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 وأحكامه النسب :املبحث األول
 

 مفهوم النسب:    
فهي  أي اآلصرة والعالقة بني اإلنسان وبني أقاربه من جهة الوالدة،: هو القرابة، النسب   

 ومن تناسل من فروعه وأصوله. ني عمودي نسبه وهم فروعه وأصوله، العالقة بني اإلنسان وب
ووالديه، وأجداده، وجداته، من مجيع اجلهات ولو  ذلك أوالده وأوالدهم ما تناسلوا، ويشمل   

 علوا وأوالدهم وإن نزلوا. 
وهو أنه يف اآلابء خاصة، ألن كال من  يف معىن النسب، خرقول آ ""لسان العربوذكر يف    

، فاإلنسان األممن قبل ال إىل األم وأجداده داده من جهة األب، الرجل و املرأة ينتسب إىل أبيه وأج
 » اْدُعوُهمْ  وإىل عشرية أبيه ينتسب على مقتضى قوله تعاىل:ال من عشرية أمه، فرد من عشرية أبيه 

ئآهآمْ  ابا  ( 5)األحزاب:.اَّللهآ « عآْندا  أاْقساطُ  ُهوا  آلآ
"النسب حلمة شرعية بني األب وولده تنتقل من : 150وجاء يف "مدونة األسرة " يف مادهتا    

 ."السلف إىل اخللف
 

 أسباب ثبوت النسب:   
كانت شرعية أم غري شرعية، أما األب فال أيثبت نسب الولد من أمه ابلوالدة فقط، سواء        

 يثبت نسب الولد منه إال ابألسباب اآلتية: 
 

 الزواج سواء أكان صحيحا أم فاسدا.  أوال:
زوجة زواجا صحيحا ينسب إىل زوجها، لقوله املرأة املتاتفق الفقهاء على أن الولد الذي أتيت به       

املرأة اليت يفرتشها الرجل  واملراد ابلفراش، "،الولد للفراش وللعاهر احلجر: "صلى هللا عليه وسلم
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وإمنا يستحق الزاين العاهر  لزان فال يصلح سببا إلثبات النسب،ويستمتع هبا عند أكثر العلماء، أما ا
 جارة. الرجم أو الطرد ابحل

ألن النسب حيتاط يف إثباته الفاسد،  وأحلق الفقهاء ابلزواج الصحيح يف إثبات النسب الزواج      
 إحياء للولد وحمافظة عليه.

  ويشرتط لثبوت النسب ابلزواج الصحيح أو الفاسد ما يلي:      
  إىل  النطفة إيصال على وقادرا   ابلغا   يكون أبن، عادة احلمل منه يتصور مما الرجل يكون أن •

 عضوه قطع الذي اجملبوب من وال ،البالغ غري الصغري من النسب يثبت فال، املناسب موضعها
 .أثنيتاه قطعت أو التناسلي

 نسب يثبت مل الزواج بعد اخللوة أو الدخول حيصل مل فإن ،هبا اخللوة أو ابملرأة الدخول قحتق •
 . الولد

 مضي قبل املرأة ولدت فلو ،اخللوة أو الدخول اتريخ من أكثر أو أشهر ستة بعد املرأة تلد أن •
 احلمل وجود على يدل ألن الرجل من نسبه يثبت ال ،اخللوة أو الدخول وقت من أشهر ستة
 .(1)الرجل من نسبه ثبت أكثر أو أشهر ستة بعد ولدته إذا أما. ذلك قبل

 
 مدة احلمل:    (1)

ومن  ،خول وإمكان الوطء يف رأي اجلمهورابتفاق من وقت الدأقل مدة احلمل عند الفقهاء ستة أشهر       
اآليتني ومها قوله  أقل مدة احلمل العمل مبجموعودليل إمجاع الفقهاء على  وقت العقد يف رأي أيب حنيفة.

 . (13ن:)لقما»وفصاله يف عامني «  (، وقوله تعاىل:14)األحقاف:ثون شهرا« اله وفصاله ثتعاىل: »ومحل
 فبإسقاط مدة العامني ،وحددت الثانية الفصال بعامني ،حددت احلمل والفصال بثالثني شهرافاألوىل      

 والواقع والطب يؤيدان ذلك.  ،للفصال تكون مدة احلمل ستة أشهر
  ، ه فهم برمجهافرفع األمر إىل عثمان رضي هللا عن ، زوجته لستة أشهر من وقت الزواج وروي أن رجال ولدت     

خذ عثمان بقوله ودرأ فأ ،"أي: لغلبتكم ،صمتكمخاصمتكم إىل كتاب هللا خل ما إهنا لوأفقال ابن عباس:" 
   عنها احلد.

 ل: ا وأما أكثر مدة احلمل ففيها للعلماء أقو  
مه أكثر من سنتني ولو بفلكة لقول عائشة رضي هللا عنها:"ال يبقى الولد يف رحم أ ،سنتني عند األحناف •

 )البيهقي والدارقطين يف سننيهما(. . "مغزل 
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 صحيح وال فاسد.، وهو الوطء من غري عقد زواج الوطء بشبهة اثنيا:
 هنا زوجته فيدخل هبا.ة إىل بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل إمثل املرأة املزفوف -

 ومثل وطء امرأة جيدها الرجل على فراشه فيظنها زوجته.  -

 ومثل وطء املطلقة طالقا ثالاث أثناء العدة على اعتقاد أهنا حتل له.  -

لتأكد  ئطاثبت نسبه من الو  ر من وقت الوطء،فإن أتت املرأة بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكث    
 أن احلمل منه.

الولد من الزاين للحديث فال يثبت نسب  دث الوطء بغري شبهة وإمنا ابلزان،أما إذا ح    
 با لنعمة النسب. فال يكون سب . وألن الزان حمظور شرعا،"الولد للفراش وللعاهر احلجر"املتقدم:

 

 طرق إثبات النسب أو مثبتات األبوة.
األمومة وفروعها واألبوة  إن مدخل النسب هو الوالدة، وعرب الوالدة تثبت جهتا النسب،    

 ألن البذرة اليت خلق منها الولد تكونت من بويضة األم ونطفة األب. وفروعها،
وإمنا يقع اإلشكال يف جهة يكاد يقع إشكال يف إثبات األمومة، ألهنا أمر مشهور وواضح، وال     
ومن ريعة األبوة أبمور ظاهرة تثبتها. ألن العالقة اجلنسية مبناها على اخلفاء، ولذلك ربطت الشة، األبو 

 مور:هذه األ

 

 وقد وجد احلمل ألربع سنني.  ،فيه يرجع فيه إىل الوجود ألن ما ال نص، ع سنوات عند الشافعية واحلنابلة أرب •
 مالك: بلغين عن امرأة أهنا محلت سبع سنني. قال  ،س سنني يف املشهور عند املالكيةمخ •

 . وورد عن حممد بن عبد احلكم من املالكية أن أكثر مدة احلمل سنة     
 وهو رأي ابن حزم الظاهري.  ،تسعة أشهر  •
م والظاهرية هو أقرب إىل وقول ابن عبد احلك ،مرجوع فيها إىل العادة والتجربة وهذه مسألة"  قال ابن رشد:      

 .  "ولعله يكون مستحيال ،كم إمنا جيب ابملعتاد ال ابلنادرواحل ،املعتاد
 ولعل األقوال األخرى روعي فيها إخبار بعض النساء الالئي يرين أن انتفاخ البطن عالمة احلمل.      
مدة أقل  فإذا ولدت املرأة قبل  ،رتة واقعة، بني أقل احلمل وأكثرهويثبت النسب عند الفقهاء إذا أتى يف ف     

 . فإن الولد ال يلحق ابلزوج  ، القهاحلمل أو بعد مدة أكثر احلمل من يوم موت الزوج أو ط 
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 الفراش:

هو األب الذي ينسب إليه   فالرجل الذي ترتبط به املرأة بتلك العالقةواملراد ابلفراش العالقة الزوجية،  
 . "...الولد للفراش:"وليدها، لقوله صلى هللا عليه وسلم

والفراش الذي ينسب إليه الولد هو عند أيب حنيفة جمرد عقد الزواج ولو مل ميكن وطء. وعند     
 تلي العقد. لفراش إال إذا أمكن الوطء يف مدةاجلمهور: ال ينسب إىل ا

ويثبت النسب إن أتت ابلولد بعد الدخول او اخللوة الصحيحة بستة أشهر أو أكثر. وإذا ولدت      
 يثبت نسب الولد إال إذا أتت به قبل مضي أقصى مدة احلمل.بعد الفراق فال 

                                                 
 :1اإلقرار أو االعرتاف

قر رجل إلنسان ليس له نسب معرروف أبنره ابنره أو بنتره، ثبترت أبوتره لره، واسرتتبع ذلرك مجيرع إذا أ    
 وذلك بشروط منها:أاثر النسب، 

 أن يكون املقر له جمهول النسب كلقيط أو حنوه. -1

 أن يكون فارق السن بينهما حيتمل ذلك. -2

ومميرزا  جلمهرور،ن يكون عاقال ابلغا عند اأب ،أن يصدقه املقر له إن كان أهال للتصديق -3
 فقط عند احلنفية.

فرإن قرال ذلرك مل تثبرت أبوتره لرهح واسرتحق برذلك اجللرد  ن ال يقول إنره ابنره مرن الرزان،أ -4
 أو الرجم.

ويف مثررل اإلقرررار ابلبنرروة، اإلقرررار ابألبرروة كررذلك، فررإذا أقررر جمهررول النسررب رجررال كرران أو امرررأة، أبن     
وكرران فررارق السررن رجررال معينررا هررو أبرروه، أو امرررأة معينررة هرري أمرره، ثبررت نسرربه منرره إن صرردقه املقررر لرره، 

 حيتمل ذلك.

 

 ويسميه املالكية ابالستلحاق كذلك، ألن األب يطلب إحلاق الولد به.   1
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م، وجحررد ولررد يعلررم أنرره منرره حرررام  اولررد يعلررم أنرره لرريس منرره حررر ينبغرري أن يعلررم أن إقرررار اإلنسرران بو     
:" أميررا يف احلررديث الررذي رواه النسررائي وابررن ماجررة عررن أيب هريرررة كررذلك، لقولرره صررلى هللا عليرره وسررلم

امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من هللا يف شريء ولرن يردخلها هللا جنتره. وأميرا رجرل  رد 
 ."األولني واآلخرين يوم القيامة وفضحه على رؤوس ده وهو ينظر إليه احتجب هللا منهول

برن حلديث سعد  إىل أب غري أبيه هو من هذا الباب،وينبغي أن يعلم كذلك أن انتساب اإلنسان     
:"من ادعرى أاب يف اإلسرالم غرري أبيره وهرو يعلرم قرال أيب وقاص وأيب بكرة أن النر  صرلى هللا عليره وسرلم

 ".أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام 
 
 ينة:ـالب
 صرل البينررة بشررهادة رجلررني، أو رجررل وامرررأتني عنررد احلنفيررة، وشررهادة رجلررني فقررط عنررد املالكيررة،وحت    

 ومجيع الورثة عند الشافعية واحلنابلة.
وإال فرررال. وال الشررهادة تكرررون مبعانيررره املشرررهود برره، فرررإذا رأى الشررراهد بنفسررره جرراز لررره أن يشرررهد، و     
شررتهر بررني النرراس أن فررالان هررذا هررو إبررن مررا إذا جرررى واوهررو  ج إىل الشررهادة فيمررا علررم ابلتسررامع،حيتررا 

 هم على الكذب.من خرب مجاعة ال يتصور تواطؤ  الن،فالن بن ف
ور ال يطلررع عليهرا إال خررواص هررو أن هرذه األمر  إثبرات النسررب ابلتسرامعاء علررى جرواز ودليرل الفقهر     

وتعطيرل األحكرام املرتتبرة عليره كراإلرث وحرمرة الرزواج  مل جيرز فيهرا التسرامع، أدى إىل احلررجفإذا  الناس،
 وغريمها.

 

 هل جيوز إثبات النسب ابلقيافة ؟  
ويعررف شرربه  ف هرو الررذي يتتبّرع اآلاثر ويعرفهررا،إذا تتّبعره. والقررائ القيافرة مصردر قرراف األثرر يقوفرره،    

 اإلنسان أببيه أو أخيه.
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وأنكرره املالكيرة يف أوالد واحلنابلة. وأنكره احلنفية أصرال، وقد أثبت العمل ابلقيافة كل من الشافعية     
 احلرائر وقبلوه يف أوالد اإلماء.

دخرررل علرررّي  بقرررول عائشرررة رضررري هللا عنهرررا:" إن رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم تدل املثبترررونواسررر     
ال: إن فقرر  ارثرة وأسررامة برن زيرد،مسررورا ترربق أسرارير وجهرره فقرال: أمل ترري أن جمرززا نظررر إىل زيرد برن ح

 قالوا: فيه دليل على ثبوت العمل ابلقيافة.هذا األقدام بعضها من بعض".  
كرررأن يررردعي نسرررب اللقررريط اثنررران فرررأكثر، أو يطرررأ رجرررالن امررررأة   القيافرررة عنرررد االشرررتباه، وحيتررراج إىل    
 ة فتحمل.بشبه
ة. وإمنا تكون القيافة طريقا إىل إثبرات النسرب إذا مل يكرن النسرب معروفرا بطريرق مرن الطررق املتقدمر     

مررة فررال معررىن القيافررة شررينا مررن الطرررق املتقدمقتضررى وال تصررلح طريقررا لنفرري نسررب اثبررت، فررإذا عررار  
  .للقيافة
وال يقبرررل يف الواقعرررة  لقرررائف مرررن أن يكرررون مسرررلما عررردال جمرررراب يف اإلصرررابة،وال برررد لصرررحة قرررول ا    

 الواحدة أقل من قائفني.
 

  طرق ال يثبت هبا النسب:
ومررررا جعررررل : )ال يثبرررت النسررررب ابلتبررررين لقولرررره تعرررراىل يف سررررورة األحررررزاب مرررربطال التبررررين -1

آلابئهرم هللا يقول احلرق وهرو يهردي السربيل. ادعروهم قولكم أبفواهكم وكم أبناءكم ذلك أدعياء 
 4األحرزاب: األيتران ) (كماليفإن مل تعلمروا آابءهرم فرإخوانكم يف الردين ومرو  هو اقسط عند هللا

 ،ليبطررل بررذلك التبررين بفعلررره وقررد تررزوج النرر  صررلى هللا عليرره وسررلم زينررب مطلقررة زيررد، ( 5و 
 قرآن.ابإلضافة إىل إبطاله بنص ال

بولررد مل يلحررق برره  ررال مررن فمررن زاب ابمرررأة فأتررت  يثبررت النسررب ابلررزان يف اإلسررالم، ال -2
برره أو أنكررره لقولرره  وسررواء أقررر التررام مررن كررل وجرره،ولررو عرررف أنرره منرره وأشرربهه الشرربه  األحرروال،

 ".الولد للفراش وللعاهر احلجر" :صلى هللا عليه وسلم
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يلريط  أما ما كان من زان يف اجلاهلية، وكان منه أوالد،" فقرد كران عمرر برن اخلطراب رضري هللا عنره     
  .أي يلحق ،"اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم أوالد

 
 إبطال النسب أو نقله:

لقولررره  برررة والتنرررازل وال ابإلرث والوصرررية،ال يقبرررل النسرررب يف اإلسرررالم النقرررل ابلبيرررع والشرررراء وال ابه    
مرررة كلحمرررة النسرررب ال يبررراع وال يوهرررب وال يرررورث . كمرررا ال يقبرررل صرررلى هللا عليررره وسرررلم:  الولرررد حل

 ولو كان ذلك لعقوق الولد لوالديه أو إيذائه هما. اإلبطال،
 

 ابلبصمة الوراثية:إثبات النسب 
شخصرران يف العررامل  الوراثيررة أثبترروا أنرره ال ميكررن أن يعطررىأن علمرراء اهندسررة  تررذكر األ رراث العلميررة    

( يف خرررال ه ADNوأن كرررل واحرررد مرررن البشرررر يتميرررز منرررط ) ،(ADN)نفرررس منرررط احلرررامض النرررووي 
يكررون يف الترروائم مررا ا دشررخص آخررر، عرر ( يف خررال  أي ADNبرتتيررب متفرررد ال يتسرراوى مررع ترتيررب )

 املتطابقة.
( يف ADN( يف اإلنسرران نصررفها مماثررل لشرردفات شررريط )ADNكمررا أثبترروا أن شرردفات شررريط )     
والنصرف  ( يف أبيه، فنصف شدفاته جراء مرن أمره،ADNونصفها األخر مماثل لشدفات شريط ) أمه،

 األخر جاء من أبيه.
وأن نتائجها تستبعد أو تؤكد البنروة بدرجرة ال تردع  ة هذه التقنية،وقد أثبتت أ اث الوراثة مدى قو     

 جماال للشك والريبة.
وإمنررا هري واقررع حاصررل يقتضري نظرررا فقهيررا إلدرا  احلكررم  صرمة الوراثيررة ليسررت قضرية افرتاضررية،والب    

 الشرعي املناسب لذلك.
 فهل يصح شرعا اعتبار هذه الطريقة صحيحة إلثبات األبوة؟    
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ات نسرب جمهررول النسرب املتنررازع مثرة أمررور كثررية تسررتدعي اعتبرار هررذه املسرألة صررحيحة شررعا إلثبرر     
 منها: فيه،
فكرذلك يثبرت بقررائن  الريت تردل علرى املطلروب دون احتمرال،أن احلق كما يثبرت ابلقررائن القاطعرة ر    

ن. ك يفيرد غلبرة الظر وذل مفيدة للقطع حتتمل الشيء برجحان، وحتتمل ضده احتماال مرجوحا، ليست
ن يبررىن عليهررا احلكررم يف كثررري مررن املسررائل. ومنهررا مسررألة ثبرروت النسررب خاصررة وأن وغلبررة الظررن جيرروز أ

 .ل: " الشرع متشوق إىل إثبات النسب"القاعدة تقو 
 

إمنا يتكلم عن حدس والقائف  القيافة طريقا إلثبات النسب شرعا،أن بعض الفقهاء قبلوا ر     
ومع ذلك قبلوه طريقا إلثبات النسب   حكمه  ال، وال ينعدم احتمال اخلطأ يف وفراسة،وختمني 

 لتشوف الشارع إىل النسب. 

ا وقياس تقنية اهندسة الوراثية على القيافة قياس صحيح يف هذا الباب. والقياس هنا ليس قياس     
 ن أرجح من القيافةفينبغي أن يكو  نية الوراثية أوىل ابلصحة والصدق،ألن التق مساو ،

ا عمليا ويسرت أن فقهاء األمة قبلوا يف إثبات اهوية الشخصية وسائل مستحدثة أثبتت جدواه ر   
 ال تتماثل يف نظر خرباء ومنها التوقيعات اخلطية اليتالتعامل بني البشر، ومنها بصمة األصابع، 

ومنها الصورة الشخصية املأخوذة ابنعكاس األشعة املثبتة على البطاقة الشخصية واليت   اخلطوط،
 تكتفي هبا مجيع اجلهات الرمسية إلثبات الشخصية.

الوسائل بل استخدموها هم أنفسهم، كما  ومل يثبت أن أحدا من أهل العلم أنكر العمل هبذه    
 أثره يف إثبات األحكام. وهو نوع من اإلمجاع العملي له استخدمها غريهم،

وجمال إثبات األبوة  لشخصية،وكذلك هذه الوسيلة اجلديدة ينبغي أن تقبل يف جمال إثبات اهوية ا    
 ابلنسبة جملهويل النسب. 

ولكن جيب أن  وز أن تقدم على الفراش والشهادة،إال أن الفقهاء القائلون ابجلواز قالوا: ال جي    
طريقة بدائية ابلنسبة إىل هذه الطريقة املتقنة اليت يكاد جيزم بصدق  تقدم على القيافة اليت هي

 نتائجها.
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 إال أنه ال بد لقبول استخدام البصمة الوراثية من ضوابط منها:    
 اإلصابة. اخلربة والتجربة، أبن يكون مؤهال، ويكون قد اشتهرت عنه -1

كهذا خاصة إذا كان متعلقا   فال يقبل قول غري املسلم يف أمر خطري أن يكون مسلما، -2
 على ذلك من كيده وشره. مبسلم، ألننا ال أنمن

وذلك ألن اهوى يف هذا الباب قد حيمل على قول غري احلق طمعا  أن يكون عدال، -3
 ويضر عدوه. ول ما ينفع صاحبهقاءات املادية اليت قد تكون كبرية، أو يف اإلغر 

ألهنرررا شرررهادة وال  الرررذين حيكمرررون برررذلك أكثرررر مرررن واحرررد، أبن يكرررون اخلررررباء التعرردد، -4
ويستحسررن أخررذ قررول كررل خبررري منهمررا علررى انفررراد ودون علررم  حيكررم أبقررل مررن شرراهدين.

 اآلخر.
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 .احلضانة: أحكام املبحث الثاين
 

ىل ٳاحلضرررانة لغرررة تعرررين احلفرررو والصررريانة، وهررري مرررأخوذة مرررن احلضرررن وهرررو اجلنرررب، وتعرررين الضرررم 
 اجلنب .

وشرعا :هي تربية الولد وحفظه يف مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضرجعه وتنظيرف جسرمه وغسرل 
 وقيل : هي صيانة العاجز والقيام مبصاحله. ثيابه وحنو ذلك.

 كاجملنون واملعتوه وغريمها.  اكبري   مكان طفال أأوهذا التعريف األخري يشمل كل عاجز سواء 
وحكرم احلضرانة أهنرا واجبررةا ألن ايضرون يهلرك برتكهررا فوجرب حفظره مررن اهرال ، والقيرام عليرره 

  .وهي حق للزوجني عند قيام العصمة حىت ينفع نفسه ويستغين بذاته.
 

 األحق ابحلضانة بعد الطالق أو موت الزوج : 
 مجاع، ودليل ذلك:الق أو موت الزوج هي حق لإلم ابإلاحلضانة عند الط 

 صررررلى هللا عليرررره وسررررلمىل رسررررول هللا ٳحررررديث عبررررد هللا بررررن عمرررررو  أن أمرررررأة جرررراءت  -1
ن ابرين هررذا كران بطرين لرره وعراء، وثرديي لره سررقاء، وحجرري ولره حررواء، ٳفقالرت :   سرول هللا 

واحلرديث نرص يف  .«امل تنكحريمزعه مين، فقال :» أنت أحق به ن أابه طلقين وأراد أن بنتٳو
 أحقية األم ابحلضانة.

» مررن فرررق بررني والرردة  :صررلى هللا عليرره وسررلم: قررال رسررول هللا حررديث أيب أيرروب قررال -2
  .بينه وبني أحبته يوم القيامة«وولدها، فرق هللا 

م أقرروم بررذلك والقيررام مبصرراحله، واأل ،شررفاق عليررهواإل ،يف ذلررك حفررو الولررد ىأن املراعر  -3
 .من األب ومن كل أحد، وهي أحن عليه وأرفق

 
 احلضانة بعد األم : حق 
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 واضحا:بعد األم اختالفا ن أو مستحقي احلضانة ف الفقهاء يف ترتيب درجات احلواضاختل    
فقال احلنيفة والشافعية بتقدمي أم األم، مث أم األب، مث األخوات، مث اخلاالت، مث بنات األخت، ر    

 رث. صبات برتتيب اإلعمث بنات األخ، مث العمات، مث ال
مث العمة، مث ابنة األخ، مث  وقال املالكية بتقدمي أم األم، مث اخلالة، مث أم األب، مث األخت،ر    

  1 األفضل من العصبة. الوصي، مث
وقال احلنابلة بتقدمي أم األم، مث أم األب، مث األخت، مث اخلالة، مث العمة، مث بنت األخ، مث بنت    

 العم، مث ابقي العصبة األقرب فاألقرب. 
والقاعدة ايكمة يف هذا الباب أن احلضانة والية تعتمد على الشفقة والرتبية واملالطفة، وأحق    

 . هو مظنة احلنو والرعاية على غريهالناس هبا أقومهم هبذه الصفات، فيتقدم من 
 

 شروط استحقاق احلضانة:
ال يستقل أبمور نفسره ون هو من ضىل أن ايإشارة ن ال بد من اإلقبل احلديث عن شروط احلاض     

 عما يؤذيه لعدم متييز كطفل أو كبري جمنون أو معتوه.
ال على الطفل أو املعتوه، أما البالغ الرشيد فال حضانة عليه، وهو الذي خيترار ٳوال تثبت احلضانة      
 قامة عند من شاء من أبويه.اإل
أبويره، ويسرتحب أال ينفررد عنهمرا، وأن ال سرتغنائه عرن النفرراد بنفسره اإلن كان البالغ ذكررا فلره فإ     

ألنرره ال  اوألبيهررا أو وليهررا عنررد فقررد األب منعهررا منرره ،نفررراداإلن كرران أنثررى مل يكررن هررا ٳيقطررع برمهررا، و
 يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار هبا وأبهلها.

 ومن أهم شروط استحقاق احلضانة ما أييت :       

 

لمحكمة أن تقرر لن تعذر ذلك، فإحتول احلضانة لألم، مث األب، مث أم األم، ف :جاء يف مدونة األسرة 1
 .سرررناد احلضرررانة ألحرررد األقرررارب األكثرررر أهليرررةإلرررديها مرررن قررررائن لصررراو رعايرررة املضرررمون،  بنررراء علرررى مرررا

 171املادة:
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  .ألنه عاجز عن رعاية شؤون نفسها ولو كان مميزا البلوغ، فال حضانة للصغري -1
ه، ترر ن برره طرري  وعملرر العقرل، فررال حضررانة جملنررون ولرو كرران يفيررق يف بعررض األحيران، وال  -2

  .والطي  خفة يف العقل
ال  اال ايضررون أو ينفررق عليرره منرره مرر الرشررد، فررال حضررانة لسررفيه مبررذر، لررنال يتلررف مرر  -3

 يليق.
يف خلقررره وصرررحته، فرررال حضرررانة للعررراجز بسررربب القررردرة علرررى تربيرررة ايضرررون وصررريانته  -4

 الكرب أو املر  أو الشغل.
األمانرررة علررررى األخرررالق، فررررال حضرررانة لغررررري أمررررني علرررى تربيررررة الولرررد، وتقررررومي أخالقررررة،   -5

 كالفاسق املشتهر ابلسكر أو الزان أو اللهو احلرام.
البنت أمن املكان، فال حضانة ملن بيته مأوى للفساق، أو جبوارهم،  يث خياف على  -6

 أو سرقة مال ايضون أو غصبه. ،املطيقة منهم الفساد
 ،وألنه رمبا فتنه يف دينره اذ ال والية له عليهٳسالم، فال حضانة لكافر على مسلم، اإل  -7

ألن منررراط  اسررالم احلاضرررنةٳوهررو شررررط عنررد الشرررافعية واحلنابلررة. ومل يشررررتط احلنفيررة واملالكيرررة 
 ابختالف الدين. تلف ختاحلضانة عندهم الشفقة، وهي ال

ىل أن ٳواختلفرروا يف مرردة بقرراء ايضررون عنررد احلاضررنة غررري املسررلمة. فقررال احلنفيررة ببقائرره عنرردها        
عطررراء حرررق الرقابرررة ألحرررد ٳىل انتهررراء مررردة احلضرررانة شررررعا، مرررع ٳوقرررال املالكيرررة ببقائررره  .األد ن عقرررلي

 املسلمني ليحفو الولد من الفساد.
   :ويزاد للمرأة من أم أو غريها مايلي ،ن مشرتكة بني الرجال والنساءالسابقة يف احلاضوهذه الشروط    

:» صلى هللا عليره وسرلماخللو عن الزوج، أبن تكون متزوجة أبجن  عن الصغري، لقوله  -1
ذا تزوجرت بقريررب مررن فررإ وألهنرا تكررون مشرغولة عنرره  ررق الرزوج. اأنرت أحررق بره مررامل تنكحرري«

 يسقط حقها يف احلضانة. احلق قي حضانته كعمه أو ابن عمه، فالايضون ممن له 
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حمرم من الصغري كأمه أو أخته أو جدتره، فرال حضرانة لبنرات العرم أن تكون ذات رحم  -2
ىل الصر  لعردم ايرميرة، وهرن عنرد احلنفيرة احلرق ٳأو العمة، وال لبنرات اخلرال أو اخلالرة ابلنسربة 

 يف حضانة األنثى. 
ىل بلد غري بلد أبيه،  يث ال ميكرن للوالرد أن ٳة سفر نقله وانقطاع عدم سفر احلضان  -3

وألن وجود ايضون مع ا حفو له، وأثبت لنفسهأألن ذلك أحوط للمحضون و  ايبصر ولده
أمره مصرلحة مؤقترة ترزول عرن قريرب، ووجرود مرع أبيره مصرلحة مؤبردة، ومرعراة املصرلحة املؤبردة 

 .أوىل
 مايلي:   ريهغويزاد للرجل من أب أو     

، كررأب أو أخ أو هاةذا كرران حاضررنا ألنثررى مطيقررة ومشررتٳأن يكررون حمرمررا للمحضررون،  -1
 اء ايرمني بينهما.فذا أهل حذرا من اخللوة هبا النت ولو كان مأموانفال  الوإ، عم
صرلح للحضرانة مرن النسراء كزوجرة أو أم تن عند احلاضني من أب أو غرريه مرن أن يكو  -2

ن مل يكرن فرإذ ال قدرة وال صررب للرجرال علرى أحروال األطفرال كمرا للنسراء، ٳأو خالة أو عمة، 
 ضن من النساء فال  حق له يف احلضانة.حتله من 

أن الفقهرراء اختلفرروا يف ال ٳ ذا اختررل شرررط مررن هررذه الشررروط سررقطت احلضررانة لوجررود املررانع.فررإ       
 ،فقال املالكية بعرودة احلرق يف احلضرانة عنرد العرذر االضرطراري عودة احلق يف احلضانة عند زوال املانع.

كتررزوج احلاضررنة أبجنرر  غررري حمرررم أو سررفرها ابختيارهررا، فررال تعررود احلضررانة   ،ختيررارياالخبررالف العررذر 
 ألن سقوط احلضانة كان ابختيارها، فال تعذر. اليها بعد زوال املانعٳ

ىل صراحبها سرواء كران ٳذا سقطت احلضرانة ملرانع، مث زال املرانع عرادت احلضرانة ٳقال اجلمهور : و      
زال املررانع عرراد وإذا أو ختيررار  كررالزواج والسررفر والفسررق لررزوال املررانع،  ،العررذر اضررطرار  كمررر  وغررريه

 .املمنوع
 

 أجرة احلضانة :
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ذا كانت زوجة أو معتدة ألب ايضون يف ٳحلاضنة أجرة على احلضانة ال تستحق ا: قال الفقهاء      
وألهنا تستحق  ارضاع لوجوهبما عليهاأثناء العدة من طالق رجعي. كما ال تستحق أجرا على اإل

 تلك النفقة كافية للحضانة.و  ،النفقة يف أثناء الزوجية والعدة
 هنا أجرة على عمل.انقضاء العدة فتستحق أجرة احلضانة، ألبعد أما       

تلك األجرة غري و وتستحق احلاضنة غري الزوجة أجرة احلضانة مقابل قيامها بعمل من األعمال،       
 أجرة الرضاع ونفقة الولد، فهي ثالثة واجبات.

ا ذا مل يكن هما مسكنٳالفقهاء على وجوب أجرة مسكن احلضانة للحاضن وايضون  واتفق      
 ألن أجرة املسكن من النفقة الواجبة للصغري فتجب على من جتب عليه نفقته.

  .ألنه من لوازم املعشية اىل خادمٳذا احتاج الصغري ٳوكذلك اتفقوا على وجود أجرة للخادم       
 

 احلضانة :مدة استمرار 
برن وميكنره ىل البلوغ، ووجه ذلك أن البلوغ هرو احلرد الرذي يقروى فيره االٳتستمر احلضانة للذكر        

تسررتمر النفقررة علررى األب، وعليرره و  ،ذا بلررغ سررقطت احلضررانة عررن األمفررإاالسررتعناء عررن مررن ختدمرره، 
 القيام بشؤونه.

ىل ٳألن البنرت حتترراج ا ابلبنررت ايضرونةىل الرردخول، أي دخرول الرزوج ٳوتسرتمر حضرانة األنثرى        
واج، واألزواج ز وألهنا معرضة لألا ليه االبن، وبلوعها ال يزيل ذلك عنهاٳاحلفو والرعاية أكثر مما حيتاج 

يرغبون فيمن مل خترج عن حضانة أبويها، أكثر من رغبتهم يف املختلية بنفسها، فكانت املصلحة هرا يف 
 تبقية حق احلضانة عليها.

كررا ، فلررم يرررؤثر يف سررقوط احلضرررانة   هررا عرررن النٳجبررار األب إن بلوغهررا مل يررؤثر يف سرررقوط ٳمث        
 ال الصغري.حك
 

 :رعاية األب للمحضون وهو عند حاضنته
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، ووجره ذلررك أن ..ىل املعلررم وختنرهٳلرألب وغرريه مرن األوليرراء تعهرد الولرد عنررد أمره، وأدبره وبعثره        
ن والكتابرررة والصرررنائع والتصررررف، آىل مرررن يعلمررره القرررر ٳبررره ويسرررلمه ىل أن يعلمررره أبررروه ويؤدٳاالبرررن حمتررراج 

ىل الررتعلم، ٳمنررا تسررتفاد مررن األب، فكرران األب أوىل ابالبررن يف األوقررات الرريت حيترراج فيهررا ٳتلررك معرران و 
الطعرررام وهتينرررة املضرررجع وغسرررل ألن احلضرررانة خترررتص ابملبيرررت ومباشررررة عمرررل  اوذلرررك ال مينرررع احلضرررانة

امللبس وتنظيف اجلسم، والعون على ذلك كله مما خيتص النساء مبباشرته، فكان كل واحرد مرن األبروين 
 ليه منافع الص  والقيام أبمره.ٳأحق مما 
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 .النفقة وما يتعلق هبا:املبحث الثالث
 

ظاهر،  النفقة على النفس فحكمهاإن احلديث عن النفقة إمنا يتعلق ابلنفقة على الغري، وأما 
وهي من وسائل وسبل حفو ضرورة النفس من جهة الوجود أو النفع أو التحصيل، وال حتتاج إىل 

 ابب خيصها يف الفقه.
 

 مفهوم النفقة:
ري كما يف الشر، وقد تكون خراج. وتستعمل يف اخلالنفقة يف اللغة مشتقة من اإلنفاق، وهو اإل

املرء مما ميلك من األموال وغريها، وقد تكون معنوية كتقدمي علم انفع أو صلح بني مادية إذا أنفق 
الناس... أو على العكس من ذلك كاملشي بني الناس ابلنميمة أو االيقاع هبم أو تشكيك الناس يف 

 عقائدهم أو إضعاف إمياهنم وغري ذلك من املفاسد املعنوية. 
  (1).الكسوة والسكىن"من الطعام و من ميون : "هي كفاية ويف الشرع، عرفها احلنفية بقوهم     
 به قوام معتاد اآلدمي دون إسراف".  وعرفها املالكية بقوهم: "هي ما     
، وخرج به أيضا ما ليس (2)، خرج به غري اآلدمي كالتنب للبهائموقوهم "ما به قوام معتاد اآلدمي"     

 والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية. ى مبعتاد يف قوت اآلدمي كاحللو 
 :واملراد ابالسراف بنفقة شرعية وال حيكم به احلاكم. ا ألن االسراف ليسوقوهم "دون إسراف"    

 الزائد على ما ينبغي أو على العادة بني الناس، وهو التبذير الذي يعين صرف الشيء فيما الينبغي. 
 

 أسباب وجوب النفقة على الغري:

 

 ويستحسن إضافة نفقات العالج إىل التعريف ملسيس احلاجة إىل املداواة يف زماننا.   (1)
فالواجب على صاحبها أن يقوم عليهاا الهنا يف ملكه، ويقضى عليه بذلك عند مجهور الفقهاءا ألن تركها   (2)

 منكر، فإن عجز عن االنفاق عليها حكم عليه إبخراجها من ملكة ببيع أو هبة أو صدقة. 
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 املوجبة للنفقة على الغري، النكا  والقرابة اخلاصة وااللتزام.  من األسباب
 

 السبب األول: النكاح.
 املدخول هبا على الزوج، ودليل ذلك ماأييت:جتب نفقة الزوجة املدخول هبا وغري 

 
 :من القرآن الكرمي •

  [ 233:وكسوهتن ابملعروف"]البقرةقوله تعاىل: "وعلى املولود له رزقهن 

 " :لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا اليكلف هللا وقوله تعاىل
 [ 7الطالق: ]"نفسا إال ما آاتها

  على بعض ومبا أنفقوا من  تعاىل: "الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهموقوله
 [ 34]النساء: أمواهم"

قد جاء ووجه االستدالل يف النص االخري هو ما تدل عليه اآلية من إقرارها ابلعرف البشري، ف
جملتمعات االنسانية قد تقرر يف ا ، بصيغة املاضي لإلمياء إىل أن ذلك أمرقوله عز وجل "ومبا أنفقوا"

 فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات. ،منذ القدم
 

 من السنة النبوية:  •

  قال يف حجة الوداع: "اتقوا هللا يف  جابر بن عبد هللا أن الن  صلى هللا عليه وسلمحديث
ن عليكم رزقهن النساء فإهنن عوان عندكم، أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وه

 .وكسوهتن ابملعروف"

 إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن هندا بنت عتبة جاءت حديث عائشة رضي هللا عنها
فيان رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي، إال ما أخذت أاب س فقالت:   رسول هللا، إن

 .ل: "خذي ما يكفيك وولد  ابملعروف"منه وهو اليعلم، فقا
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 إمثا أن يضيع من  حديث عبد هللا بن عمرو أن الن  صلى هللا عليه وسلم قال: "كفى ابملرء
 .يقوت"

 

 

وهو أن املرأة حمبوسة على الزوج مبقتضى عقد الزواج، ممنوعة من  من املعقول: •
التصرف واالكتساب لتفرغها حلقه، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتهاا ألن الغرم ابلغنم، وكل 

 من احتبس ملنفعة غريه، ووجبت نفقته يف مال الغري.

 
 السبب الثاين: القرابة اخلاصة:

حتديد القرابة اخلاصة ضيقا واتساعا، فأوجب املالكية النفقة لألبوين واألبناء اختلف الفقهاء يف 
 مباشرة دون غريهم. 

وقال الشافعية إهنا جتب لألبوين وإن علوا ولألوالد وإن نزلوا، والجتب النفقة عند املالكية 
 والشافعية لألطراف واحلواشي كاإلخوة واألعمام وأبناؤهم. 

النفقة للقرابة ايرمية، أي لكل ذي رحم حمرم، والجتب لقريب غري حمرم من  وقال احلنفية: جتب      
 الناس.

ومذهب احلنابلة أن النفقة جتب لكل قريب وارث من األصول والفروع واحلواشي، وكذا من 
  كأب األم أو ابن البنت. أما من كان من غري عمود النسب  ذوي األرحام إذا كانوا من عمود النسب

 عمة، فال نفقة له على قريبها ألن قرابتهم ضعيفة.كاخلالة وال
 

 أوال: نفقة الوالدين.  
ين، ما أو كافرا، نفقة والديه املعسر على الولد املوسر كبريا أو صغريا، ذكرا أو أنثى، مسلجتب 

 . أي إذا كاان مسلمني والولد كافر ولوكاان كافرين كالعكس،
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 ن املسلمني قوله تعاىل: "وقضى ربك أال تعبدوا إالوالديه املعسريب نفقة الولد على ودليل وجو      
 [، ومن اإلحسان أن ينفق عليهما عند احلاجة.83]البقرة: إ ه وابلوالدين إحساان"

ان: ]لقماىل: "وصاحبهما يف الدنيا معروفا"ودليل وجوب النفقة على الوالدين الكافرين، قوله تع     
 هما ولو كاان خمالفني يف الدين، فإهنا نزلت يف األبوين الكافرين. علي[، ومن املعروف اإلنفاق 15

وجيب على الولد املوسر إعفاف أبيه بزوجة، وكذا عند املالكية أبكثر من زوجة إذا مل حيصل 
اإلعفاف بواحدة، قياسا على النفقةا ألنه معىن حيتاج إليه، وقد يلحقه الضرر بفقده، فوجب  

 كالنفقة. 
 ذ،يف الراجح عندهم بعدم وجوب نفقة زوجة األبا ألن الزوجة من أعظم املالوقال احلنفية 

 فلم جتب لألب كاحللوى وغريها من املالذ.
  

 اثنيا: نفقة األوالد. 
 على أبيه فقط، ال على أمه، والدليل: دجتب نفقة الول   

   [ 6.]الطالق: ل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن"رر قوله تعاىل: "وإن كن أوالت مح
 [ 233.]البقرة: ابملعروف"رر وقوله تعاىل: "وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن 

ووجه االستدالل من اآليتني أن هللا تعاىل أوجب على األب النفقة على املطلقة احلامل واملطلقة 
على وجوب املرضع من أجل احلمل والرضيع، ألن غذاءمها ال يصل إليهما إال بواسطتهما، فدل ذلك 

 إنفاق األب على ولده.
 ."خذي ما يكفيك وولد  ابملعروفهند بنت عتبة يف احلديث املتقدم: " رر قوله صلى هللا عليه وسلم 

 فدل ذلك على أن نفقة األبناء واجبة يف مال أبيهم. 
عن  وجتب نفقة الوالد على ولده حىت يبلغ الذكر قادرا على الكسب، فإذا بلغ قادرا عليه سقطت    

 األب.
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وتستمر نفقة األب على ولده البالغ إذا كان عاجزا عن الكسب آلفة يف عقله كاجلنون والعته،  
أو بسبب انتشار البطالة وعدم تيسر   أو بسبب طلب العلم، أو آفة يف جسمه كالعمى والشلل،

 الكسب له،  أو بسبب املر  املانع له من االكتساب.
مهما بلغت حىت يدخل الزوج هبا، وحيننذ تصبح نفقتها على وجتب نفقة البنت على أبيها 

 الزوج، فإذا طلقت عادت نفقتها على أبيها، والجيوز لألب أن جيربها على االكتساب.
فإن اكتسبت ابختيارها من مهنة شريفة ال تعرضها للفتنة سقطت نفقتها عن األب، إال إذا        

 اجها.  قة اليت حتتفعلى األب إكمال النف كان كسبها اليكفيها
 

 شروط وجوب النفقة :
 أوال: شروط وجوب نفقة الزوجة.

 اشرتط الفقهاء لوجوب النفقة على الزوجة ما يلي:
أن متكن املرأة نفسها لزوجها متكينا اتما إما بتسليم نفسها أو إبظهار استعدادها لتسليم نفسها  .1

الزوج هبا أم مل يدخل، دعته الزوجة أو وليها إىل إىل الزوج  يث ال متتنع عند الطلب، سواء دخل 
إىل  لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة املرأة أو وليها الزوج واشرتط املالكية الدخول هبا أم مل تدعه.

 الدخول، فإن مل حتصل هذه الدعوة، أو امتنعت من الدخول لغري عذر، فال نفقة ها.

 

فال نفقة هاا ألن النفقة جتب  كانت صغرية ال حتتمل الوطءأن تكون الزوجة مطيقة للوطء، فإن   .2
ابلتمكني من االستمتاع، وال يتصور الوجوب مع تعذر االستمتاع، فلم تستحق العو  عنه لقصورها  

  (1)عن بلوغه.

 

 

لذي تعاو  عليه لصغره  ويقتضي هذا الشرط أن يكون الزوج ابلغا، فإذا كان مما اليتأتى منه االستمتاع ا  (1)
فال نفقة عليه، وأوجب الفقهاء النفقة على الصغري لزوجته الكبريةا ألهنا سلمت نفسها تسليما صحيحا، كما لو  

 كان الزوج كبريا. 
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أن يكون الزواج صحيحا، فإن كان الزواج فاسدا فال نفقة على الزوجا ألن التمكني اليصح مع  .3
 النكا ، وال يستحق ما يف مقابلته.فساد 

 

ي أال تفوت الزوجة على زوجها حق االحتباس بدون مسوغ شرعي، فلو فوتت ذلك ابلنشوز، أ .4
 نفقة ها. اخلروج عن طاعة الزوج، فال

 

أن يكون الزوج موسرا أو قادرا على النفقة مباله أو كسبه، فإن كان معسرا فال نفقة عليه مدى  .5
 عند املالكية خاصةا ألهنم يعتربون عسر الزوج من مسقطات النفقة كما سيأيت.إعساره، وهو شرط 

 
 اثنيا : شروط وجوب النفقة على األقارب.

 اشرتط الفقهاء لوجوب النفقة على األقارب ما يلي:
أصلية أو فرعية عند املالكية والشافعية، أو قرابة ايرمية  أن تكون بني املنفق واملنفاق عليه قرابة  .1

 احلنفية، أو قرابة الوراثة عند احلنابلة. عند

 قادرا على االنفاق بيسار أو بقدرة على التكسب.  أن يكون املنفق .2

. خبالف الزوجة فإن (1)معسرا ال مال له وال قدرة له على االكتساب أن يكون املنفاق عليه .3
 النفقة جتب ها مع يسارهاا ألهنا من ابب املعاوضة.

الفقهاء احتاد الدين بني املنفق واملنفاق عليه ال يف حالة القرابة وال يف حالة الزواج، إال ما  ومل يشرتط    
ثبت عند احلنابلة يف الرواية املعتمدة من اشرتاط احتاد الدين يف األقاربا ألهنا مواساة على الرب 

ى اآلخر نفقته والصلة، فلم جتب مع اختالف الدينا وألهنما غري متوارثني فلم جيب ألحدمها عل
 ابلقرابة. 

 

 

والعجز عن الكسب يكون إما ابلصغر أو ابألنوثة، أو ابملر  املانع من العمل كالشلل والعمى واجلنون وحنو    (1)
 بسبب طلب العلم الذي يشغل عن الكسب. ذلك، أو 
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 ما تقدر به  النفقة :
تقدر النفقة أبنواعها  سب احلال والعادة، إذا مل يرد يف نصوص الشرع ما يفيد أنه قدر النفقة، 

 بل الذي ورد أنه أحال على العرف وما اعتاده الناس يف ذلك.
نصوص كثرية، وأحاها على الكفاية، ودليل عدم التقدير هو أن الشرع علق النفقة ابملعروف يف      

 وذلك ينفي التقدير. 
 من غري إفراط وال تفريط، وما مل تبطله الشريعة. اد تصرفاهتممعتواملعروف هو ما تعارفه الناس يف      

وتعترب العادة  سب حال الزوج يسارا أو إعسارا، و سب حال البلد بدوا أو حضراا ألن 
 عى.حلال البلد يف ذلك أتثري يرا

 

 زمن دفع  النفقة، وهل جيوز دفعها أثـماان بدل األعيان؟
يقدر الزمن الذي يدفع فيه الزوج النفقة للزوجة  سب حاله وما يناسبه من األصلح واأليسر 

 يف الدفع يوميا أو أسبوعيا أو شهر  أو سنو .
إمامة أو تدريس، أو من يوم أو مجعة كأرابب الصنائع واألجراء، أو شهر كأرابب الوظائف من 

 سنة كأرابب احلوائط والزروع.
وقدر زمن دفع الكسوة مبا يناسب الشتاء والصيف، لتجدد احلاجة يف احلر والربد، وليس املراد  
أنه يكسوها ما يناسب الوقت يف كل شتاء ويف كل صيف، وإمنا املراد أهنا إن احتاجت لكسوة  

 ا يناسبه  سب العرف والعادة. كساها يف الشتاء مبا يناسبه، ويف الصيف مب
لزمه إن رضيت الزوجة بذلك، ولو عن  وأجاز الفقهاء للزوج أن يدفع األمثان بدل األعيان عما     
 طعام.
ويلزمه أن يزيدها إن غال سعر األعيان بعد أن قبضت مثنها، وله الرجوع عليها إن نقص سعرها      

تكن اشرتت األعيان قبل  وسعة عليها، وهذا كله ماملما مل يسكت مدة، وإال محل على أنه أراد الت
 غلّوها أو رخصها، وإال فال يزيدها شينا يف األول، وال يرجع عليها بشيء يف الثاين.
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 مسقطات النفقة:
 ة زوجته مبا يلي:قتسقط عن الزوج نف

 
يعترب عسر الزوج عند املالكية مسقطا للنفقة مدة إعساره، فال تلزمه النفقة وال عسر الزوج:  (1

ا أيسر لقوله تعاىل: "اليكلف هللا نفسا إال ممضى إن تكون دينا عليه، وليس للزوجة املطالبة مبا 
 [ 7.]الطالق: آاتها سيجعل هللا بعد عسر يسرا"

يطالب به املسلم من مفرو  ومندوب، وقد ووجه االستدالل أن اآلية عامة يف كل إنفاق 
 رفعت التكليف عن من مل يؤته هللا شينا.

ومل يعترب اجلمهور إعسار الزوج مسقطا للنفقة، بل تصبح دينا عليه إىل وقت اليسار، لقوله  
ه حال العسر وهل للزوجة التطليق علي [،280]البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة"تعاىل: "
 فيه خالف بني الفقهاء، وسيأيت قريبا. إثباته عنده؟ىل احلاكم و ابلرفع إ
 

وذلك مبنع الزوجة زوجها من االستمتاعا ألن النفقة يف مقابلة التمكني من  نشوز الزوجة: (2
الزوجة مل تستحق بدله، كاألجرة يف مقابل املنفعة، والثمن واملثمن يف  االستمتاع، فإذا عدم ومنعته

 البياعات.

وقال بعض املالكية ومنهم االمام سحنون: إن النفقة ال تسقطا ألهنا يف مقابل االستباحة، 
 فمىت كان االستمتاع مباحا وجبت النفقة يف مقابل ذلك، وال تسقط مبنع النكا .

 األول مقيد مبا إذا مل تكن حامال، وإال مل تسقطا ألن النفقة حيننذ للحمل. والقول      
وحمل سقوط النفقة مبنعها االستمتاع إذا كان املنع بغري عذر، وأما إذا كان لعذر مر ، فال  

 تسقط نفقتها.
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النفقة  ومن النشوز كذلك خروج الزوجة من بيت زوجها بال إذن منه، واشرتط الفقهاء لسقوط 
 خبروجها ما يلي:

قادرا على ردها ولو  كم حاكم، فإن خرجت وهو حاضر وقادر على منعها مل تسقطا  كوني ال رر أن
 ألنه كخروجها إبذنه.

 رر أن تكون ظاملة، ال إن خرجت لظلم ركبها، فلها النفقة وال تسقط.
 رر أن تكون غري حامل وإال مل تسقطا ألن النفقة حيننذ للحمل. 

 

، وامتناع االستمتاع بسبب الردة، إذا ارتدت املرأة سقطت نفقتها خلروجها عن اإلسالمدة: الر  (3
 (1)عادت نفقتها، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة. فإذا عادت إىل اإلسالم

 

  أي بعد الوجوب وقبل صريورهتا دينا يف الذمة، وتصريمضي الزمان من غري فرض القاضي:  (4
 كذلك  كم القاضي، وال تسقط مبضي املدة بعد القضاء هبا وتصري دينا، وهو رأي احلنفية.

ال تسقط النفقة مبضي الزمان، وترجع الزوجة على زوجها ابلنفقة املتجّمدة إذا مل  وقال املالكية:
 يكن الزوج معسرا، وإن مل يفرضها عليه احلاكما ألهنا جتب جزاء االحتباس وإن كانت الزوجة موسرة.

وهذا خبالف نفقة االقارب فإهنا تسقط مبضي املدة إذا مل يفرضها القاضيا ألهنا حتب سدا 
 ، فإذا مضت املدة ومل يقبضها املستحق، دل على أنه غري حمتاج إليها. للحاجة
 وتسقط نفقة األقارب عند احلنفية مبضي الزمن سواء فرضها احلاكم أو مل يفرضها.       

 

 هل جيوز للزوجة طلب التطليق عند عسر الزوج؟

 

إذا كانت  مل يشرتط الفقهاء احتاد الدين يف النفقة على الزوجة، بل قالوا بوجوهبا مع اختالف الدين، وهذا (1)
املرأة غري مسلمة أصال، أما ردهتا بعد إسالمها فتسقط نفقتها، وقد تكون ارتدت إىل دين غري مساوي يرفع  

   العصمة.
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الزوج ابلرفع للحاكم وإثباته  يرى الفقهاء غري احلنفية أن للمرأة طلب التطليق يف حال عسر
أمسكوهن مبعروف [، وقوله تعاىل: "ف19]النساء: قوله تعاىل: "وعاشروهن ابملعروف" عنده، ودليلهم

 [ 231]البقرة: أو سرحوهن مبعروف"
مسا  واملعاشرة ابملعروف أن الزوج إذا مل جيد ما ينفق به على ووجه االستدالل أن من اإل       

فإن مل يفعل خرج عن حد املعروف، فليطلق عليه احلاكم من أجل الضرر الالحق  الزوجة أن يطلقها،
 هبا من بقائها عند من ال يقدر على نفقتها.

تكن الزوجة عاملة حال العقد بفقره وعسره، فإن علمت وأقبلت على بصرية ومعرفة   ذا ملإوهذا        
  اله، فليس ها الفسخ ولو أيسر بعد مث أعسر. 

ت الزوج عسره عند احلاكم أمهل  سب ما يراه احلاكم من حال الزوج لعله حيصل فإن أثب 
 النفقة يف زمن قريب ال يضر هبا اإل ضرار الشديد، وإال طّلق عليه.

فإن مل يثبت عسره عند احلاكم، أمره احلاكم ابلنفقة أو ابلطالق، أبن يقول له: إما أن تنفق 
 وإما أن تتطلق.

يقومون  العدول تعذر الوصول إىل احلاكم العدل، فإن مجاعة املسلمنيفإن مل يكن حاكم أو 
 مقامه يف ذلك.

وال يطلق عليه إن قدر على القوت ولو من خشن املأكل، وعلى ما يواري العورة ولو من غليو 
 (1) الصوفا ألن أبغض احلالل عند هللا الطالق، فال يقدم عليه إال ابلضيق الشديد.

على ما   العدة إن وجد فيها يسارا، بناءالذي طلق عليه احلاكم لعسره إرجاع زوجته يفوللزوج       
هو مقرر من أن كل طالق يوقعه احلاكم يكون ابئنا إال طالق املويل وطالق املعسر ابلنفقة فهو 

 رجعي.

 

 ت زوجته، وإمنا نفقته تكون من بيأن العاجز عن النفقة اليفرق بينه وبني رمحه هللايرى الشيخ ابن عاشور   (1)
ماشيتهما   هتلكإن رب الصرمية ورب الغنيمة ان و : "سلمني، بدليل قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهمال امل 
 . 28/332. التحرير والتنوير: "أفتاركهم أان؟ ال أاب لك فيقول:   أمري املؤمنني ببنيه أيتين
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ن  وال يفرق عند احلنفية بني الزوجني بسبب اإلعسار، ولو ابلرفع إىل احلاكم وإثباته عندها أل
 النفقة تصري دينا بفر  القاضي، فيستوىف يف املستقبل، ويتحمل أداب الضررين لدفع األعلى. 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 .، أقسامها وعوارضهااألهلية:املبحث الرابع
فالن يقال  ،اجلدارة والكفاءة ألمر من األموروتستعمل مبعىن  ،األهلية يف اللغة تعين الصالحية

 .للعظائم أي هو كفي هباوفالن أهل  ،للر سة أي هو جدير هباأهل 

 ،احلقوق املشروعة له ووجوهبا عليه: صالحية الشخص لثبوت ويف االصطال  الفقهي هي
 . أهلية وجوب وأهلية أداء :وهي نوعان ،وصحة التصرفات منه
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وهبذا  ،احل التكامل اإلنساين عقال وجسماأو هي مر  ،وأهليات األشخاص صفات تكاملية
مث لصحة بعض  ،مث ثبوت احلقوق عليه ،الشخص أوال لثبوت احلقوق لهالتكامل التدرجيي يتهأ 
وعن   ،عن اإلخالل بكل ما يوجبه التشريعمث يف النهاية يتهأ للمسؤولية  ،التصرفات واملعامالت

 . مرحلة الرشدل أهليته بوصوله إىل إذ تكتم ،اإللتزامات اليت يلتزمها إبرادته ويتعهد هبا

ألن يف   ،ابلتكامل اجلسمي ال ابلعقلي فقط واألهلية يف نظر الفقه اإلسالمي ها عالقة أيضا
وكسائر   ،الوعي العقلي كالعبادات أبنواعهاالشرع تكاليف عملية تتطلب القدرة البدنية إىل جانب 

يء من ذلك على أحد إال فال يتوجه التكليف الشرعي بش ،العملية الكفائية كاجلهاد وغريه الواجبات
 . ، ليكون أهال لتحمل التكاليفإىل جانب العنصر العقلي إذا كان متمتعا ابلقدرة اجلسمية

ص جتعله حمال صاحلا "هي صفة يقدرها الشارع يف الشخ  :وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا بقوله
 ."خلطاب تشريعي

 مواهبه الفطرية ومداركه. قابلية يف الشخص تنمو وتتسع تدرجييا كسائر و صفة أي كفاءة  

وهذه القابلية يعود أمر تقديرها إىل الشارع فهو الذي يعني درجاهتا وذلك تبعا ملراحل 
 .مل يف الشخص ولسالمته من اآلفاتالتكا

األحكام الشرعية سواء أكانت من صنف التعبد أو من صنف  :واملراد ابخلطاب الشرعي 
 .زامات وتصرفات مدنيةدينية أو الت التصرف أي سواء كانت عبادات 

وهو يف كل  ،ت  سب تكامله وسالمته من اآلفاتوملا كانت أهلية اإلنسان مراحل ودرجا
جاء يف التعريف لفو اخلطاب التشريعي   ،لبعض األحكام أو التبعات دون بعضمرحلة مؤهل 

 .يشمل أداب األهليات ألقل األحكامابلتنكري ل

رء أو هي صالحية امل .به اإلنسان أهال ملا له وعليه ري : وهي وصف يصأهلية الوجوب -أوال
 . وقابليته ألن تثبت احلقوق له أو عليه
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 :ية الوجوب يف اإلنسان ذات عنصرينوعلى هذا فإن أهل

  .أر قابلته لثبوت احلقوق له أي صالحيته لإللزام

 . أي صالحيته لإللتزام ،ب ر قابليته لثبوت احلقوق عليه

، وتثبت للجنني يف  خص ألن يكون دائنا  يث تثبت احلقوق لهفالعنصر األول يؤهل الش
 . وهي أهلية انقصة ،بطن أمه

وهبذا العنصر تكمل  ،كون مدينا فتثبت احلقوق له وعليهيؤهل الشخص ألن يوالعنصر الثاين 
 .لشخص وتثبت للطفل بعد والدته حياأهلية الوجوب يف ا

أي صالحية اإللتزام الذي يعين ثبوت احلقوق على الشخص يقتضي وجود   والعنصر الثاين،
شغله تلك احلقوق حال ثبوهتا ويفرغ أي طرف اعتباري ت .در يتسع الستقرار تلك احلقوق فيهحمل مق

 ".ابلذمةعند الفقهاء "يسمى وهذا ايل  ،منها بسقوطها

ومن ذلك قوله صلى هللا  ،الذمومسيت بذلك ألن نقض العهد يوجب  ،والذمة هي العهد
أي إذا أعطى أحد املسلمني عهدا  "،ويسعى بذمتهم أدانهم ،"املسلمون تتكافؤ دماؤهم :عليه وسلم
 .فليس هم أن ينقضوا عهده ،ألمان سرى ذلك على مجيع املسلمنيللعدو اب

مان يسمون ألومن مث كان من يستوطنون يف دار اإلسالم من غري املسلمني على عهد معهم اب      
 .أي أهل العهد واألمان ،ابلذميني أو أهل الذمة

مث اعتربت الذمة حمال  ،ته وعهده كانت الذمة مبعىن العهدوملا كان على اإلنسان الوفاء بذم      
 .مات املالية والدينية على السواءللواجبات وااللتزا

وهي هبذا ، "حلقوق اليت تتحقق عليهخص تشغله ا"جمل اعتباري يف الش :والذمة عند الفقهاء هي     
شخص نفسه ال فهي متصلة ابل ،مالية فقطاالعتبار ذمة شخصية ال كما قال بعضهم إهنا ذمة 
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ينية من صالة وصيام غل ابلواجبات الدفكما تشغل  قوق الناس املالية تش ،أبمواله وثرواته فقط
 .ونذور وغريها

زء وال تثبت للجنني يف بطن أمه ألنه ج ،لشخص مستقلومن خصائصها كذلك أهنا التثبت إال      
فال تثبت عليه حقوق ألن الذمة تالزم يف الوجود  ،تقالل عنهاواالس منها اتبع ها ومهيأ لالنفصال

احلقوق له فقط بشرط أن يولد   أي ثبوت ،هلية الوجوب وهو قابلية اإللتزامالعنصر الثاين من عناصر أ
 .حيا

هل تنهدم وقد اختلف الفقهاء يف كون الذمة  ،شخص من والدته وتنهدم بوفاتهوالذمة ترافق ال     
 :ابملوت فورا أم  تبقى بعده إىل حني على قولني

ومثرة الذمة صحة مطالبة  ،ألهنا من خصائص الشخص احلي  ،أهنا تنهدم مبجرد املوت: األول   
  .الشخص عن صالحية املطالبة فتنهدم الذمةوابملوت خيرج  ،ها بتفريغها من الدين الشاغل هاصاحب

إال ما تقتضيه  فال تبقى ها من الصالحية  ،املوت ال يهدم الذمة ولكن يضعفها: أن الثاين   
ال إلثبات أحكام  الضرورة لتسوية احلقوق وتصفية نتائج األسباب السابقة كالدين والوصية،

 .ولعله الراجح ،جديدة

 :وأهلية الوجوب قسمان   

 وهي صالحية الشخص لثبوت احلقوق له فقط وتؤهله لإللزام ال لاللتزام.  :انقصة ـ1

  .وال يثبت شيء عليه ،بعض احلقوق الضرورية والنافعة له وتثبت له فقط  ،تثبت للجنني قبل الوالدة

 :ومهاوسبب نقصان أهليته أمران     

 .اتبع هان يكون عضوا من أعضائها : أنه جزء من أمه يشبه أاألول

 .لالنفصال عنها بعد متام تكوينه : أنه ميكن أن يعترب إنساان مستقال عن أمه مهيأوالثاين

 :الحتتاج إىل قبول وهي أربعةاليت واحلقوق اليت تثبت للجنني هي      
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 .من أبويه ومن يتصل هبم بواسطتها النسب .1

 . من مورثيه، ألنه متفرع عن النسب اإلرث ممن ميوت .2

 .صية املوصى له هبااستحقاق الو  .3

 .استحقاق ما يوقف عليه .4

 احلال بل تتوقف على والدته وهذه احلقوق الثالثة األخرية ليس للجنني فيها ملكية انفذة يف 
 .د نصيبه إىل أصحابه املستحقني لهفإن ولد ميتا ر  ،حيا

 . يه ترد إىل ما سواه من املستحقنيلة الوقف املوقوفة علر فغ

 .الورثة املرياث اجملمدة له توزع لبقيةر وحصة 

 .ملوصى له به يرد إىل ورثة املوصير وا

 وقت سببها السابق أي أبثر وإذا ولد اجلنني حيا تثبت ملكيته يف هذه احلقوق مستندة إىل   
 .رجعي

 .زامات والواجبات لغريه فال تلزمهأما االلت   

بت وتث ،له، وحتمل الواجبات وااللتزاماتي صالحية الشخص لثبوت احلقوق : وهـ كاملة2
وال يوجد إنسان فاقد هذه األهلية ألن  ،للشخص منذ والدته حيا وال تفارقه يف مجيع أطوار حياته

أهنا تكون ويكون اجلنني متمتعا هبا كذلك إال  ،جوب هو الصفة اإلنسانية ال العقلمناط أهلية الو 
 .يف حقه انقصة ويف حق غريه كاملة

 .أي طور الطفل غري املميز ،تمييززم هذه األهلية مرحلة الطفولة دون الوتال  

الذي ميكن  تمييز هي اليت حتصل نتيجة التصرفواحلقوق الثابثة للطفل بعد الوالدة وقبل ال  
 . رتى له أو يوهب لهللويل أو الوصي أن ميارسه ابلنيابة عنه كتملك ما يش
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: األعوا   وهيفهي كل ما يستطاع أداؤه عنه من ماله وأما االلتزامات الواجبة على الطفل   
ات أو يف األفعال اجلنائية كتعويض املتلف ،دنية كثمن املشرت ت وأجرة الداراملالية يف التصرفات امل

 .اليت يتلفها من أموال اآلخرين

الزراعية ورسوم  مث الضرائب املالية للدولة كعشر الزرع وخراج األر  أي ضريبة األراضي      
 .وحنوها اجلمار  وضريبة املباين وضريبة الدخل

كنفقة األقارب املعسرين وزكاة املال يف رأي مجهور   الصالت االجتماعية املنوطة ابلغىنوأيضا     
صغري أما احلنفية فلم يوجبوا الزكاة يف مال ال ،رعاية ملصلحة الفقراء وايتاجنيالفقهاء غري احلنفية 

 .ال بعد البلوغوالطفل ال يكلف ابلتكاليف الدينية إ ،ربوها عبادة ماليةألهنم اعت 

غري املميز  ، فكل تصرف من الطفليف إنشاء العقود ولو كانت كاملة وأهلية الوجوب ال أثر ها   
 .كقبول اهبة أو الوصية يعد ابطالله نفعا حمضا   حىت ولو كان انفعا

أما الذمة املالية   ،من العبادات كالصالة والصوم واحلجال جيب على غري املميز شيء  كذلكو    
 .جرد الوالدة وتالزمه طوال احلياةفتثبت للطفل كاملة مب

وهي ترادف   ،: وهي الصالحية لصدور التصرفات على وجه يعتد به شرعاأهلية األداء -اثنيا
 وتشمل احلقوق الدينية واملدنية. املسؤولية

وال يف الطفل غري  ،جود هذه األهلية يف اجلنني أصالوال و  ،درا أساسها العقل والتمييز واإل   
وال ترتتب آاثر  ،السابعة تكون هذه األهلية منعدمةفقبل بلوغ سن التمييز وهو متام سن  ،املميز

 .ه ابطلةشرعية على تصرفات غري املميز وتكون عقود

فيلزم من ماله بدفع التعويض  ،االعتداء على نفس الغري أو ماله إال أنه يواخذ ماليا ابجلناية أو   
 .من األنفس واألموال حفاظا عليهاأو ضمان ما أتلفه 

 :وهذه األهلية نوعان   
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عض التصرفات منه دون البعض : ومعناها صالحية الشخص لصدور بـ أهلية أداء انقصة1
 .اليت يتوقف نفاذها على رأي غريه وهي ،األخر

 .بعد متام سن السابعة إىل البلوغ ه األهلية تثبت للشخص يف مرحلة التمييزوهذ   

ويعرف معاين  ،والنفع والضرر  ، الة مييز فيها بني اخلري والشر ومعىن التمييز أن يصبح الولد    
 فيدر  مثال أن البيع سالب للمال والشراء جالب للملك..األلفاظ إمجاال 

عة مبدأ للتمييز وما يستتبعه من أهلية جديدة مارواه أبو داود بسنده أن ودليل اعتبار سن الساب       
واضربوهم عليها  ،دكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني"امروا أوال :عليه وسلم قالرسول هللا صلى هللا 

 ".ناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجعوهم أب

ن أبهلية يدل على متتع الصغري يف هذه الس،كما لى مبدأ سن التمييز يف نظر الشرعوهذا يدل ع     
 .أداء كي تصح منه الصالة

 ،ومواهبه العقلية ،أخر  سب فطرة الطفل ودرجة ذكائهوقد يت دمواحلقيقة أن سن التمييز قد يتق    
 .ذي يظهر يف تفكري الطفل وأعمالهويعرف ابلتوازن ال

بني أهلية التعبد وأهلية  أو ،حلقوق املدنيةاحلقوق الدينية وا وفرق الفقهاء للصغري املميز بني    
لكنه ال يكون ملزما أبدائها إال على وجه التأديب  ،فالتصرفات الدينية تصح منه ،التصرف

ها، ولو أفسدها فلو شرع يف صالة فال يلزمه املضي في ،واليستتبع فعله عهدة يف ذمته والتهذيب،
 . الجيب عليه قضاؤها

اما احلنفية فقسموا  ،تعد تصرفاته وعقوده ابطلةوأمحد لشافعي فعند ااما التصرفات املدنية     
 :ت الصغري املميز إىل ثالثة أقسامتصرفا

فهذه تصح  ،ا دخول شيء يف ملكه من غري مقابلوهي اليت يرتتب عليه ،انفعة له نفعا حمضا -
 .منه دون إجازة الويل
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 فهذه ال وهي اليت يرتتب عليها خروج شيء من ملكه من غري مقابل، ،ضارة له ضررا حمضا -
 .تصح و ال تنفذ ولو أجازها الويل

نها تكون وهي اليت حتتمل الربح واخلسارة، وهذه تصح منه لك  ،مرتددة بني النفع والضرر -
 .موقوفة على إجازة الويل

 

د به التصرفات على وجه يعتومعناها صالحية الشخص ملباشرة  :كاملةأهلية أداء   -2
ه مبوجبها فل ،لغ احللم عاقال أي للبالغ الرشيدوتثبت ملن ب ،شرعا دون توقف على رأي غريه

 .ممارسة العقود من غري توقف على إجازة أحد

أو  ،واالحبال واحليضوالبلوغ حيصل إما بظهور عالمة من عالماته الطبيعية كاالحتالم    
لشوكاين يف نيل ودليل األخذ هبذه السنن ما أورده ا ،هور الفقهاءم اخلامسة عشر عند مجبتما

"عرضت على الن  صلى هللا عليه وسلم يوم  :ر رضي هللا عنهما قالاألوطار عن ابن عم
ة سنة عشر  جيزين وعرضت عليه يوم اخلندق وأان ابن مخسأحد وأان ابن أربع عشرة سنة فلم 

 ".فأجازين

احلد  ث عمر بن عبد العزيز حني بلغه أن هذا السن هووقد عمل مبضمن هذا احلدي   
 .أن يفرضوا ملن بلغ مخس عشرة سنة فكتب إىل عماله ،الفاصل بني الصغري والكبري

"رفع القلم عن  :ن السن لقوله صلى هللا عليه وسلمال حد للبلوغ م :وقال داود الظاهري   
وعن الص  حىت   ،نائم حىت يستيقو، وعن العن اجملنون املغلوب على عقله حىت يربأثالثة 
 .وإثبات البلوغ بغريه خيالف اخلرب "،حيتلم

وملا   ،والسبب يف ارتباط  هذه األهلية ابلبلوغ هو أن األصل فيها أن تتحقق بتوافر  العقل   
و الشرع يقيم الظن مقام  العلم  ،ة ارتبط ابلبلوغ ألنه مظنة العقلكان العقل من األمور اخلفي

كما أقام الوطء مقام شغل الرحم وجعل اإليالج يقوم مقام اإلنزال وإن   ،كثري من األحواليف  
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فيصبح  ،لى الظن أداؤها إىل هذه املسبباتهذه األسباب يغلب ع.. فمل حيصل إنزال
، وعندها يصبح تثبت له أهلية أداء كاملة ما مل يعرتضه عار و الشخص عاقال مبجرد البلوغ 

 والتصرفات ويواخذ على اجلنا ت. عية وتصح منه مجيع العقودالشر  أهال للتكاليف

"وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكا  فإن آنستم  :الفقهاء استنادا إىل قوله تعاىل غري أن   
، فهموا أن هنا  فرقا بني التكليف الذي يوجبه (6 :النساء )"منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم

وبني التصرف  ..عبادات وجنا ت وواجبات األموالامليادين: لبلوغ على الشخص يف كل ا
تبقى قاصرة خاضعة  ، فإن أهليتهم فيهااملدين يف األموال دفعا وأخذا عن طريق إنشاء العقود

ملراقبة أوليائهم وأوصيائهم حىت يربهنوا فيها عن حسن التصرف املعرب عنه بصفة زائدة عن 
 .قلوغ وهي الرشد الذي هو بلوغ العالبل

لو كان فاسقا من و  ،ن التصرف فيه من الوجهة الدنيويةوالرشد هو الصال  يف املال وحس   
وذهب   ،املال وإتالفه من غري حكمة وتبصرويقابله السفه وهو تبذير  ،الوجهة الدينية

وألن  ،ألن الفاسق غري رشيد ،د هو الصال  يف الدين واملال معاالشافعية إىل ان الرش
 . يف حفو ماله كما مينع قبول قوله إفساده لدينه مينع الثقة به

وسلمت إليه   ،، وارتفعت الوالية عنهإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته  :وبناء عليه   
 . هأمواله ونفذت تصرفاته وإقرارات

ر املالية عليه عند مجهو  وإن بلغ غري رشيد بقي انقص أهلية األداء واستمرت الوالية   
ليه إن مل يؤنس رشده  ويستمر احلجر ع ،وال تسلم إليه أمواله ،فال تنفذ تصرفاته ،الفقهاء

 . ه عاقالأما الوالية على النفس فرتتفع عنه مبجرد بلوغمدى احلياة. 

إذا بلغ الشخص عاقال غري رشيد كملت أهليته   :وخالف أبو حنيفة يف هذا فقال   
ولكن ال تسلم إليه أمواله على  ،ه وحفاظا على كرامتهرتاما آلدميتوارتفعت الوالية عنه اح
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وينتهي منع أمواله عنه إما ابلرشد فعال أو ببلوغه  ،سبيل االحتياط ال على سبيل احلجر عليه
 .عشرين سنةمخسا و 

وليس يف النصوص الشرعية حتديد  وسن الرشد متور  الستعداد الشخص وتربيته وبينته    
 له. 

أو يغري من أو ينقصها،  ،يطرأ على  اإلنسان فيزيل أهليتهالعوار  هي ما : عوارض األهلية 

 :، وهي نوعانبعض أحكامها

لعته وهي اليت ال يكون للشخص يف إجيادها اختيار واكتساب مثل اجلنون وا :عوارض مساوية .1
 .واإلغماء والنوم ومر  املوت

صيلها مثل ا وحت: وهي اليت يكون للشخص دخل واختيار يف اكتساهبعوارض مكتسبة .2
 . السكر والسفه والدْين

و كان مستمرا أسوا  وحكمه  ،اختالل يف العقل ينشأ عنه اضطراب وهيجان :اجلنون •
 .تصرفات اجملنون ابطلة ال أثر هافتكون  ،متقطعا معدم لألهلية حال وجوده

خمتلط ا  يصري به املعتوه : ضعف يف العقل ينشأ عنه ضعف يف الوعي واإلدر العته •
ان عليل الفهم فاملعتوه هو من ك ،كالم العقالء ومرة كالم اجملاننيفيشبه مرة   ،الكالم

ويتميز عن اجملنون ابهدوء يف أوضاعه فال يضرب وال يشتم   ،التدبري  خمتلط الكالم فاسد
 .الصغري املميز، أي لصاحبه أهلية أداء انقصةحكمه حكم و  ،كاجملنون

وهو يشبه النوم   ،دركة بسبب مر  يعر  للدماغ أو القلب: هو تعطل القوى املاإلغماء •
فيكون حكمهما  ،إال أن النوم عار  طبيعي واإلغماء غري طبيعي ،يف تعطيل العقل

 .ا النعدام القصد عند املغمى عليهواحدا يف التصرفات وهو إلغاؤها وبطالهن

اليزيل العقل وال  ،ن يف فرتات منتظمة أو غري منتظمة: فتور طبيعي يعرتي اإلنساالنوم •
 .ملغمى عليه ال اعتبار ها إطالقاكا  ارات النائموعب ،واس الظاهرة بل مينعها عن العملاحل
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بنج أو حالة اإلضطرار أو قد حيصل بطريق مبا  كاحلاصل من الدواء أو ال: السكر •
والسكر الذي حيصل ابخلمر أو أي مسكر آخر. وقد حيصل بطريق غري مبا  ك ،اإلكراه
 .ة من الزمن ويزيل اإلرادة والقصده يعطل العقل فرت بنوعي

فتكون   ،ال يرتتب عليه إلزامأنه من احلنابلة  ية وابن تيمية وابن القيممه عند املالككوح
 .سواء كان بطريق مبا  أو غري مبا عقوده وتصرفاته ابطلة 

وإذا كان  ،اعتبارليس لعباراته وتصرفاته أي إذا كان بطريق مبا  ف :وقال اجلمهور
 .ى تسببه يف تعطيل عقلها له علطريق حمرم تعد تصرفاته عقااب زجر ب

رشد الذي هو حسن التصرف ويقابله ال ،: وهو تبذير املال وإنفاقه يف غري حملهالسفه •
 .يف املال

فإذا بلغ سفيها مينع من  ،إال أنه مينع من بعض التصرفات ،والسفيه يظل كامل األهلية  
جعل هللا لكم "وال توتوا السفهاء أموالكم اليت  :ى حتت والية وليه لقوله تعاىلتبقماله و 

 . (4 :النساء )قيما وارزقوهم فيها"

ماله عند بلوغه  وقال أبو حنيفة تنتهي فرتة منع ،ستمر هذا املنع أبدا عند اجلمهوروي  
 .مخسا وعشرين سنة

، ألنه حر يف فأبو حنيفة ال جييز احلجر عليه ،أما إذا بلغ رشيدا مث صار سفيها  
 .إهدار إلنسانيته وكرامتهوفيه  ،واحلجر ينايف احلرية ،تصرفاته

وقال اجلمهور ابحلجر عليه رعاية ملصلحته وحمافظة على ماله حىت اليكون عالة على   
ويكون حكمه حيننذ حكم الص  املميز يف التصرفات حيجر عليه فيما فيه ضرر   غريه،

 . النفع والضرر بنيدد ر تحمض له أو فيما 
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ها إال أن احلجر عليه يكون حمصورا يف التصرفات اليت تقبل الفسخ بطريق اإلقالة ويبطل   
أما اليت ال تقبل الفسخ وال يبطلها اهزل كالزواج والطالق  ،اهزل كالبيع واإلجارة وغريها

 .لع فال حيجر عليه فيها ابإلمجاعوالرجعة واخل

: املديونية التؤثر على أهلية األداء لدى املدين يف التصرف سواء  ن أو املديونيةالدي  •
لكن الفقهاء أفتوا أبن املدين إذا تصرف تصرفا يؤدي إىل   ،مستغرقة ملاله أم الكانت 

من مثن املثل ألقاربه أو هتريب أمواله من وجه الدائنني كالتربع أو البيع ابياابة أي أبقل 
تصرفه اليكون انفذا بل يتوقف على رضى الدائنني صيانة حلقوقهم  فإن  ،أصدقائه

 . فإن أجازوه نفذ وإن رفضوه رد وفسخ ،مودفعا للضرر الالحق هب

، ويكون حكمه  فاملديونية يف هذه احلالة تنقص من أهلية التصرف لدى املدين   
من أقل منه أو البيع بث فه الضار ابلغرماء معتربا كاهبةفال يكون تصر  ،كالصغري املميز

فال أما اهبة إليه كاهدية أو البيع بثمن املثل وما أشبه ذلك  .من مثن املثل وما إىل ذلك
 .مينع من ذلك لعدم الضرر على الغرماء

وهو  ،الشخص عن ممارسة أعماله املعتادة: هو املر  الذي يعجز مرض املوت •
الذي يكون فيه خوف اهال  غالبا  أي  ،ي حيكم الطب بكثرة املوت به عادةالذ

نه الربص واجلذام واجلرب وما واليعد م ،كاحلمى الشديدة والسرطان وما إىل ذلك
 .مياثل ذلك مما الخطورة فيه

فهذا املر  يكون إنذارا مبصيبة املوت اليت تنتهي هبا الشخصية واألهلية 
 ،على امليتاإلرث وحلول الديون  :عليها الشارع أحكاما جديدة منها ويرتب

فتصبح تركته   ،يض إىل أمواله خلراب ذمته ابملوتإذ ينتقل تعلقها من ذمة املر 
 كاملرهونة شرعا ابلديون. 
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فإذا تصرف املريض مر  املوت تصرفا ضارا ابلدائنني والورثة حيجر عليه 
كأن خيرج شينا من ماله بدون عو  أو   ،ويبقى تصرفه هذا موقوفا عليهم

 .أبقل من الثمن أو شراء أبكثرع بعو  فيه حماابة كبي

رأس مال الرتكة ابلنقص حيجر عليه   احلاصل أن كل تصرف من املريض ميسو 
سوى االنفاق على نفسه بقدر حاجته وعلى من تلزمه نفقته من األكل  ،فيه

 والشرب والتداوي. 

كان مدينا أما الوصية منه فتجوز بقدر ثلث الرتكة وال حيجر عليه يف ذلك إذا  
طبعا لغري  ،ا كان مستغرقا ملاله بطلت الوصيةأما إذ ،غري مستغرق ملالهبدين 
 .زة الورثة يف حالة عدم االستغراقأما للوارث فتبقى موقوفة على إجا ،الوارث

 

 

 

 

 
 
 

 


