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حديث
ق�ضية هـــــند

«درا�سة حديثية مو�ضوعية»
�إعداد
د .جنالء بنت حمد بن علي املبارك
كلية الآداب /جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

حديث ق�ضية هـــــند

املقدمة

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
ملا كان ترتيب احلقوق املالية من �أهم دعائم ا�ستقرار الأ�رسة وترابطها؛ ر�سم
ال�شارع منهجاً عد ًال يف تنظيم هذا احلق و�ضبطه.
وحر�صاً من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم على معرفة الأحكام ال�رشعية
ا�ستفتت هند بنت عتبة ر�ضي اهلل عنها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأخذ
من مال زوجها دون علمه معللة ذلك ب�شحه وتق�صريه يف النفقة عليها وعلى ولدها.
ولقد �ساهمت ق�صة هند بنت عتبة ر�ضي اهلل عنه يف الإجابة على كثري من
الت�سا�ؤالت حول مو�ضوع نفقة الزوجة والأوالد.
ولعظم هذا احلديث و�أهميته ،واحلاجة �إلى معرفة ما ي�ستنبط منه من فوائد
حديثية ،و�أحكام فقهية ؛ ر�أيت �أن �أتناوله بالدرا�سة احلديثية ،واملو�ضوعية؛ ولأنه
من جن�س اخل�صومات والأق�ضية فلقد اخرتت له عنوان «ق�ضية هند» اقتداء بالإمام
م�سلم ،فقد جعله يف كتاب الأق�ضية ثم الإمام النووي ،فقد بوب له بقوله« ،باب
ق�ضية هند» ،وق�سمت البحث �إلى مبحثني ،وخامتة.
ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل مبنه وكرمه �أن �أوفق يف جمع هذه املادة وعر�ضها كما ينبغي،
و�أن ينفع بها كاتبها وقراءها �إنه جواد كرمي ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً.
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ن�ص احلديث

قال الإمام البخاري (كتاب البيوع /باب من � ْأج َرى �أم َر الأم�صار على ما
و�سننهم على نياتهم ومذاهبهم
يتعارفون بينهم يف البيوع والإجارة واملكيال والوزن َ
امل�شهورة) ( ،)2211قال :حدثنا �أبو نُ َعيم ،حدثنا �سفيان ،عن ه�شام ،عن عروة،
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،قالت هند �أم معاوية لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�إن �أبا �سفيان ٌ
ناح �أن �آخذ من ماله �رساً ؟ قال« :خذي �أنت
علي ُج ٌ
رجل �شحيح ،فهل َّ
وبنوك ما يكفيك باملعروف».
املبحث الأول :الدرا�سة احلديثية

وفيها خم�سة مطالب:
املطلب الأول :تخريج احلديث

مدار هذا احلديث على عروة بن الزبري ،وروي �إليه من طريقني:
الطريق الأول :ه�شام بن عروة ،وروي �إليه من �أربعة ع�رش طريقاً:
الأول� :سفيان ،وروي �إليه من �ستة طرق:
 -1حديث الباب ،من طريق �أبي نعيم.
� -2أخرجه البخاري ( )5370من طريق حممد بن يو�سف.
� -3أخرجه البخاري ( )7180من طريق حممد بن كثري.
� -4أخرجه احلميدي يف م�سنده ( )242من طريقه.
� -5أخرجه �أحمد يف م�سنده ( )24117من طريقه.
� -6أخرجه ابن حبان ( )4255من طريق �رسيج بن يون�س.
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�ستتهم� :أبو نعيم ،وحممد بن يو�سف ،وحممد بن كثري ،واحلميدي ،و�أحمد،
و�رسيج بن يون�س ،عن �سفيان به ،مبثله.
الثاين :معمر� ،أخرجه م�سلم (.)8( )1714
الثالث :زهري� ،أخرجه �أبو داود (.)3532
الرابع :علي بن م�سهر� ،أخرجه م�سلم (.)7( )1714
اخلام�س :ابن جرير� ،أخرجه عبد الرزاق (.)16613
ال�ساد�س :عبد العزيز بن حممد� ،أخرجه البيهقي يف �سننه .141/10
ال�سابع :حماد بن �سلمة� ،أخرجه ابن حبان (.)4256
الثامن :يحيى� ،أخرجه البخاري ( ،)5364والن�سائي يف الكربى ( ،)9147و�أحمد
( ،)24231وابن اجلارود ( ،)1025و�أبو يعلى ( ،)4636والبغوي (،)2397
والدارقطني (.)4564
التا�سع :وكيع� ،أخرجه الن�سائي ( ،)5420وابن ماجه ( ،)2293و�أحمد ()24231
( ،)25713وابن �سعد  ،537/8وابن �أبي �شيبة .584/6
العا�رش :جعفر بن عون �أخرجه الدارمي (.)2264
احلادي ع�رش� :أبو معاوية ال�رضير� ،أخرجه الن�سائي يف الكربى (.)5941
الثاين ع�رش� :شعيب� ،أخرجه البغوي (.)2150
الثالث ع�رش� :أن�س بن عيا�ض� ،أخرجه البغوي ( ،)2149والبيهقي يف معرفة
ال�سنن (.)15509
الرابع ع�رش :زيد بن �أبي �أني�سة� ،أخرجه ابن حبان (.)4258
كلهم�( :سفيان ،ومعمر ،وزهري ،وعلي بن م�سهر ،وابن جرير ،وعبدالعزيز بن
حممد ،وحماد بن �سلمة ،ويحيى ،ووكيع ،وجعفر بن عون ،و�أبو معاوية ال�رضير،
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و�شعيب ،و�أن�س بن عيا�ض ،وزيد بن �أبي �أني�سة) عن ه�شام بن عروة ،به.
الطريق الثاين :ابن �شهاب الزهري ،وروي �إليه من �أربعة طرق:
الأول :يون�س� ،أخرجه البخاري.)6641( ،)5359( ،)3825( ،
الثاين� :شعيب� ،أخرجه البخاري (.)7161( ،)7160( ،)2460
الثالث :ابن �أخي الزهري� ،أخرجه م�سلم (.)9( )1714
الرابع :معمر� ،أخرجه عبدالرزاق ( ،)16612ومن طريق عبدالرزاق �أخرجه �أبو
داود ( ،)3533والن�سائي يف الكربى ( ،)9146و�أحمد ( ،)25888والطحاوي يف
�رشح م�شكل الآثار ( ،)1838وابن حبان (.)4257
�أربعتهم( :يون�س ،و�شعيب ،وابن �أخي الزهري ،ومعمر) كلهم عن ابن �شهاب به.
كالهما ( :ه�شام ،وابن �شهاب الزهري ) عن عروة ،به .مبثله.
وذكره البخاري معلقاً ب�صيغة اجلزم يف كتاب الأحكام ،قال :باب من ر�أى
للقا�ضي �أن يحكم بعلمه يف �أمر النا�س �إذا مل يخف الظنون والتهمة كما قال �صلى
اهلل عليه و�سلم لهند« :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف ،وذلك �إذا كان �أمراً
م�شهوراً(.)1
املطلب الثاين :درا�سة �ألفاظ احلديث

�أو ًال :وقع يف بع�ض طرق رواية الزهري زيادة هي ،قول هند :واهلل ما كان على
ظهر الأر�ض �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يذلهم اهلل من �أهل خبائك ،وما �أ�صبح اليوم
على ظهر الأر�ض �أهل خباء �أحب �إلى من �أن يعزهم اهلل من �أهل خبائك ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم« :و�أي�ضاً والذي نف�سي بيده».
((( �صحيح البخاري �ص  ، 1228الفتح  ، 141/7تغليق التعليق .81/4
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نف�سه �صلى اهلل عليه و�سلم
قال القا�ضي عيا�ض� :أرادت بقولها�( :أهل خباء) َ
ف َك َن ْت عنه ب�أهل اخلباء �إجال ًال له ،ويحتمل �أن تريد ب�أهل اخلباء �أهل بيته ،واخلباء
يعرب به عن م�سكن الرجل وداره(.)2
ثانياً :وقع يف رواية الزهري ،قول هند�« :إن �أبا �سفيان رجل �شحيح» .ويف بع�ضها
«رجل م�سيك �شحيح».
وال تعار�ض بينهما ف�إن ال�شح �أ�شد البخل( ،)3وامل�سيك هو البخيل املم�سك ما يف
يده ال يعطيه �أحداً ،وهو مثل البخيل ،ومعنى امل�سيك املم�سك ملاله( ،)4ويف جمعها
بني ال�شح ،واملم�سك ت�أكيد حلاله.
ثالثاً� :س�ألت هند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقالت:
« -1فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله �رساً» .كما يف رواية �أبي نعيم عن �سفيان.
 -2و«�أنه ال يعطيني ما يكفيني وبني .فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله �شيئاً» .كما
يف رواية �سفيان ،وابن عون ،وزهري ،عن ه�شام.
« -3ال ينفق علي وولدي ما يكفيني وجوباً� .أف�آخذ من ماله وهو ال يعلم»؟ كما
يف رواية �أبي معاوية ،عن ه�شام.
« -4م�ضيق علي وعلى ولدي� .أف�آخذ من ماله وهو ال ي�شعر»؟ .كما يف رواية
حماد بن �سلمة ،عن ه�شام.
« -5ال ينفق علي وال على ولدي ما يكفيني وبني� ،أف�آخذ من ماله وهو ال ي�شعر»؟.
كما يف رواية وكيع ،وابن منري عن ه�شام.
« -6ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني �إال ما �أخذت من ماله بغري علمه،
((( املنهاج �ص .1102
((( كما �سي�أتي مف�ص ً
ال .
((( النهاية �ص .871
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فهل علي يف ذلك من جناح»؟ .كما يف رواية علي بن م�سهر ،عن ه�شام.
« -7فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله ما يكفيني وبني»؟ .كما يف رواية حممد بن
يو�سف ،عن �سفيان.
« -8فهل علي من حرج �أن �أطعم الذي له عيالنا»؟ .كما يف رواية يون�س،
و�شعيب ،وابن �أخي الزهري ،عن الزهري.
« -9ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي �إال ما �أخذت منه وهو ال يعلم» .كما يف
رواية يحيى ،عن ه�شام.
« -10فهل علي من حرج �أن �أنفق على عياله من ماله بغري �أذنه»؟ .كما يف رواية
معمر ،عن الزهري.
« -11فهل علي جناح �أن �أ�صيب من ماله ف�أنفق علي وعلى ولدي» .كما يف
رواية زيد بن �أبي �أني�سة ،عن ه�شام.-فن�صت ر���ض��ي اهلل عنهم يف بع�ض ال���رواي���ات ع��ل��ى (�أن ت ��أخ��ذ ��س�راً)،
ويف بع�ضها (وه����و ال ي��ع��ل��م) ويف بع�ضها (ب��غ�ير ع��ل��م��ه) ،ويف بع�ضها
(وهو ال ي�شعر) ،ويف بع�ضها (بغري �إذنه) ،وذكرت بع�ض الروايات دون الن�ص على
ال�رسية ،و�إمنا �س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (�أن ت�أخذ ما يكفيها) ،ويف
بع�ض الروايات�( :أطعم الذي له عيالنا) ،ويف بع�ضها�( :أنفق على ولدي).
رابعاً� :أجاب �صلى اهلل عليه و�سلم عن �س�ؤال هند ر�ضي اهلل عنها ،فقال:
« -1خذي �أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف» .كما يف رواية �أبي نعيم ،عن �سفيان.
« -2خذي ما يكفيك وولدك باملعروف» .كما يف رواية �رسيج ،و�أحمد،
واحلميدي ،وحممد بن كثري ،عن �سفيان ،ورواية �أن�س ،ويحيى ،ووكيع ،وجعفر
بن عون ،عن ه�شام.
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« -3خذي ما يكفيك وبنيك باملعروف» .كما يف رواية ابن جرير ،وعبدالعزيز
بن حممد ،وزهري ،عن ه�شام.
« -4خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» .كما يف رواية علي بن
م�سهر عن ه�شام.
« -5خذي من ماله باملعروف وهو ال ي�شعر» .كما يف رواية حماد بن حماد ،عن
ه�شام.
« -6ال حرج عليك �أن تطعميهم باملعروف» .كما يف رواية �شعيب ،عن الزهري.
« -7ال حرج عليك �أن تنفقي عليهم باملعروف» .كما يف رواية معمر ،عن
الزهري.
« -8ال حرج عليك �أن ت�أخذي من مال �أبي �سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك
باملعروف» .كما يف رواية زيد بن �أبي �أني�سة ،عن ه�شام.
�« -9أر�آه باملعروف» .كما يف رواية يون�س ،عن الزهري.
« -10ال �إال باملعروف» .كما يف رواية يون�س ،وابن �أخي الزهري ،عن الزهري.
« -11خذي باملعروف» .كما يف رواية حممد بن يو�سف ،عن �سفيان.
« -12ال جناح عليك �أن تنفقي عليهم باملعروف» .كما يف رواية معمر ،عن
الزهري.
جميع الروايات الواردة يف �إجابته �صلى اهلل عليه و�سلم عن �س�ؤال هند ن�صت
على �أن الأخذ يكون (باملعروف).
ويف بع�ضها :الأذن بالأخذ من ماله وهو ال ي�شعر ،وذكر يف بع�ضها� :أن الأخذ
يكون بقدر الكفاية.
وورد يف بع�ض الروايات :رفع احلرج �إذا كان الأخذ من مال الزوج لأجل �إطعام
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الأوالد ،ويف بع�ضها :لأجل النفقة عامة ،ويف بع�ضها :ن�ص على �أن يكون الأخذ
باملعروف دون حتديد �سببه.
املطلب الثالث :ترجمة الأعالم املذكورين يف املنت

�أو ًال :هند بنت عتبة( )5بن ربيعة بن عبد �شم�س بن عبد مناف القر�شية الها�شمية،
والدة امر�أة �أبي �سفيان بن حرب ،وهي �أم معاوية.
من ربات احل�سن ،واجلمال ،والر�أي ،والعقل ،والف�صاحة ،والبالغة ،والأدب،
وال�شعر والفرو�سية ،وعزة النف�س.
ملا كانت وقعة بدر قتل فيها عتبة بن ربيعة ،و�شيبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة.
و�شهدت �أُ ُحداً كافرة مع زوجها �أبي �سفيان بن حرب وكانت تقول يوم �أحد:
نحن بنات طارق

من�شـي على النمارق

	�أن تقبـلوا نعـانق

�أو تدبــــــروا نفـارق
فــراق غـري دامق

فلما قتل حمزة وثبت عليه ،فمثلت به ،و�شقت بطنه ،وا�ستخرجت كبده فالكتها
فلم تطق �إ�ساغتها.
وقيل� :إن الذي مثل بحمزة معاوية بن املغرية بن �أبي العا�ص بن �أمية جد عبد امللك
بن مروان لأمه ،وقتله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صرباً من�رص َفه من �أحد.
ثم �إن هنداً �أ�سلمت يوم الفتح بعد �إ�سالم �أبي �سفيان ،وقالت لأبي �سفيان� :إمنا
�أريد �أن �أتابع حممداً ،قال :قد ر�أيتك تكرهني هذا احلديث �أم�س ،قالت� :إين واهلل
ما ر�أيت �أن ُعبد اهلل حق عبادته يف هذا امل�سجد قبل الليلة ،واهلل �إن ي�أتوا �إال م�صلني
((( اال�ستيعاب �ص � ، ) 678 ( 922أ�سد الغابة  . )7351( 416/5جتريد �أ�سماء ال�صحابة  ، )3752( 310/2الإ�صابة 346/8
(� ، )1860أعالم الن�ساء .239/5
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قياماً وركوعاً و�سجوداً ،قال :ف�إنك قد فعلت ما فعلت .فاذهبي برجل من قومك
معك ،فذهبت �إلى عثمان ،فذهب فا�ست�أذن لها فدخلت متنقبة متنكرة حلدثها وما
كان من �صنيعها بحمزة ،فقالت :يا ر�سول اهلل :احلمد هلل الذي �أظهر الدين الذي
اختاره لنف�سه .لتنفعني رحمك يا حممد� .إين امر�أة م�ؤمنة باهلل م�صدقة بر�سوله ثم
ك�شفت عن نقابها ،وقالت� :أنا هند بنت عتبة ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
مرحباً بك ،فقالت :واهلل ما كان على الأر�ض �أهل خباء �أحب �إيل �أن ُيذلوا من
�أهل خبائك ،ولقد �أ�صبحت وما على الأر�ض �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يعزوا من
خبائك ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وزيادة.
فلما بايع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الن�ساء وقال يف البيعة« :وال
ي�رسقن وال يزنني» ،قالت هند :وهل تزين احلرة وت�رسق ؟ فلما قال« :وال يقتلن
�أوالدهن» .قالت :ربيناهم �صغاراً وقتلتهم كباراً .و�شكت �إلى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم زوجها �أبا �سفيان ،وقالت� :إنه �شحيح ال يعطيها من الطعام ما يكفيها
وولدها ،فقال لها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :خذي من ماله باملعروف ما
يكفيك وولدك».
و�شهدت الريموك وحر�ضت على قتال الروم مع زوجها �أبي �سفيان ،وتوفيت
هند يف خالفة عمر بن اخلطاب بعد �أبي بكر بقليل يف اليوم الذي مات فيه �أبو قحافة
والد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنهم.
وقد ذكر �صاحب الأمثال ما يدل على �أنها بقيت �إلى خالفة عثمان ،بل بعد ذلك،
لأن �أبا �سفيان مات يف خالفة عثمان بال خالف ،وقال هذا :قال رجل ملعاوية :زوجني
هنداً ،قال� :إنها قعدت عن الولد ،وال حاجة لها �إلى الزواج ،قال فولني ناحية كذا،
ف�أن�شد معاوية:

148

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .جنالء بنت حمد بن علي املبارك
َط َل َب الأبي�ض ال َعقُوقُ َف َل ّما

وق
�أعجزته �أراد بي�ض الأ ُن ِ

()6

يعني �أنه طلب ما ال ي�صل �إليه فلما عجز عنه طلب �أبعد منه.
ثانياً� :أبو �سفيان( :)7هو َ�صخْ ر بن َح ْرب بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف بن
ق�صي بن كالب بن مرة بن كعب بن ل�ؤي� ،أبو �سفيان القر�شي الأموي ،وله كنية
�أخرى� :أبو حنظلة ،بابنه حنظلة.
و�أم �أبي �سفيان �صفية بنت َح ْزن بن بُ َحري بن ال ُه َزم بن ُر َوي َبة بن عبداهلل بن هالل
بن عامر بن َ�ص ْع َ�ص َعة ،وهي عمة ميمونة بنت احلارث بن َح ْزن ،زوجة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم .
ولد قبل الفيل بع�رش �سنني كان �أ�سن من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بع�رش �سنني.
كان ر�أ�س قري�ش وقائدهم يوم �أحد ويوم اخلندق ،وكان يحب الرئا�سة والذكر،
وله ق�صة مع هرقل حني كتب له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(.)8
تزوج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ابنته �أم حبيبة قبل �أن ي�سلم ،وكانت �أ�سلمت
قدمياً ،وهاجرت مع زوجها �إلى احلب�شة ،فمات هناك.
�أ�سلم يوم الفتح ،وقال فيه �صلى اهلل عليه و�سلم« :من دخل دار �أبي �سفيان فهو
�آمن(.»)9
لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان �إذا �آ َوى مبكة دخل دار �أبي �سفيان.
�شهد حنيناً والطائف مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وفقئت عينه يوم
((( هذه الق�صة ذكرها احلافظ يف الفتح  58/9ويف (الإ�صابة  )347/8ون�سبها للميداين يف كتابه «جممع الأمثال» ولي�ست
فيه ،وينظر حياة احليوان للدمريي (.)../..
((( اال�ستيعاب �ص � ، )1204( 363أ�سد الغابة  ، )5969( 472/4 ، )4286( 442/2النبالء  ، )13( 105/2العرب ، )31( 23/1
الإ�صابة � ، )4066( 332/3شذرات الذهب . 37/1
((( �أخرجه البخاري (.)7
((( �أخرجه م�سلم (. )4622
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الطائف ،و�أعطاه �صلى اهلل عليه و�سلم من غنائم حنني مئة بعري و�أربعني �أوقية ،كما
�أعطى �سائر امل�ؤلفة قلوبهم ،و�أعطى ابنيه يزيد ،ومعاوية ،فقال له �أبو �سفيان :واهلل
�إنك لكرمي ،فداك �أبي و�أمي ،واهلل لقد حاربتك فلنعم املحارب كنت ،ولقد �ساملتك
فنعم امل�سامل �أنت ،جزاك اهلل خرياً.
قال احلافظ ابن حجر :يقال� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستعمله على جنران،
وال يثبت ،و�شهد الريموك ،وقيل� :إن عينه الأخرى فقئت يوم الريموك.
وملا عمي �أبو �سفيان كان يقوده مولى له ،وكان له منزلة كبرية يف خالفة ابن عمه
عثمان.
تويف باملدينة يف خالفة عثمان �سنة �إحدى وثالثني ،وقيل �سنة اثنتني ،وقيل� :سنة
ثالث �أو �أربع وثالثني ،وله نحو الت�سعني.
املطلب الرابع :غريب احلديث

� -1شحيح :قال ابن فار�س :ال�شني واحلاء ،الأ�صل يف املنع ،ثم يكون منعاً

مع احلر�ص ،وال�شح :البخل مع احلر�ص ،وهو �أ�شد البخل ،و�أبلغ يف املنع منه،
وال�شح�شاح املم�سك البخيل.
وقيل :ال�شح الزم كالطبع ،والبخل غري الزم ،وقيل :ال�شح �أعم من البخل ،لأن
البخل يخت�ص مبنع املال ،وال�شح بكل �شيء ،ويقال ت�شاح الرجالن على الأمر �إذا
�أراد كل واحد منهما الفوز به ،ومنعه من �صاحبه ،قال تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ (( )10التغابن).
 -2جناح :قال ابن فار�س :اجليم والنون واحلاء� ،أ�صل �صحيح يدل على امليل
( ((1معجم مقايي�س اللغة  ، 178/3النهاية �ص  ، 468الفتح  ، 508/9الل�سان . 2206/4
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والعدوان ،ويقال :جنح �إلى كذا� ،أي مال �إليه ،و�سمي اجلناحان جناحني مليلهما يف
ال�شقني ،واجلناح:الإثم ،و�سمي بذلك مليله عن طريق احلق(.)11
 -3املعروف :ما ي�ستح�سن من الأفعال.
والعرف :ا�سم جامع لكل ما عرف من طاعة اهلل والتقرب �إليه والإح�سان �إلى
النا�س ،وكل ما ندب �إليه ال�رشع ونهى عنه من املح�سنات واملقبحات.
ومعناه يف احلديث :الذي تعارفه النا�س يف النفقة على �أوالدهم من غري �إ�رساف،
وقيل :معناه ال ت�رسيف و�أنفقي باملعروف(.)12
املطلب اخلام�س :الفوائد امل�ستنبطة من احلديث

()13

 -1وجوب نفقة الزوجة.
 -2وجوب نفقة الأوالد على الآباء ،وفيه اتفاق بني �أهل العلم �أن الولد �إذا كان
�صغرياً �أو بالغاً زمناً وهو مع�رس ف�إنها جتب نفقته على الوالد املو�رس ف�إذا بلغ حم ًال
ميكنه حت�صيل نفقته باالكت�ساب �سقطت نفقته عن الأب ،وقد �أورده البخاري يف
(كتاب النفقات /باب نفقة املر�أة �إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد).
 -3جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها �إذا �أذن لها زوجها يف ذلك� ،أو علمت
ر�ضاه به.
 -4جواز ذكر الإن�سان مبا يكرهه �إذا كان لال�ستفتاء وال�شكوى ونحوهما.
 -5ج���واز ا�ستم���اع كالم �أح���د اخل�صم�ي�ن يف غيب���ة الآخ���ر ،وذك���ر الرج���ل
( ((1مقايي�س اللغة  ، 484/1النهاية �ص  ،169الل�سان . 697/1
( ((1النهاية  ، 281/4عمدة القارئ  ، 122/17الل�سان .2899/4
( ((1الفتح  ، 171/13 ، 515 ، 507/9 ،406/4عمدة القارئ  ،145/20 ،125 ،122/17 ،421/9التو�ضيح ،469/32 ،45 ،37/26
املنهاج �ص  ، 1101معامل ال�سنن  ، 803/3عون املعبود  ، 448/9حا�شية ال�سندي � ، 247/8شرح ال�سنة � ،328/9 ، 204/8شرح
م�شكل الآثار .95/5
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ببع����ض ما فيه من عي���وب �إذا دع���ت احلاجة �إلي���ه لأن النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم
مل ينكر قولها� :إن �أبا �سفيان رجل �شحيح.
 -6ا�ستدل باحلديث من قال بالق�ضاء على الغائب� ،أي يف حقوق الآدميني دون
حقوق اهلل باالتفاق ،فلو قامت البينة على غائب ب�رسقة مثا ًال حكم باملال دون القطع،
وقد �أورده البخاري يف (كتاب الأحكام /باب الق�ضاء على الغائب).
� -7أن القا�ضي يق�ضي بعلم نف�سه ،لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكلفها
البينة فيما ادعته �إذ كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عاملاً بكونها يف نكاح �أبي �سفيان.
 -8ق�صة هند ظاهرة يف �سقوط النفقة عنها يف حياة الأب ،في�ست�صحب هذا
الأ�صل بعد وفاة الأب.
� -9أن للمر�أة مدخ ًال يف كفالة �أوالدها والإنفاق عليهم من مال �أبيهم.
� -10أن النفقة مقدرة بالكفاية ،وترجم له البخاري يف (كتاب النفقات بقوله:
باب �إذا مل ينفق الرجل فللمر�أة �أن ت�أخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف).
� -11أن القول يف قب�ض النفقة قول املر�أة ،لأنه لو كان القول قول الزوج �أنه منفق
لكلفت هند بالبينة على �إثبات عدم الكفاية ،و�أجاب املازري على ذلك ب�أنه من باب
تعليق الفتيا ال الق�ضاء.
� -12أنه اختلف يف �إذن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهند بالأخذ من مال زوجها
هل هو �إفتاء �أو ق�ضاء ،ف�إن كان �إفتاء فهو يجري يف كل امر�أة �أ�شبهتها ،و�إن كان
ق�ضاء فال يجوز لغريها �إال ب�إذن القا�ضي.
� -13أن من كان له حق على غريه مينعه �إياه فظفر من ماله ب�شيء جاز له �أن يق�ضي
منه حقه.
 -14اعتبار العرف يف الأمور التي ال حتديد فيها من قبل ال�رشع ،لذا ترجم له
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البخاري يف (كتاب البيوع ،بقوله :باب من �أجرى �أمر الأم�صار على ما يتعارفون
بينهم يف البيوع ،والإجارة واملكيال والوزن ،و�سننهم ومذاهبهم امل�شهورة).
املبحث الثاين :الدرا�سة املو�ضوعية

وفيها �أربعة مطالب:
املطلب الأول :حكم نفقة الزوجة والأوالد

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة بال�رشوط التي بينوها( ،)14وا�ستدلوا على
ذلك :بالكتاب ،وال�س ّنة ،والإجماع ،واملعقول.
�أما الكتاب فقوله تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮊ (الطالق.)7 :
ولقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ (الطالق.)6 :
�أما ال�س ّنة :فقوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبته يف حجة الوداع« :فاتقوا اهلل يف
الن�ساء ،ف�إنكم �أخذمتوهن ب�أمان اهلل ،وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ولكم عليهن �أن
ال يوطئن فر�شكم �أحداً تكرهونه ،ف�إن فعلن ذلك فا�رضبوهن �رضباً غري مربح ،ولهن
عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف»(.)15
و�أما الإجماع :فقد اتفق �أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على �أزواجهن
�إذا مكنت املر�أة زوجها منها ،وكانت مطيقة للوطء ،ومل متتنع عنه لغري عذر �رشعي.
قال ابن املنذر :اتفق �أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على �أزواجهن �إذا
( ((1البناية  ، 854/4جواهر الإكليل  ، 402/1مغني املحتاج  ، 426/3ال�شرح الكبري . 287/24
(�	((1أخرجه م�سلم (. )2950
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كانوا بالغني� ،إال النا�زش منهن املمتنعة(.)16
�أما املعقول :فلأن الزوجة حمبو�سة على الزوج ،مينعها من الت�رصف واالكت�ساب،
فالبد �أن ينفق عليها(.)17
ثاني ًا :نفقة الأوالد:

ال خالف بني الفقهاء على وجوب �إنفاق الأب على ولده املبا�رش ذكراً كان �أو
�أنثى( .)18وا�ستدلوا على ذلك بالكتاب ،وال�سنة ،والإجماع ،واملعقول.
�أما الكتاب فقوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (البقرة.)233 :
واملولود له هو الأب ،ف�أوجب اهلل تعالى عليه رزق الن�ساء لأجل الأوالد ،فلأن
جتب عليه نفقة الأوالد من باب �أولى.
ولقوله تعالى :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ ( الطالق.)6:
فقد �أوجب �سبحانه وتعالى �أجر الر�ضاع للأوالد على �آبائهم ،و�إيجاب الأجرة
لإر�ضاع الأوالد يقت�ضي �إيجاب م�ؤونتهم والإنفاق عليهم.
�أما ال�سنة :فلحديث الباب ،فقد �أباح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لهند زوجة
�أبي �سفيان الأخذ من مال زوجها لتنفق على نف�سها ،و�أوالدها ولوال �أن الإنفاق على
الأوالد والزوجات حق واجب ملا �أباح لها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ذلك
حلرمة مال امل�سلم.
الإجماع :قال ابن املنذر� :أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل العلم على �أن على
املرء نفقة �أوالده الأطفال الذين ال مال لهم(.)19
( ((1الأو�سط .46/9
( ((1املب�سوط  ،181/5ال�شرح الكبري  ،289/24املغني .348/11
( ((1انظر البناية  ، 898/4اخلر�شي على خمت�صر خليل  ، 201/4مغني املحتاج  ، 446/3رو�ضة الطالبني �ص ، 1571
ال�شرح الكبري . 388/24
( ((1الأو�سط . 79/9
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املعقول� :أن ولد الإن�سان بع�ضه وهو بع�ض ولده ،فكما يجب عليه �أن ينفق على
نف�سه و�أهله كذلك يجب عليه �أن ينفق على بع�ضه(.)20
املطلب الثاين� :شروط ا�ستحقاق الزوجة والأوالد النفقة
�أو ًال� :شروط ا�ستحقاق الزوجة النفقة:

ا�شرتط جمهور الفقهاء( – )21احلنفية وال�شافعية واحلنابلة – ال�ستحقاق الزوجة
النفقة على زوجها �أن تكون كبرية �أو مطيقة للوطء ،و�أن ت�سلم نف�سها للزوج متى
طلبها �إال ملانع �رشعي ،و�أن يكون النكاح �صحيحاً ال فا�سداً ،فلو كانت �صغرية ال
تطيق الوطء فال نفقة لها� ،سواء �أكانت يف منزل الزوج �أم مل تكن ،حتى ت�صري �إلى
احلالة التي تطيق اجلماع.
وفرق املالكية( )22بني املدخول بها وغري املدخول بها� ،أما غري املدخول بها فتجب
النفقة ملمكنة من نف�سها مطيقة للوطء بال مانع ،بعد �أن دعت هي �أو جمربها �أو
وكيلها للدخول – ولو مل يكن عند حاكم  -وبعد م�ضي زمن يتجهز فيه كل منهما
عادة على البالغ.
و�أما املدخول بها :فلم ي�شرتطوا �شيئاً من ذلك.
وخالف بع�ض الفقهاء املالكية ،حيث جعلوا الأمور الثالثة املذكورة �رشوطاً يف
وجوب النفقة للمر�أة مطلقاً� ،سواء �أكانت مدخو ًال بها� ،أم غري مدخول بها ودعت
للدخول(.)23
( ((2ال�شرح الكبري . 388/24
( ((2انظر البناية . 854/4مغني املحتاج  ، 435/3ال�شرح الكبري  ، 343/24املغني . 407/11 ، 168/10
( ((2انظر اخلر�شي على خمت�صر خليل . 184/4
( ((2انظر اخلر�شي على خمت�صر خليل . 184/4
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ثاني ًا� :شروط ا�ستحقاق الأوالد النفقة:

ي�شرتط لوجوب نفقة الأوالد �أربعة �رشوط:
اتفق الفقهاء على �أنه ي�شرتط:
� -1أن يكونوا فقراء ال مال لهم وال ك�سب ي�ستغنون به عن �إنفاق غريهم عليهم،
ف�إن كانوا مو�رسين مبال �أو ك�سب فال نفقة لهم ،لأنها جتب على �سبيل املوا�ساة
واملو�رس م�ستغن عن املوا�ساة(.)24
� -2أن يكون ما ينفقه الأ�صل عليهم فا�ض ًال عن نفقة نف�سه� ،سواء �أكان ذلك
من ماله �أم من ك�سبه ،فالذي ال يف�ضل عنه �شيء ،ال �شيء عليه لقوله �صلى اهلل
عليه و�سلم « :ابد�أ بنف�سك فت�صدق عليها ،ف�إن ف�ضل �شيء فلأهلك ،ف�إن ف�ضل عن
�أهلك �شيء فلذي قرابتك»( ،)25ولأن نفقة الأقارب موا�ساة ،فال جتب على املحتاج
كالزكاة(.)26
 -3احتاد الدين ،وبهذا قال احلنابلة( )27يف رواية ،فال جتب النفقة يف عمودي
الن�سب مع اختالف الدين يف الرواية املعتمدة عندهم ،ولأنها موا�ساة على �سبيل
الرب وال�صلة ،فلم جتب مع اختالف الدين كنفقة غري عمودي الن�سب ،ولأنهما غري
متوارثني ،فلم جتب لأحدهما على الآخر نفقته بالقرابة.
وال تقا�س نفقة الأوالد على نفقة الزوجات ،لأن نفقة الزوجة عو�ض يجب مع
الإع�سار ،فال ينافيها اختالف الدين كال�صداق والأجرة(.)28
خالفاً للجمهور الذين مل ي�شرتطوا هذا ال�رشط لقوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ
( ((2انظر البناية  ، 899/4اخلر�شي على خمت�صر خليل  ، 197/4مغني املحتاج  ،447/3ال�شرح الكبري . 390/24
(� ((2أخرجه م�سلم (.)2313
( ((2انظر املب�سوط  ،223/5اخلر�شي على خمت�صر خليل  ، 205/4مغني املحتاج  ،447/3ال�شرح الكبري . 390/24
( ((2املغني  ، 585/7ال�شرح الكبري  ، 415/24الرو�ض املربع �ص .625
( ((2انظر مغني املحتاج  ، 449/3ال�شرح الكبري .415/24

156

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .جنالء بنت حمد بن علي املبارك

ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (البقرة.)233 :
فهذه الآية تدل على �أن الوالدة �سبب لوجود نفقة الأوالد على الآباء احتد الدين
�أو اختلف.
� -4أن يكون املنفق وارثاً وبهذا قال احلنابلة( )29م�ستدلني بقوله تعالى :ﮋ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ (البقرة.)233 :
موجهني ا�ستداللهم ب�أن بني املتوارثني قرابة تقت�ضي ب�أن يكون الوارث �أحق مبال
املوروث من �سائر النا�س ،فينبغي �أن يخت�ص بوجوب �صلته بالنفقة دونهم ،ف�إن مل
يكن وارثاً مل جتب عليه النفقة.
املطلب الثالث :مقدار النفقة
�أو ًال :مقدار نفقة الزوجة:

اختلف الفقهاء يف تقدير نفقة الزوجة على �أربعة �أقوال:
القول الأول� :أنها مقدرة بكفايتها ،و�إليه ذهب احلنفية( ،)30واملالكية( ،)31وبه قال
بع�ض ال�شافعية( ،)32و�أكرث احلنابلة وهو املذهب عندهم(.)33
وا�ستدلوا بقوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (البقرة.)233 :
ووجه اال�ستدالل� :أن اهلل عز وجل �أوجب على املولود له – وهو الزوج – نفقة
زوجته من غري حتديد مبقدار معني فيكون على الكفاية يف العرف والعادة.
وا�ستدلوا �أي�ضاً بحديث الباب.
( ((2ال�شرح الكبري  ، 393/24الرو�ض املربع �ص .625
( ((3البناية  ، 856/4املب�سوط . 181/5
( ((3اخلر�شي على خمت�صر خليل . 184/4
( ((3رو�ضة الطالبني �ص  ، 1554مغني املحتاج . 426/3
( ((3ال�شرح الكبري  ، 290/24املغني . 348/11
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ووجه اال�ستدالل� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر هنداً �أن ت�أخذ ما يكفيها
وولدها من مال زوجها باملعروف دون �أن يقدر ذلك مبقدار معني ،واملعروف هو:
املقدر عرفاً بالكفاية ،فدل هذا على �أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها ال بال�رشع.
وا�ستدلوا –�أي�ضاً -بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبة حجة الوداع« :ولهن
عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف»(.)34
ووجه اال�ستدالل :تقييده �صلى اهلل عليه و�سلم النفقة الواجبة على الأزواج
للزوجات باملعروف ،واملعروف� ،إمنا هو الكفاية دون غريه ،لأن ما نق�ص عن الكفاية
فيه �إ�رضار بالزوجة فال يعد معروفاً.
القول الثاين� :أنها مقدرة مبقدار حمدد ،و�إليه ذهب ال�شافعية( )35على املعتمد،
والقا�ضي من احلنابلة(.)36
واحتجوا لأ�صل التفاوت بني املو�رس واملع�رس بقوله عز وجل:
ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ

(الطالق.)7:
القول الثالث� :أن املعترب يف تقدير النفقة عادة �أمثال الزوج والزوجة ،وحال
البلد ،و�إليه ذهب املالكية( ،)37وهو قول عند بع�ض ال�شافعية(.)38
القول الرابع� :أن املعترب ما يفر�ضه القا�ضي ،وعليه �أن يجتهد ويقدر ،و�إليه ذهب
بع�ض ال�شافعية( ،)39وعليه �أن يراعي يف النفقة ،ف�إذا كان الزوجان مو�رسين فللزوجة
( ((3تقدم تخريجه .
( ((3مغني املحتاج  ، 429/3رو�ضة الطالبني �ص .1554
( ((3ال�شرح الكبري . 291/24
( ((3اخلر�شي على خمت�صر اخلليل .185/4
( ((3رو�ضة الطالبني �ص . 1554
( ((3رو�ضة الطالبني �ص  ، 1554مغني املحتاج . 427/3
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نفقة املو�رسين ،و�إن كانا مع�رسين فللزوجة نفقة املع�رسين� ،أما لو اختلفت حالة
الزوجني ي�ساراً و�إع�ساراً ب�أن كان الزوج مو�رساً والزوجة مع�رسة مثا ًال� ،أو العك�س
ومل يتفقا على نفقة معينة ،فقد اختلف الفقهاء فيمن يعترب يف حال النفقة على ثالثة
�أقوال:
الأول :املعترب حال الزوج ي�ساراً �أو �إع�ساراً ،و�إليه ذهب بع�ض احلنفية يف ظاهر
الرواية ،وبه قال ال�شافعية ،وا�ستدلوا بقوله تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (الطالق ،)7:فقد �أمر اهلل الأزواج بالنفقة على قدر و�سعهم
وملكهم دون اعتبار حلال غريهم.
الثاين :املعترب حال الزوجة و�إليه ذهب بع�ض احلنفية( ،)40وا�ستدلوا بقوله تعالى:
ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (البقرة.)233:
ووجه ا�ستداللهم� :أن �إ�ضافة اهلل عز وجل للرزق والك�سوة �إلى الزوجات
الوالدات فيه داللة على �أن املعترب يف تقديرها �إمنا هو حال الزوجات دون الأزواج،
وعطفه �سبحانه الك�سوة على الرزق ليبني ت�ساويهما ،وملا كان املعترب يف الك�سوة حال
الزوجة ،فيكون املعترب يف الرزق حالها كذلك.
وا�ستدلوا كذلك بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهند بنت �أبي �سفيان" :خذي
ما يكفيك وولدك باملعروف" .ف�أ�سند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الكفاية �إليها
دون اعتبار حلال الزوج فدل هذا على �أن املعترب يف تقدير النفقة مراعاة حال الزوجة
دون حال الزوج.
الثالث :املعترب حالهما معاً و�إليه ذهب بع�ض احلنفية( ،)41وهو املعتمد عند
( ((4البناية  ، 858/4املب�سوط . 182/5
( ((4البناية . 857/4
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املالكية( ،)42وبه قال احلنابلة( ،)43وا�ستدلوا بقوله تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ (الطالق ،)7:وا�ستدلوا �أي�ضاً بحديث
هند ر�ضي اهلل عنها.
ووجه ا�ستداللهم� :أن الآية دلت على اعتبار حال الزوج ،واحلديث دل على
اعتبار حال الزوجة ،فكان القول باعتبار حالهما يف تقدير النفقة �أن�سب �إعما ًال
لظاهرهما وجمعاً بينهما.
ولأن القول باعتبار حال الزوجني معاً فيه نظر حلال كل واحد منهما وهو �أولى من
اعتبار حال �أحدهما دون الآخر.
ثانياً :مقدار نفقة الأوالد:
اتفق الفقهاء على �أن الواجب يف نفقة الأوالد قدر الكفاية من الطعام ،والك�سوة،
وال�سكنى ،والر�ضاع �إن كان ر�ضيعاً ،لأنها وجبت للحاجة فتقدر مبا تندفع به احلاجة،
و�إن احتاج املنفق عليه �إلى خادم فعلى املنفق �إخدامه ،لأن ذلك من متام الكفاية(.)44
وا�ستدلوا بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم لهند« :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف».
ووجه اال�ستدالل� :أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.
املطلب الرابع :ظفر الزوجة بنفقتها ،ونفقة �أوالدها

الظفر :بفتح الظاء ؛ الفوز باملطلوب ،فالظفر :الفوز مبا طلبت ،والفلح على من
خا�صمت ،قال يف امل�صباح :ويقال ملن �أخذ حقه من غرميه :فاز مبا �أخذ� ،أي �سلم له
( ((4اخلر�شي على خمت�صر خليل .186/4
( ((4ال�شرح الكبري . 289/24
( ((4انظر املب�سوط  ، 223/5اخلر�شي على خمت�صر خليل  ،204/4مغني املحتاج  ،448/3رو�ضة الطالبني �ص ،1572
ال�شرح الكبري .420/24

160

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .جنالء بنت حمد بن علي املبارك

واخت�ص به(.)45
وقد ذكر العلماء مما ي�رشع فيه الظفر باحلق ،وال ي�شرتط الرفع �إلى الق�ضاء ظف َر
املر�أة مبال زوجها املق� ِرص يف النفقة ،فيجوز لها �أن ت�أخذ ما يكفيها ويكفي �أوالدها من
غري �إذنه وال �إذن احلاكم(.)46
قال ال�رسخ�سي :ول�صاحب احلق �أن ميد يده في�أخذ ذلك من غري ق�ضاء القا�ضي،
وللقا�ضي �أن يعينه على ذلك �إذا كان �صاحب املال حا�رضاً �أو غائباً ،وال�سبب معلوم
للقا�ضي� .أال ترى �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال لهند ر�ضي اهلل عنها:
«خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»(.)47
وقال القرايف :اختلف �أهل العلم يف هذه امل�س�ألة وهذا الت�رصف منه �صلى اهلل
عليه و�سلم  ،هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه �أو بجن�سه �أن ي�أخذه
بغري علم خ�صمه به؟ وم�شهور مذهب مالك خالفه ،بل هو مذهب ال�شافعي� .أو
هو ت�رصف بالق�ضاء فال يجوز لأحد �أن ي�أخذ جن�س حقه �أو حقه �إذا تعذر �أخذه من
الغرمي �إال بق�ضاء قا�ض؟ وهذا احلديث حجة من قال �أنه بالق�ضاء �أنها دعوى يف مال
على معني فال يدخله �إال الق�ضاء لأن الفتوى �ش�أنها العموم ،وحجة القول ب�أنها فتوى
ما روي �أن �أبا �سفيان ر�ضي اهلل عنه كان باملدينة والق�ضاء على احلا�رضين من غري
�إعالم وال �سماع حجة ال يجوز فيتعني �أنه فتوى وهذا هو ظاهر احلديث(.)48
وقال ال�شريازي� :إذا كان الزوج مو�رساً حا�رضاً فطالبته بنفقتها فمنعها �إياها مل
يثبت لها الف�سخ ؛ لأنه ميكنها التو�صل �إلى ا�ستيفاء حقها باحلكم(.)49
( ((4انظر ل�سان العرب  ، 2750/4ال�صحاح  ،730/2امل�صباح املنري .250/1
( ((4انظر  :املو�سوعة الفقهية . 160/29
( ((4املب�سوط . 225/5 :
( ((4الفروق . 208/1
( ((4املجموع .153/17
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وقال النووي :يف �أخذها من ماله بغري �إذن القا�ضي وجهان مبنيان على وجهني
لأ�صحابنا يف �أن �إذن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهند امر�أة �أبي �سفيان كان �إفتاء �أم
ق�ضاء ،والأ�صح �أنه كان �إفتاء و�أن هذا يجري يف كل امر�أة �أ�شبهتها فيجوز ،والثاين:
كان ق�ضاء فال يجوز لغريها �إال ب�إذن القا�ضي(.)50
وقال البهوتي :ظاهر حديث هند �أنه كان يعطيها بع�ض الكفاية وال يتمها لها
فرخ�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لها يف �أخذ متام الكفاية بغري علمه ف�إنه مو�ضع
حاجة ،ف�إن النفقة ال غنى عنها ،وال قوام �إال بها(.)51
و�سئل ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل تعالى عن حديث هند ،وحديث
«ال تخن من خانك»( )52ف�أجاب:
هذه م�س�ألة الظفر ،فمن النا�س من منع مطلقاً وا�ستدل بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
«وال تخن من خانك» .ومنهم من �أباح مطلقاً ،وا�ستدل بحديث هند ،ومنهم من
ف�صل ،وقال :حديث هند له مو�ضع والآخر له مو�ضع ،ف�إن كان �سبب احلق ظاهراً
ال يحتاج لبينة كالنكاح والقرابة ،وحق ال�ضيف جاز الأخذ باملعروف كما �أذن لهند
و�أذن لل�ضيف �إذا منع �أن يعقبهم بقدر قراه ،و�إن كان �سبب احلق خفياً وين�سب
الأخذ �إلى خيانة �أمانته مل يكن له الأخذ وتعري�ض نف�سه للتهمة واخليانة ،ولعل هذا
�أرجح الأقوال وبه جتتمع الأدلة(.)53
وقد ذهب الفقهاء �إلى اعتبار املعروف ومراعاته عند ظفر الزوجة بنفقتها ونفقة
ولدها ،وبنوا عليه الكثري من الأحكام ومل ينكر ذلك �أحد منهم( ،)54ون�ص ابن قدامة
( ((5املنهاج �ص .1102
( ((5ك�شاف القناع .478/5
(�	((5أخرجه �أبو داود ( ، )3535والرتمذي (.)1264
( ((5الدرر ال�سنية .218/5
( ((5انظر املب�سوط  ، 182/5اخلر�شي على خمت�صر اخلليل  ، 184/4رو�ضة الطالبني �ص  ، 1554املغني .349/11
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على �أن املعروف هو الكفاية( ،)55وقال :وال�صحيح رد احلقوق املطلقة يف ال�رشع
�إلى العرف فيما بني النا�س يف نفقاتهم ،يف حق املو�رس واملع�رس واملتو�سط(.)56
ونقل ابن املنذر الإجماع على ذلك ،قال� :أجمع �أهل العلم على �أن للزوجة نفقتها
وك�سوتها باملعروف(.)57
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية:
والنفقة مقدرة باملعروف ؛ وهو العرف الذي يعرفه النا�س يف حالهما نوعاً
وقدراً و�صفة ،ومنهم من قال :هي مقدرة بال�رشع نوعاً وقدراً :مداً من حنطة� ،أو
مداً ون�صفاً� ،أو مدين ؛ قيا�ساً على الأطعمة الواجبة يف الكفارة على �أ�صل القيا�س،
وال�صواب املقطوع به ما عليه الأمة علماً وعم ًال قدمياً وحديثاً ؛ ف�إن القر�آن قد دل
على ذلك ،ويف ال�صحيحني عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال لهند امر�أة �أبي
�سفيان ملا قالت له :يا ر�سول اهلل �إن �أبا �سفيان رجل �شحيح و�إنه ال يعطيني ما يكفيني
وولدي فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف».
ف�أمرها �أن ت�أخذ الكفاية باملعروف ،ومل يقدر لها نوعاً وال قدراً ،ولو تقدر ذلك ب�رشع
�أو غريه لبني لها القدر والنوع ،كما بني فرائ�ض الزكاة والديات ،و�إذا كان الواجب
هو الكفاية باملعروف فمعلوم �أن الكفاية باملعروف تتنوع بحالة الزوجة يف حاجتها،
وبتنوع الزمان واملكان ،وبتنوع حال الزوج يف ي�ساره و�إع�ساره(.)58

( ((5املغني .349/11
( ((5امل�صدر ال�سابق .353/11
( ((5الأو�سط .56/9
( ((5الفتاوى . 86-85/3
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املطلب اخلام�س:
مناذج تطبيقية من �أق�ضية املحاكم ال�شرعية باململكة العربية ال�سعودية يف النفقة
منوذج  /الق�ضية الأولى

احلمد هلل وحده وبعد فلدي �أنا ..................القا�ضي يف املحكمة العامة
بالريا�ض وبناء على املعاملة املحالة لنا من ف�ضيلة رئي�س املحكمة العامة بالريا�ض
برقم ............وتاريخ 1432/9/17هـ املقيدة باملحكمة برقم...........
وتاريخ 1432/9/17هـ ففي يوم الأربعاء املوافق 1432/9/17هـ ح�رض املدعي
وكالة� ..................................سعودي مبوجب �سجل مدين
رقم ..........ب�صفته وكي ًال عن� .............سعودية مبوجب �سجل مدين
رقم ....ينوب عنها يف مطالبة زوجها ................يف ح�ضانة �أوالدها
والنفقة واملرافعة واملدافعة وح�ضور اجلل�سات مبوجب �صك وكالة �صادر من كتابة
العدل الثانية بجنوب الريا�ض رقم .......وتاريخ 1432/7/18هـ وادعى على
احلا�رض معه� .............سعودي مبوجب �سجل مدين رقم ...........قائ ًال
يف دعواه� :إن املدعى عليه كان زوجاً ملوكلتي و�أجنبت منه ....وعمره ()19
�سنة ،و ........وعمره (� )16سنة و .....وعمره (� )12سنة و .....وعمرها
(� )10سنوات و ....عمره (� )5سنوات و ....وعمره �سنة واحدة .وقد طلقها
مبوجب �صك �إثبات طالق من املحكمة اجلزئية لل�ضمان والأنكحة بالريا�ض
برقم ..................يف 1432/8/19هـ و�أوالدها املذكورين ي�سكنون
لدى موكلتي .لذا �أطلب �إلزامه ت�سليمها نفقتهم ال�شهرية بعد تقديره .هذه دعواي.
وبعر�ضها على املدعى عليه �أجاب قائ ًال :ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه كله
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�صحيح وال مانع لدي من تقدير نفقتهم ال�شهرية ملن كان دون �سن البلوغ وت�سليمها
لوالدتهم املدعية اعتباراً من تاريخ خروجها من بيتي بتاريخ 1432/8/15هـ .هكذا
�أجاب ،وبعر�ضها على املدعي وكالة �أجاب قائ ًال :ال مانع من تقديرها اعتباراً من
1432/8/15هـ هكذا �أجاب .لذا �أمرت بالكتابة �إلى ق�سم اخلرباء لتقدير النفقة
ال�شهرية وحلني ورود اجلواب رفعت اجلل�سة ويف يوم االثنني املوافق 1433/5/3هـ
ح�رض� ...............سعودي مبوجب �سجل مدين رقم .............ب�صفته
وكي ًال عن� ...........سعودية مبوجب �سجل مدين رقم..................
ينوب عنها يف مطالبة ...........بالنفقة على الأوالد ......مبوجب �صك وكالة
�صادر من كتابة العدل الثانية بجنوب الريا�ض رقم .....وتاريخ 1433/3/19هـ
وح�رض املدعى عليه ................املدون هويته �سابقاً وورد لنا من مكتب
ال�صلح قرار رقم .......وتاريخ 1433/1/4هـ ون�صه ما يلي :بناء على
�رشح ف�ضيلة القا�ضي .........رقم .......................بخ�صو�ص
دعوى� ...........ضد ...........وذلك مبطالبتها بالنفقة على �أوالدها ال�ستة
وحول طلب ف�ضيلته تقدير النفقة لأوالد املدعى عليه نفيد ف�ضيلته �أنه مت االجتماع
بالوكيل ال�رشعي للمدعية املدعو  .............../مبوجب الوكالة ال�رشعية
رقم ...............وتاريخ 1432/7/18هـ ال�صادر من كتابة العدل بالريا�ض،
املرفق �صورة منها وكذلك باملدعى عليه .وقد تعذر ال�صلح بينهما بخ�صو�ص النفقة
،وقد مت تكليف املدعى عليه ب�إح�ضار ما يثبت مقدار مرتبه ليتم مبوجبه حتديد مقدار
النفقة للأوالد ،وقد وافانا باخلطاب املرفق رقم بدون وتاريخ 1432/12/26هـ
ال�صادر من مدير �شعبة الرواتب ...................املت�ضمن ب�أن املدعى عليه
يتقا�ضى مرتباً قدره ( )11611ريال وكذلك �صورة من ك�شف احل�ساب امل�صدق
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من البنك ال�سعودي الفرن�سي املرفقة ،مو�ضحاً به التزاماته املالية حيث ات�ضح �أنه
يتم احل�سم من مرتبه ق�سط �شهري قدره ( )3032ريال وبناء على ذلك ف�إننا نرى �أن
تكون النفقة لأوالد املدعية ( )600ريال �شهرياً لكل واحد منهم ت�سلم لوالدتهم عن
طريق ح�سابها البنكي علماً ب�أنه يتبقى من مرتبه بعد ح�سم النفقة والق�سط ()4979
ريال وهو �صالح ملثله .اهـ ع�ضو .......توقيعه .ع�ضو...................
توقيعه ع�ضو ......توقيعه مدير مكتب ال�صلح .............توقيعه.
وبعر�ضه على املدعي وكالة �أجاب قائ ًال :موكلتي توافق على ذلك التقدير.
هكذا �أجاب وقرر املدعى عليه قائ ًال :ال �أوافق عليه ،لأن عندي التزامات �أخرى من
زوجة وولدين ومل يذكر ذلك .هكذا �أجاب .وب�س�ؤاله عن ولده� ....أجاب قائ ًال:
كان موظفاً يف امل�ساء وترك الوظيفة والآن يدر�س يف املرحلة الثانوية و� .....أي�ضاً
يدر�س يف املرحلة الثانوية .هكذا �أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة
وقرار مكتب ال�صلح ولقوله تعالى :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ
لذا �ألزمت املدعى عليه �أن يدفع للمدعية نفقة �شهرية لأوالده ال�ستة املذكورين لكل
واحد منهم �ستمائة ريال اعتباراً من تاريخه وب�إعالن احلكم قرر املدعي وكالة القناعة
وقرر املحكوم عليه املعار�ضة وطلب اال�ستئناف ف�سلم �صورة احلكم لتقدمي اعرتا�ضه
عليه خالل ثالثني يوماً ف�إن م�ضت املدة ومل يتقدم خاللها �سقط حقه يف االعرتا�ض
واكت�سب احلكم القطعية وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم .حرر يف 1433/5/3هـ.
ويف يوم الأحد املوافق 1433/7/13هـ افتتحت اجلل�سة بناء على رجوع
املعاملة من حمكمة اال�ستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال ال�شخ�صية الثانية
رقم ...........وتاريخ 1433/7/2هـ ون�صه بعد املقدمة ما يلي :وبدرا�سة
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ال�صك و�صورة �ضبطه والالئحة االعرتا�ضية و�أوراق املعاملة ،لوحظ ت�ضمن دعوى
املدعي وكالة املطالبة بنفقة الأوالد الذين دون �سن البلوغ ،وقد حكم ف�ضيلته بالنفقة
جلميع الأوالد مبا فيهم البالغون ،مع �أن البالغ ذمة م�ستقلة فما وجه ما حكم به ف�ضيلته
واحلالة� ....أهـ .ويف يوم االثنني املوافق 1433/7/14هـ افتتحت اجلل�سة وفيها
ح�رض املدعي وكالة ..............املدون هويته �سابقاً ب�صفته وكي ًال عن.....
و ......ينوب عنهما يف �إقامة الدعوى واملطالبة واملرافعة واملدافعة والإقرار
والإنكار وال�صلح والتنازل والإبراء وا�ستالم املبلغ وال�صكوك ب�ش�أن الق�ضية
املرفوعة �ضد .....بخ�صو�ص النفقة مبوجب �صك وكالة �صادر من كتابة العدل
الثانية بجنوب الريا�ض برقم .......وتاريخ 1433/7/14هـ وقرر قائ ًال� :أطلب
احلكم على املدعى عليه بت�سليم موكلي ....و ......نفقة �شهرية لكل منهما ح�سب
ما قدرته هيئة النظر �سابقاً .هكذا قرر .وبناء عليه �أجيب �أ�صحاب الف�ضيلة �أنه بناء
على ح�ضور املدعي وكالة ومطالبته بنفقة موكليه ح�سب التقدير ال�سابق لذا ال زلت
على ما �سبق من احلكم ب�إلزام املدعى عليه بنفقة �أوالده على التف�صيل ال�سابق ،غري
�أن ت�سليم نفقة ....و .....يكون لكل منهما ولي�س لوالدتهما املدعية وباهلل التوفيق،
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
ويف يوم ال�سبت املوافق 1433/9/23هـ افتتحت اجلل�سة بناء على ورود
املعاملة وفق خطاب رئي�س حمكمة اال�ستئناف امل�ساعد رقم ..............وتاريخ
1433/9/12هـ وبرفقه قرار دائرة الأحوال ال�شخ�صية الثانية رقم.........
وتاريخ 1433/8/25هـ املت�ضمن امل�صادقة على احلكم وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل
على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
القا�ضي يف املحكمة العامة بالريا�ض
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�أو ًال :ملخ�ص الق�ضية الأولى:

املدعي :الزوجة ،ح�رض عنها وكيلها.

ثاني ًا :م�ضمون الدعوى:

وكيل الزوجة يدعي �أن املدعى عليه كان زوجاً ملوكلته ،وقد �أجنبت منه �ستة �أوالد،
خم�سة ذكور ،وبنتاً واحدة ،ي�سكنون جميعاً مع والدتهم ،ويطلب تقييد نفقة الأوالد
وت�سليمها لأمهم (موكلته).
ثالث ًا :جمريات الق�ضية:

 -1قرر القا�ضي املدعى عليه ب�صحة كالم املدعي ،ف�أقر به ،وذكر �أنه ال مانع من
ت�سليم والدتهم النفقة ملن دون �سن البلوغ اعتباراً من تاريخ خروجها من بيته.
 -2كتب القا�ضي �إلى ق�سم اخلرباء لتقدير النفقة ال�شهرية للأوالد.
 -3عر�ض مكتب ال�صلح على الطرفني الت�صالح على تقدير النفقة.
 -4طلب مكتب ال�صلح من املدعى عليه �إح�ضار ما يثبت مقدار مرتبه.

رابع ًا :ت�سبيب احلكم:

 -1بناء على الدعوى والإجابة.
 -2بناء على �أن الأوالد ي�سكنون مع �أمهم.
 -3وبناء على تعذر ال�صلح على مقدار النفقة بني الزوجني.
 -4وبالنظر يف مقدار راتب الزوج ،وااللتزامات التي عليه.

خام�س ًا :ن�ص احلكم:

� -1ألزم القا�ضي املدعى عليه بنفقة �شهرية لأوالده تدفع للمدعية.
 -2حدد القا�ضي مقدار (  ) 600ريال لكل ابن من تاريخه.
�ساد�س ًا :نتيجة احلكم:

 -1قناعة املدعي وكالة باحلكم.
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 -2معار�ضة املدعى عليه على احلكم وطلب اال�ستئناف.
�سابعاً :جمريات الق�ضية بعد رجوع املعاملة من حمكمة اال�ستئناف:
 -1ت�ضمنت الدعوى املطالبة بنفقة الأوالد الذين هم دون �سن البلوغ.
 -2حكم القا�ضي جلميع الأوالد مبن فيهم البالغون مع �أنهم ذمة م�ستقلة.
فما وجه احلكم ؟
 -3ح�رض وكيل عن الأوالد البالغني ،وطلب احلكم على املدعى عليه بت�سليم
الولدين البالغني نفقة �شهرية لكل منهما ،ح�سب ما قدرته هيئة النظر.
ثامن ًا :ت�سبيب احلكم:

 -1بناء على مالحظة حمكمة اال�ستئناف.
 -2بناء على دعوى وكيل الأوالد البالغني.
تا�سع ًا :ن�ص احلكم:

�إلزام املدعى عليه بنفقة الأوالد على التف�صيل ال�سابق ،غري �أن البالغني ت�سلم
نفقتهما لهما ،ولي�س لوالدتها املدعية ،وعليه �صدق احلكم.
منوذج  /الق�ضية الثانية

احلمد هلل وحده وبعد فلدي �أنا .............القا�ضي يف املحكمة العامة
بالريا�ض وبناء على املعاملة املحالة لنا من ف�ضيلة رئي�س املحكمة العامة بالريا�ض
برقم ..........وتاريخ 1432/8/1هـ افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رضت
املدعية ...........م�رصية مبوجب رخ�صة �إقامة رقم ...........وادعت على
احلا�رض معها .............م�رصي مبوجب رخ�صة �إقامة رقم............
قائلة يف دعواها� :إن املدعى عليه عقد علي مبوجب وثيقة عقد زواج رقم........
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املقيدة ب�سجل من الأحوال املدنية بجمهورية م�رص العربية برقم .....وتاريخ
2009/8/5م ودخل بي الدخول ال�رشعي وقد �أجنبت منه بنتا ا�سمها ....املولودة
يف 1431/7/10هـ ومنذ �أن دخل بي وهو ال ينفق علي ومل ينفق على بنتي منذ
�أن ولدتها حتى الآن ،وقد خرجت من بيته يف �شهر ذي احلجة من عام 1431هـ
ب�سبب �سوء تفاهم بيننا� .أطلب �إلزامه ب�أن يدفع النفقة املا�ضية يل من تاريخ دخوله
علي حتى تاريخ اليوم ،والنفقة املا�ضية لبنتي من والدتها حتى اليوم ،كوين �أنا �أنفق
عليها بنية الرجوع عليه يف النفقة و�إلزامه بالنفقة امل�ستقبلة يل ولبنتي بعد تقديرها.
هذه دعواي .وبعر�ضها على املدعى عليه �أجاب قائ ًال :ما ذكرته املدعية من �أنني
تزوجتها بالعقد املذكور ودخلت بها الدخول ال�رشعي و�أجنبت يل البنت املذكورة
ف�صحيح وما ذكرته من �أنها خرجت من بيتي ف�صحيح ،لكن خروجها كان بغري �إذين،
وما ذكرته من �أنني ال �أنفق عليها مدة �أن دخلت بها وال �أنفق على ابنتي املذكورة
منذ �أن ولدتها فغري �صحيح ،وال�صحيح هو �أنني �أنفق عليها ملا كانت عندي يف
بيتي منذ دخلت بها حتى خروجها ،وبعد خروجها كنت �أبعث لها بنفقة �شهرية مبلغ
قدره �ستمائة ريال لها ولبنتي بوا�سطة �أختي .....حيث كانت ت�سلمها لها ،وال مانع
من تقدير النفقة ال�شهرية امل�ستقبلية لبنتي وت�سليمها للمدعية �أما تقدير نفقة �شهرية
للمدعية ف�أرف�ض �إال �إذا رجعت �إلى بيتي وتركت عملها .هكذا �أجاب وب�س�ؤاله عن
جمموع النفقة امل�سلمة للمدعية بعد خروجها من بيته �أجاب قائ ًال� :أطلب مهلة
حل�رصها واجلواب .هكذا �أجاب .وبعر�ض جوابه على املدعية �أجابت قائلة :ما ذكره
املدعى عليه غري �صحيح .هكذا �أجابت .وبطلب البينة من املدعى عليه ا�ستعد بها يف
اجلل�سة القادمة ورفعت اجلل�سة.
ويف يوم الثالثاء املوافق 1433/1/25هـ افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رضت
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املدعية .......املدون هويتها �سابقاً واملدعى عليه .........هويته �سابقاً وب�س�ؤال
املدعية عن �سبب خروجها من بيت املدعى عليه �أجابت قائلة� :إن املدعى تركني
يف بيته لوحدي بعد رجوعي من احلج يف عام 1431هـ ،فخرجت من بيته �إلى
�سكن املمر�ضات التابع ملدينة امللك �سعود الطبية ،هكذا �أجابت .وبعر�ض ذلك على
املدعى عليه قال :ما ذكرته املدعية من �أنه خرجت من بيتي لأنني تركتها لوحدها
غري �صحيح ،وال�صحيح �أنني ملا رجعت من احلج يف ذلك العام وقد ت�أخرت يف
الرجوع بعدها بيومني ب�سبب ت�أخر احلملة مل �أجدها يف بيتي فبحثت عنها فعلمت
�أنها يف �سكن املمر�ضات املذكور وطلبت رجوعها فرف�ضت ،و�أقامت دعوى ف�سخ
نكاح منظورة لديكم .وبعر�ض ذلك على املدعية قالت :نعم لدي دعوى ف�سخ نكاح
ورف�ضت الرجوع له بعدما خرجت لأنني طلبت منه �شقة لوحدي حيث كان ي�سكن
معنا والده ووالدته فرف�ض ذلك ،وتقدمت بطلب ف�سخ النكاح لأ�سباب �أخرى .هكذا
�أجابت .وب�س�ؤال املدعى عليه عن البينة التي وعد بها يف اجلل�سة املا�ضية �أح�رض.....
مبوجب رخ�صة �إقامة رقم .....وب�س�ؤالها عن ما لديها من �شهادة �شهدت قائلة:
�أ�شهد �أن املدعى عليه �شقيقي .....كان يبعثني للمدعية منذ �أن خرجت من بيته
و�أ�سلمها نفقتها وبنتها مبلغ قدره �ستمائة ريال على فرتات متقطعة حتى قبل �شهر
رم�ضان من عام 1432هـ ،وال �أ�ستطيع �أح�صي كم املبلغ هكذا �شهدت وبعر�ضه على
املدعية �أجابت قائلة :ما ذكرته �أخته غري �صحيح وال �أقبل �شهادتها لأنها قامت بالتعدي
علي يف امل�ست�شفى الذي �أعمل فيه و�سجل بذلك حم�رض لدى �رشطة الديرة .هكذا
�أجابت .وبعر�ض ذلك على ..............قالت :بل هي من تعدت علي وعلى
والدتي وكتب يف ذلك حم�رض لدى �رشطة الديرة .هكذا �أجابت .وب�س�ؤال املدعى
عليه عن املبالغ التي �سلمها للمدعية قال :ال �أح�صيها .هكذا �أجاب .و�أمرت بالكتابة
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�إلى ق�سم اخلرباء لتقدير نفقة بنت املدعى عليه ،كما �أمرت بالكتابة �إلى �رشطة الديرة
لتزويدنا مبا لديهم من حما�رض كما ذكر بعاليه .كما جرى �س�ؤال املدعى عليه عن
زيادة بينته �أجاب قائ ًال :لي�س لدي زيادة بينة .لذا رفعت اجلل�سة.
ويف يوم الثالثاء املوافق 1433/3/29هـ افتتحت اجلل�سة وفيها ح�رضت
املدعية ............واملدعى عليه ............ومبا �أن القول قول الزوج يف
ت�سليم النفقة �إذا كانت الزوجة ت�سكن معه يف بيته �أفهمت املدعى عليه �أن عليه
اليمني على قيامه بالنفقة الواجبة باملعروف على زوجته املدعية منذ دخوله بها حتى
خروجها من بيته يف �شهر ذي احلجة من عام 1431هـ فا�ستعد باليمني وبعد الإذن له
حلف قائ ًال :واهلل العظيم الذي ال �إله �إال هو �أنني قمت بالنفقة الواجبة باملعروف على
زوجتي املدعية ..........منذ دخويل عليها حتى خروجها من بيتي يف �شهر ذي
احلجة من عام 1431هـ وكذلك نفقة ابنتي ....منذ والدتها حتى ت�سليمها لوالدتها
يف تاريخ 1432/2/7هـ هكذا حلف .وقررت املدعية بقولها عندما خرجت من
بيت املدعى عليه يف �شهر ذي احلجة من عام 1431هـ كانت بنتي ...مع والدها
املدعى عليه حتى ا�ستلمتها منه يف 1432/2/7هـ .هكذا �أجابت .ووردنا ب�رشح
رئي�س املحكمة برقم ...........وتاريخ 1433/3/6هـ قرار مكتب ال�صلح بدون
رقم وتاريخ ون�صه ما يلي :بناء على خطاب ف�ضيلة القا�ضي ..........رقم......
وتاريخ 1433/2/10هـ اخلا�ص بدعوى� .....ضد .....يف دعوى نفقة وطلب
ف�ضيلته تقدير نفقة ابنة املدعى عليه نفيد ف�ضيلته �أنه مت االجتماع بالطرفني وقد تعذر
ال�صلح بينهما حيث ذكرت املدعية ب�أنها تطالب املدعى عليه بالنفقة على ابنتها...
البالغة من العمر �سنة و�ستة �أ�شهر املوجودة لديها علماً ب�أنه يتقا�ضى مرتب وقدره
( ) 5000ريال و�أنه يعمل يف بنك الريا�ض على كفالة با�سم.................
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�صاحب م�ؤ�س�سة .................وتطلب �أن تكون نفقة ابنتها ( )600ريال
�شهرياً� ،إلى �آخر ما ذكرته ب�إقرارها املرفق� ،أما بالن�سبة للمدعى عليه فقد ذكر ب�أنه
لي�س لديه مانع من النفقة على ابنته ....بواقع  300ريال �شهرياً وهذا قدر ا�ستطاعته
وذلك لكونه يعول والديه و�شقيقته وكذلك بالإقرار املرفق املوقع من ثالثة من جريانه
املت�ضمن ب�أن املذكور هو الذي ينفق على والديه ولي�س له عمل ثابت و�إمنا �أحياناً يكون
عمله �إ�رشاف على املقاوالت وبناء على ذلك ف�إننا نرى �أن تكون نفقة ابنة املدعية
املا�ضية ( ) 500ريال �شهرياً وكذلك النفقة امل�ستقبلية ( )500ريال �شهرياً تودع يف
ح�ساب املدعية .اهـ .وبعر�ضه على الطرفني قررت املدعية املوافقة وقرر املدعى عليه
قائ ًال :ال �أقبل و�أطلب تقدير النفقة ب�أقل من ذلك لأنني �أعول �أمي و�أبي وزوجة �أخرى
وبنت �أخرى هكذا �أجاب وب�س�ؤال املدعى عليه هل لديك زيادة بينة غري ال�شاهدة....
�أجاب قائ ًال :لي�س لدي �سواها هكذا �أجاب لذا �أفهمته �أن له ميني املدعية على نفي
نفقته على ابنته بعد ا�ستالمها للبنت ف�أجاب قائ ًال �أطلب ميينها هكذا �أجاب وا�ستعدت
املدعية باليمني وحلفت قائلة :واهلل العظيم الذي ال �إله �إال هو �أنني منذ �أن ا�ستلمت
ابنتي ....يف تاريخ 1432/2/7هـ من والدها املدعى عليه ووالدها املدعى عليه ال
ينفق عليها وقد �أنفقت عليها بنية الرجوع يف النفقة على والدها هكذا حلفت فبناء
على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومبا �أن القول قول الزوج يف النفقة �إذا كانت
الزوجة ت�سكن معه ومبا �أن املدعى عليه حلف اليمني طبق ما طلب منه ومبا �أن املدعية
خرجت من بيته و�أقامت دعواها يف طلب ف�سخ النكاح وهي منظورة لدينا وهو ما
ي�سقط حقها يف النفقة ومبا �أن ال�شاهدة� ....أقرت بوجود �شحناء بينها وبني املدعية
وهو ما يوجب رد �شهادتها ومبا �أن املدعية حلفت اليمني على نفي نفقته على بنتها بعد
ت�سليمها يف 1432/7/2هـ وعلى نيتها يف الرجوع بالنفقة ومبا �أن نفقة الولد على
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والده لقوله تعالى" :وعلى املولود له رزقهن وك�سوتهن باملعروف"وبناء على قرار
مكتب ال�صلح يف تقدير النفقة لذا فقد قررت ما يلي:
�أو ًال :رد دعوى املدعية يف مطالبتها بنفقتها.
ثانياً� :ألزمت املدعى عليه �أن ي�سلم للمدعية نفقة ابنته املا�ضية من تاريخ
1432/2/7هـ حتى هذا اليوم وقدرها �ستة �آالف وثمامنائة و�ستة و�ستون ريا ًال.
ثالثاً� :ألزمت املدعى عليه �أن ي�سلم للمدعية نفقة �شهرية البنته ...وقدرها خم�سمائة
ريال اعتباراً من تاريخ 1433/3/30هـ ومبا تقدم حكمت وب�إعالن احلكم قررت
املدعية املوافقة وقرر املدعى عليه املعار�ضة ف�سلم �صورة احلكم لتقدمي اعرتا�ضه عليه
خالل ثالثني يوماً ف�إن م�ضت املدة ومل يتقدم خاللها بالئحة اعرتا�ضية �سقط حقه
يف االعرتا�ض واكت�سب احلكم القطعية وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه و�سلم .حرر يف 1433/3/29هـ.
ويف يوم الأحد املوافق 1433/4/25هـ افتتحت اجلل�سة بناء على ح�ضور
املحكوم عليه .....وقدم الالئحة االعرتا�ضية املكونة من �صفحة واحدة واملقيدة
لدى املحكمة برقم ............يف 1433/4/25هـ وجرى االطالع عليها فلم
يظهر يل ما ي�ؤثر على احلكم و�أمرت ب�إحلاقه على �صكه و�سجله ورفعها مع كامل
�أوراق املعاملة �إلى حمكمة اال�ستئناف وباهلل التوفيق.
ويف يوم الثالثاء املوافق 1433/7/29هـ افتتحت اجلل�سة بناء على رجوع
املعاملة من حمكمة اال�ستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال ال�شخ�صية الأولى
رقم ......وتاريخ 1433/7/6هـ املت�ضمن امل�صادقة على احلكم وباهلل التوفيق،
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
القا�ضي يف املحكمة العامة بالريا�ض
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ملخ�ص الق�ضية الثانية:
�أو ًال :املدعي :الزوجة.
ثاني ًا :م�ضمون الدعوى:

�أن املدعى عليه تزوج املدعية ف�أجنب منها طفلة ،وهو منذ دخل بها ال ينفق عليها،
ومل ينفق على ابنتها منذ والدتها ،و�أنها خرجت من بيته ،وتطالبه بالنفقة املا�ضية لها
والبنتها ،وتلزمه بالنفقة امل�ستقبلية.
ثالث ًا :جمريات الق�ضية:

 -1عر�ض القا�ضي قول املدعية على املدعى عليه.
� -2أجاب املدعى عليه ب�صحة قول املدعية يف زواجها منه ،و�إجنابها طفلة،
وخروجها من بيته بغري �إذنه.
� -3أنكر املدعى عليه عدم �إنفاقه على زوجته املدعية عندما كانت عنده يف بيته.
 -4زعم املدعى عليه �أنه كان ير�سل للمدعية نفقة مقدرة بـ ( )600ريال �شهرياً لها
والبنتها مع �أخته.
 -5رف�ض املدعى عليه النفقة ال�شهرية للمدعية حتى ترجع لبيته ،وترتك عملها.
 -6طلب املدعى عليه مهلة حل�رص النفقة امل�سلمة للمدعية.
� -7أنكرت املدعية قول املدعى عليه.
 -8طلب القا�ضي البينة من املدعى عليه.
� -9أجابت املدعية عن �سبب خروجها من بيتها ب�أنه تركها وحدها و�سافر.
� -10أجاب املدعى عليه �أنه ذهب للحج وت�أخرت احلملة فخرجت املدعية ل�سكن
املمر�ضات ورف�ضت الرجوع.
� -11أقرت املدعية بعدم رجوعها لبيتها ،ب�سبب طلب �شقة م�ستقلة عن والديه،
و�أنها �أقامت دعوى ف�سخ نكاح لأ�سباب �أخرى منظورة عند القا�ضي.
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 -12ح�رضت �أخت املدعى عليه لل�شهادة بت�سليم النفقة للمدعية ،وذكرت �أنها ال
حت�صيها.
� -13أنكرت املدعية قول ال�شاهد ،وعللت ذلك ب�سبب تعديها عليها يف امل�ست�شفى
الذي تعمل به.
 -14زعمت ال�شاهدة �أن املدعية هي من تعدت عليها وعلى والدتها.
� -15أمر القا�ضي بالكتابة �إلى ق�سم اخلرباء لتقدير نفقة بنت املدعى عليه.
� -16أمر القا�ضي بالكتابة �إلى ال�رشطة لتزويده مبا لديهم من حما�رض.
 -17طلب القا�ضي ميني املدعى عليه على نفقته على املدعية منذ دخوله عليها،
وحتى خروجها من بيته.
 -18حلف املدعى عليه �أنه ينفق على املدعية منذ الدخول بها حتى خروجها من بيته.
 -19طلبت املدعية �أن تكون النفقة على ابنتها ( )600ريال.
 -20عر�ض القا�ضي طلب املدعية على املدعى عليه فرف�ض ،وطلب �أن تكون
النفقة ( )300ريال وعلل ذلك ب�أنه ينفق على والديه و�شقيقته.
 -21طلب القا�ضي من املدعية اليمني على عدم ا�ستالمها نفقة ابنتها.
 -22حلفت املدعية بعدم ا�ستالم نفقة البنتها.
رابع ًا :ت�سبيب احلكم:

 -1بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة.
بناء على �أن القول قول الزوج يف النفقة �إذا كانت الزوجة معه.
 -3وبناء على ميني املدعى عليه يف �إثبات نفقته على ابنته.
 -4وبناء على �أن املدعية خرجت من بيت الزوجية و�أقامت دعوى يف طلب ف�سخ
النكاح وهو ما ي�سقط حقها يف النفقة.
 -5وبناء على �أن ال�شاهدة �أقرت بوجود �شحناء بينها وبني املدعية ،وهو ما يوجب
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رد �شهادتها.
 -6وبناء على ميني املدعية على نفي نفقة املدعي على ابنتها منذ ا�ستلمتها.
 -7وبناء على ما ذكرت املدعية من نفقتها على ابنتها ونيتها يف الرجوع يف النفقة
على املدعى عليه.
 -8ومبا �أن نفقة الولد على والده لقول تعالى« :وعلى املولود له رزقهن وك�سوتهن
باملعروف».
 -9وبناء على تعذر ال�صلح بني الزوجني يف تقدير النفقة.
 -10وبناء على قرار مكتب ال�صلح يف تقدير النفقة.

خام�س ًا :ن�ص احلكم:

 -1رد دعوى املدعية يف مطالبتها بنفقتها.
� -2إلزام املدعى عليه بت�سليم نفقة ابنته املا�ضية ،وتقديرها بـ (  ) 6866ريا ًال.
� -3إلزام املدعى عليه بت�سليم نفقة �شهرية البنته ومقدارها ( )500ريال.

�ساد�س ًا :نتيجة احلكم:

 -1قررت املدعية املوافقة على احلكم.
 -2قرر املدعى عليه املعار�ضة ،وا�ستلم �صورة احلكم لتقدمي اعرتا�ضه خالل
ثالثني يوماً.

�سابع ًا :جمريات الق�ضية بعد احلكم:

 -1قدم املدعى عليه الئحة اعرتا�ضية.
 -2اطلع القا�ضي على الالئحة االعرتا�ضية ،لكنها مل ت�ؤثر يف احلكم.
 -3رفع القا�ضي كامل املعاملة �إلى حمكمة اال�ستئناف.
� -4صدقت حمكمة اال�ستئناف على حكم القا�ضي.
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وفيها �أهم النتائج ،منها:
� -1أن مدار حديث هند يف النفقة �إمنا هو على عروة بن الزبري ر�ضي اهلل عنهما.
�-2أن حديث هند مما اتفق عليه ال�شيخان.
� -3أن البخاري ذكر حديث هند يف ت�سعة موا�ضع :ثالثة موا�ضع يف كتاب
النفقات  /باب �إذا مل ينفق الرجل فللمر�أة �أن ت�أخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها
باملعروف .وباب نفقة املر�أة �إذا غاب عنها زوجها ،ونفقة الولد .وباب نفقة املع�رس
على �أهله .وكتاب البيوع /باب من �أجرى �أمر الأم�صار على ما يتعارفون بينهم يف
البيوع والإجارة واملكيال والوزن و�سننهم على نياتهم ومذاهبهم امل�شهورة .وكتاب
املظامل  /باب ق�صا�ص املظلوم �إذا وجد مال ظامله .وكتاب مناقب الأن�صار ،وباب
ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة .وكتاب الأميان والنذور/باب كيف كانت ميني النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم .وكتاب الأحكام/باب من ر�أى للقا�ضي �أن يحكم بعلمه يف
�أمر النا�س �إذا مل يخف الظنون والتهمة ،كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم لهند :خذي
ما يكفيك وولدك باملعروف وذلك �إذا كان �أمراً م�شهوراً .وباب الق�ضاء على الغائب.
 -4ذكر حديث هند يف كتاب م�سلم يف كتاب الأق�ضية  /باب ق�ضية هند ؛ وهو
العنوان املختار للبحث.
�-5أنه وقع يف بع�ض طرق احلديث زيادة قول هند ر�ضي اهلل عنها :واهلل ما كان
على ظهر الأر�ض �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يذلهم اهلل من �أهل خبائك ،وما �أ�صبح
اليوم على ظهر الأر�ض �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يعزهم اهلل من �أهل خبائك ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم :و�أي�ضاً ،والذي نف�سي بيده.
� -6أن هنداً ا�شتكت من �شح زوجها وا�ست�أذنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف �أن ت�أخذ من ماله بغري علمه.
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� -7أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أذن لهند بالأخذ من مال زوجها بدون علمه،
وقيد ذلك بقوله (باملعروف).
� -8أن هنداً هي :هند بنت عتبة� ،شهدت �أحداً كافرة و�أ�سلمت يوم الفتح،
وبايعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،و�شهدت الريموك ،وحر�ضت على قتال
الروم ،وتوفيت يف خالفة عمر.
�-9أن زوج هند هو �أبو �سفيان �صخر بن حرب بن �أمية ،ر�أ�س قري�ش يوم �أحد
واخلندق� ،أ�سلم يوم الفتح ،وقال فيه �صلى اهلل عليه و�سلم « :من دخل دار �أبي
�سفيان فهو �آمن».
 -10جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها �إذا �أذن لها زوجها يف ذلك �أو علمت
ر�ضاه به.
 -11جواز ذكر الإن�سان مبا يكره �إذا كان لال�ستفتاء �أو ال�شكوى.
 -12جواز ا�ستماع كالم �أحد اخل�صمني يف غيبة الآخر.
� -13أنه ا�ستدل باحلديث من قال بالق�ضاء على الغائب ،كما ا�ستدل به من قال �إن
القا�ضي يق�ضي بعلم نف�سه.
� -14سقوط نفقة الأوالد عن الأم ،وي�ست�صحب هذا الأ�صل بعد وفاة الأب.
�-15أن القول يف قب�ض النفقة قول املر�أة.
�-16أنه ال خالف بني الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة ،وا�ستدلوا على ذلك
بالكتاب ،وال�سنة ،والإجماع ،واملعقول.
� -17أنه ال خالف بني الفقهاء على وجوب �إنفاق الأب على ولده املبا�رش ذكراً
كان �أو �أنثى ،ا�ستدلوا على ذلك بالكتاب ،وال�سنة ،والإجماع ،واملعقول.
� -18أن الفقهاء ا�شرتطوا لنفقة الزوجة ،والأوالد �رشوطاً.
� -19أن الفقهاء اختلفوا يف تقدير نفقة الزوجة على �أربعة �أقوال :منهم من قال
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�إنها مقدرة بالكفاية ،ومنهم من قدرها مبقدار حمدد ،ومنهم من قال تقدر بعادة �أمثال
الزوج والزوجة ،ومنهم من اعترب قول القا�ضي.
� -20أن الفقهاء اتفقوا على �أن الواجب يف نفقة الأوالد قدر الكفاية.
�-21أنه �إذا ظفرت الزوجة بنفقتها ونفقة �أوالدها من زوجها املق�رص يف النفقة جاز
لها �أخذ ما ظفرت به.
� -22أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�شرتط على هند حني �أذن لها �أن ت�أخذ من
مال زوجها حقها يف النفقة� ،أن يكون باملعروف.
� -23أن الفقهاء اعتمدوا العرف يف الأمور التي ال حتديد فيها من قبل ال�شارع.
�-24أن املعمول به يف حماكم اململكة العربية ال�سعودية �إثبات النفقة للزوجة
والأوالد.
�-25أنه �إذا تعذر ا�صطالح الزوجني على مقدار النفقة ؛ ف�إن املعمول به يف
حماكم اململكة العربية ال�سعودية تقدير هيئة النظر للنفقة.
�-26أنه �إذا خرجت املر�أة من بيت الزوجية دون ر�ضى الزوج ؛ ف�إن نفقتها ت�سقط،
كما يف الق�ضية الثانية.
� -27أن البالغ من الأوالد �إذا مل يكن عنده ما ينفق به على نف�سه لزم والده النفقة
عليه كما يف الق�ضية الأولى.
 -28املعمول به يف حماكم اململكة العربية ال�سعودية ت�سليم نفقة الأوالد ال�صغار
لوالدتهم �إذا كانت هي القائمة عليهم.
�-29أنه �إذا �أنفقت الزوجة على نف�سها وولدها بنية الرجوع للزوج ف�إن املعمول به يف
حماكم اململكة العربية ال�سعودية �إلزام الزوج بالنفقة املا�ضية ،كما يف الق�ضية الثانية.
�أ�س�أل اهلل �أن �أكون وفقت يف جمع مادة هذا البحث على الوجه ال�صحيح ،واحلمد هلل
رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً.

180

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

