، )إذا أصر املدعى عليه على سكوته عند االستفهام :[ من جملة األحكام العدلية1822وقد نصت املادة ]
، يعد جوابه هذا إنكاراً ، فيعد سكوته إنكاراً وكذلك لو أجاب بقوله: ال أقر وال أنكر، وال نعم، ومل يقل: ال

 وتطل ُب البينة من املدعي(.
وحيق للمدعي أن يطل ب من ، ف احملكمة املدعي إثبات دعواُه بالبينةففي حالة إنكار املدعى عليه تكل

فإن طل ب صاح ب البينة اإلمهال لتزويد ، القاضي تأجيل اجللسة وإمهاله حىت يتمكن من إحرار البينة
 .(194)احملكمة بعناوين الشهود فعلى احملكمة إمهاله ال أن ترفض طلبه (. 

فإن القاضي حيكم بذلك للمدعي أما إذا عجز عن إثبات ، نةفإذا متكن املدعي من إثبات دعواه بالبي
فإن على احملكمة وبعد أن اعتربت املدعي عاجزًا عن إثبات الدعوى أن تفهمه بأن له احلق يف ، دعواه

إن تصور صيغة اليمني الشرعية ومن مث توجيهها إىل ،  ليف املدعى عليه اليمني الشرعية وبناًء على طلبه
 (195)فإن رفرت حلفها وبأي صورة كانت يعترب ناكاًل عن حلف تلك اليمني (. ، إياها املطلوب  ليفه

[ أنه ميكن للمدعي أن يثبت دعواه 75-56وقد بني قانون أصول احملاكمات الشرعية يف املادتني ]
 بالوسائل اآلتية: 

 (196) البينة اخلطية.-2 البينة الشخصية.-1
                                                 

رواه البخـــاري، صـــحيح  16/329، املـــاوردي، احلـــاوي الكبـــري، 3/349الكيلـــويب، جممـــع األهنـــر يف شـــرا ملتقـــى األحبـــر،  -192
 .312-(426( )ص 2513البخاري، حديث رقم )

 (426( )ص 2513رقم ) رواه البخاري، صحيح البخاري، حديث -193
 (.115( )ص 37254عبابنة، إيراحات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية، قرار رقم ) -194
، املــاوردي، الزرقــاين، 435-434/)8، القــرايف، الــذخرية، 352-3/343الكيلــويب، جممــع األهنــر يف شــرا ملتقــى األحبــر،  -195

 ، 312-16/329، احلاوي الكبري، 253-7/252شرا الزرقاين، 
 . 52-12/43ابن مفلح، املبدع شرا املقنع، 

هـــ (الكــايف يف فقــه اإلمــام امحــد، شــيد اإلســالم موفــق الــدين عبــد اهلل بــن قدامــة،  قيــق، حممــد فــارس، مســعد 622ابــن قدامــة )  -
 . 4/267لبنان(، –م(، دار الكت ب العلمية )بريوت 1994-هـ1414()1عبد احلميد السعدي، طبعة)

  (. 84اوي النفقات وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية )ص الصرايرة، دع 
 (. املرجع السابق.128( )ص 18733، 18545عبابنة، إيراحات يف قانون أصول احملاكمات الشرعية، قرار رقم ) -

 ( املرجع السابق.852الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية )ص  -196
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  :وفيما يلي بيان املادتني وشرحهما
[ من قانون أصول احملاكمات الشرعية: )إذا استند املدعي يف 56البينة الشخصية: إذ نصت املادة ]-1

دعواه إىل البينة الشخصية جي ب عليه أن حيرر شهوده عندما يطل ب منه ذلك ويشمل هذا احلصر بينة 
ة حسبة(. ونصت التواتر. وال جيوز تسمية شهود آخرين إال إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهاد

 [ من القانون املدين بأن أدلة إثبات احلق هي البيانات التالية:72املادة ]
 (197) واليمني.، اإلقرار، اخلربة، املعاينة، القرائن، الشهادة، الكتابة

 -تقسم املستندات إىل قسمني: البيانات الكتابية:-2
  .ب  مستندات عرفيةمستندات رمسية  -أ

 القانون على:  [ من75إذ نصت املادة ]
املستندات الرمسية: هي اليت ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزوار وشهادة امليالد -أ

  (198).الصادرة إثر الوالدة والوثائق اليت ينظمها كات ب العدل
 (199) املستندات العرفية: وهذا ال يثبت مرموهنا إال باملصادقة عليها من اخلصم: -ب
 عـــي: دفع دعوى املد-4

، الدفع: هو اإلتيان بدعوى من قبل املدعى عليه تدفع دعوى املدعي مثاًل: إذا ادعى أحداً من جهة القرض
دعى عليه: أنا كنت أديُن ذلك

ُ
أو ليس لك هذا ، أو كنا تصاحلنا، أو أنت كنت ابرأتين من ذلك، وقال امل
 (222) .ليه دفعت خصومة املدعيأو رهنه وبرهن ع، أو هذا الشيء أعارنيه فالن الغائ ب، املبلغ

                                                 

 ( املرجع السابق.96قانون أصول احملاكمات الشرعية )ص  عبابنة، إيراحات يف -197
(، مصــــر 1975العرموســــي، اصــــول املرافعــــات الشــــرعية يف مســــائل األحــــوال الشخصــــية، أنــــور املروســــي، الطبعــــة الثالثــــة ) -198

 (.742-735اإلسكندرية، ص)
 سابق.، املرجع ال89الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية، ص  -199
 (.45(ص)17السرخسي، املبسوط، ، جزء) -222
 (. 387(ص)7هـ(، البحر الرائق، اجلزء)972ابن جنيم، )-
 (.442-441(ص )8هـ(، بدائع الصنائع، جزء )587، ت)الكاساين-
امل حممد عطـا، هـ(، االستذكار، اإلمام احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد ابن الرب القرطيب،  قيق، س463القرطيب، ) -

 (.214(، ص)7لبنان(اجلزء )–م(، دار الكت ب العلمية )بريوت 2222-هـ1421()1حممد علي معوض، الطبعة )
 (.595-592(4الشربيين، مغين احملتار، جزء) -
بــريوت (، -م(، دار اخلــري )دمشــق1996-هـــ1416( )2أمحــد، الواضــح يف فقــه اإلمــام أمحــد،  قيــق د.علــي أبــو اخلــري طبعــة ) -
 (.566-565)ص
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( من جملة األحكام العدلية على أنه )إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه 1632وقد نصت املادة )
فإن نكل املدعي عن اليمني يثبت  ،وإال حيلف املدعي األصلي بطل ب صاح ب الدفع ،فتدفع دعوى املدعي

 دفع املدعى عليه وإن حلف تعود دعواه األصلية. 
( من هذا القانون وطل ب مهلة أخرى 13 يقدم املدعي دفاعه اخلطي املكلف بتقدميه مبوج ب املادة )فإذا مل

تقرر احملكمة ترمينه نفقات الفريق اآلخر عن تلك اجللسة وإال سارت احملكمة بالدعوى حس ب األصول 
 من قانون أصول احملاكمات الشرعية.( 36وذلك عماًل باملادة )

                                                                                                                                                         

 (. 434(، ص )1631اجمللة، مادة رقم )-
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