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املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات 
�أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل 

وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم.
ر�سم  وتر�بطها؛  �الأ�رشة  ��ستقر�ر  دعائم  �أهم  من  �ملالية  �حلقوق  ترتيب  كان  ملا 

�ل�سارع منهجاً عداًل يف تنظيم هذ� �حلق و�سبطه.
�ل�رشعية  �الأحكام  و�أر�ساهم على معرفة  �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم  من  وحر�ساً 
��ستفتت هند بنت عتبة ر�سي �هلل عنها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف �الأخذ 
من مال زوجها دون علمه معللة ذلك ب�سحه وتق�سريه يف �لنفقة عليها وعلى ولدها. 
من  كثري  على  �الإجابة  يف  عنه  �هلل  ر�سي  عتبة  بنت  هند  ق�سة  �ساهمت  ولقد 

�لت�ساوؤالت حول مو�سوع نفقة �لزوجة و�الأوالد. 
فو�ئد  من  منه  ي�ستنبط  ما  معرفة  �إلى  و�حلاجة  و�أهميته،  �حلديث  هذ�  ولعظم 
بالدر��سة �حلديثية، و�ملو�سوعية؛ والأنه  �أتناوله  �أن  ر�أيت  ؛  فقهية  و�أحكام  حديثية، 
من جن�س �خل�سومات و�الأق�سية فلقد �خرتت له عنو�ن »ق�سية هند« �قتد�ء باالإمام 
م�سلم، فقد جعله يف كتاب �الأق�سية ثم �الإمام �لنووي، فقد بوب له بقوله، »باب 

ق�سية هند«، وق�سمت �لبحث �إلى مبحثني، وخامتة.
ويف �خلتام �أ�ساأل �هلل مبنه وكرمه �أن �أوفق يف جمع هذه �ملادة وعر�سها كما ينبغي، 
�سيدنا  وبارك على  �هلل و�سلم  �إنه جو�د كرمي، و�سلى  كاتبها وقر�ءها  بها  ينفع  و�أن 

حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثري�ً.
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ن�ص احلديث

ما  على  �الأم�سار  �أمَر  �أْجَرى  من  باب  �لبيوع/  )كتاب  �لبخاري  �الإمام  قال 
يتعارفون بينهم يف �لبيوع و�الإجارة و�ملكيال و�لوزن و�َسننهم على نياتهم ومذ�هبهم 
نَُعيم، حدثنا �سفيان، عن ه�سام، عن عروة،  �أبو  �مل�سهورة( )2211(، قال: حدثنا 
عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها، قالت هند �أم معاوية لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
�إن �أبا �سفيان رجٌل �سحيح، فهل عليَّ ُجناٌح �أن �آخذ من ماله �رش�ً ؟ قال: »خذي �أنت 

وبنوك ما يكفيك باملعروف«.

املبحث الأول:  الدرا�ضة احلديثية 

وفيها خم�سة مطالب: 

املطلب الأول: تخريج احلديث 

مد�ر هذ� �حلديث على عروة بن �لزبري، وروي �إليه من طريقني: 
�لطريق �الأول: ه�سام بن عروة، وروي �إليه من �أربعة ع�رش طريقاً: 

�الأول: �سفيان، وروي �إليه من �ستة طرق: 
1- حديث �لباب، من طريق �أبي نعيم.

2- �أخرجه �لبخاري )5370( من طريق حممد بن يو�سف.
3- �أخرجه �لبخاري )7180( من طريق حممد بن كثري.

4- �أخرجه �حلميدي يف م�سنده )242( من طريقه.

5- �أخرجه �أحمد يف م�سنده )24117( من طريقه.
6- �أخرجه �بن حبان )4255( من طريق �رشيج بن يون�س.
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و�أحمد،  و�حلميدي،  كثري،  بن  يو�سف، وحممد  بن  نعيم، وحممد  �أبو  �ستتهم: 
و�رشيج بن يون�س، عن �سفيان به، مبثله.

�لثاين: معمر، �أخرجه م�سلم )1714( )8(.
�لثالث: زهري، �أخرجه �أبو د�ود )3532(.

�لر�بع: علي بن م�سهر، �أخرجه م�سلم )1714( )7(.
�خلام�س: �بن جرير، �أخرجه عبد �لرز�ق )16613(. 

�ل�ساد�س: عبد �لعزيز بن حممد، �أخرجه �لبيهقي يف �سننه 141/10.
�ل�سابع: حماد بن �سلمة، �أخرجه �بن حبان )4256(.

�لثامن: يحيى، �أخرجه �لبخاري )5364(، و�لن�سائي يف �لكربى )9147(، و�أحمد 
 ،)2397( و�لبغوي   ،)4636( يعلى  و�أبو   ،)1025( �جلارود  و�بن   ،)24231(

و�لد�رقطني )4564(.
�لتا�سع: وكيع، �أخرجه �لن�سائي )5420(، و�بن ماجه )2293(، و�أحمد )24231( 

)25713(، و�بن �سعد 537/8، و�بن �أبي �سيبة 584/6.
�لعا�رش: جعفر بن عون �أخرجه �لد�رمي )2264(. 

�حلادي ع�رش: �أبو معاوية �ل�رشير، �أخرجه �لن�سائي يف �لكربى )5941(.
�لثاين ع�رش: �سعيب، �أخرجه �لبغوي )2150(. 

معرفة  يف  و�لبيهقي   ،)2149( �لبغوي  �أخرجه  عيا�س،  بن  �أن�س  ع�رش:  �لثالث 
�ل�سنن )15509(.

�لر�بع ع�رش: زيد بن �أبي �أني�سة، �أخرجه �بن حبان )4258(.
كلهم: )�سفيان، ومعمر، وزهري، وعلي بن م�سهر، و�بن جرير، وعبد�لعزيز بن 
حممد، وحماد بن �سلمة، ويحيى، ووكيع، وجعفر بن عون، و�أبو معاوية �ل�رشير، 
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و�سعيب، و�أن�س بن عيا�س، وزيد بن �أبي �أني�سة( عن ه�سام بن عروة، به.
�لطريق �لثاين: �بن �سهاب �لزهري، وروي �إليه من �أربعة طرق:

�الأول: يون�س، �أخرجه �لبخاري، )3825(، )5359(، )6641(.
�لثاين: �سعيب، �أخرجه �لبخاري )2460(، )7160(، )7161(.

�لثالث: �بن �أخي �لزهري، �أخرجه م�سلم )1714( )9(.
�لر�بع: معمر، �أخرجه عبد�لرز�ق )16612(، ومن طريق عبد�لرز�ق �أخرجه �أبو 
د�ود )3533(، و�لن�سائي يف �لكربى )9146(، و�أحمد )25888(، و�لطحاوي يف 

�رشح م�سكل �الآثار )1838(، و�بن حبان )4257(.
�أربعتهم: )يون�س، و�سعيب، و�بن �أخي �لزهري، ومعمر( كلهم عن �بن �سهاب به. 

كالهما: ) ه�سام، و�بن �سهاب �لزهري ( عن عروة، به. مبثله.
ر�أى  من  باب  قال:  �الأحكام،  كتاب  يف  �جلزم  ب�سيغة  معلقاً  �لبخاري  وذكره 
للقا�سي �أن يحكم بعلمه يف �أمر �لنا�س �إذ� مل يخف �لظنون و�لتهمة كما قال  �سلى 
�أمر�ً  كان  �إذ�  وذلك  باملعروف،  وولدك  يكفيك  ما  »خذي  لهند:   و�سلم  عليه  �هلل 

م�سهور�ً)1(.

املطلب الثاين: درا�ضة األفاظ احلديث

�أواًل: وقع يف بع�س طرق رو�ية �لزهري زيادة هي، قول هند: و�هلل ما كان على 
ظهر �الأر�س �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يذلهم �هلل من �أهل خبائك، وما �أ�سبح �ليوم 
فقال  خبائك،  �أهل  من  �هلل  يعزهم  �أن  من  �إلى  �أحب  خباء  �أهل  �الأر�س  على ظهر 

�سلى �هلل عليه و�سلم: »و�أي�ساً و�لذي نف�سي بيده«.

)1) �شحيح البخاري �ص 1228 ، الفتح 141/7 ، تغليق التعليق 81/4.
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و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  نف�َسه  خباء(  )�أهل  بقولها:  �أر�دت  عيا�س:  �لقا�سي  قال 
بيته، و�خلباء  �أهل  باأهل �خلباء  تريد  �أن  له، ويحتمل  �إجالاًل  باأهل �خلباء  فَكَنْت عنه 

يعرب به عن م�سكن �لرجل ود�ره)2(.
ثانياً: وقع يف رو�ية �لزهري، قول هند: »�إن �أبا �سفيان رجل �سحيح«. ويف بع�سها 

»رجل م�سيك �سحيح«. 
وال تعار�س بينهما فاإن �ل�سح �أ�سد �لبخل)3(، و�مل�سيك هو �لبخيل �ملم�سك ما يف 
يده ال يعطيه �أحد�ً، وهو مثل �لبخيل، ومعنى �مل�سيك �ملم�سك ملاله)4(، ويف جمعها 

بني �ل�سح، و�ملم�سك تاأكيد حلاله.
ثالثاً: �ساألت هند ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فقالت: 

1- »فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله �رش�ً«. كما يف رو�ية �أبي نعيم عن �سفيان. 
2- و»�أنه ال يعطيني ما يكفيني وبني. فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله �سيئاً«. كما 

يف رو�ية �سفيان، و�بن عون، وزهري، عن ه�سام.
3- »ال ينفق علي وولدي ما يكفيني وجوباً. �أفاآخذ من ماله وهو ال يعلم«؟ كما 

يف رو�ية �أبي معاوية، عن ه�سام.
�أفاآخذ من ماله وهو ال ي�سعر«؟. كما يف رو�ية  4- »م�سيق علي وعلى ولدي. 

حماد بن �سلمة، عن ه�سام.
5- »ال ينفق علي وال على ولدي ما يكفيني وبني، �أفاآخذ من ماله وهو ال ي�سعر«؟. 

كما يف رو�ية وكيع، و�بن منري عن ه�سام.
6- »ال يعطيني من �لنفقة ما يكفيني ويكفي بني �إال ما �أخذت من ماله بغري علمه، 

)2) املنهاج �ص 1102.

)3) كما �شياأتي مف�شاًل .

)4) النهاية �ص 871.
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فهل علي يف ذلك من جناح«؟. كما يف رو�ية علي بن م�سهر، عن ه�سام. 
7- »فهل علي جناح �أن �آخذ من ماله ما يكفيني وبني«؟. كما يف رو�ية حممد بن 

يو�سف، عن �سفيان. 
يون�س،  رو�ية  يف  كما  عيالنا«؟.  له  �لذي  �أطعم  �أن  حرج  من  علي  »فهل   -8

و�سعيب، و�بن �أخي �لزهري، عن �لزهري. 
9- »ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي �إال ما �أخذت منه وهو ال يعلم«. كما يف 

رو�ية يحيى، عن ه�سام. 
10- »فهل علي من حرج �أن �أنفق على عياله من ماله بغري �أذنه«؟. كما يف رو�ية 

معمر، عن �لزهري. 
يف  كما  ولدي«.  وعلى  علي  فاأنفق  ماله  من  �أ�سيب  �أن  جناح  علي  »فهل   -11

-رو�ية زيد بن �أبي �أني�سة، عن ه�سام-.
����رش�ً(،  ت��اأخ��ذ  )�أن  ع��ل��ى  �ل���رو�ي���ات  بع�س  يف  عنهم  �هلل  ر���س��ي  فن�ست 
بع�سها  ويف  ع��ل��م��ه(،  )ب��غ��ري  بع�سها  ويف  ي��ع��ل��م(  ال  )وه����و  بع�سها   ويف 
)وهو ال ي�سعر(، ويف بع�سها )بغري �إذنه(، وذكرت بع�س �لرو�يات دون �لن�س على 
يكفيها(، ويف  ما  تاأخذ  )�أن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �ساألت  و�إمنا  �ل�رشية، 

بع�س �لرو�يات: )�أطعم �لذي له عيالنا(، ويف بع�سها: )�أنفق على ولدي(. 
ر�بعاً: �أجاب �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سوؤ�ل هند ر�سي �هلل عنها، فقال: 

1- »خذي �أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف«. كما يف رو�ية �أبي نعيم، عن �سفيان. 
و�أحمد،  �رشيج،  رو�ية  يف  كما  باملعروف«.  وولدك  يكفيك  ما  »خذي   -2
�أن�س، ويحيى، ووكيع، وجعفر  و�حلميدي، وحممد بن كثري، عن �سفيان، ورو�ية 

بن عون، عن ه�سام.
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3- »خذي ما يكفيك وبنيك باملعروف«. كما يف رو�ية �بن جرير، وعبد�لعزيز 
بن حممد، وزهري، عن ه�سام. 

4- »خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك«. كما يف رو�ية علي بن 
م�سهر عن ه�سام.

5- »خذي من ماله باملعروف وهو ال ي�سعر«. كما يف رو�ية حماد بن حماد، عن 
ه�سام. 

6- »ال حرج عليك �أن تطعميهم باملعروف«. كما يف رو�ية �سعيب، عن �لزهري. 
عن  معمر،  رو�ية  يف  كما  باملعروف«.  عليهم  تنفقي  �أن  عليك  حرج  »ال   -7

�لزهري. 
فتنفقيه عليك وعلى ولدك  �سفيان  �أبي  تاأخذي من مال  �أن  8- »ال حرج عليك 

باملعروف«. كما يف رو�ية زيد بن �أبي �أني�سة، عن ه�سام. 
9- »�أر�آه باملعروف«. كما يف رو�ية يون�س، عن �لزهري. 

10- »ال �إال باملعروف«. كما يف رو�ية يون�س، و�بن �أخي �لزهري، عن �لزهري. 
11- »خذي باملعروف«. كما يف رو�ية حممد بن يو�سف، عن �سفيان. 

عن  معمر،  رو�ية  يف  كما  باملعروف«.  عليهم  تنفقي  �أن  عليك  جناح  »ال   -12
�لزهري. 

�إجابته �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سوؤ�ل هند ن�ست  �لو�ردة يف  �لرو�يات  جميع 
على �أن �الأخذ يكون )باملعروف(. 

�الأخذ  �أن  بع�سها:  ي�سعر، وذكر يف  ماله وهو ال  باالأخذ من  �الأذن  بع�سها:  ويف 
يكون بقدر �لكفاية. 

وورد يف بع�س �لرو�يات: رفع �حلرج �إذ� كان �الأخذ من مال �لزوج الأجل �إطعام 
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�الأخذ  �أن يكون  بع�سها: ن�س على  �لنفقة عامة، ويف  بع�سها: الأجل  �الأوالد، ويف 
باملعروف دون حتديد �سببه. 

املطلب الثالث: ترجمة الأعالم املذكورين يف املنت 

�أواًل: هند بنت عتبة)5( بن ربيعة بن عبد �سم�س بن عبد مناف �لقر�سية �لها�سمية، 
و�لدة �مر�أة �أبي �سفيان بن حرب، وهي �أم معاوية. 

من ربات �حل�سن، و�جلمال، و�لر�أي، و�لعقل، و�لف�ساحة، و�لبالغة، و�الأدب، 
و�ل�سعر و�لفرو�سية، وعزة �لنف�س. 

ملا كانت وقعة بدر قتل فيها عتبة بن ربيعة، و�سيبة بن ربيعة، و�لوليد بن عتبة. 
و�سهدت �أُُحد�ً كافرة مع زوجها �أبي �سفيان بن حرب وكانت تقول يوم �أحد:

من�ضـي على النمارق نحن بنات طارق    

اأن تقبـلوا نعـانق   اأو تدبــــــروا نفـارق  

 فــراق غـري دامق

فلما قتل حمزة وثبت عليه، فمثلت به، و�سقت بطنه، و��ستخرجت كبده فالكتها 
فلم تطق �إ�ساغتها. 

وقيل: �إن �لذي مثل بحمزة معاوية بن �ملغرية بن �أبي �لعا�س بن �أمية جد عبد �مللك 
بن مرو�ن الأمه، وقتله �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سرب�ً من�رشَفه من �أحد. 

�إمنا  �أبي �سفيان، وقالت الأبي �سفيان:  �إ�سالم  �أ�سلمت يوم �لفتح بعد  �إن هند�ً  ثم 
�أريد �أن �أتابع حممد�ً، قال: قد ر�أيتك تكرهني هذ� �حلديث �أم�س، قالت: �إين و�هلل 
ما ر�أيت �أن ُعبد �هلل حق عبادته يف هذ� �مل�سجد قبل �لليلة، و�هلل �إن ياأتو� �إال م�سلني 

)5) ال�شتيعاب �ص 922 ) 678 ) ، اأ�شد الغابة 416/5 )7351) . جتريد اأ�شماء ال�شحابة 310/2 )3752) ، الإ�شابة 346/8 

)1860) ، اأعالم الن�شاء 239/5.
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فاذهبي برجل من قومك  فاإنك قد فعلت ما فعلت.  قال:  و�سجود�ً،  قياماً وركوعاً 
�إلى عثمان، فذهب فا�ستاأذن لها فدخلت متنقبة متنكرة حلدثها وما  معك، فذهبت 
�لذي  �لدين  �أظهر  �لذي  يا ر�سول �هلل: �حلمد هلل  فقالت:  كان من �سنيعها بحمزة، 
�ختاره لنف�سه. لتنفعني رحمك يا حممد. �إين �مر�أة موؤمنة باهلل م�سدقة بر�سوله ثم 
ك�سفت عن نقابها، وقالت: �أنا هند بنت عتبة، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
ُيذلو� من  �أن  �إيل   �أحب  �أهل خباء  �الأر�س  كان على  ما  و�هلل  فقالت:  بك،  مرحباً 
�أهل خبائك، ولقد �أ�سبحت وما على �الأر�س �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يعزو� من 

خبائك، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وزيادة. 
»وال  �لبيعة:  يف  وقال  �لن�ساء  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  بايع  فلما 
ي�رشقن وال يزنني«، قالت هند: وهل تزين �حلرة وت�رشق ؟ فلما قال: »وال يقتلن 
�أوالدهن«. قالت: ربيناهم �سغار�ً وقتلتهم كبار�ً. و�سكت �إلى ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم زوجها �أبا �سفيان، وقالت: �إنه �سحيح ال يعطيها من �لطعام ما يكفيها 
وولدها، فقال لها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »خذي من ماله باملعروف ما 

يكفيك وولدك«. 
وتوفيت  �سفيان،  �أبي  مع زوجها  �لروم  قتال  �لريموك وحر�ست على  و�سهدت 
هند يف خالفة عمر بن �خلطاب بعد �أبي بكر بقليل يف �ليوم �لذي مات فيه �أبو قحافة 

و�لد �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنهم. 
وقد ذكر �ساحب �الأمثال ما يدل على �أنها بقيت �إلى خالفة عثمان، بل بعد ذلك، 
الأن �أبا �سفيان مات يف خالفة عثمان بال خالف، وقال هذ�: قال رجل ملعاوية: زوجني 
هند�ً، قال: �إنها قعدت عن �لولد، وال حاجة لها �إلى �لزو�ج، قال فولني ناحية كذ�، 

فاأن�سد معاوية: 
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َطَلَب الأبي�ص الَعُقوُق َفَلّما   اأعجزته اأراد بي�ص الأُنوِق)6(  

يعني �أنه طلب ما ال ي�سل �إليه فلما عجز عنه طلب �أبعد منه.
ْخر بن َحْرب بن �أمية بن عبد �سم�س بن عبد مناف بن  ثانياً: �أبو �سفيان)7(: هو �سَ
�أبو �سفيان �لقر�سي �الأموي، وله كنية  ق�سي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي، 

�أخرى: �أبو حنظلة، بابنه حنظلة.
و�أم �أبي �سفيان �سفية بنت َحْزن بن بَُحري بن �لُهَزم بن ُرَويَبة بن عبد�هلل بن هالل 
َعة، وهي عمة ميمونة بنت �حلارث بن َحْزن، زوجة �لنبي �سلى  ْع�سَ بن عامر بن �سَ

�هلل عليه و�سلم . 
ولد قبل �لفيل بع�رش �سنني كان �أ�سن من �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  بع�رش �سنني.
كان ر�أ�س قري�س وقائدهم يوم �أحد ويوم �خلندق، وكان يحب �لرئا�سة و�لذكر، 

وله ق�سة مع هرقل حني كتب له �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم)8(.
تزوج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �بنته �أم حبيبة قبل �أن ي�سلم، وكانت �أ�سلمت 

قدمياً، وهاجرت مع زوجها �إلى �حلب�سة، فمات هناك. 
�أ�سلم يوم �لفتح، وقال فيه �سلى �هلل عليه و�سلم: »من دخل د�ر �أبي �سفيان فهو 

�آمن)9(«. 
الأن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  كان �إذ� �آَوى مبكة دخل د�ر �أبي �سفيان. 

يوم  عينه  وفقئت   ، و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  مع  و�لطائف  حنيناً  �سهد 

)6)  هذه الق�شة ذكرها احلافظ يف الفتح 58/9 ويف )الإ�شابة 347/8) ون�شبها للميداين يف كتابه »جممع الأمثال« ولي�شت 

فيه، وينظر حياة احليوان للدمريي )../..).

)7) ال�شتيعاب �ص 363 )1204) ، اأ�شد الغابة 442/2 )4286) ، 472/4 )5969) ، النبالء 105/2 )13) ، العرب 23/1 )31) ، 

الإ�شابة 332/3 )4066) ، �شذرات الذهب 37/1 .

)8) اأخرجه البخاري )7). 

)9) اأخرجه م�شلم )4622) . 
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�لطائف، و�أعطاه �سلى �هلل عليه و�سلم  من غنائم حنني مئة بعري و�أربعني �أوقية، كما 
�أعطى �سائر �ملوؤلفة قلوبهم، و�أعطى �بنيه يزيد، ومعاوية، فقال له �أبو �سفيان: و�هلل 
�إنك لكرمي، فد�ك �أبي و�أمي، و�هلل لقد حاربتك فلنعم �ملحارب كنت، ولقد �ساملتك 

فنعم �مل�سامل �أنت، جز�ك �هلل خري�ً. 
قال �حلافظ �بن حجر: يقال: �إن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  ��ستعمله على جنر�ن، 

وال يثبت، و�سهد �لريموك، وقيل: �إن عينه �الأخرى فقئت يوم �لريموك. 
وملا عمي �أبو �سفيان كان يقوده مولى له، وكان له منزلة كبرية يف خالفة �بن عمه 

عثمان. 
تويف باملدينة يف خالفة عثمان �سنة �إحدى وثالثني، وقيل �سنة �ثنتني، وقيل: �سنة 

ثالث �أو �أربع وثالثني، وله نحو �لت�سعني. 

املطلب الرابع: غريب احلديث

منعاً  يكون  ثم  �ملنع،  يف  �الأ�سل  و�حلاء،  �ل�سني  فار�س:  �بن  قال  �سحيح:   -1
منه،  �ملنع  يف  و�أبلغ  �لبخل،  �أ�سد  وهو  �حلر�س،  مع  �لبخل  و�ل�سح:  �حلر�س،  مع 

و�ل�سح�ساح �ملم�سك �لبخيل. 
وقيل: �ل�سح الزم كالطبع، و�لبخل غري الزم، وقيل: �ل�سح �أعم من �لبخل، الأن 
�لبخل يخت�س مبنع �ملال، و�ل�سح بكل �سيء، ويقال ت�ساح �لرجالن على �الأمر �إذ� 

�أر�د كل و�حد منهما �لفوز به، ومنعه من �ساحبه، قال تعالى: ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
)10( )�لتغابن(.

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ژ 
�مليل  يدل على  �أ�سل �سحيح  و�لنون و�حلاء،  �جليم  فار�س:  �بن  قال  2- جناح: 

)10)   معجم مقايي�ص اللغة 178/3 ، النهاية �ص 468 ، الفتح 508/9 ، الل�شان 2206/4 . 
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و�لعدو�ن، ويقال: جنح �إلى كذ�، �أي مال �إليه، و�سمي �جلناحان جناحني مليلهما يف 
�ل�سقني، و�جلناح:�الإثم، و�سمي بذلك مليله عن طريق �حلق)11(.

3- �ملعروف: ما ي�ستح�سن من �الأفعال. 
�إلى  و�الإح�سان  �إليه  و�لتقرب  �هلل  طاعة  من  ما عرف  لكل  ��سم جامع  و�لعرف: 

�لنا�س، وكل ما ندب �إليه �ل�رشع ونهى عنه من �ملح�سنات و�ملقبحات. 
ومعناه يف �حلديث: �لذي تعارفه �لنا�س يف �لنفقة على �أوالدهم من غري �إ�رش�ف، 

وقيل: معناه ال ت�رشيف و�أنفقي باملعروف)12(. 

املطلب اخلام�ص: الفوائد امل�ضتنبطة من احلديث)13(

1- وجوب نفقة �لزوجة. 
2- وجوب نفقة �الأوالد على �الآباء، وفيه �تفاق بني �أهل �لعلم �أن �لولد �إذ� كان 
�أو بالغاً زمناً وهو مع�رش فاإنها جتب نفقته على �لو�لد �ملو�رش فاإذ� بلغ حماًل  �سغري�ً 
�لبخاري يف  �أورده  وقد  �الأب،  نفقته عن  �سقطت  باالكت�ساب  نفقته  ميكنه حت�سيل 

)كتاب �لنفقات/ باب نفقة �ملر�أة �إذ� غاب عنها زوجها ونفقة �لولد(. 
3- جو�ز خروج �لزوجة من بيتها حلاجتها �إذ� �أذن لها زوجها يف ذلك، �أو علمت 

ر�ساه به. 
4- جو�ز ذكر �الإن�سان مبا يكرهه �إذ� كان لال�ستفتاء و�ل�سكوى ونحوهما. 

5- ج���و�ز ��ستم���اع كالم �أح���د �خل�سم���ني يف غيب���ة �الآخ���ر، وذك���ر �لرج���ل 

)11)   مقايي�ص اللغة 484/1 ، النهاية �ص 169، الل�شان 697/1 . 

النهاية 281/4 ، عمدة القارئ 122/17 ، الل�شان 2899/4.   (12(

الفتح 406/4، 507/9 ، 515 ، 171/13 ، عمدة القارئ 421/9، 122/17، 125، 145/20، التو�شيح 37/26، 45، 469/32،    (13(

املنهاج �ص 1101 ، معامل ال�شنن 803/3 ، عون املعبود 448/9 ، حا�شية ال�شندي 247/8 ، �شرح ال�شنة 204/8 ، 328/9، �شرح 

م�شكل الآثار 95/5. 
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 ببع����س ما فيه من عي���وب �إذ� دع���ت �حلاجة �إلي���ه الأن �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم  
مل ينكر قولها: �إن �أبا �سفيان رجل �سحيح. 

6- ��ستدل باحلديث من قال بالق�ساء على �لغائب، �أي يف حقوق �الآدميني دون 
حقوق �هلل باالتفاق، فلو قامت �لبينة على غائب ب�رشقة مثااًل حكم باملال دون �لقطع، 

وقد �أورده �لبخاري يف )كتاب �الأحكام/ باب �لق�ساء على �لغائب(. 
يكلفها  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  مل  نف�سه، الأن  بعلم  يق�سي  �لقا�سي  �أن   -7
�لبينة فيما �دعته �إذ كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  عاملاً بكونها يف نكاح �أبي �سفيان.
هذا  في�صت�صحب  الأب،  حياة  يف  عنها  النفقة  �صقوط  يف  ظاهرة  هند  ق�صة   -8

�الأ�سل بعد وفاة �الأب.  
9- �أن للمر�أة مدخاًل يف كفالة �أوالدها و�الإنفاق عليهم من مال �أبيهم. 

بقوله:  �لنفقات  �لبخاري يف )كتاب  له  بالكفاية، وترجم  �لنفقة مقدرة  �أن   -10
باب �إذ� مل ينفق �لرجل فللمر�أة �أن تاأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف(. 

11- �أن �لقول يف قب�س �لنفقة قول �ملر�أة، الأنه لو كان �لقول قول �لزوج �أنه منفق 
لكلفت هند بالبينة على �إثبات عدم �لكفاية، و�أجاب �ملازري على ذلك باأنه من باب 

تعليق �لفتيا ال �لق�ساء. 
12- �أنه �ختلف يف �إذن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند باالأخذ من مال زوجها 
�أ�سبهتها، و�إن كان  �إفتاء فهو يجري يف كل �مر�أة  فاإن كان  �أو ق�ساء،  �إفتاء  هل هو 

ق�ساء فال يجوز لغريها �إال باإذن �لقا�سي. 
13- �أن من كان له حق على غريه مينعه �إياه فظفر من ماله ب�سيء جاز له �أن يق�سي 

منه حقه. 
14- �عتبار �لعرف يف �الأمور �لتي ال حتديد فيها من قبل �ل�رشع، لذ� ترجم له 
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�لبخاري يف )كتاب �لبيوع، بقوله: باب من �أجرى �أمر �الأم�سار على ما يتعارفون 
بينهم يف �لبيوع، و�الإجارة و�ملكيال و�لوزن، و�سننهم ومذ�هبهم �مل�سهورة(. 

املبحث الثاين: الدرا�ضة املو�ضوعية 

وفيها �أربعة مطالب: 

املطلب الأول: حكم نفقة الزوجة والأولد 

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة بال�رشوط التي بينوها)14(، و��ستدلو� على 
ذلك: بالكتاب، و�ل�سّنة، و�الإجماع، و�ملعقول. 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ    ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ژ  تعالى:  فقوله  �لكتاب  �أما 
ڍ  ڍ ژ  )�لطالق: 7(. 

ولقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ )�لطالق: 6(. 

�أما �ل�سّنة: فقوله �سلى �هلل عليه و�سلم  يف خطبته يف حجة �لود�ع: »فاتقو� �هلل يف 
�لن�ساء، فاإنكم �أخذمتوهن باأمان �هلل، و��ستحللتم فروجهن بكلمة �هلل ولكم عليهن �أن 
ال يوطئن فر�سكم �أحد�ً تكرهونه، فاإن فعلن ذلك فا�رشبوهن �رشباً غري مربح، ولهن 

عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف«)15(.
و�أما �الإجماع: فقد �تفق �أهل �لعلم على وجوب نفقات �لزوجات على �أزو�جهن 
اإذا مكنت املراأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ومل متتنع عنه لغري عذر �رشعي. 
قال �بن �ملنذر: �تفق �أهل �لعلم على وجوب نفقات �لزوجات على �أزو�جهن �إذ� 

البناية 854/4 ، جواهر الإكليل 402/1 ، مغني املحتاج 426/3 ، ال�شرح الكبري 287/24 .   (14(

اأخرجه م�شلم )2950) .    (15(
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كانو� بالغني، �إال �لنا�زش منهن �ملمتنعة)16(. 
�أما �ملعقول: فالأن �لزوجة حمبو�سة على �لزوج، مينعها من �لت�رشف و�الكت�ساب، 

فالبد �أن ينفق عليها)17(. 
ثانيًا: نفقة الأولد: 

�أو  �إنفاق �الأب على ولده �ملبا�رش ذكر�ً كان  ال خالف بني �لفقهاء على وجوب 
�أنثى)18(. و��ستدلو� على ذلك بالكتاب، و�ل�سنة، و�الإجماع، و�ملعقول. 

�أما �لكتاب فقوله تعالى: ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ژ  )�لبقرة: 233(. 
و�ملولود له هو �الأب، فاأوجب �هلل تعالى عليه رزق �لن�ساء الأجل �الأوالد، فالأن 

جتب عليه نفقة �الأوالد من باب �أولى. 
ولقوله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژ ) �لطالق:6(.

�آبائهم، و�إيجاب �الأجرة  �لر�ساع لالأوالد على  �أجر  �أوجب �سبحانه وتعالى  فقد 
الإر�ساع �الأوالد يقت�سي �إيجاب موؤونتهم و�الإنفاق عليهم. 

�أما �ل�سنة: فلحديث �لباب، فقد �أباح ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند زوجة 
�أبي �سفيان �الأخذ من مال زوجها لتنفق على نف�سها، و�أوالدها ولوال �أن �الإنفاق على 
لها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  ذلك  �أباح  ملا  �الأوالد و�لزوجات حق و�جب 

حلرمة مال �مل�سلم. 
�الإجماع: قال �بن �ملنذر: �أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل �لعلم على �أن على 

�ملرء نفقة �أوالده �الأطفال �لذين ال مال لهم)19(.

الأو�شط 46/9.   (16(

املب�سوط 181/5، ال�شرح الكبري 289/24، املغني 348/11.    (17(

 ، الطالبني �ص 1571  ، رو�شة  املحتاج 446/3  ، مغني  ، اخلر�شي على خمت�شر خليل 201/4  البناية 898/4  انظر    (18(

ال�شرح الكبري 388/24 .

الأو�شط 79/9 .    (19(
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�ملعقول: �أن ولد �الإن�سان بع�سه وهو بع�س ولده، فكما يجب عليه �أن ينفق على 
نف�سه و�أهله كذلك يجب عليه �أن ينفق على بع�سه)20(.

املطلب الثاين: �سروط ا�ستحقاق الزوجة واالأوالد النفقة

اأواًل: �سروط ا�ستحقاق الزوجة النفقة: 

ا�صرتط جمهور الفقهاء)21( – �حلنفية و�ل�سافعية و�حلنابلة – ال�ستحقاق �لزوجة 
النفقة على زوجها اأن تكون كبرية اأو مطيقة للوطء، واأن ت�صلم نف�صها للزوج متى 
�إال ملانع �رشعي، و�أن يكون �لنكاح �سحيحاً ال فا�سد�ً، فلو كانت �سغرية ال  طلبها 
تطيق الوطء فال نفقة لها، �صواء اأكانت يف منزل الزوج اأم مل تكن، حتى ت�صري اإلى 

�حلالة �لتي تطيق �جلماع.
وفرق �ملالكية)22( بني �ملدخول بها وغري �ملدخول بها، �أما غري �ملدخول بها فتجب 
اأو  جمربها  اأو  هي  دعت  اأن  بعد  مانع،  بال  للوطء  مطيقة  نف�صها  من  ملمكنة  النفقة 
وكيلها للدخول – ولو مل يكن عند حاكم - وبعد م�سي زمن يتجهز فيه كل منهما 

عادة على �لبالغ.
و�أما �ملدخول بها: فلم ي�سرتطو� �سيئاً من ذلك. 

وخالف بع�س �لفقهاء �ملالكية، حيث جعلو� �الأمور �لثالثة �ملذكورة �رشوطاً يف 
وجوب �لنفقة للمر�أة مطلقاً، �سو�ء �أكانت مدخواًل بها، �أم غري مدخول بها ودعت 

للدخول)23(.

ال�شرح الكبري 388/24 .    (20(

انظر البناية 854/4 .مغني املحتاج 435/3 ، ال�شرح الكبري 343/24 ، املغني 168/10 ، 407/11 .   (21(

)22)   انظر اخلر�شي على خمت�شر خليل 184/4 .

)23)   انظر اخلر�شي على خمت�شر خليل 184/4 .
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ثانيًا: �سروط ا�ستحقاق االأوالد النفقة: 

ي�صرتط لوجوب نفقة الأولد اأربعة �رشوط: 
 اتفق الفقهاء على اأنه ي�صرتط: 

1- �أن يكونو� فقر�ء ال مال لهم وال ك�سب ي�ستغنون به عن �إنفاق غريهم عليهم، 
�ملو��ساة  �سبيل  على  جتب  الأنها  لهم،  نفقة  فال  ك�سب  �أو  مبال  مو�رشين  كانو�  فاإن 

و�ملو�رش م�ستغن عن �ملو��ساة)24(.
ذلك  �أكان  �سو�ء  نف�سه،  نفقة  عن  فا�ساًل  عليهم  �الأ�سل  ينفقه  ما  يكون  �أن   -2
�هلل  لقوله �سلى  عليه  �سيء  �سيء، ال  عنه  يف�سل  ال  فالذي  ك�سبه،  من  �أم  ماله  من 
عليه و�سلم : »�بد�أ بنف�سك فت�سدق عليها، فاإن ف�سل �سيء فالأهلك، فاإن ف�سل عن 
�أهلك �سيء فلذي قر�بتك«)25(، والأن نفقة �الأقارب مو��ساة، فال جتب على �ملحتاج 

كالزكاة)26(. 
�لنفقة يف عمودي  فال جتب  رو�ية،  �حلنابلة)27( يف  قال  وبهذ�  �لدين،  �حتاد   -3
�لن�سب مع �ختالف �لدين يف �لرو�ية �ملعتمدة عندهم، والأنها مو��ساة على �سبيل 
�لرب و�ل�سلة، فلم جتب مع �ختالف �لدين كنفقة غري عمودي �لن�سب، والأنهما غري 

متو�رثني، فلم جتب الأحدهما على �الآخر نفقته بالقر�بة. 
وال تقا�س نفقة �الأوالد على نفقة �لزوجات، الأن نفقة �لزوجة عو�س يجب مع 

�الإع�سار، فال ينافيها �ختالف �لدين كال�سد�ق و�الأجرة)28(.
ۇ   ۇ      ۆ   ژ  تعالى:  لقوله  ال�رشط  الذين مل ي�صرتطوا هذا  خالفاً للجمهور 

)24)   انظر البناية 899/4 ، اخلر�شي على خمت�شر خليل 197/4 ، مغني املحتاج 447/3، ال�شرح الكبري 390/24 .

)25)   اأخرجه م�شلم )2313).

)26)   انظر املب�سوط 223/5، اخلر�شي على خمت�شر خليل 205/4 ، مغني املحتاج 447/3، ال�شرح الكبري 390/24 .

املغني 585/7 ، ال�شرح الكبري 415/24 ، الرو�ص املربع �ص 625.   (27(

)28)   انظر مغني املحتاج 449/3 ، ال�شرح الكبري 415/24.
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ۆ   ۈ  ۈ ژ  )�لبقرة: 233(.
فهذه �الآية تدل على �أن �لوالدة �سبب لوجود نفقة �الأوالد على �الآباء �حتد �لدين 

�أو �ختلف.
4- �أن يكون �ملنفق و�رثاً وبهذ� قال �حلنابلة)29( م�ستدلني بقوله تعالى:  ژ ەئ  

وئ  وئ  ۇئ ژ )�لبقرة: 233(. 
موجهني ��ستداللهم باأن بني �ملتو�رثني قر�بة تقت�سي باأن يكون �لو�رث �أحق مبال 
�ملوروث من �سائر �لنا�س، فينبغي �أن يخت�س بوجوب �سلته بالنفقة دونهم، فاإن مل 

يكن و�رثاً مل جتب عليه �لنفقة.

املطلب الثالث: مقدار النفقة 

اأوًل: مقدار نفقة الزوجة: 

�ختلف �لفقهاء يف تقدير نفقة �لزوجة على �أربعة �أقو�ل: 
�لقول �الأول: �أنها مقدرة بكفايتها، و�إليه ذهب �حلنفية)30(، و�ملالكية)31(، وبه قال 

بع�س �ل�سافعية)32(، و�أكرث �حلنابلة وهو �ملذهب عندهم)33(.
و��ستدلو� بقوله تعالى:  ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ژ  )�لبقرة: 233(.
ووجه �ال�ستدالل: �أن �هلل عز وجل �أوجب على �ملولود له – وهو �لزوج – نفقة 

زوجته من غري حتديد مبقد�ر معني فيكون على �لكفاية يف �لعرف و�لعادة. 
و��ستدلو� �أي�ساً بحديث �لباب.

)29)   ال�شرح الكبري 393/24 ، الرو�ص املربع �ص 625.

)30)   البناية 856/4 ، املب�سوط 181/5 .

)31)   اخلر�شي على خمت�شر خليل 184/4 .

)32)   رو�شة الطالبني �ص 1554 ، مغني املحتاج 426/3 .

)33)   ال�شرح الكبري 290/24 ، املغني 348/11 .
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ووجه �ال�ستدالل: �أن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  �أمر هند�ً �أن تاأخذ ما يكفيها 
وولدها من مال زوجها باملعروف دون �أن يقدر ذلك مبقد�ر معني، و�ملعروف هو: 

�ملقدر عرفاً بالكفاية، فدل هذ� على �أن نفقة �لزوجة مقدرة بكفايتها ال بال�رشع. 
و��ستدلو� –�أي�ساً- بقوله �سلى �هلل عليه و�سلم  يف خطبة حجة �لود�ع: »ولهن 

عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف«)34(.
�الأزو�ج  على  �لو�جبة  �لنفقة  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  تقييده  �ال�ستدالل:  ووجه 
للزوجات باملعروف، و�ملعروف، �إمنا هو �لكفاية دون غريه، الأن ما نق�س عن �لكفاية 

فيه �إ�رش�ر بالزوجة فال يعد معروفاً.
�ملعتمد،  �ل�سافعية)35( على  و�إليه ذهب  مبقد�ر حمدد،  مقدرة  �أنها  �لثاين:  �لقول 

و�لقا�سي من �حلنابلة)36(.
وجل:  عز  بقوله  و�ملع�رش  �ملو�رش  بني  �لتفاوت  الأ�سل   و�حتجو� 
ژ   ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ    ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ژ 

)�لطالق:7(.
وحال  و�لزوجة،  �لزوج  �أمثال  عادة  �لنفقة  تقدير  يف  �ملعترب  �أن  �لثالث:  �لقول 

�لبلد، و�إليه ذهب �ملالكية)37(، وهو قول عند بع�س �ل�سافعية)38(.
�لقول �لر�بع: �أن �ملعترب ما يفر�سه �لقا�سي، وعليه �أن يجتهد ويقدر، و�إليه ذهب 
بع�س �ل�سافعية)39(، وعليه �أن ير�عي يف �لنفقة، فاإذ� كان �لزوجان مو�رشين فللزوجة 

)34)   تقدم تخريجه .

مغني املحتاج 429/3 ، رو�شة الطالبني �ص 1554.   (35(

ال�شرح الكبري 291/24 .   (36(

)37)   اخلر�شي على خمت�شر اخلليل 185/4.

)38)   رو�شة الطالبني �ص 1554 .

)39)   رو�شة الطالبني �ص 1554 ، مغني املحتاج 427/3 .



د. جنالء بنت حمد بن علي املبارك 

159العدد 60 - �شوال 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة 

حالة  �ختلفت  لو  �أما  �ملع�رشين،  نفقة  فللزوجة  مع�رشين  كانا  و�إن  �ملو�رشين،  نفقة 
�لزوجني ي�سار�ً و�إع�سار�ً باأن كان �لزوج مو�رش�ً و�لزوجة مع�رشة مثااًل، �أو �لعك�س 
ومل يتفقا على نفقة معينة، فقد �ختلف �لفقهاء فيمن يعترب يف حال �لنفقة على ثالثة 

�أقو�ل: 
�الأول: �ملعترب حال �لزوج ي�سار�ً �أو �إع�سار�ً، و�إليه ذهب بع�س �حلنفية يف ظاهر 

چچ    ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ژ  تعالى:  بقوله  و��ستدلو�  �ل�سافعية،  قال  وبه  �لرو�ية، 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک    گ  ژ )�لطالق:7(، فقد �أمر �هلل �الأزو�ج بالنفقة على قدر و�سعهم 

وملكهم دون �عتبار حلال غريهم.
�لثاين: �ملعترب حال �لزوجة و�إليه ذهب بع�س �حلنفية)40(، و��ستدلو� بقوله تعالى: 

ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ژ  )�لبقرة:233(.
�لزوجات  �إلى  و�لك�سوة  للرزق  وجل  عز  �هلل  �إ�سافة  �أن  ��ستداللهم:  ووجه 
�لو�لد�ت فيه داللة على �أن �ملعترب يف تقديرها �إمنا هو حال �لزوجات دون �الأزو�ج، 
وعطفه �سبحانه �لك�سوة على �لرزق ليبني ت�ساويهما، وملا كان �ملعترب يف �لك�سوة حال 

�لزوجة، فيكون �ملعترب يف �لرزق حالها كذلك.
و��ستدلو� كذلك بقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند بنت �أبي �سفيان: "خذي 
فاأ�سند ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  �لكفاية �إليها  ما يكفيك وولدك باملعروف". 
دون �عتبار حلال �لزوج فدل هذ� على �أن �ملعترب يف تقدير �لنفقة مر�عاة حال �لزوجة 

دون حال �لزوج. 
عند  �ملعتمد  وهو  �حلنفية)41(،  بع�س  ذهب  و�إليه  معاً  حالهما  �ملعترب  �لثالث: 

البناية 858/4 ، املب�سوط 182/5 .   (40(

البناية 857/4 .   (41(
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�ملالكية)42(، وبه قال �حلنابلة)43(، و��ستدلو� بقوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   
�أي�ساً بحديث  ژ )�لطالق:7(، و��ستدلو�  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 

هند ر�سي �هلل عنها.
على  دل  و�حلديث  �لزوج،  حال  �عتبار  على  دلت  �الآية  �أن  ��ستداللهم:  ووجه 
�إعمااًل  �أن�سب  �لنفقة  تقدير  يف  حالهما  باعتبار  �لقول  فكان  �لزوجة،  حال  �عتبار 

لظاهرهما وجمعاً بينهما.
والأن �لقول باعتبار حال �لزوجني معاً فيه نظر حلال كل و�حد منهما وهو �أولى من 

�عتبار حال �أحدهما دون �الآخر.
ثانياً: مقد�ر نفقة �الأوالد: 

�تفق �لفقهاء على �أن �لو�جب يف نفقة �الأوالد قدر �لكفاية من �لطعام، و�لك�سوة، 
و�ل�سكنى، و�لر�ساع �إن كان ر�سيعاً، الأنها وجبت للحاجة فتقدر مبا تندفع به �حلاجة، 
و�إن �حتاج �ملنفق عليه �إلى خادم فعلى �ملنفق �إخد�مه، الأن ذلك من متام �لكفاية)44(.
و��ستدلو� بقوله �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«.

ووجه �ال�ستدالل: �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم  قدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

املطلب الرابع: ظفر الزوجة بنفقتها، ونفقة اأولدها

�لظفر: بفتح �لظاء ؛ �لفوز باملطلوب، فالظفر: �لفوز مبا طلبت، و�لفلح على من 
خا�سمت، قال يف �مل�سباح: ويقال ملن �أخذ حقه من غرميه: فاز مبا �أخذ، �أي �سلم له 

اخلر�شي على خمت�شر خليل 186/4.   (42(

ال�شرح الكبري 289/24 .   (43(

 ،1572 �ص  الطالبني  رو�شة   ،448/3 املحتاج  مغني   ،204/4 خليل  خمت�شر  على  اخلر�شي   ،  223/5 املب�سوط  انظر    (44(

ال�شرح الكبري 420/24.
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و�خت�س به)45(.
وقد ذكر العلماء مما ي�رشع فيه الظفر باحلق، ول ي�صرتط الرفع اإلى الق�صاء ظفَر 
�ملر�أة مبال زوجها �ملق�رِش يف �لنفقة، فيجوز لها �أن تاأخذ ما يكفيها ويكفي �أوالدها من 

غري �إذنه وال �إذن �حلاكم)46(.
قال �ل�رشخ�سي: ول�ساحب �حلق �أن ميد يده فياأخذ ذلك من غري ق�ساء �لقا�سي، 
وللقا�سي �أن يعينه على ذلك �إذ� كان �ساحب �ملال حا�رش�ً �أو غائباً، و�ل�سبب معلوم 
عنها:  �هلل  ر�سي  لهند  قال  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �أن  ترى  �أال  للقا�سي. 

»خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)47(.
وقال �لقر�يف: �ختلف �أهل �لعلم يف هذه �مل�ساألة وهذ� �لت�رشف منه �سلى �هلل 
عليه و�سلم ، هل هو بطريق �لفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه �أو بجن�سه �أن ياأخذه 
�أو  �ل�سافعي.  بل هو مذهب  مالك خالفه،  به؟ وم�سهور مذهب  بغري علم خ�سمه 
هو ت�رشف بالق�ساء فال يجوز الأحد �أن ياأخذ جن�س حقه �أو حقه �إذ� تعذر �أخذه من 
�لغرمي �إال بق�ساء قا�س؟ وهذ� �حلديث حجة من قال �أنه بالق�ساء �أنها دعوى يف مال 
على معني فال يدخله �إال �لق�ساء الأن �لفتوى �ساأنها �لعموم، وحجة �لقول باأنها فتوى 
ما روي �أن �أبا �سفيان ر�سي �هلل عنه  كان باملدينة و�لق�ساء على �حلا�رشين من غري 

�إعالم وال �سماع حجة ال يجوز فيتعني �أنه فتوى وهذ� هو ظاهر �حلديث)48(.
�إياها مل  فمنعها  بنفقتها  فطالبته  حا�رش�ً  مو�رش�ً  �لزوج  كان  �إذ�  �ل�سري�زي:  وقال 

يثبت لها �لف�سخ ؛ الأنه ميكنها �لتو�سل �إلى ��ستيفاء حقها باحلكم)49(.

انظر ل�شان العرب 2750/4 ، ال�شحاح 730/2، امل�شباح املنري 250/1.   (45(

انظر : املو�شوعة الفقهية 160/29 .   (46(

املب�سوط : 225/5 .   (47(

الفروق 208/1 .   (48(

املجموع 153/17.   (49(
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وقال �لنووي: يف �أخذها من ماله بغري �إذن �لقا�سي وجهان مبنيان على وجهني 
الأ�سحابنا يف �أن �إذن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند �مر�أة �أبي �سفيان كان �إفتاء �أم 
ق�ساء، و�الأ�سح �أنه كان �إفتاء و�أن هذ� يجري يف كل �مر�أة �أ�سبهتها فيجوز، و�لثاين: 

كان ق�ساء فال يجوز لغريها �إال باإذن �لقا�سي)50(.
لها  يتمها  وال  �لكفاية  بع�س  يعطيها  كان  �أنه  هند  حديث  ظاهر  �لبهوتي:  وقال 
فرخ�س �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  لها يف �أخذ متام �لكفاية بغري علمه فاإنه مو�سع 

حاجة، فاإن �لنفقة ال غنى عنها، وال قو�م �إال بها)51(.
و�سئل �ل�سيخ حممد بن عبد �لوهاب رحمه �هلل تعالى عن حديث هند، وحديث 

»ال تخن من خانك«)52( فاأجاب: 
هذه م�ساألة �لظفر، فمن �لنا�س من منع مطلقاً و��ستدل بقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: 
�أباح مطلقاً، و��ستدل بحديث هند، ومنهم من  »وال تخن من خانك«. ومنهم من 
ف�سل، وقال: حديث هند له مو�سع و�الآخر له مو�سع، فاإن كان �سبب �حلق ظاهر�ً 
ال يحتاج لبينة كالنكاح و�لقر�بة، وحق �ل�سيف جاز �الأخذ باملعروف كما �أذن لهند 
وين�سب  خفياً  �حلق  �سبب  كان  و�إن  قر�ه،  بقدر  يعقبهم  �أن  منع  �إذ�  لل�سيف  و�أذن 
�الأخذ �إلى خيانة �أمانته مل يكن له �الأخذ وتعري�س نف�سه للتهمة و�خليانة، ولعل هذ� 

�أرجح �الأقو�ل وبه جتتمع �الأدلة)53(.
وقد ذهب �لفقهاء �إلى �عتبار �ملعروف ومر�عاته عند ظفر �لزوجة بنفقتها ونفقة 
ولدها، وبنو� عليه �لكثري من �الأحكام ومل ينكر ذلك �أحد منهم)54(، ون�س �بن قد�مة 

املنهاج �ص 1102.   (50(

ك�شاف القناع 478/5.   (51(

اأخرجه اأبو داود )3535) ، والرتمذي )1264).   (52(

الدرر ال�شنية 218/5.   (53(

انظر املب�سوط 182/5 ، اخلر�شي على خمت�شر اخلليل 184/4 ، رو�شة الطالبني �ص 1554 ، املغني 349/11.   (54(
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�أن �ملعروف هو �لكفاية)55(، وقال: و�ل�سحيح رد �حلقوق �ملطلقة يف �ل�رشع  على 
�إلى �لعرف فيما بني �لنا�س يف نفقاتهم، يف حق �ملو�رش و�ملع�رش و�ملتو�سط)56(.

ونقل �بن �ملنذر �الإجماع على ذلك، قال: �أجمع �أهل �لعلم على �أن للزوجة نفقتها 
وك�سوتها باملعروف)57(.

قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية: 
نوعاً  حالهما  يف  �لنا�س  يعرفه  �لذي  �لعرف  وهو  ؛  باملعروف  مقدرة  و�لنفقة 
�أو  بال�رشع نوعاً وقدر�ً: مد�ً من حنطة،  وقدر�ً و�سفة، ومنهم من قال: هي مقدرة 
مد�ً ون�سفاً، �أو مدين ؛ قيا�ساً على �الأطعمة �لو�جبة يف �لكفارة على �أ�سل �لقيا�س، 
؛ فاإن �لقر�آن قد دل  و�ل�سو�ب �ملقطوع به ما عليه �الأمة علماً وعماًل قدمياً وحديثاً 
على ذلك، ويف �ل�سحيحني عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أنه قال لهند �مر�أة �أبي 
�سفيان ملا قالت له: يا ر�سول �هلل �إن �أبا �سفيان رجل �سحيح و�إنه ال يعطيني ما يكفيني 
باملعروف«.  يكفيك وولدك  ما  : »خذي  �هلل عليه و�سلم  �لنبي �سلى  فقال  وولدي 
فاأمرها �أن تاأخذ �لكفاية باملعروف، ومل يقدر لها نوعاً وال قدر�ً، ولو تقدر ذلك ب�رشع 
�أو غريه لبني لها �لقدر و�لنوع، كما بني فر�ئ�س �لزكاة و�لديات، و�إذ� كان �لو�جب 
هو �لكفاية باملعروف فمعلوم �أن �لكفاية باملعروف تتنوع بحالة �لزوجة يف حاجتها، 

وبتنوع �لزمان و�ملكان، وبتنوع حال �لزوج يف ي�ساره و�إع�ساره)58(.

املغني 349/11.   (55(

امل�شدر ال�شابق 353/11.   (56(

الأو�شط 56/9.   (57(

الفتاوى 86-85/3 .   (58(
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املطلب اخلام�ص: 

مناذج تطبيقية من اأق�ضية املحاكم ال�ضرعية باململكة العربية ال�ضعودية يف النفقة 

منوذج / الق�ضية الأولى

�حلمد هلل وحده وبعد فلدي �أنا.................. �لقا�سي يف �ملحكمة �لعامة 
بالريا�س  �لعامة  �ملحكمة  رئي�س  ف�سيلة  من  لنا  �ملحالة  �ملعاملة  على  وبناء  بالريا�س 
برقم...........  باملحكمة  �ملقيدة  وتاريخ  1432/9/17ه�  برقم............ 
وتاريخ 1432/9/17ه� ففي يوم �الأربعاء �ملو�فق 1432/9/17ه� ح�رش �ملدعي 
مدين  �سجل  مبوجب  �سعودي  وكالة.................................. 
مدين  �سجل  مبوجب  �سعودية  عن.............  وكياًل  ب�سفته  رقم.......... 
�أوالدها  ح�سانة  يف  زوجها................  مطالبة  يف  عنها  ينوب  رقم.... 
و�لنفقة و�ملر�فعة و�ملد�فعة وح�سور �جلل�سات مبوجب �سك وكالة �سادر من كتابة 
�لعدل �لثانية بجنوب �لريا�س رقم....... وتاريخ 1432/7/18ه� و�دعى على 
قائاًل  �سعودي مبوجب �سجل مدين رقم...........  �حلا�رش معه............. 
 )19( وعمره  منه....  و�أجنبت  ملوكلتي  زوجاً  كان  عليه  �ملدعى  �إن  دعو�ه:  يف 
وعمرها  و.....  �سنة   )12( وعمره  و.....  �سنة   )16( وعمره  و........  �سنة، 
طلقها  وقد  و�حدة.  �سنة  وعمره  و....  �سنو�ت   )5( عمره  و....  �سنو�ت   )10(
بالريا�س  و�الأنكحة  لل�سمان  �جلزئية  �ملحكمة  من  طالق  �إثبات  �سك  مبوجب 
ي�سكنون  �ملذكورين  و�أوالدها  1432/8/19ه�  يف  برقم.................. 
لدى موكلتي. لذ� �أطلب �إلز�مه ت�سليمها نفقتهم �ل�سهرية بعد تقديره. هذه دعو�ي.
كله  دعو�ه  يف  وكالة  �ملدعي  ذكره  ما  قائاًل:  �أجاب  عليه  �ملدعى  على  وبعر�سها 
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�سحيح وال مانع لدي من تقدير نفقتهم �ل�سهرية ملن كان دون �سن �لبلوغ وت�سليمها 
لو�لدتهم �ملدعية �عتبار�ً من تاريخ خروجها من بيتي بتاريخ 1432/8/15ه�. هكذ� 
�أجاب قائاًل: ال مانع من تقديرها �عتبار�ً من  �أجاب، وبعر�سها على �ملدعي وكالة 
�لنفقة  �إلى ق�سم �خلرب�ء لتقدير  بالكتابة  �أمرت  �أجاب. لذ�  1432/8/15ه� هكذ� 
�ل�سهرية وحلني ورود �جلو�ب رفعت �جلل�سة ويف يوم �الثنني �ملو�فق 1433/5/3ه� 
ح�رش............... �سعودي مبوجب �سجل مدين رقم............. ب�سفته 
رقم..................  مدين  �سجل  مبوجب  �سعودية  عن...........  وكياًل 
ينوب عنها يف مطالبة........... بالنفقة على �الأوالد...... مبوجب �سك وكالة 
�سادر من كتابة �لعدل �لثانية بجنوب �لريا�س رقم..... وتاريخ 1433/3/19ه� 
مكتب  من  لنا  وورد  �سابقاً  هويته  �ملدون  عليه................  �ملدعى  وح�رش 
على  بناء  يلي:  ما  ون�سه  1433/1/4ه�  وتاريخ  رقم.......  قر�ر  �ل�سلح 
بخ�سو�س  رقم.......................  �لقا�سي.........  ف�سيلة  �رشح 
�ل�ستة  �أوالدها  على  بالنفقة  مبطالبتها  وذلك  �سد...........  دعوى........... 
وحول طلب ف�سيلته تقدير �لنفقة الأوالد �ملدعى عليه نفيد ف�سيلته �أنه مت �الجتماع 
�ل�رشعية  �لوكالة  مبوجب   .............../ �ملدعو  للمدعية  �ل�رشعي  بالوكيل 
رقم............... وتاريخ 1432/7/18ه� �ل�سادر من كتابة �لعدل بالريا�س، 
�ملرفق �سورة منها وكذلك باملدعى عليه. وقد تعذر �ل�سلح بينهما بخ�سو�س �لنفقة 
،وقد مت تكليف �ملدعى عليه باإح�سار ما يثبت مقد�ر مرتبه ليتم مبوجبه حتديد مقد�ر 
1432/12/26ه�  وتاريخ  بدون  رقم  �ملرفق  باخلطاب  و�فانا  وقد  لالأوالد،  �لنفقة 
باأن �ملدعى عليه  �ل�سادر من مدير �سعبة �لرو�تب................... �ملت�سمن 
�مل�سدق  قدره )11611( ريال وكذلك �سورة من ك�سف �حل�ساب  يتقا�سى مرتباً 
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�أنه  �ت�سح  �ملالية حيث  �لتز�ماته  به  �ملرفقة، مو�سحاً  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  من 
يتم �حل�سم من مرتبه ق�سط �سهري قدره )3032( ريال وبناء على ذلك فاإننا نرى �أن 
تكون �لنفقة الأوالد �ملدعية )600( ريال �سهرياً لكل و�حد منهم ت�سلم لو�لدتهم عن 
طريق ح�سابها �لبنكي علماً باأنه يتبقى من مرتبه بعد ح�سم �لنفقة و�لق�سط )4979( 
ع�سو...................  توقيعه.  ع�سو.......  �ه�  ملثله.  �سالح  وهو  ريال 

توقيعه ع�سو...... توقيعه مدير مكتب �ل�سلح............. توقيعه.
�لتقدير.  ذلك  على  تو�فق  موكلتي  قائاًل:  �أجاب  وكالة  �ملدعي  على  وبعر�سه   
هكذ� �أجاب وقرر �ملدعى عليه قائاًل: ال �أو�فق عليه، الأن عندي �لتز�مات �أخرى من 
زوجة وولدين ومل يذكر ذلك. هكذ� �أجاب. وب�سوؤ�له عن ولده.... �أجاب قائاًل: 
كان موظفاً يف �مل�ساء وترك �لوظيفة و�الآن يدر�س يف �ملرحلة �لثانوية و..... �أي�ساً 
يدر�س يف �ملرحلة �لثانوية. هكذ� �أجاب فبناء على ما تقدم من �لدعوى و�الإجابة 
ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ   ژ  تعالى:  ولقوله  �ل�سلح   وقر�ر مكتب 
لذ� �ألزمت �ملدعى عليه �أن يدفع للمدعية نفقة �سهرية الأوالده �ل�ستة �ملذكورين لكل 
و�حد منهم �ستمائة ريال �عتبار�ً من تاريخه وباإعالن �حلكم قرر �ملدعي وكالة �لقناعة 
وقرر �ملحكوم عليه �ملعار�سة وطلب �ال�ستئناف ف�سلم �سورة �حلكم لتقدمي �عرت��سه 
عليه خالل ثالثني يوماً فاإن م�ست �ملدة ومل يتقدم خاللها �سقط حقه يف �العرت��س 
�آله  وعلى  حممد  نبينا  على  �هلل  و�سلى  �لتوفيق،  وباهلل  �لقطعية  �حلكم  و�كت�سب 

و�سحبه و�سلم. حرر يف 1433/5/3ه�.  
رجوع  على  بناء  �جلل�سة  �فتتحت  1433/7/13ه�  �ملو�فق  �الأحد  يوم  ويف 
�لثانية  �ل�سخ�سية  �الأحو�ل  د�ئرة  قر�ر  وبرفقها  �ال�ستئناف  حمكمة  من  �ملعاملة 
وبدر��سة  يلي:  ما  �ملقدمة  بعد  ون�سه  1433/7/2ه�  وتاريخ  رقم........... 
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�ل�سك و�سورة �سبطه و�لالئحة �العرت��سية و�أور�ق �ملعاملة، لوحظ ت�سمن دعوى 
�ملدعي وكالة �ملطالبة بنفقة �الأوالد �لذين دون �سن �لبلوغ، وقد حكم ف�سيلته بالنفقة 
جلميع �الأوالد مبا فيهم �لبالغون، مع �أن �لبالغ ذمة م�ستقلة فما وجه ما حكم به ف�سيلته 
و�حلالة.... �أه�. ويف يوم �الثنني �ملو�فق 1433/7/14ه� �فتتحت �جلل�سة وفيها 
عن.....  وكياًل  ب�سفته  �سابقاً  هويته  �ملدون  وكالة..............  �ملدعي  ح�رش 
و�الإقر�ر  و�ملد�فعة  و�ملر�فعة  و�ملطالبة  �لدعوى  �إقامة  يف  عنهما  ينوب  و...... 
�لق�سية  ب�ساأن  و�ل�سكوك  �ملبلغ  و��ستالم  و�الإبر�ء  و�لتنازل  و�ل�سلح  و�الإنكار 
�لعدل  كتابة  من  �سادر  وكالة  �سك  مبوجب  �لنفقة  بخ�سو�س  �سد.....  �ملرفوعة 
�أطلب  �لريا�س برقم....... وتاريخ 1433/7/14ه� وقرر قائاًل:  �لثانية بجنوب 
�حلكم على �ملدعى عليه بت�سليم موكلي.... و...... نفقة �سهرية لكل منهما ح�سب 
ما قدرته هيئة �لنظر �سابقاً. هكذ� قرر. وبناء عليه �أجيب �أ�سحاب �لف�سيلة �أنه بناء 
على ح�سور �ملدعي وكالة ومطالبته بنفقة موكليه ح�سب �لتقدير �ل�سابق لذ� ال زلت 
على ما �سبق من �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه بنفقة �أوالده على �لتف�سيل �ل�سابق، غري 
�أن ت�سليم نفقة.... و..... يكون لكل منهما ولي�س لو�لدتهما �ملدعية وباهلل �لتوفيق، 

و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم. 
ورود  على  بناء  �جلل�سة  �فتتحت  1433/9/23ه�  �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  ويف 
�ملعاملة وفق خطاب رئي�س حمكمة �ال�ستئناف �مل�ساعد رقم.............. وتاريخ 
رقم.........  �لثانية  �ل�سخ�سية  �الأحو�ل  د�ئرة  قر�ر  وبرفقه  1433/9/12ه� 
وتاريخ 1433/8/25ه� �ملت�سمن �مل�سادقة على �حلكم وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل 

على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.
القا�ضي يف املحكمة العامة بالريا�ص 



حديث ق�ضية هـــــند

168  العدد 60 - �شوال 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

اأوًل: ملخ�ص الق�ضية الأولى: 

�ملدعي: �لزوجة، ح�رش عنها وكيلها. 
ثانيًا: م�ضمون الدعوى: 

وكيل �لزوجة يدعي �أن �ملدعى عليه كان زوجاً ملوكلته، وقد �أجنبت منه �ستة �أوالد، 
خم�سة ذكور، وبنتاً و�حدة، ي�سكنون جميعاً مع و�لدتهم، ويطلب تقييد نفقة �الأوالد 

وت�سليمها الأمهم )موكلته(.
ثالثًا: جمريات الق�ضية: 

1- قرر �لقا�سي �ملدعى عليه ب�سحة كالم �ملدعي، فاأقر به، وذكر �أنه ال مانع من 
ت�سليم و�لدتهم �لنفقة ملن دون �سن �لبلوغ �عتبار�ً من تاريخ خروجها من بيته.

2- كتب �لقا�سي �إلى ق�سم �خلرب�ء لتقدير �لنفقة �ل�سهرية لالأوالد.
3- عر�س مكتب �ل�سلح على �لطرفني �لت�سالح على تقدير �لنفقة. 

4- طلب مكتب �ل�سلح من �ملدعى عليه �إح�سار ما يثبت مقد�ر مرتبه.
رابعًا: ت�ضبيب احلكم: 

1- بناء على �لدعوى و�الإجابة. 
2- بناء على �أن �الأوالد ي�سكنون مع �أمهم. 

3- وبناء على تعذر �ل�سلح على مقد�ر �لنفقة بني �لزوجني.
4- وبالنظر يف مقد�ر ر�تب �لزوج، و�اللتز�مات �لتي عليه.

خام�ضًا: ن�ص احلكم: 

1- �ألزم �لقا�سي �ملدعى عليه بنفقة �سهرية الأوالده تدفع للمدعية. 
2- حدد �لقا�سي مقد�ر ) 600 ( ريال لكل �بن من تاريخه.

�ضاد�ضًا: نتيجة احلكم: 

1- قناعة �ملدعي وكالة باحلكم.
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2- معار�سة �ملدعى عليه على �حلكم وطلب �ال�ستئناف. 
�سابعاً: جمريات �لق�سية بعد رجوع �ملعاملة من حمكمة �ال�ستئناف: 

1- ت�سمنت �لدعوى �ملطالبة بنفقة �الأوالد �لذين هم دون �سن �لبلوغ.
2- حكم �لقا�سي جلميع �الأوالد مبن فيهم �لبالغون مع �أنهم ذمة م�ستقلة. 

فما وجه �حلكم ؟ 
بت�سليم  عليه  �ملدعى  على  �حلكم  وطلب  �لبالغني،  �الأوالد  عن  وكيل  ح�رش   -3

�لولدين �لبالغني نفقة �سهرية لكل منهما، ح�سب ما قدرته هيئة �لنظر. 
ثامنًا: ت�ضبيب احلكم:

1- بناء على مالحظة حمكمة �ال�ستئناف. 
2- بناء على دعوى وكيل �الأوالد �لبالغني. 

تا�ضعًا: ن�ص احلكم: 

ت�سلم  �لبالغني  �أن  غري  �ل�سابق،  �لتف�سيل  على  �الأوالد  بنفقة  عليه  �ملدعى  �إلز�م 
نفقتهما لهما، ولي�س لو�لدتها �ملدعية، وعليه �سدق �حلكم. 

منوذج / الق�ضية الثانية

�لعامة  �ملحكمة  يف  �لقا�سي  �أنا.............  فلدي  وبعد  وحده  هلل  �حلمد 
بالريا�س  �لعامة  �ملحكمة  رئي�س  ف�سيلة  من  لنا  �ملحالة  �ملعاملة  على  وبناء  بالريا�س 
ح�رشت  وفيها  �جلل�سة  �فتتحت  1432/8/1ه�  وتاريخ  برقم.......... 
�إقامة رقم........... و�دعت على  �ملدعية........... م�رشية مبوجب رخ�سة 
رقم............  �إقامة  رخ�سة  مبوجب  م�رشي  معها.............  �حلا�رش 
قائلة يف دعو�ها: �إن �ملدعى عليه عقد علي مبوجب وثيقة عقد زو�ج رقم........ 
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وتاريخ  برقم.....  �لعربية  م�رش  بجمهورية  �ملدنية  �الأحو�ل  من  ب�سجل  �ملقيدة 
2009/8/5م ودخل بي �لدخول �ل�رشعي وقد �أجنبت منه بنتا ��سمها.... �ملولودة 
يف 1431/7/10ه� ومنذ �أن دخل بي وهو ال ينفق علي ومل ينفق على بنتي منذ 
عام 1431ه�  �سهر ذي �حلجة من  بيته يف  من  وقد خرجت  �الآن،  ولدتها حتى  �أن 
ب�سبب �سوء تفاهم بيننا. �أطلب �إلز�مه باأن يدفع �لنفقة �ملا�سية يل من تاريخ دخوله 
علي حتى تاريخ �ليوم، و�لنفقة �ملا�سية لبنتي من والدتها حتى �ليوم، كوين �أنا �أنفق 
عليها بنية �لرجوع عليه يف �لنفقة و�إلز�مه بالنفقة �مل�ستقبلة يل ولبنتي بعد تقديرها. 
�أنني  من  �ملدعية  ذكرته  ما  قائاًل:  �أجاب  عليه  �ملدعى  وبعر�سها على  دعو�ي.  هذه 
تزوجتها بالعقد �ملذكور ودخلت بها �لدخول �ل�رشعي و�أجنبت يل �لبنت �ملذكورة 
ف�سحيح وما ذكرته من �أنها خرجت من بيتي ف�سحيح، لكن خروجها كان بغري �إذين، 
�بنتي �ملذكورة  �أنفق على  بها وال  �أن دخلت  �أنفق عليها مدة  �أنني ال  وما ذكرته من 
يف  عندي  كانت  ملا  عليها  �أنفق  �أنني  هو  و�ل�سحيح  �سحيح،  فغري  ولدتها  �أن  منذ 
بيتي منذ دخلت بها حتى خروجها، وبعد خروجها كنت �أبعث لها بنفقة �سهرية مبلغ 
قدره �ستمائة ريال لها ولبنتي بو��سطة �أختي..... حيث كانت ت�سلمها لها، وال مانع 
من تقدير �لنفقة �ل�سهرية �مل�ستقبلية لبنتي وت�سليمها للمدعية �أما تقدير نفقة �سهرية 
للمدعية فاأرف�س �إال �إذ� رجعت �إلى بيتي وتركت عملها. هكذ� �أجاب وب�سوؤ�له عن 
مهلة  �أطلب  قائاًل:  �أجاب  بيته  من  خروجها  بعد  للمدعية  �مل�سلمة  �لنفقة  جمموع 
حل�رشها و�جلو�ب. هكذ� �أجاب. وبعر�س جو�به على �ملدعية �أجابت قائلة: ما ذكره 
�ملدعى عليه غري �سحيح. هكذ� �أجابت. وبطلب �لبينة من �ملدعى عليه ��ستعد بها يف 

�جلل�سة �لقادمة ورفعت �جلل�سة. 
ح�رشت  وفيها  �جلل�سة  �فتتحت  1433/1/25ه�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  ويف 
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�ملدعية....... �ملدون هويتها �سابقاً و�ملدعى عليه......... هويته �سابقاً وب�سوؤ�ل 
تركني  �ملدعى  �إن  قائلة:  �أجابت  عليه  �ملدعى  بيت  من  خروجها  �سبب  عن  �ملدعية 
�إلى  بيته  من  فخرجت  1431ه�،  عام  يف  �حلج  من  رجوعي  بعد  لوحدي  بيته  يف 
�سكن �ملمر�سات �لتابع ملدينة �مللك �سعود �لطبية، هكذ� �أجابت. وبعر�س ذلك على 
تركتها لوحدها  بيتي الأنني  �أنه خرجت من  �ملدعية من  ما ذكرته  قال:  �ملدعى عليه 
تاأخرت يف  �لعام وقد  ملا رجعت من �حلج يف ذلك  �أنني  غري �سحيح، و�ل�سحيح 
�لرجوع بعدها بيومني ب�سبب تاأخر �حلملة مل �أجدها يف بيتي فبحثت عنها فعلمت 
�أنها يف �سكن �ملمر�سات �ملذكور وطلبت رجوعها فرف�ست، و�أقامت دعوى ف�سخ 
نكاح منظورة لديكم. وبعر�س ذلك على �ملدعية قالت: نعم لدي دعوى ف�سخ نكاح 
ورف�ست �لرجوع له بعدما خرجت الأنني طلبت منه �سقة لوحدي حيث كان ي�سكن 
معنا و�لده وو�لدته فرف�س ذلك، وتقدمت بطلب ف�سخ �لنكاح الأ�سباب �أخرى. هكذ� 
�أجابت. وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه عن �لبينة �لتي وعد بها يف �جلل�سة �ملا�سية �أح�رش..... 
قائلة:  �سهدت  �سهادة  من  لديها  ما  عن  وب�سوؤ�لها  رقم.....  �إقامة  رخ�سة  مبوجب 
بيته  �أن خرجت من  منذ  للمدعية  يبعثني  �سقيقي..... كان  �ملدعى عليه  �أن  �أ�سهد 
و�أ�سلمها نفقتها وبنتها مبلغ قدره �ستمائة ريال على فرت�ت متقطعة حتى قبل �سهر 
رم�سان من عام 1432ه�، وال �أ�ستطيع �أح�سي كم �ملبلغ هكذ� �سهدت وبعر�سه على 
�ملدعية �أجابت قائلة: ما ذكرته �أخته غري �سحيح وال �أقبل �سهادتها الأنها قامت بالتعدي 
علي يف �مل�ست�سفى �لذي �أعمل فيه و�سجل بذلك حم�رش لدى �رشطة �لديرة. هكذ� 
�أجابت. وبعر�س ذلك على.............. قالت: بل هي من تعدت علي وعلى 
و�لدتي وكتب يف ذلك حم�رش لدى �رشطة �لديرة. هكذ� �أجابت. وب�سوؤ�ل �ملدعى 
عليه عن �ملبالغ �لتي �سلمها للمدعية قال: ال �أح�سيها. هكذ� �أجاب. و�أمرت بالكتابة 
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�إلى ق�سم �خلرب�ء لتقدير نفقة بنت �ملدعى عليه، كما �أمرت بالكتابة �إلى �رشطة �لديرة 
بعاليه. كما جرى �سوؤ�ل �ملدعى عليه عن  لتزويدنا مبا لديهم من حما�رش كما ذكر 

زيادة بينته �أجاب قائاًل: لي�س لدي زيادة بينة. لذ� رفعت �جلل�سة. 
ح�رشت  وفيها  �جلل�سة  �فتتحت  1433/3/29ه�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  ويف 
يف  �لزوج  قول  �لقول  �أن  ومبا  عليه............  و�ملدعى  �ملدعية............ 
عليه  �أن  عليه  �ملدعى  �أفهمت  بيته  يف  معه  ت�سكن  �لزوجة  كانت  �إذ�  �لنفقة  ت�سليم 
�ليمني على قيامه بالنفقة �لو�جبة باملعروف على زوجته �ملدعية منذ دخوله بها حتى 
خروجها من بيته يف �سهر ذي �حلجة من عام 1431ه� فا�ستعد باليمني وبعد �الإذن له 
حلف قائاًل: و�هلل �لعظيم �لذي ال �إله �إال هو �أنني قمت بالنفقة �لو�جبة باملعروف على 
زوجتي �ملدعية.......... منذ دخويل عليها حتى خروجها من بيتي يف �سهر ذي 
�حلجة من عام 1431ه� وكذلك نفقة �بنتي.... منذ والدتها حتى ت�سليمها لو�لدتها 
بقولها عندما خرجت من  �ملدعية  تاريخ 1432/2/7ه� هكذ� حلف. وقررت  يف 
و�لدها  مع  بنتي...  كانت  1431ه�  عام  من  �حلجة  ذي  �سهر  يف  عليه  �ملدعى  بيت 
�أجابت. ووردنا ب�رشح  ��ستلمتها منه يف 1432/2/7ه�. هكذ�  �ملدعى عليه حتى 
رئي�س �ملحكمة برقم........... وتاريخ 1433/3/6ه� قر�ر مكتب �ل�سلح بدون 
رقم وتاريخ ون�سه ما يلي: بناء على خطاب ف�سيلة �لقا�سي.......... رقم...... 
وطلب  نفقة  دعوى  يف  �سد.....  بدعوى.....  �خلا�س  1433/2/10ه�  وتاريخ 
ف�سيلته تقدير نفقة �بنة �ملدعى عليه نفيد ف�سيلته �أنه مت �الجتماع بالطرفني وقد تعذر 
�بنتها...  بالنفقة على  باأنها تطالب �ملدعى عليه  بينهما حيث ذكرت �ملدعية  �ل�سلح 
وقدره  مرتب  يتقا�سى  باأنه  علماً  لديها  �ملوجودة  �أ�سهر  و�ستة  �سنة  �لعمر  من  �لبالغة 
با�سم.................  كفالة  على  �لريا�س  بنك  يف  يعمل  و�أنه  ريال   )  5000(
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ريال   )600( �بنتها  نفقة  تكون  �أن  وتطلب  موؤ�س�سة.................  �ساحب 
باأنه  ذكر  فقد  عليه  للمدعى  بالن�سبة  �أما  �ملرفق،  باإقر�رها  ذكرته  ما  �آخر  �إلى  �سهرياً، 
لي�س لديه مانع من �لنفقة على �بنته.... بو�قع 300 ريال �سهرياً وهذ� قدر ��ستطاعته 
وذلك لكونه يعول و�لديه و�سقيقته وكذلك باالإقر�ر �ملرفق �ملوقع من ثالثة من جري�نه 
�ملت�سمن باأن �ملذكور هو �لذي ينفق على و�لديه ولي�س له عمل ثابت و�إمنا �أحياناً يكون 
�ملدعية  �بنة  نفقة  تكون  �أن  نرى  فاإننا  ذلك  وبناء على  �ملقاوالت  �إ�رش�ف على  عمله 
�ملا�سية )500 ( ريال �سهرياً وكذلك �لنفقة �مل�ستقبلية )500( ريال �سهرياً تودع يف 
ح�ساب �ملدعية. �ه�. وبعر�سه على �لطرفني قررت �ملدعية �ملو�فقة وقرر �ملدعى عليه 
قائاًل: ال �أقبل و�أطلب تقدير �لنفقة باأقل من ذلك الأنني �أعول �أمي و�أبي وزوجة �أخرى 
وبنت �أخرى هكذ� �أجاب وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه هل لديك زيادة بينة غري �ل�ساهدة.... 
�أفهمته �أن له ميني �ملدعية على نفي  �أجاب قائاًل: لي�س لدي �سو�ها هكذ� �أجاب لذ� 
نفقته على �بنته بعد ��ستالمها للبنت فاأجاب قائاًل �أطلب ميينها هكذ� �أجاب و��ستعدت 
�ملدعية باليمني وحلفت قائلة: و�هلل �لعظيم �لذي ال �إله �إال هو �أنني منذ �أن ��ستلمت 
�بنتي.... يف تاريخ 1432/2/7ه� من و�لدها �ملدعى عليه وو�لدها �ملدعى عليه ال 
ينفق عليها وقد �أنفقت عليها بنية �لرجوع يف �لنفقة على و�لدها هكذ� حلفت فبناء 
�إذ� كانت  �لنفقة  �أن �لقول قول �لزوج يف  على ما تقدم من �لدعوى و�الإجابة ومبا 
�لزوجة ت�سكن معه ومبا �أن �ملدعى عليه حلف �ليمني طبق ما طلب منه ومبا �أن �ملدعية 
خرجت من بيته و�أقامت دعو�ها يف طلب ف�سخ �لنكاح وهي منظورة لدينا وهو ما 
ي�سقط حقها يف �لنفقة ومبا �أن �ل�ساهدة.... �أقرت بوجود �سحناء بينها وبني �ملدعية 
وهو ما يوجب رد �سهادتها ومبا �أن �ملدعية حلفت �ليمني على نفي نفقته على بنتها بعد 
ت�سليمها يف 1432/7/2ه� وعلى نيتها يف �لرجوع بالنفقة ومبا �أن نفقة �لولد على 
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و�لده لقوله تعالى: "وعلى �ملولود له رزقهن وك�سوتهن باملعروف"وبناء على قر�ر 
مكتب �ل�سلح يف تقدير �لنفقة لذ� فقد قررت ما يلي: 

�أواًل: رد دعوى �ملدعية يف مطالبتها بنفقتها. 
تاريخ  من  �ملا�سية  �بنته  نفقة  للمدعية  ي�سلم  �أن  عليه  �ملدعى  �ألزمت  ثانياً: 

1432/2/7ه� حتى هذ� �ليوم وقدرها �ستة �آالف وثمامنائة و�ستة و�ستون ريااًل. 
ثالثاً: �ألزمت �ملدعى عليه �أن ي�سلم للمدعية نفقة �سهرية البنته... وقدرها خم�سمائة 
ريال �عتبار�ً من تاريخ 1433/3/30ه� ومبا تقدم حكمت وباإعالن �حلكم قررت 
�ملدعية �ملو�فقة وقرر �ملدعى عليه �ملعار�سة ف�سلم �سورة �حلكم لتقدمي �عرت��سه عليه 
فاإن م�ست �ملدة ومل يتقدم خاللها بالئحة �عرت��سية �سقط حقه  خالل ثالثني يوماً 
يف �العرت��س و�كت�سب �حلكم �لقطعية وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف 1433/3/29ه�. 
ح�سور  على  بناء  �جلل�سة  �فتتحت  1433/4/25ه�  �ملو�فق  �الأحد  يوم  ويف 
و�ملقيدة  �ملكونة من �سفحة و�حدة  �لالئحة �العرت��سية  �ملحكوم عليه..... وقدم 
لدى �ملحكمة برقم............ يف 1433/4/25ه� وجرى �الطالع عليها فلم 
باإحلاقه على �سكه و�سجله ورفعها مع كامل  و�أمرت  يوؤثر على �حلكم  ما  يظهر يل 

�أور�ق �ملعاملة �إلى حمكمة �ال�ستئناف وباهلل �لتوفيق. 
رجوع  على  بناء  �جلل�سة  �فتتحت  1433/7/29ه�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  ويف 
�الأولى  �ل�سخ�سية  �الأحو�ل  د�ئرة  قر�ر  وبرفقها  �ال�ستئناف  حمكمة  من  �ملعاملة 
�لتوفيق،  �مل�سادقة على �حلكم وباهلل  �ملت�سمن  رقم...... وتاريخ 1433/7/6ه� 

و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم. 
القا�ضي يف املحكمة العامة بالريا�ص 
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ملخ�ص الق�ضية الثانية: 

اأوًل: املدعي: الزوجة. 

ثانيًا: م�ضمون الدعوى: 

�أن �ملدعى عليه تزوج �ملدعية فاأجنب منها طفلة، وهو منذ دخل بها ال ينفق عليها، 
ومل ينفق على �بنتها منذ والدتها، و�أنها خرجت من بيته، وتطالبه بالنفقة �ملا�سية لها 

والبنتها، وتلزمه بالنفقة �مل�ستقبلية. 
ثالثًا: جمريات الق�ضية: 

1- عر�س �لقا�سي قول �ملدعية على �ملدعى عليه.
طفلة،  و�إجنابها  منه،  زو�جها  يف  �ملدعية  قول  ب�سحة  عليه  �ملدعى  �أجاب   -2

وخروجها من بيته بغري �إذنه. 
3- �أنكر �ملدعى عليه عدم �إنفاقه على زوجته �ملدعية عندما كانت عنده يف بيته. 
4- زعم �ملدعى عليه �أنه كان ير�سل للمدعية نفقة مقدرة ب� )600( ريال �سهرياً لها 

والبنتها مع �أخته. 
5- رف�س �ملدعى عليه �لنفقة �ل�سهرية للمدعية حتى ترجع لبيته، وترتك عملها. 

6- طلب �ملدعى عليه مهلة حل�رش �لنفقة �مل�سلمة للمدعية. 
7- �أنكرت �ملدعية قول �ملدعى عليه. 

8- طلب �لقا�سي �لبينة من �ملدعى عليه. 
9- �أجابت �ملدعية عن �سبب خروجها من بيتها باأنه تركها وحدها و�سافر. 

10- �أجاب �ملدعى عليه �أنه ذهب للحج وتاأخرت �حلملة فخرجت �ملدعية ل�سكن 
�ملمر�سات ورف�ست �لرجوع. 

11- �أقرت �ملدعية بعدم رجوعها لبيتها، ب�سبب طلب �سقة م�ستقلة عن و�لديه، 
و�أنها �أقامت دعوى ف�سخ نكاح الأ�سباب �أخرى منظورة عند �لقا�سي. 
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12- ح�رشت �أخت �ملدعى عليه لل�سهادة بت�سليم �لنفقة للمدعية، وذكرت �أنها ال 
حت�سيها. 

13- �أنكرت �ملدعية قول �ل�ساهد، وعللت ذلك ب�سبب تعديها عليها يف �مل�ست�سفى 
�لذي تعمل به. 

14- زعمت �ل�ساهدة �أن �ملدعية هي من تعدت عليها وعلى و�لدتها. 
15- �أمر �لقا�سي بالكتابة �إلى ق�سم �خلرب�ء لتقدير نفقة بنت �ملدعى عليه. 

16- �أمر �لقا�سي بالكتابة �إلى �ل�رشطة لتزويده مبا لديهم من حما�رش. 
17- طلب �لقا�سي ميني �ملدعى عليه على نفقته على �ملدعية منذ دخوله عليها، 

وحتى خروجها من بيته. 
18- حلف �ملدعى عليه �أنه ينفق على �ملدعية منذ �لدخول بها حتى خروجها من بيته. 

19- طلبت �ملدعية �أن تكون �لنفقة على �بنتها )600( ريال. 
تكون  �أن  فرف�س، وطلب  عليه  �ملدعى  �ملدعية على  �لقا�سي طلب  20- عر�س 

�لنفقة )300( ريال وعلل ذلك باأنه ينفق على و�لديه و�سقيقته. 
21- طلب �لقا�سي من �ملدعية �ليمني على عدم ��ستالمها نفقة �بنتها. 

22- حلفت �ملدعية بعدم ��ستالم نفقة البنتها. 
رابعًا: ت�ضبيب احلكم: 

1- بناء على ما تقدم من �لدعوى و�الإجابة. 
بناء على �أن �لقول قول �لزوج يف �لنفقة �إذ� كانت �لزوجة معه.

3- وبناء على ميني �ملدعى عليه يف �إثبات نفقته على �بنته. 
4- وبناء على �أن �ملدعية خرجت من بيت �لزوجية و�أقامت دعوى يف طلب ف�سخ 

�لنكاح وهو ما ي�سقط حقها يف �لنفقة. 
5- وبناء على �أن �ل�ساهدة �أقرت بوجود �سحناء بينها وبني �ملدعية، وهو ما يوجب 
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رد �سهادتها. 
6- وبناء على ميني �ملدعية على نفي نفقة �ملدعي على �بنتها منذ ��ستلمتها. 

7- وبناء على ما ذكرت �ملدعية من نفقتها على �بنتها ونيتها يف �لرجوع يف �لنفقة 
على �ملدعى عليه. 

8- ومبا �أن نفقة �لولد على و�لده لقول تعالى: »وعلى �ملولود له رزقهن وك�سوتهن 
باملعروف«.

9- وبناء على تعذر �ل�سلح بني �لزوجني يف تقدير �لنفقة. 
10- وبناء على قر�ر مكتب �ل�سلح يف تقدير �لنفقة. 

خام�ضًا: ن�ص احلكم: 

1-  رد دعوى �ملدعية يف مطالبتها بنفقتها. 
2- �إلز�م �ملدعى عليه بت�سليم نفقة �بنته �ملا�سية، وتقديرها ب� ) 6866 ( ريااًل. 

3- �إلز�م �ملدعى عليه بت�سليم نفقة �سهرية البنته ومقد�رها )500( ريال. 
�ضاد�ضًا: نتيجة احلكم: 

1- قررت �ملدعية �ملو�فقة على �حلكم. 
خالل  �عرت��سه  لتقدمي  �حلكم  �سورة  و��ستلم  �ملعار�سة،  عليه  �ملدعى  قرر   -2

ثالثني يوماً. 
�ضابعًا: جمريات الق�ضية بعد احلكم:

1- قدم �ملدعى عليه الئحة �عرت��سية. 
2- �طلع �لقا�سي على �لالئحة �العرت��سية، لكنها مل توؤثر يف �حلكم.

3- رفع �لقا�سي كامل �ملعاملة �إلى حمكمة �ال�ستئناف. 
4- �سدقت حمكمة �ال�ستئناف على حكم �لقا�سي. 
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اخلامتة

وفيها �أهم �لنتائج، منها: 
1- �أن مد�ر حديث هند يف �لنفقة �إمنا هو على عروة بن �لزبري ر�سي �هلل عنهما.

2-اأن حديث هند مما اتفق عليه ال�صيخان.
كتاب  يف  مو��سع  ثالثة  مو��سع:  ت�سعة  يف  هند  حديث  ذكر  �لبخاري  �أن   -3
وولدها  يكفيها  ما  علمه  بغري  تاأخذ  �أن  فللمر�أة  �لرجل  ينفق  �إذ� مل  باب  �لنفقات / 
باملعروف. وباب نفقة �ملر�أة �إذ� غاب عنها زوجها، ونفقة �لولد. وباب نفقة �ملع�رش 
على �أهله. وكتاب �لبيوع/ باب من �أجرى �أمر �الأم�سار على ما يتعارفون بينهم يف 
�لبيوع و�الإجارة و�ملكيال و�لوزن و�سننهم على نياتهم ومذ�هبهم �مل�سهورة. وكتاب 
�ملظامل / باب ق�سا�س �ملظلوم �إذ� وجد مال ظامله. وكتاب مناقب �الأن�سار،  وباب 
ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة. وكتاب �الأميان و�لنذور/باب كيف كانت ميني �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم.  وكتاب �الأحكام/باب من ر�أى للقا�سي �أن يحكم بعلمه يف 
�أمر �لنا�س �إذ� مل يخف �لظنون و�لتهمة، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم  لهند: خذي 
ما يكفيك وولدك باملعروف وذلك �إذ� كان �أمر�ً م�سهور�ً. وباب �لق�ساء على �لغائب.
4- ذكر حديث هند يف كتاب م�سلم يف كتاب �الأق�سية / باب ق�سية هند ؛ وهو 

�لعنو�ن �ملختار للبحث.
5-�أنه وقع يف بع�س طرق �حلديث زيادة قول هند ر�سي �هلل عنها: و�هلل ما كان 
على ظهر �الأر�س �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يذلهم �هلل من �أهل خبائك، وما �أ�سبح 
�ليوم على ظهر �الأر�س �أهل خباء �أحب �إيل من �أن يعزهم �هلل من �أهل خبائك، فقال 

�سلى �هلل عليه و�سلم:  و�أي�ساً، و�لذي نف�سي بيده.
6- �أن هند�ً ��ستكت من �سح زوجها و��ستاأذنت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  

يف �أن تاأخذ من ماله بغري علمه.
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7- �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أذن لهند باالأخذ من مال زوجها بدون علمه، 
وقيد ذلك بقوله )باملعروف(.

�لفتح،  يوم  و�أ�سلمت  كافرة  �أحد�ً  �سهدت  عتبة،  بنت  هند  هي:  هند�ً  �أن   -8
وبايعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ، و�سهدت �لريموك، وحر�ست على قتال 

�لروم، وتوفيت يف خالفة عمر.
9-�أن زوج هند هو �أبو �سفيان �سخر بن حرب بن �أمية، ر�أ�س قري�س يوم �أحد 
�أبي  د�ر  دخل  »من   : و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  فيه  وقال  �لفتح،  يوم  �أ�سلم  و�خلندق، 

�سفيان فهو �آمن«.
10- جو�ز خروج �لزوجة من بيتها حلاجتها �إذ� �أذن لها زوجها يف ذلك �أو علمت 

ر�ساه به.
11- جو�ز ذكر �الإن�سان مبا يكره �إذ� كان لال�ستفتاء �أو �ل�سكوى. 

12- جو�ز ��ستماع كالم �أحد �خل�سمني يف غيبة �الآخر.
13- �أنه ��ستدل باحلديث من قال بالق�ساء على �لغائب، كما ��ستدل به من قال �إن 

�لقا�سي يق�سي بعلم نف�سه.
14- �صقوط نفقة الأولد عن الأم، وي�صت�صحب هذا الأ�صل بعد وفاة الأب.

15-�أن �لقول يف قب�س �لنفقة قول �ملر�أة. 
�لزوجة، و��ستدلو� على ذلك  نفقة  �لفقهاء على وجوب  16-�أنه ال خالف بني 

بالكتاب، و�ل�سنة، و�الإجماع، و�ملعقول.
17- �أنه ال خالف بني �لفقهاء على وجوب �إنفاق �الأب على ولده �ملبا�رش ذكر�ً 

كان �أو �أنثى، ��ستدلو� على ذلك بالكتاب، و�ل�سنة، و�الإجماع، و�ملعقول.
18- �أن �لفقهاء ��سرتطو� لنفقة �لزوجة، و�الأوالد �رشوطاً.

19- �أن �لفقهاء �ختلفو� يف تقدير نفقة �لزوجة على �أربعة �أقو�ل: منهم من قال 
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�إنها مقدرة بالكفاية، ومنهم من قدرها مبقد�ر حمدد، ومنهم من قال تقدر بعادة �أمثال 
�لزوج و�لزوجة، ومنهم من �عترب قول �لقا�سي.

20- �أن �لفقهاء �تفقو� على �أن �لو�جب يف نفقة �الأوالد قدر �لكفاية.
21-�أنه �إذ� ظفرت �لزوجة بنفقتها ونفقة �أوالدها من زوجها �ملق�رش يف �لنفقة جاز 

لها �أخذ ما ظفرت به.
22- اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ا�صرتط على هند حني اأذن لها اأن تاأخذ من 

مال زوجها حقها يف �لنفقة، �أن يكون باملعروف.
23- �أن �لفقهاء �عتمدو� �لعرف يف �الأمور �لتي ال حتديد فيها من قبل �ل�سارع.

للزوجة  �لنفقة  �إثبات  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  حماكم  يف  به  �ملعمول  24-�أن 
و�الأوالد. 

يف  به  �ملعمول  فاإن  ؛  �لنفقة  مقد�ر  على  �لزوجني  ��سطالح  تعذر  �إذ�  25-�أنه 
حماكم �ململكة �لعربية �ل�سعودية تقدير هيئة �لنظر للنفقة.

26-�أنه �إذ� خرجت �ملر�أة من بيت �لزوجية دون ر�سى �لزوج ؛ فاإن نفقتها ت�سقط، 
كما يف �لق�سية �لثانية. 

27- �أن  �لبالغ من �الأوالد �إذ� مل يكن عنده ما ينفق به على نف�سه لزم و�لده �لنفقة 
عليه كما يف �لق�سية �الأولى. 

28- �ملعمول به يف حماكم �ململكة �لعربية �ل�سعودية ت�سليم نفقة �الأوالد �ل�سغار 
لو�لدتهم �إذ� كانت هي �لقائمة عليهم. 

29-�أنه �إذ� �أنفقت �لزوجة على نف�سها وولدها بنية �لرجوع للزوج فاإن �ملعمول به يف 
حماكم �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إلز�م �لزوج بالنفقة �ملا�سية، كما يف �لق�سية �لثانية. 

�أ�ساأل �هلل �أن �أكون وفقت يف جمع مادة هذ� �لبحث على �لوجه �ل�سحيح، و�حلمد هلل 
رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثري�ً.


