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 املقدمح 
 

االقتصادية التي باتت تطاؿ المجتمع السياسية ك في ظؿ الحياة االجتماعية كضغط الظركؼ       
ال ، الممقاة عمى عاتقيـ بحكـ القانكف كالشرع  اتيركب مف الكاجبالالكثير مف األزكاج محاكلة ك  ،العراقي

فييا مع اآلخريف، فاإلنساف يعيش  يمكف لإلنساف اليـك أف يمارس حياتو اليكمية دكف أف يضطر لمتعامؿ
ضمف المجمكع اإلنساني كبو، بحيث ال يستطيع الفرد أف يظؿ منعزالن عف اآلخريف، خصكصا مع 

، فمف  ىك فف كأسمكب كنظاـ، كتعامؿ اإلنساف مع اآلخر كما ىك ضركرة كحاجة  ، تعقيدات الحياة اليـك
بدكنية ػ مثالن أك باستعباد أك غيرىما مف األساليب غير المقبكؿ أف يتعامؿ اإلنساف مع أخيو اإلنساف 

ككما جاءت األدياف اإلليية لتنظـ عالقة اإلنساف برٌبو سبحانو، جاءت أيضا لتنظـ   .المتعالية كالمتسٌمطة
عالقة اإلنساف بأخيو اإلنساف مراعية في ذلؾ العدالة في الحقكؽ كالكاجبات بما يتناسب كطبيعة اإلنساف 

  .كالمرحمة العمرية كغير ذلؾ مف األسس التي تحدد طبيعة الحقكؽ كالكاجبات مف حيث الجنس
كفي خصكص تنظيـ عالقة الناس ببعضيـ البعض تيتـٌ األدياف بكياف األسرة كتنظيـ العالقات       

ا كلذلؾ تحتؿ األسرة في اإلسالـ مكقع  .مف أم عالقة أخرل تربط اإلنساف بما حكلو أشدداخميا بشكؿ 
  .ا مف حيث كفرة األحكاـ كالتشريعات التي تساىـ في خمؽ ٌجك مف العالقات السميمة بيف أفرادىاز متمي

كمف بيف تمؾ التشريعات مسألة النفقة، حيث حٌدد اإلسالـ مف يتكلى ىذه المسؤكلية مف بيف أفراد األسرة، 
د كمف يعيميـ مف أبكيو حيث يككف الرجؿ بالدرجة األكلى ىك المسؤكؿ عف النفقة عمى الزكجة كاألكال

كجدكا ، ثـ األكالد كالبنات المكمفيف بالنفقة عمى أصكليـ كفقا لضكابط الشريعة  كحتى أجداده إف ي
مف ىنا انطمؽ الباحث في كتابة ىذا البحث الذم اقتضت طبيعتو العممية  االسالمية كالقانكف النافذ .

 -كمبحثيف أساسييف كخاتمة ، كفؽ ما يأتي : تقسيمو الى مقدمة
 المقدمة

 -وفيو ثالثة مطالب : ماىية النفقة وأسباب وجوبيا وأدلة مشروعيتيا. -المبحث األول :
 ماىية النفقة . -المطمب األول :
 أسباب وجوبيا . -المطمب الثاني :
 أدلة مشروعيتيا . -المطمب الثالث :
 .أسس تقديرىا -ميا احكأ -أسباب وجوبيا  -األصول : شروطيا نفقة الفروع و  -المبحث الثاني :
 نفقة الفروع المقررة عمى األصول . -المطمب األول :
 نفقة األصول المقررة عمى الفروع . -المطمب الثاني :

 الخاتمة .
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 ملثحث األولا
 وأدلح مشروعيتهاوجىتها  ماهيح النفقح وأسثاب

  ماىية النفقة  -المطمب األول :
 -:تعريف النفقة 

  -المغة : في -أ
  مف النفؽ ،  ىياليالؾ ، يقاؿ نفقت الدابة ، إذا ىمكت ، أك  م: إما مف النفكؽ ، أ ىيالنفقة

راجت ، كالنفقة بمعنى الصرؼ ،  فيقاؿ : أنفؽ مالو .  أمالركاج ، فيقاؿ نفقت السمعة ،  أم
 ، القـك أنفؽ العرب لساف كفي، أم صرفو . كما ينفقو اإلنساف عمى غيره مف نقكد كنحكىا 

 أمكاليـ كأنفقكا ، كذىب فني كقيؿ ، كقؿ نقص أم ، كطعامو ىمواكدر  مالو كنفؽ سكقيـ نفقت
  (ُ). كنفذ نفؽ -ا أفتقرك  أم

  النفقة ، كؿ مف معنى اليالؾ كالركاج ، إذ أنو بيا يككف ىالؾ الماؿ  فيكيمكف أف يراعى
  (2) كركاج الحاؿ .

  ماتت أم الدابة نفقت كيقاؿ ، فنى أم الشيء نفؽ : ىي لغة النفقةك  .(ّ ) 
  النفقة: ىي كفاية مف يمكنو طعامان، ككسكة، كسكنى، كما يتبع ذلؾك. (ْ) 
  عيالو عمى لممنفؽ بالنسبة الماؿ ىالؾ أك ، الماؿ ركاج تعني : النفقةك  .(ٓ) ،  

                                  

   .ُّٗ، ص ّنفؽ ( ، ج مادة ، ) االكلى الطبعة ، بيركت  صادر دار ،منظكر البف العرب لساف  ُ
،  ََُِحسف منصكر ، احكاـ النفقة في قانكف االحكاؿ الشخصية المصرم ، مطبعة الراية ، القاىرة ،   ِ

 .ّص
،  اإلسالمي المكتب ىػ ( ، ْٖٖإسحاؽ ) ت  أبي مفمح المقدسي الحنبمي بف ا عبد بف محمد بف إبراىيـ  ّ

 .ُّّ، ص ُٖٓٗبيركت ، 
،  ُٖٗٗمحمد بف أبراىيـ التكيجرم ، مكسكعة الفقو االسالمي ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية ،   ْ

 .ُٖٗص
، مطبعة مدبكلي ، القاىرة ،  ْ ط ، كاالقارب االكالد حقكؽ الشخصية : االحكاؿ ، الحنفي الحسيني محمد ٓ

 .ِِٔ، صُٓٔٗ
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  يجمع لمنفؽ اسـ كالنفقة نفدت، إذا تعب باب مف نىفىقان  ىـاالدر  نىًفقت يقاؿ النَّفاد، المغة في النَّفىؽك 
 إذا قعد باب مف نفكقان  الدابة نىفىقت : فيقاؿ المكت، عمى النفكؽ يطمؽ كما كنىفىقات، ًنفاؽ عمى

كاج، عمى أيضان  كيطمؽ ماتت،  (ُ).طاٌلبيا ككثر جترا إذا بالفتح نىفىاقان  السمعة نىفىقت  :فيقاؿ الرَّ
  الطعاـ كتشمؿ يعكليـ لمف االنساف يدفعو الذم الماؿ كىك ، االنفاؽ مف مشتؽ أسـ كالنفقة 

 بو يجرل ما كعمى ، الكفاية كجو عمى الزكجة يمـز ما ككؿ كأثاث كالخدمة كالممبس  كالمسكف
 ذلؾ كسمي عيالو، عمى الرجؿ يصرفو ما عمى أيضان  المغة في النفقة كتطمؽ .  الناس عرؼ
 أخرجو أم كالذىاب جااإلخر  تعني كبذلؾ .عمييـ المصركؼ الماؿ ىالؾ مف فيو لما بالنفقة

 أم القـك نفاؽ نفذت كيقاؿ النفاذ، أم الصرؼ كمعناىا ، األنفاؽ مف كالنفقة ، لغيره يده مف
 نفاؽ بمفظي النفقة كتجمع افتقر، إذا الرجؿ ،كانفؽ صرفو أم الماؿ كانفؽ ، كفنيت نفذت

 (ِ).  كنفقات

 -: اصطالح الفقياء في -ب
  ما يصرفو اإلنساف عمى زكجتو، كعيالو، كأقاربو كمماليكو مف طعاـ ككسكة  ىيالنفقة :

  (ّ). كمسكف 
  (4)ء بما فيو بقاؤه .ي: اإلدرار عمى ش ىيكقيؿ 
 مىٍاإل عف عبارهة يكى  دكف آدمي حاؿ معتاد قكاـ بو ما اك ، ًبو يقيكـ بىقاؤيه ًبما الشَّيء دراًر عى

   (ٓ)ؼ . سر 
 
 

                                  

عباس زياد كامؿ السعدم ، أحكاـ النفقة الماضية كالمستمرة لمزكجة كتطبيقاتيا القضائية ، كمية المأمكف  ُ
 .ٖٔ، ص ََِٕالجامعة ، بغداد ، 

كالنشر  الطبع شركة ، الجعفرية كمذىب السنة أىؿ مذىب بيف الشخصية االحكاؿ ، الذىبي حسيف محمد ِ
 . ُّٕ، ص ُٖٓٗ،  بغداد ، االىمية

 .ٓحسف منصكر ، المصدر السابؽ ، ص  ّ
إيناس عبد الرزاؽ عمي الجبكرم ، نفقة المرأة عمى األقارب ، مجمة كمية القانكف ، جامعة بغداد ، العدد   ْ

 .ّٔ، ص ََِٗ( ، ِّ)
 .ُِٖٗ، صِالمكسكعة الفقيية الميسرة ، ج  ٓ



4 
 

 الثانيالمطمب 
 أدلة مشروعية النفقة

 -، ككما يأتي :كالقانكف نفقة بأدلة مف الكتاب كالسنة كاالجماعال مشركعية تثبت      
ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ  ۖ  َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوََلَدُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن )) فقكلو تعالى: ما من الكتابأ .ُ

ََل  ۖ  ََل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإَلَّ ُوْسَعَيا  ۖ  اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف َوَعَمى  ۖ  الرََّضاَعَة 
ِلَك  ۖ  ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َوََل َمْوُلوٌد لَُّو ِبَوَلِدِه  كقكلو تعالى في  ، (ُ) ((ۖ  َوَعَمى اْلَواِرِث ِمْثُل ذََٰ

وُىنَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَمْيِينَّ شأف المطمقات: ) ن  ۖ  َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجِدُكْم َوََل ُتَضارُّ َواِ 
 ۖ  َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  ۖ  ُكنَّ ُأوََلِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَمْيِينَّ َحتَّىَٰ َيَضْعَن َحْمَمُينَّ 

ن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرىَٰ  ۖ  م ِبَمْعُروٍف َوْأَتِمُروا َبْيَنكُ  عمى  ىقد أكجب ا تعال ،(ِ) (َواِ 
ذا كجب إسكاف المطمقة  األزكاج إسكاف المطمقات مف حيث سكنكا حسب قدرتيـ كطاقتيـ كا 
 فإسكاف الزكجة أكلي بالكجكب، حيث أف زكجيتيا قائمة حقيقة كحكما، كالمطمقة لـ يبؽ ليا إال

  . أحكاميا أك بعضيا فقط .. عمى أف اآلية أكجبت اإلنفاؽ عمكما لممطمقة الحامؿ
 -: فقد كرد عف النبي عميو الصالة كالسالـ أحاديث كثيرة تفيد كجكب النفقة منيا:  وأما السنة .ِ
مف أف النبي عميو السالـ قاؿ في خطبتو بعرفة في حجة الكداع ) كليف عميكـ  مرك  ما  - أ

 .(رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ(، كفي ركاية )نفقتيف( بدالن مف )رزقيف
دَّثىنىا أىبيك  -كفي صحيح البخارم :  - ب ، حى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى حى

ٍيرىةى ػ رضى ا عنو ػ قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ دَّثىًني أىبيك ىيرى ، قىاؿى حى اًلحو   "    -: صى
ا تىرىؾى ًغننى، كىاٍليىدي اٍلعيمٍ  دىقىًة مى ؿي الصَّ ٍيره ًمفى اٍليىًد السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمىٍف تىعيكؿي أىٍفضى ٍرأىةي   .  " يىا خى تىقيكؿي اٍلمى

ا أىٍف تيطىمِّقىًني مَّ يىقيكؿي اٍلعىٍبدي أىٍطًعٍمًني كىاٍستىٍعًمٍمًني  . ًإمَّا أىٍف تيٍطًعمىًني كىاً  يىقيكؿي ااًلٍبفي أىٍطًعٍمًني،   . كى كى
 (ّ)(.ًإلىى مىٍف تىدىعيًني

ما ركل مف أف ىند بنت عتبة زكجة أبي سفياف قالت يا رسكؿ ا " أف أبا سفياف رجؿ  -ج 
الصالة  شحيح كليس يعطني ما يكفيني ككلدم إال ما آخذ منو كىك ال يعمـ، فقاؿ عميو

                                  

 . ِّّسكرة البقرة ، اآلية /   ُ
 .ٔسكرة الطالؽ ، اآلية /   ِ
 .َٖ( ص َْٗٓ/  ِصحيح البخارم ، كتاب النفقات ، باب كجكب النفقة عمى االىؿ كالعياؿ )    ّ
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الزكج لما  ىفمك لـ تكف النفقة كاجبة عم (ُ) خذم ما يكفيؾ ككلدؾ بالمعركؼ(. السالـ: )ك 
لسالـ بأف تأخذ مف ماؿ زكجيا بغير أذنو كبغير عممو ما يكفييا أمرىا النبي عميو ا

 (ِ) . مف أمكاؿ الناس بدكف حؽ يءبالمعركؼ إذ ال يجكز أخذ ش

السالـ الصالة ك ، فقد أجمعت األمة في كؿ العصكر مف عصر الرسكؿ عميو أما اإلجماع  .ّ
 ىذه كجكب كسبب. كلـ يخالؼ ذلؾ أحد كاجبةاألصكؿ كالفركع أف نفقة  ىاآلف، عم ىحت

 عمى كيجب لو إحياء المحتاج عمى كاإلنفاؽ ،ة كالبعضي الجزئية تثبت بو ألف الكالدة ىك النفقة
ذا قطعيا يحـر قرابة كألنيا،  كجزئو كمو إحياء اإلنساف  إليو مفض سبب كؿ حـر القطع حـر كا 

 الرحـ قطع إلى تفضي عميو المنفؽ كحاجة قدرتو مع المحـر الرحـ ذم مف اإلنفاؽ كترؾ، 
ذا لترؾ  فيحـر  مف عنو نحفظ مف كؿ أجمع المنذر ابف قاؿ (ّ) ، الفعؿ كجب الترؾ حـر كا 
 كجكب عمى يدؿ مما ، ليـ ماؿ ال الذيف األطفاؿ أكالده نفقة المرء عمى أف عمى العمـ أىؿ

  (ْ) . األكالد عمى اإلنفاؽ
 -: مشروعية النفقة في القانون العراقي .ْ

نفقة كل  )أف عمى  ُٗٓٗلسنة  ُٖٖمف قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ  (ٖٓ)تنص المادة     
      اف عمى (  ُ/ الفقرة  ِّ)المادة  نصتكما  (.إنسان في مالو إَل الزوجة فنفقتيا عمى زوجيا

( مف ُالفقرة  ) تنصكما   (ٓ)( . تجب النفقة لمزوجة عمى الزوج من حين العقد الصحيح )
 -عمى :قانكف ال( مف ِْالمادة )

 (ٔ) .دينان في ذمة زًجيا زالناش رًجة غيزنفقة ال رتعتب . أ
                                  

 .َٖ( ، صُْٖٓ/  ٗصحيح البخارم ، كتاب النفقات ، باب أذا لـ ينفؽ الرجؿ لممرأة )    ُ
 . ّ، ص  ُٖٖٗ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، ُ، الضماف االجتماعي ، ط  ابراىيـ فاضؿ الدبك  ِ
ىػ( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب  ٕٖٓأبي بكر عالء الديف بف مسعكد الكاساني ) ت   ّ

 .ُّْ، ص ُٖٔٗالعممية ، بيركت ، 
العممية  الكتب دار الناشر ، ّج ، عاإلجما ق( ،ُّٖ النيسابكرم )ت المنذر بف إبراىيـ بف محمد بكر أبي  ْ

 .ُُّ، ص ُٔٗٗ،  ، بيركت
( ََّٕمناؿ داكد العكيدم ، احكاـ النفقة كفقا لقانكف االحكاؿ الشخصية العراقي ، جريدة التآخي ، العدد )  ٓ

 . َُِٕ/ِ/ُْفي 
 لتطبيقات القضائية المجاميع ربيع الزىاكم ، احكاـ نفقة الفركع كاألصكؿ في القانكف العراقي ، منشكرة في   ٔ

 . َُُِلسنة   التمييز االتحادية محكمة
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 المطمب الثالث
  أسباب وجوب النفقة

النفقة مف المكضكعات التي ما تزاؿ محؿ جدؿ كمناقشة مف أكثر مف جانب، كلـ يتالءـ      
التشريعات حكؿ تنظيميا بعد مع الكاقع االجتماعي كاالقتصادم، فيناؾ جداؿ نظرم كاختالؼ بيف 

دائرة كجكب النفقة بيف قصرىا عمى األسرة النكاة أك تكسيعيا إلى األسرة الممتدة، كىناؾ طبيعة 
النفقة كما تتسـ بو مف إجراءات التقاضي اليـك مف بطء كتعقيد، كيتضاعؼ ذلؾ مع كجكد طرفي 

فالمبدأ ىك أف كؿ إنساف تجب ،  الدعكل في إقميمي دكلتيف نتيجة الزكاج المختمط كتزايد اليجرة
نفقتو عمى نفسو كمف مالو، غير أف ىناؾ بعض االستثناءات التي ألـز فييا القانكف باإلنفاؽ عمى 

 ُٖٖقانكف االحكاؿ الشخصية رقـ مف  ُٕٖفي المادة  العراقيالغير، كذلؾ ما نص عميو المشرع 
 (ُ) .ُٗٓٗلسنة 

كالزكجية سببا آخر مف أسباب كجكب النفقة عمى الغير كىك كيضيؼ الفقو إلى سببي القرابة      
 -ىذه االسباب بالتفصيؿ كما يأتي :كسنتناكؿ  .الممكية، حيث تستكجب نفقة العبد عمى سيده

 -:سبب الزوجية .1
مف أسباب كجكب النفقة عمى الغير الزكجية، كمعناىا أف الزكج يككف كحده ممزما باإلنفاؽ     

عقد كالنفقة ال تجب إال ب .غير صحيح كغير جائز شرعا كقانكناعمى زكجتو كالعكس 
  ف كاف فاسدا فال نفقة لمزكجة ألف الكاجب حينئذ االفتراؽ ال المعاشرةالصحيح شرعا، فإ الزكاج

جماع عمماء األمة، ففي الكتاب يقكؿ  كالنفقة الكاجبة لمزكجة عمى زكجيا ثابتة بكتاب ا كالسنة كا 
ه َسَعتِِه    ا تعالى: } ه  كقكلو تعالى كذلؾ : } (ِ) { لِيُىفِْق ُذو َسَعٍة مِّ أَْسِكىُىهُهَّ ِمْه َحْيُث َسَكىتُم مِّ

ًٰ يََضعْ  وهُهَّ لِتَُضيِّقُىا َعلَْيِههَّ   َوإِن ُكهَّ أُوََلِت َحْمٍل فَؤَوفِقُىا َعلَْيِههَّ َحتَّ َه َحْملَهُهَّ   ُوْجِدُكْم َوََل تَُضارُّ

 (ّ){ م بَِمْعُروٍف   َوإِن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَريٰ فَإِْن أَْرَضْعَه لَُكْم فَآتُىهُهَّ أُُجىَرهُهَّ   َوْأتَِمُروا بَْيىَكُ 
 (ْ) .كىذه اآليات تحمؿ طابع األمر كالكجكب

                                  

 كتعديالتو ُٗٓٗلسنة  ُٖٖ رقـ الشخصية االحكاؿ قانكف شرح ، كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس  ُ
 . ٕٗ، ص َُُِ،  ِ، ط القاىرة ، العاتؾ شركة مطبعة ، قضائية تطبيقات ك مقارنة فقيية - قانكنية دراسة

 .ٕسكرة الطالؽ، اآلية /   ِ
 .ٔسكرة الطالؽ ، اآلية /   ّ
    .ُّٓ، ص  ََِٔمحمد الكشبكر: شرح مدكنة األسرة ، الجزء األكؿ،  الجزائر ،  ْ

http://www.blog.saeeed.com/2011/04/definition-du-mariage-dispositions-juridiques-regissant-mariage/
http://www.blog.saeeed.com/2011/04/definition-du-mariage-dispositions-juridiques-regissant-mariage/
http://www.blog.saeeed.com/2011/04/definition-du-mariage-dispositions-juridiques-regissant-mariage/
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أتيت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  “كفي السنة، ما ركاه أبك داكد عف معاكية القشيرم قاؿ:     
كذلؾ لما أمر ” مما تكتسكف فقمت ما تقكؿ في نسائنا؟ قاؿ: أطعمكىف مما تأكمكف كاكسكىف

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ىندا بأف تأخذ مف ماؿ زكجيا ما يكفييا ككلدىا بالمعركؼ، بدكف 
ال كنا أماـ سرقة  عمـ منو، إذ القاعدة أنو ال يجكز أخذ شيء مف أمكاؿ الناس بدكف كجو حؽ: كا 

ؼ مذاىبيا كفي كؿ العصكر كباإلضافة إلى ما سبؽ بيانو، فقد أجمعت األمة باختال  .أك غصب
العدة كتجدر اإلشارة إلى أف الزكجية تبقى قائمة حتى أثناء  .عمى كجكب نفقة الزكجة عمى زكجيا

 (ُ) .، كبذلؾ تستكجب أف ينفؽ الزكج عمى زكجتو المطمقة رجعيا أثناء العدةطالؽ رجعي مف

 :سبب القرابة. 2
قد اختمؼ الفقياء في حدكد القرابة المكجبة لإلنفاؽ، فمالؾ رضي ا عنو ل     
الصمبيف كاألبكيف، دكف بقية األصكؿ كالفركع كذلؾ لقكلو   ا عمى األكالدالكاجبة فجعمي النفقة ضيؽ
َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ  ، كقكلو تعالى كذلؾ: }( ِ) كبالكالديف إحسانا{ }  تعالى:

الكالدة، أم تجب فقط ، كقاؿ الشافعي، أف القرابة المكجبة لإلنفاؽ ىي قرابة ( ّ) { ۖ  ِباْلَمْعُروِف 
نفقة الفركع عمى أصكليـ، كنفقة األصكؿ عمى فركعيـ مف غير تقيد بدرجة. أما أبك حنيفة فيرل 
أف سبب نفقة األقارب، المقصكد بو القرابة المحرمة، كلك لـ تكف قرابة أكالد، فيي بيذا المعنى 

حنبؿ،  فكقاؿ أحمد أب .ت مثالتشمؿ األصكؿ كالفركع كالحكاشي كالعـ كالخاؿ كابف األخ كابف األخ
إف القرابة التي تككف سببا مف أسباب اإلنفاؽ ىي القرابة التي يككف فييا القريب المكسر كارثا 

ِلَك  لمقريب المحتاج، إف ترؾ ماال، لقكلو تعالى في نفقة الكلد: } ، كألف ( ْ) {َوَعَمى اْلَواِرِث ِمْثُل ذََٰ
الكارث أحؽ بماؿ المكرث مف سائر الناس، فيجب أف  بيف المتكارثيف قرابة تقتضي أف يككف

يختص لكجكب صمتو بالنفقة مف دكنيـ، فإف لـ يكف كارثا، لتأخر القرابة المكجبة لذلؾ، لـ تجب 
 (ٓ). عميو النفقة لذلؾ

                                  

، ََِٓ، مطبعة المعارؼ الجديدة ، الرباط ،  ِأحمد الخمميشي: التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية، ج ُ
 .  ِٕٕص 

 .ِّية / سكرة االسراء ، اآل  ِ
 . ِّّسكرة البقرة ، اآلية /   ّ
 . ِّّسكرة البقرة ، اآلية /   ْ
 .ُْْ-ُّْ، ص ص  ُٕٓٗمحمد أبك زىرة ، األحكاؿ الشخصية ، دار الفكر العربي ، القاىرة  ،   ٓ

http://www.blog.saeeed.com/2009/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82/
http://www.blog.saeeed.com/2009/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82/
http://www.blog.saeeed.com/2011/07/concept-nafa9a-definition-legitimement-legalement/
http://www.blog.saeeed.com/2011/07/concept-nafa9a-definition-legitimement-legalement/
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 -أوََل : أنواع القرابة :
 (1) -قسـ العمماء القرابة ، إلى نكعيف ىما :    

 -وَلد :قرابة األ  - أ
كىي قرابة األصكؿ كالفركع ، أم القرابة الجزئية ، كىي إما أف تككف مباشرة ، كاألب كاألـ كالكلد ، 
ما بالكاسطة ، كالجد كالجدة كالحفيد . فاإلنساف جزء مف أصمو ، كىك : أبيو ، كأمو ، كجده ،  كا 

ناثاى . كىذا النكع مف القرابة كجدتو ، كفركعو جزء منو ، كىـ : أكالده ، كأكالد أكالده ، ذككراى كانكا أك إ
 ، يسمى القرابة المحرمية ، كىي المكجبة لتحريـ الزكاج بينيـ . 

 -وَلد :قرابة غير األ  -ب
كىي قرابة غير األصكؿ كالفركع ، كتسمى قرابة الحكاشي ، أم مف ليس مف عمكد النسب ، فيك 

  -ليس أصالى كال فرعاى ، لمشخص مباشرة أك بالكاسطة ، كىذا النكع مف القرابة ، ينقسـ إلى قسميف :
 -قرابة محرمية : -(1)

ـ المحـر ، كىـ االخكة كاألخكات ، كىي القرابة التي يحـر بيا الزكاج ، كتشمؿ قرابة ذكل الرح    
 كأكالدىـ ، كاألعماـ كالعمات ، كاألخكاؿ كالخاالت .   

 -قرابة غير محرمية : -(2)
 كىي القرابة التي ال تحـر الزكاج ، كقرابة أكالد العـ كالعمة ، كأكالد الخاؿ كالخالة .    

 -ثانيَا : سبب وجوب نفقة األقارب :
الحقكؽ المترتبة عمى ثبكت النسب ، كىي تجب بالقرابة ، كما تجب بالزكجية ، ىذه النفقة تعتبر مف    

إال أف كجكب النفقة بالقرابة لحاجة القريب كفقره كعجزه ، ككجكب النفقة لمزكجة ألجؿ احتباسيا لحؽ 
 الزكج . 

 -:أو) الممكية (  سبب اَللتزام . 3
المقصكد بسبب االلتزاـ ىك أف يمتـز الشخص عف طكاعية باإلنفاؽ عمى غيره ممف ال تمزمو نفقتو     

: كالتي نصيا ُٗٓٗقانكف االحكاؿ الشخصية العراقي لسنة مف  (ِٓ)قانكنا، كىك ما نصت عميو المادة 
ذا كاف“ لمدة غير محدكدة،  مف التـز بنفقة الغير صغيرا كاف أـ كبيرا لمدة محدكدة لزمو ما التـز بو كا 

 (ِ) .”اعتمدت المحكمة عمى العرؼ في تحديدىا

                                  

 .ُِحسف منصكر ، المصدر السابؽ ، ص  ُ
 .َُُ، المصدر السابؽ ،  ص كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس ِ



9 
 

 ياملثحث الثان
  األصىلونفقح الفروع 

 أسس تقديرها - مهااحكأ -أسثاب وجىتها  -شروطها  

 على األصىل املقررج نفقح الفروع  -املطلة األول :

تجب نفقة الفركع بجميع انكاعيا عمى اصكليـ سكاء كاف ىؤالء االصكؿ مف الذككر اك مف     
كاالـ كاالجداد كالجدات مف االب كاالـ باتفاؽ غالبية فقياء الشريعة  كاألب، االناث كاف عمكا 

 اال اف المشرع العراقي قد اخذ بمفيـك الكلد المباشر فقط ذكر كاف اـ انثى كخص (ُ).االسالمية 
، نفقتو عمى ابيو دكف بقية الفركع ام دكف كلد الكلد ام كلد االبف ككلد البنت المذكر كالمؤنث 

كبذلؾ فاف المشرع يككف كضع نفقة فركع االنساف غير المباشريف ام اكالد اكالده كاف نزلكا جميعا 
رقـ  مف قانكف االحكاؿ الشخصية( ِٔ) ضمف احكاـ نفقة الحكاشي التي نص عمييا في المادة

مع الذكر انو اذا كاف لمفرع ماؿ فانو ال يستحؽ النفقة عمى احد الف نفقتو ،  ُٗٓٗ( لسنة ُٖٖ)
فاذا لـ  ،في مالو اما اذا لـ يكف لو ماؿ ككاف قادرا عمى الكسب فعميو اف يعمؿ لينفؽ عمى نفسو 

يكف لو ماؿ ككاف عاجزا عمى الكسب لصغره اك لككنو انثى اك لككنو كبيرا ال يقدر عمى الكسب 
 (ِ) . لمرض مزمف يقعده عمى العمؿ كالعمى اك الشمؿ فانو يككف مستحقا لمنفقة عمى اصكؿ

 شروط وجوب ىذه النفقة
الديف ، ألف  فيصكؿ االتحاد نفقة الفركع الكاجبة عمى األ فيذكر الفقياء أنو ال يشترط       
الجزئية ، أم ككف الكالد جزءاى مف أصمو . كلكف يشترط لكجكب نفقة الفركع  ىيكجكبيا  فيالعمة 

 (ّ) -عمى األصكؿ شرطاف ىما :

 -الفرع : فيما يشترط  .1
تحقؽ العجز عف الكسب يفرؽ بيف الذكر كاألنثى  فيك ، كىك أف يككف فقيراى عاجزاى عف الكسب 

 -: يكاآلت

                                  

 .   ُْٓ، ص َُٖٗيكسؼ قاسـ ، احكاـ االسرة  في الفقو االسالمي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،   ُ
 .ُِّ، المصدر السابؽ ،  ص كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس  ِ
 .ُْحسف منصكر ، المصدر السابؽ ، ص  ّ
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: كيتحقؽ عجزه عف الكسب ، إذا كاف صغيراى لـ يبمغ حد الكسب ، أك كبيراى عاجزاى عف  الذكر -
الكسب . لككنو مريضا مرضاى يمنعو مف الكسب ، أك مصاباى بعاىة تمنعو مف العمؿ كالكسب 

ف كاف االبف كبيراى عاجزاى عف الك حكـ الصغير ، ما داـ  فيسب ، لمرض أك عاىة ، فيك ، كا 
 عاجزاى . 

 فيف أ: يتحقؽ عجزىا عف الكسب لككنيا أنثى ، كلك كانت قادرة عمى العمؿ ، إذ الش األنثى -
 األنثى أال تعمؿ لمكسب .

كطمبة العمـ ، سكاء كانكا ذكركاى أك إناثاى ، يعتبركف عاجزيف عف الكسب ، إذا كاف اشتغاليـ       
بتحصيؿ العمـ كالدراسة  يشغميـ عف التكسب ، أك كانت طرؽ الكسب غير ميسرة ليـ . فتجب 

 ذلؾ مصاريؼ التعميـ إذا كانكا فقراء . كقد نص الفقياء عمى أف طالب فينفقتيـ عمى آبائيـ بما 
العمـ يعتبر عاجزا عف الكسب ، كأف نفقتو متى كاف فقيرا تككف كاجبة عمى مف تجب عميو شرعاى . 

العمـك المشركعة غير المحرمة .  ىيليس محظكران تعمميا . ك  التيإذا كاف ذا رشد ، كيتعمـ العمـك 
مياء ، كالطب ، العمـك الدنيكية ، مثؿ الطبيعة ، كالكي ذلؾ العمـك الدينية البحتة ، أك فيسكاء 

أنو يجب عمى األب إعداد أكالده منذ الصغر ،  كاألصؿ في كجكب نفقة التعميـ ىك، كغيرىا 
كتعميميـ العمـ الكاجب عمييـ شرعاى ، مف عمكـ الديف كالدنيا ، كتحقيقاى ليذا الكاجب ، فإف األب 

 (ُ) .يمتـز بنفقة ىذا التعميـ ، مف باب  ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب 

 -األصل : فيما يشترط . 2
  كىك أف يككف قادراى عمى اإلنفاؽ بيساره ، أك بكسبو .     
ذا تحقؽ ىذاف الشرطاف تجب نفقة األكالد عمى أبييـ ، ال يشاركو فييا أحد كلك كانت األـ .       كا 

فتجب عميو نفقة ابنو الصغير بجميع أنكاعيا مف طعاـ ككسكة . كأجرة رضاع . كحضانة كغير 
 معيشة إلى أف يبمغ سناى يقدر معيا عمى الكسب ، فتككف نفقتو فيذلؾ . مما يحتاج إليو الصغير 

ذا لـ يؼً  في  (ِ)كسبو لنفقتو فعمى أبيو أف يكمؿ لو نفقة الكفاية .  كسبو إذا كاف لو كسب . كا 

                                  

كؽ األكالد كاألقارب  ، دار النيضة محمد سالـ مدككر ، أحكاـ األسرة في اإلسالـ ، الجزء الثالث : حق  ُ
 .َّْ، ص  ُٗٔٗالعربية ، القاىرة ، 

 .ُٔحسف منصكر ، المصدر السابؽ ، ص  ِ
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 -: الفروعأسباب وجوب نفقة 
تككف فييا نفقة الفركع كاجبة عمى األصكؿ، نذكر منيا  التيأكرد الفقياء العديد مف الحاالت      

 -اآلتية :
في ىذه الحالة  -سكاء كاف ىذا الفرع ذكراى أك أنثى :  -إذا كان األصل غنيَا والفرع فقيرَا : .1

يككف مف الكاجب عمى األصؿ ، أف ينفؽ عمى الفرع إذا كاف عاجزاى عف الكسب ، ألنو 
أنثى أك مريضاى بمرض يعجزه عف العمؿ كالشمؿ أك العمى أك الجنكف أك غير ذلؾ ، سكاء 

نفقة إلى حد الكفاية في حالة العجز كانت النفقة كاممة في حالة العجز الكمى ، أك تكممة ال
كأما البنت فنفقتيا عمى أبييا إلى أف تتزكج ما دامت فقيرة ، كغير مكتسبة بالفعؿ ،  يالجزئ

، كليس لألب أف يحمميا عمى التكسب كالعمؿ ، كلك كانت قادرة عمى ذلؾ . بخالؼ االبف 
ف لـ يبمغ الحمـ ، ككاف قادراى  عمى الكسب . فمألب أف يؤجره  . فانو إذا بمغ حد الكسب ، كا 

حرفة . ليكتسب منيا ، كينفؽ عمى نفسو مما يكتسبو . كيكمؿ األب نفقة  في، أك يدفعو 
كفايتو أف لـ يؼ ما يكسبو لألنفاؽ عمى نفسو ، ما لـ يكف مف أبناء بيكت الشرؼ ، الذيف 

ذا اكتسبت ، ستئجار ، فتظؿ نفقتو عمى أصمو ال يجدكف مف يستأجرىـ أك يتعيركف باال كا 
كعمى األب أف يكمؿ  ،كسبيا  فيفنفقتيا  -كالخياطة  -األنثى بالفعؿ مف كظيفة أك حرفة 
ذا تزكجت البنت فنفقتيا كاجبة عمى زكجيا ، بحاجتيا  فينفقة كفايتيا إذا كاف كسبيا ال ي كا 

كاف حصمت فرقة بينيا ، كصارت ال نفقة ليا عمى زكجيا . فنفقتيا كاجبة عمى أبييا . 
ككذا إذا سقطت نفقتيا عف زكجيا أثناء قياـ الزكجية لنشكزىا عف طاعتو بدكف حؽ . تجب 

 (1).  نفقتيا مدة نشكزىا عمى أبييا
، يفرؽ  الحنفيالراجح في المذىب  الرأمكىنا حسب  -إذا كان األصل غنيَا والفرع صغيرَا : .2

 (2) -بيف حالتيف ىما :
ىذه الحالة تككف نفقة الفرع كاجبة عمى األصؿ ،  فيك   -: إذا لم يكن لمفرع ماََل :األولى 

ف لـ يبمغ الحمـ . كبالنسبة لنفقة زكجة الصغير ، الذل ال  حتى يبمغ الصغير حد الكسب ، كا 

                                  

السعدية بممير ، " كضعية كحقكؽ المرأة كاألسرة : الحؽ في العمؿ كالممكية : حؽ المرأة في التصرؼ في  ُ
 ِٓ-ِِيز عمى حقكؽ المرأة كاألسرة، القاىرة ، أمكاليا كفي إدارتيا"، ندكة اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف بالترك

 .ُٕٗٗتشريف ثاني 
 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ . ِ
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: ال تككف عمى األب إال إذا ضمنيا  الحنفيالراجح في المذىب  أميستطيع النفقة ، حسب الر 
األب ، ألف األبف يككف ميسكرا بيسار أبيو ،  في المذىب يكجب ىذه النفقة عمى أم، كىناؾ ر 

كبالنسبة لنفقة خادـ الصغير ، فإنيا تجب عمى األب ، إذا كاف محتاجٌا لمخادـ ، ألف ىذه 
النفقة مف ضمف النفقة الكاجبة لمكلد عمى أبيو ، كلكف إذا لـ يكف الصغير محتاجاى لمخادـ ، فال 

 تجب نفقتو عمى األب .
ىذه الحالة إذا كاف ىذا الماؿ حاضراى ، فنفقة الفرع تككف  فيك  -مفرع ماََل :إذا كان لالثانية : 

ذا كاف ىذا الماؿ غير حاضر ، فنفقة الفرع  يءش أممنو ، كال تجب عمى األصؿ منيا  ، كا 
   في الرجكع بما أنفقو مف ىذا الماؿ القاضيتككف كاجبة عمى األصؿ ك كليذا األخير استئذاف 

كىنا اتفؽ فقياء الحنفية عمى أف األصؿ في ىذه  -إذا كان األصل فقيرَا عاجزَا عن الكسب :  .3
               الحالة أف األب يمحؽ بالميت ، في حؽ إيجاب نفقة الفرع عميو ، كلكف يفرؽ بيف حالتيف 

 (1) -ىما :
لعدـ كجكد عمؿ لو ، إذا كاف األب فقيراى ، كيقدر عمى الكسب . كلكنو ال يكسب بالفعؿ .  . أ

بنفقتو كنفقة أكالده ، كىنا تككف نفقة الفرع كاجبة عميو .  فيالذل ال ي يءأك يكسب الش
كلكف ال يؤمر باألداء . لعجزه عف األداء . كتؤمر أميـ باألداء إف كانت مكسرة ، فإف لـ 

يـ بعد تكجد األـ ، أك كانت غير مكسرة ، فإف األمر باألداء يككف لمف تجب عميو نفقت
األب مف األقارب كالجد ، كيككف ما يؤدل مف نفقة ديف عمى األب يدفعو ، إذا ايسر ، 

 لمف قاـ باإلنفاؽ عمى أكالده . 
إذا كاف األب فقيراى عاجزاى عف الكسب ، لمرض أك كبر سف ، كغير ذلؾ ، أك كاف ميتاى .  . ب

. سكاء كاف مف جية فنفقة الفرع كاجبة ، عمى مف يكجد مف أصكلو ذكراى كاف أك أنثى 
األب . أك مف جية األـ ، فإف لـ يكجد مف أصكلو . إال كاحد ، فتجب عميو ىذه النفقة ، 

ف كاف المكجكد منيـ اكثر مف كاحد ، فنفقة الفرع كاجبة عمييـ ، عمى النحك التال   -: يكا 

                                  

 .ِٕٓ، صََِّنكر الديف أبك لحية ، الحقكؽ المادية لمزكجة ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة ،  ُ
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 : إذا كان األصول وارثين- 
ع بنسبة إرثيـ ، بغض النظر عف أم عصبات ، أك أصحاب فركض ، تجب عمييـ نفقة الفر    

درجة قرابتيـ لمفرع . فإذا كجد لمفرع أـ . كأبك أب . فعمى األـ ثمث  فيتساكييـ . أك اختالفيـ 
 (ُ)الميراث .  فيالنفقة . كعمى الجد ثمثاىا . بنسبة استحقاقيـ 

كقد ذكر فقياء الحنفية : أف نفقة الفرع تجب عمى الجد كحده . إذا حؿ محؿ األب ، بأف      
حجب مف الكرثة العصبة مف يحجبو األب . كما لك كاف لمفرع أـ ، أك جدة كأبك أب ، كعـ شقيؽ 
، أك ألب . فإف نفقة الفرع عمى الجد كحدة . كاألب . ألف الجد لما حجب العـ عف الميراث نزؿ 

 و األب . منزل
 : إذا كان األصول غير وارثين- 
ف كانكا أىالى لمميراث .ألنيـ مف ذكل األرحاـ        أم ليسكا عصبات ، كال أصحاب فركض ، كا 

. فنفقة الفرع كاجبة عمييـ بالسكية . إف أتحدت درجة قرابتيـ لمفرع . كمف أمثمة ذلؾ : ما إذا كجد 
درجة القرابة  فيلنفقة كاجبة عمييما مناصفة . كعند اختالفيـ لمفرع أبك أبى األـ ، كأـ أبى األـ . فا

تجب النفقة عمى أقربيـ درجة . فإذا كجد لمفرع أبك األـ ، كأبك أبى األـ . فنفقتو عمى أبى األـ 
 كحده . 
 : إذا كان بعض األصول وارثَا والبعض األخر غير وارث- 
الدرجة فالنفقة كاجبة عمى الكارث فقط . كلك تعدد الكارث تجب النفقة عمييـ  فيفإف تساككا       

الميراث . فمف لو أبك أب كأبك أـ . فنفقتو كاجبة عمى أبى األب .ألنو الكارث  فيبقدر استحقاقيـ 
عمى أبى األب .  يىذا المثاؿ أـ األـ يجب عمييا سدس النفقة ، كيجب الباق في. كلك كجدت 

ف اختمفكا بنسبة إرثي درجة القرابة لمفرع كجبت النفقة عمى أقربيـ درجة ، كلك كاف غير  فيما . كا 
األب . فيمـز أبك األـ بنفقة الفرع ، لككنو اقرب  يأب يكارث . كمف أمثمة ذلؾ : أبك األـ مع أب

 (ِ)درجة ، كاف كاف غير كارث . 

 

                                  

 .ِّٖ، صَََِعابديف، رد المحتار عمى الدر المختار ، دار الفكر، بيركت  ابف عالء الديف ُ
 .ِٕٕنكر الديف أبك لحية ، المصدر السابؽ ، ص ِ
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 اإلنفاق من غير األب 
 (ُ) -أب الكلد الصغير ، ذكر الفقياء منيا اآلتية :ىناؾ حاالت يككف اإلنفاؽ مف غير    

 -أوََل : في حالة غيبة األب :
 -: ىيكىنا فرؽ الفقياء بيف حاالت ثالث 

األكلى : أف يككف لألب ماؿ مف جنس النفقة ، مكجكد تحت يد الصغير ، مكدعاى لدل  -1
نفاؽ مف ىذا الماؿ ىذه الحالة يككف لمصغير اإل فيالغير ، أك يككف ديناى في ذمة الغير: ك 

، لحديث السيدة ىند زكجة أبى سفياف رضى ا  القاضيبقدر الكفاية ، دكف حاجة لحكـ 
ذا طمبكا ذلؾ مف  حكـ لمصغير بالنفقة مف ىذا الماؿ ، أك  القاضيعنيما المعركؼ . كا 

 . القاضيمف غيره ، طالما كاف نسبو ثابتاى ليذا األب أك يعممو 
ب ماالى مف جنس النفقة ، كعقار أك أسيـ أك سندات أك بضاعة ، الثانية : أؿ يككف لأل -2

ىذا الحالة ، ال يباع ىذه الماؿ لإلنفاؽ منو ، كلكف تؤمر األـ  فيكغير ذلؾ : ك 
 باالستدانة عمى األب لنفقة الصغير .

3-
ىذه الحالة تجبر األـ عمى النفقة مف ماليا ،  فيالثالثة : أال يككف لألب ماالى مطمقاى : ك  

فإف لـ يكف ليا ماؿ ، فإنو يجبر عمى ىذه النفقة األقرب فاألقرب مف األقرب ، ثـ يرجع 
 (ِ) بيا عمى األب بعد حضكره مف الغيبة .

 -ثانيَا : في حالة شكوى األم من تقتير األب في اإلنفاق :
ب نفقة ألكالدىا الصغار منو ، كيعطى المفركض عمى األ القاضيىذه الحالة يفرض  فيك     

لألـ لإلنفاؽ منو عمييـ ، ما لـ يثبت خيانتيا في مباشرة ىذا اإلنفاؽ ، فيتحكؿ أمره إلى غيرىا مف 
ف ضاعت نفقة األكالد عند األـ فرض  ليـ عمى أبييـ غيرىا ، ألف  القاضيالمؤتمنيف عميو . كا 

 (ّ)عمى األـ ، إذا كاف ضياع الماؿ بإىماليا . نفقتيـ لدفع الحاجة ، كلألب أف يرجع

 
 

                                  

 .ِٖٓعابديف ، ص ابف عالء الديف ُ
،  ُٖٗٗمحمد بف يكسؼ العبدرم المكاؽ، التاج كاإلكميؿ شرح مختصر خميؿ ، دار الفكر ، بيركت ،  ِ

 .ُْٓص
 .ِِحسف منصكر ، المصدر السابؽ ، ص  ّ



15 
 

 الفروع   مقدار نفقة:- 
ليس ليذه النفقة حٌد تقٌدر بو إال الكفاية، كالكفاية تككف حسب العيٍرؼ، ضمف طاقة المنفؽ، قاؿ     

ِممَّا آَتاُه المَُّو ََل ُيَكمُِّف  ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُينِفقْ  ا عٌز كجؿ: }
ال تصير نفقة الفركع بمضي الزماف ك ( ُ). {  المَُّو َنْفسًا ِإَلَّ َما آَتاَىا َسَيْجَعُل المَُّو َبْعَد ُعْسٍر ُيْسراً 

دينان عمى المنفؽ، ألنيا مكاساة مف األصؿ لفرعو، فيي ليست تمميكان لحؽ معيف، كلكنيا تمكيف لو 
أم يتناكؿ حاجتو مف النفقة، فإذا مٌرت الحاجة، كلـ يشأ أف يٌسدىا بما قد مٌكنة  .قربىبدافع صمة ال

األصؿ منو، تعففان، أك نسيانان، أك غير ذلؾ، فإف ذٌمة أبيو ال يعقؿ أف تنشغؿ بديف لكلده مقابؿ 
 ىذا ىك األصؿ، كىك .الحاجة التي تعٌفؼ كلده عنيا، أك شغؿ عنيا، أك نسييا حتى فات كقتيا
فأما إذا كقع خالؼ،  .الحكـ، عندما تككف األمكر بيف األكالد كأبييـ جارية عمى سىننيا الطبيعي

تدخؿ القاضي بسببو فيما بينيـ، كفرض القاضي عمى األب نفقة معينة، أك أًذفى لألكالد أف 
النفقة يستقرضكا عمى ذٌمة أبييـ دينان معينان مف الماؿ، أك القدر الذم يحتاجكف إليو، فإف ىذه 

تصبح دينان بذمة الكالد، إذا فات كقتيا، كال تسقط بمضي الزمف، ألنيا قد آلت، بحكـ القاضي، إلى 
 (ِ) .تمميؾ، بعد أف كانت مجرد مكاساة كتمكيف

 سقوط نفقة الفروع 
 (ّ) -فقياء حاالت تسقط فييا نفقة الفرع عمى أصمو منيا اآلتية :الذكر 

 -النفقة :أوََل : موت األصل دون استدانة 
نفقة الفرع عمى أبيو ، كلـ تقبضيا األـ ، حتى مات األصؿ ، فإف كاف  القاضيإذا فرض      

، ألنو لك  فيقد أمر األـ باستدانة ىذه النفقة ، فيككف ليا الرجكع بيا في تركة األب المتك  القاضي
حتى تاريخ  القاضيامر كاف حياى ك جاز ليا الرجكع عميو ك كلكف إذا لـ تكف ىذه النفقة مستدانة ب

 . فيالكفاة ، فال يجكز لألـ الرجكع بيا في تركة األب المتك 

                                  

 ٕسكرة الطالؽ ، آية / ُ
القمـ  دار، الفقو المنيجي عمى مذىب األماـ الشافعي ،  غا، عمي الٌشٍربجيصطفى الب، ممصطفى الخف ِ

 .ِٕٓ، ص ُِٗٗ،  الطبعة الرابعة،  لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ

 .ّّْالمصدر السابؽ ، ص  يكسؼ قاسـ ،  ّ
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 -مضى المدة : ثانيَا :
بنفقة  القاضي، كالمعمكؿ بو أماـ جيات القضاء ىك: أنو إذا حكـ  الحنفيالراجح في المذىب     

فاكثر بعد الحكـ مدة شير  بمضيلمكلد عمى أبيو ، فإنيا تأخذ حكـ نفقة الزكجة ، فال تسقط 
آخر في ىذا المذىب ، يقكؿ صاحب  أمكلكف ىناؾ ر  . القاضيبفرضيا ك كلك بغير استدانة مف 

لمكلد كالكالديف كذكل األرحاـ بالنفقة ، كمضيت مدة سقطت ، لف نفقة  القاضياليداية : لك قضى 
المدة ، خالفاى لمنفقة  بمضيىؤالء تجب لكفاية الحاجة ك حتى ال تجب مع اليسار ك كقد حصمت 

ال تجب مع يسارىا ، كمف ثـ فال تسقط بحصكؿ  التي،  القاضيالزكجية المحككـ بيا مف 
 (ُ) االستغناء .

كيالحظ أف ديف نفقة الكلد عمى أبيو ، ال يسقط بديف لألب عمى األـ ، كلك كاف ىذا الديف     
اصة بيف ىذيف الدينيف ، كىذا ما جاء ىذه الحالة ال تسمع دعكل المق فيبدؿ خمعيا مف األب ، ك 
، عمى أنو : " كال يصح أف يككف  َََِ( لسنة ُمف القانكف رقـ ) َِبو صريح نص المادة 

 (ِ)مقابؿ الخمع إسقاط حضانة الصغار ، أك نفقتيـ أك أم حؽ مف حقكقيـ " . 

 -العراقي : نفقة الفروع في القانون
قانكف االحكاؿ مف ( ثانياى  - ُٖ ) عمى أصكليـ ، في المادةقنف المشرع نفقة الفركع الكاجبة     

تنص عمى  التي، ك  ُٖٓٗلسنة  ََُبالقانكف رقـ  المعدؿ،  ُٗٓٗلسنة  ُٖٖ الشخصية رقـ
إذا لم يكن لمصغير مال فنفقتو عمى أبيو ، وتستمر نفقة األوَلد عمى أبييم إلى أن تتزوج أنو : " 

لى أن يتم اَلبن الخامسة عشرة من عمره ، قادرَا عمى نفقتيا ،  فيالبنت أو تكسب ما يك وا 
الكسب المناسب ، فإن أتميا عاجزَا عن الكسب ، آلفة بدنية أو عقمية أو بسبب طمب العمم 
المالئم ألمثالو وَلستعداده ، أو بسبب عدم تيسر ىذا الكسب ، استمرت نفقتو عمى أبيو . 

يم بقدر يساره ، وبما يكفل لألوَلد العيش في ويمتزم األب بنفقة أوَلده وتوفير المسكن ل
من تاريخ امتناعو عن اإلنفاق المستوى الالئق بأمثاليم . وتستحق نفقة األوَلد عمى أبييم ، 

 (3) " . يم عمي

                                  

 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ .  ُ
 .ُْٓالمصدر السابؽ ،  ص،  كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس  ِ

 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ .  ّ
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كقد أكرد ىذا النص أحكاماى خاصة في نفقة األكالد ، كيمكف اإلشارة إلى األحكاـ المبينة في     
 (1) -: يىذا النص كاآلت

ال كانت ىذه النفقة عمى األب ، كاألساس في  .ُ إذا كاف لمفرع ماؿ ، فإف نفقتو تككف منو ، كا 
 ذلؾ ىك : أف نفقة األقارب تقدر بالحاجة ، فمف كاف لو ماؿ ال يحتاج لغيره لينفؽ عميو .

كضع المشرع حداى أقصى ، الستمرار األب في اإلنفاؽ عمى األكالد ، كىك بمكغ الذكر سف  .ِ
عشرة مف عمره قادراى عمى الكسب ، كبالنسبة لألنثى يتكقؼ ىذا االستمرار بزكاجيا ، الخامسة 

 أك قدرتيا عمى اكتساب ما يكفييا مف النفقة .
استثنى المشرع مف الحد األقصى الستمرار األب في اإلنفاؽ عمى األكالد ، أف يككف الذكر  .ّ

ف العمؿ ، أك العقمية كالجنكف تعجزه ع التيمصاباى بآفة بدنية ، كأحد األمراض الجسدية 
 كالعتو كغير ذلؾ ، كحالة طمب الذكر كاألنثى العمـ عمى نحك ما سمؼ .

جعؿ المشرع استحقاؽ األكالد لمنفقة عمى أبييـ مف تاريخ امتناعو عف اإلنفاؽ عمييـ ، حتى  .ْ
 لك دفعت حاجة الكلد مف ماؿ غير األب كاألـ أك الكاىب أك الغير .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 .ُْٗ، المصدر السابؽ ،  ص كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس ُ
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 على الفروعاملقررج نفقح األصىل  -ني :لثاطلة اامل

لألبناء مف نفقة ، كاألصكؿ مف الذككر ميما عمكا  اآلباءكيقصد بيذه النفقة ، ما تجب عمى      
ف نزلكا يعتبركف أكالداى . كاألساس في كجكبيا ىك الجزئية ، كالقرابة بتقديـ  يعتبركف آباء ، كالفركع كا 

 (1) .األقرب فاألقرب مف األصكؿ كالفركع 

 -شروط وجوب نفقة األصول:
باعتبار اف النفقة  لألصكؿاتفؽ فقياء الشريعة االسالمية عمى كجكب النفقة بجميع انكاعيا        

كحيث اف االنساف يكلد كىك  ،ىي اثر مف اثار القرابة اال انيـ اختمفكا في تحديد نطاؽ ىذه القرابة 
كيصبح  عاجز كبفضؿ عناية كالديو يكبر كينمك حيث انيما يكفراف لو كؿ احتياجاتو الى اف يكبر

فعندما يصبح كالديو فقيريف عاجزيف عمى الكسب كفي ضعؼ كحرج  ،قادرا عمى رعاية نفسو 
مالييف فمف العدؿ كاالنصاؼ اف يحسف الييـ كيرعى مصالحيـ الضركرية شكرا كعرفانا ليـ 

 (ِ) -، كيمكف بياف شركط كجكب النفقة في الفقو كما يأتي :لجميميـ الذم قدمكه اليو في صغره 

أف يككف الفرع مكسران بما يزيد عف الضركرم مف نفقتو، كنفقة زكجتو، يكمو كليمتو، فمك كاف  -أكالن:
الذم عنده مف النفقة ال يكفي ألكثر مف حاجتو، كحاجة زكجتو، مدة يـك كليمة، لـ يكٌمؼ 
اإلنفاؽ عمى أبيو كأيمو، ألف نفقة الفقير ال تجب عمى فقير مثمو، فإف أيسر بجزء مف 

تيما الضركرية تقدـ بيا إلييما، فإف ضاقت عنيما قٌدـ أمو عمى أبيو، ذلؾ ألف ما ال نفق
 يدرؾ كمو ال ينبغي أف يترؾ كمو.

ثانيان: أف يككف األصؿ فقيران، كالمراد بالفقر ىنا: أف ال يكتسب ما يسٌد حاجتو الضركرية، سكاء 
 لجنكف، أم مع صفة العجز.كاف قادران عمى الكسب، أـ ال. بخالؼ ما مٌر الزمانة، أك ا

 كالفرؽ بينيما: أف األصؿ ال يقبح منو تكميؼ الفرع القادر عمى االكتساب.
كلكف الفرع يقبح منو أف يكمؼ أصمو ػ الذم طالما اكتسب كجٌد مف أجمو ػ باالكتساب، كال 

 سيما مع كبر السف.

                                  

 -بيركت  ، منشكرات مكتبة النيضة ، محمد زيد األبياني ، شرح األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية ُ
 .ٗٗص، ُٕٗٗ، بغداد 

ىامش منار السبيؿ في شرح الدليؿ عمى   الشيخ إبراىيـ بف محمد بف سالـ بف ضكياف ، كتاب النفقات، ِ
 . َّٓ، ص ِمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، الجزء 
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ىذا الشرط: أف نفقة األـي تجب  نىثالثان: أف ال تككف األـ مكفٌية بنفقة زكجيا فعالن، أك حكمان. كمع
 -عمى كلدىا في حالتيف:

 الحالة األكلى: أف يككف كالده عاجزان عف اإلنفاؽ عمييا.
الحالة الثانية: أف يككف كالده متكفى، كىي خمٌية عمى الزكج. كقدرتيا عمى النكاح ال يمغي ىذا 

 يتقدـ بطمب الزكاج منيا.الكاجب أم يجب عمى كلدىا أف ينفؽ عمييا حتى كلك كاف ثٌمة كؼء 
 كما أف معنى ىذا الشرط أف نفقتيا تسقط في حالتيف:

 الحالة األكلى: أف يككف كالده قادران عمى اإلنفاؽ عمييا.
 الحالة الثانية: أف تككف متزكجة مف غير أبيو، سكاء كاف زكجيا مكسران بنفقتيا، أك مسعران بيا.

فسخ، كفسخ النكاح، كجب حينئذ أف فإذا طالبت األـ في حالة إعسار زكجيا بال
 (ُ) ينفؽ عمييا ابنيا.

 : نفقة األصول في القانون العراقي- 
االنساف اك بالكالديف اقتصر  بأجدادنفقة االصكؿ   اما المشرع العراقي فعند تناكلو لمكضكع    

اشارت المادة ، إذ   ذلؾ عمى االبكيف المباشريف الحقيقيف ام اف ابيو كامو فقط دكف بقية اصكلو
مف قانكف االحكاؿ الشخصية الى الشركط التي تتطمبيا مسألة استحقاؽ نفقة االصكؿ عمى  (ُٔ)

يجب عمى الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديو الفقيرين )  -:الفركع كالتي نصت عمى 
 اإلشارةنا يمكف كى ( ولو كانا قادرين عمى الكسب ما لم يظير اَلب اصراره عمى اختيار البطالة

 (ِ) -الى شرطيف أساسييف في نفقة االصكؿ في التشريع العراقي ، ىما :

 -:يسار الفرع  -:الشرط اَلول 
كالمكسر ىك مف كاف  ،يجب الستحقاؽ النفقة لالب كاالـ عمى كلدىما اف يككف الكلد مكسرا       

كسبو يزيد عمى حاجاتو االصمية كحاجة زكجتو كاكالده اف كاف متزكجا فالكلد اف كاف غنيا كجبت 
النفقة عميو لكالديو حتى كاف كانا قادريف عمى الكسب كالعمؿ كال ينظر الى ككف مف كجبت عميو 

ف كبنات فال يجكز الزاـ احد النفقة كبيرا اك صغيرا ذكر اـ انثى .. كاف كاف لالب عدة اكالد بني
اذ يجب  ،االكالد بالنفقة كترؾ الباقيف اال اذا كاف احدىـ مريضا اك عاجزا عف الكسب كال ماؿ لو 

                                  

 .ٕٔص،  ََُِ، مطبعة النيضة ، القاىرة ، التكافؿ االجتماعي في اإلسالـ  ، محمد أبك زىرة ُ
 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ . ِ
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تكزيع نفقة الكالديف عمى جميع االكالد كال حسب مكارده كالتزاماتو ثـ يحكـ عمى المدعى عميو فقط 
 (ُ). دخؿ كؿ كاحد مف االكالد بما يصيبو مف ىذه النفقة بع اف تتأكد المحكمة مف 

 -:فقر الوالدين  -:الشرط الثاني 
يعتبر فقر الكالديف ىك الشرط الثاني الستحقاؽ نفقة االصكؿ عمى الفركع دكف اشتراط      

عجزىما عف العمؿ كالكسب كفي ىذا تختمؼ نفقة االصكؿ عف نفقة الفركع التي ال تجب اال اذا 
كسبب ىذا االختالؼ ىك رعاية لمكالديف كالبر بيما  ،  سبكاف طالب النفقة عاجزا عف الك

 (ِ) .كافتراض عجزىما عند الكبر 

اف المشرع العراقي في ىذا المكضكع كاف اكثر انسجاما مع مبادئ الشريعة االسالمية التي       
تكجب العمؿ عمى كؿ انساف قادر عميو لكي يككف اقرب كفقا آلراء الفقياء المسمميف في تقديـ االـ 

كلكف  عمى االب في البر كاحقيتيا بو قرر عدـ الزاـ الفرع بنفقة ابيو الذم يستطيع الكسب بعممو
مف قانكف االحكاؿ الشخصية .. اما االـ  ُٔيصر عمى اختيار البطالة كىذا ما نصت عميو المادة 

فاف نفقتيا تجب عمى كلدىا متى كانت فقيرة كلك كانت قادرة عمى الكسب الف االنكثة عجز كاف 
قة كال بد مف كانت االـ متكسبة فعال كليا ماؿ فنفقتيا عمى ماليا كليس ليا اف تطالب كلدىا بالنف

  .االشارة اف االـ ال تستحؽ النفقة عمى كلدىا اف كاف ليا زكج فنفقتيا عمى زكجيا كليس عمى ابنيا

  ع :و عند تعدد الفر األصول أحوال نفقة- 
إذا كاف الفرع متعددا كجبت نفقة األصؿ عمى أقربيـ درجة عند اختالفيا ، ككجبت عمييـ     

الحالتيف بيف الكارث كغير الكارث ، كبيف  فيالدرجة ، بدكف فرؽ  فيعند اتحادىـ  مجميعا بالتساك 
 (ّ) -: يالذكر كاألنثى ، عمى التفصيؿ اآلت

 بينيما ، بدكف نظر إلى نسبة ارثيما .  مفنفتو عمييما بالتساك  -: مف لو بنت ، كابف -ُ
مف لو ابناف : أحدىما مسمـ ، كاألخر غير مسمـ ، فنفقة األصؿ المسمـ ، عمييما بالسكية ،  -ِ

 رغـ أف الفرع غير المسمـ غير كارث . 

                                  

 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ .  ُ
 . نفسوالمصدر   ِ
، َََِ القاىرة ، ، دار الفكر،ْطعبدالرحمف الصابكني، نظاـ األسرة كحؿ مشكالتيا في ضكء اإلسالـ،  ّ

 .ُِِص 
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، مع أف بنت البنت غير كارثة  مفنفقتو كاجبة عمييما بالتساك  -: مف لو بنت بنت ، كابف ابف -ّ
قرر المعمـك أف ارث ذكل األرحاـ متأخر عف مع ابف االبف . ألنيا مف ذكل األرحاـ . كمف الم

 الميراث .  فيارث أصحاب الفركض كعف ارث العصبات . كما ىك مبيف 
فنفقتو عمى البنت كحدىا ، مع انيما كارثاف ، ألنيا اقرب مف ابف   -:مف لو بنت ، كابف ابف  -ْ

لـ تكف كارثو . ألنيا  االبف . كمف لو بنت بنت ، كابف ابف ابف . فنفقتو عمى بنت البنت . كاف
 (ُ)اقرب قرابة . 

الترجيح بالدرجة عند  فيتعميؿ عدـ التفرقة بيف الكارث كغير الكارث ك  فيكقاؿ الفقياء      
اختالفيا : إف سبب كجكب نفقة األصكؿ عمى الفركع الجزئية . أم ككف الفرع جزءا مف اصمو . 

قة بقطع النظر عف اإلرث . كعند تعدد كمتى كجد السبب ترتب عميو المسبب . كىك كجكب النف
  (ِ). الفرع ، كاختالؼ الدرجة اختمؼ السبب قكة كضعفا . فيترجح األقرب درجة لقكة السبب 

 نفقة األصول  أحكام  :- 
 (ّ) -: يتمف الحاالت الخاصة لنفقة األصكؿ ما ذكره الفقياء كاآل   

 -نفقة زوجة األب : - أ
الراجح في  أمفي الفقو يذىب إلى أف ىذه النفقة تجب عمى الكلد مطمقاى ، كلكف الر  أمىناؾ ر 

، في ىذه المسألة : أف نفقة زكجة األب ال تككف كاجبة عمى كلده المكسر ،  الحنفيالمذىب 
ذا كاف لألب عدة زكجات  إال إذا كاف األب مريضاى مرضاى يحكجو لزكجة تقـك عمى خدمتو ، كا 

 الكلد إال نفقة زكجة كاحدة ، ألنو بيا كحدىا تدفع حاجة األب . ، فال تجب عمى
ف اختمفف في ىذه  كالمعيار في نفقة ىذه الزكجة ىك : بحاؿ األب كزكجاتو يساراى أك إعساراى ، كا 

 في النفقة التكسط . يالحاؿ ، ركع
  -نفقة األم المتزوجة بغير األب : -ب

الراجح في المذىب  أمالحتباسيا عميو ، إال أف الر األصؿ أف نفقة الزكجة عمى زكجيا ، 
، إذا كانت األـ متزكجة برجؿ معسر غير أب كلدىا ، فإف ىذا الكلد إذا كاف ميسكراى ،  الحنفي

                                  

 . ُِْ-ُِّالمصدر السابؽ ، ص ص عبدالرحمف الصابكني، ُ
 .َٖالمصدر السابؽ ، ص ، محمد أبك زىرة  ِ
 ،مجمة المحاميف العرب ،  األصكؿ بيف الفرضية في الشريعة اإلسالمية كالقانكف وفق،  الغايش داليا صباح   ّ

 .ُٗٔ، ص ََِٓ، القاىرة ،  العدد الثالث
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فتجب نفقتيا عميو ، كيككف ما ينفقو في ىذه الحالة ، ديناى عمى زكجيا ، كيككف لو حؽ الرجكع 
 ا حضر إف كاف غائباى .بو عمى ىذا الزكج ، إذا أيسر ، أك إذ

  -نفقة األصول حال غيبة اَلبن : -ج
، المعمكؿ بو أماـ جيات القضاء ، أنو : إذا ترؾ  الحنفيالراجح في المذىب  أمبمقتضى الر 

الكلد الغائب في بيتو ماالى مف جنس النفقة ، فألبكيو الفقيريف ، أف يأخذا حاجتيما مف ىذا 
ذا كاف ىذا الماؿ مكدع أف يفرض منو  ياى لدل الغير ، أك ديناى عميو لمكلد ، فممقاضالماؿ ، كا 

 (ُ) النفقة ليما .

 -عند عدم القدرة إَل عمى نفقة أحد الوالدين : -د
إذا كاف الكلد ال يتيسر لو النفقة اال عمى أحد كالديو ، فمف يككف أحؽ بيا ، األب أك األـ ؟ ، 

 -:فقد اختمؼ الفقياء عمى ثالثة أقكاؿ ، خالصتيا 
القكؿ األكؿ : أف األب ىك األحؽ بالنفقة دكف األـ ، ألف األب ىك الذل تجب عميو نفقة  -1

 الكلد في صغره ، دكف األـ .
 األحؽ بيذه النفقة ، ألنو ال تقدر عمى الكسب . ىي: أف األـ  يالقكؿ الثان -2
 القكؿ الثالث : أف النفقة تقسـ بينيما ، بحسب حاجة كؿ منيما . -3

كأبك  م، الذل يقرر األحقية في ىذه النفقة لألـ كلما ركاه الترمذ يىك القكؿ الثانكالراجح       
داكد كاإلماـ أحمد ، أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ، قاؿ لمف سألو : مف أحؽ الناس 
بحسف صحبتو : " أمؾ ، قاؿ : ثـ مف ؟ ، قاؿ : أمؾ ، قاؿ ثـ مف ؟ ، قاؿ صمى ا عميو 

 (ِ) ، قاؿ : ثـ مف ؟ ، قاؿ : أباؾ ، ثـ األقرب ، فاألقرب " .كسمـ : " أمؾ " 

 اجتماع أكثر من قرابة -ىـ
ىناؾ العديد مف حاالت النفقة ، عند كجكد اكثر مف صمة قرابة بيف المنفؽ كالمستحؽ ليا ،      

 (ّ) -كىي كاآلتي :

 -اجتماع األصول والفروع :أوًَل. 
 -ىذه الحالة تككف عمى الكجكه اآلتية : فيكأحكاؿ النفقة    

                                  

 . ُِٔالمصدر السابؽ ، ص  عبدالرحمف الصابكني، ُ
     .ِٖالمصدر السابؽ ، ص ، محمد أبك زىرة ِ
 .ُٖالسابؽ ، ص صحيح البخارم ، المصدر  ّ
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إذا كجد لمقريب الفقير الذم يستحؽ النفقة عمى غيره أصكؿ كفركع مكسركف : فإف نفقتو تككف  -ُ
كاجبة عمى أقربيـ درجة ، سكاء أكاف كارثاى أـ غير كارث ، فمف لو جد ألـ ، كابف ابف ابف . 

ف كاف غير كارث . لككنو أقرب درجة ، كمف لو ابف بنت ، كجد ألب .  فنفقتو عمى الجد كا 
ف أتحدت درجتيـ ، ككاف  فنفقتو عمى ابف البنت لككنو اقرب درجة كاف كاف غير كارث . كا 
الكؿ كارثيف كابف االبف ، كأـ األـ ككبنت االبف كأبك األب ، فالنفقة تككف كاجبة عمييـ ، 

لألبكيف كاجبة عمى المكجكد منيما بنسبة إرثيـ ، إال إذا كجد معيـ ابف  أك بنت ، فإف النفقة 
 ، ال يشاركو فييا أحد . 

ماؿ  فيإذا كجد لمقريب أب ، كابف مكسراف . فنفقتو عمى االبف كحده . الف لألب شبية ممؾ  -ِ
 فيابنو ، لقكؿ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ : " أنت كمالؾ ألبيؾ " . فال يشارؾ الكلد أحد 

نفقة  فينفقة أبكيو . كمف لو أـ كابف مكسراف ، فنفقتو عمى االبف ، إذ ال يشارؾ الكلد أحد 
 أبكيو . 

 إذا كجد لمقريب أب ، كابف ابف ، فنفقتو عمى األب كحده ، لككنو أقرب درجة .  -ّ
إذا كاف لو أبك أب ، كابف ابف فنفقتو كاجبة عمييما بحسب الميراث ، فيجب عمى الجد سدس  -ْ

ف أتحدت درجتيـ ، ككاف  فيالنفقة . كعمى ابف االبف الباقى . بقدر نصيبيا  الميراث . كا 
البعض كارثاى ، كالبعض غير كارث فالنفقة كاجبة عمى الكارث . فمف كاف لو أبك أب . كبنت 

منيا عمى بنت البنت . الف أبا األب  يءلنفقة كميا كاجبة عمى أبى األب ، كال يجب شبنت فا
 (ُ)ينفرد بالميراث ، كال ميراث لبنت البنت . ألنيا مف ذكل األرحاـ . 

 -: الحواشيثانيَا : اجتماع األصول و 
ذا كاف لمقريب المستحؽ النفقة عمى غيره أقارب مف األصكؿ ك      بيف حالتيف  ، فيفرؽ الحكاشيكا 

 (ِ) -ىما :

األكلى : أف يككف الجميع كارثيف ، كىنا : تجب نفقتو عمييـ جميعاى بنسبة اإلرث ، فمف لو أـ  -ُ
كاخ شقيؽ فنفقتو عمييما بحسب ميراثيما . فيجب عمى األـ ثمث النفقة ، كعمى األخ 

                                  

 ، ُّٗٗ، ُدار الحديث ، القاىرة ، ط حمد بف عمي بف محمد الشككاني، نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، ُ
(ٓ  /ُّٗ ( 
 . ُِٖالمصدر السابؽ ، ص  عبدالرحمف الصابكني،  ِ
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) أك أـ أب ( . كعـ شقيؽ ) أك األب ( . فالنفقة عمييما  الثمثاف . فمف لو أـ أـ
 بنسبة ميراثيما .  يأسداسا فعمى الجدة السدس . كعمى العـ الباق

ف كانكا  -ِ الثانية : أف يككف أحد الصنفيف غير كارث ، كىنا تجب النفقة عمى األصكؿ فقط ، كا 
عمى الجد كحده ، مع ككنو غير كارثيف ، فمف لو أبك أـ ، كعـ شقيؽ ، فالنفقة كاجبة 

ما ىذه الصكرة مف منطؽ عجيب غير مستساغ . حيث إف  فيغير كارث . كال يخ
النفقة  فيانفردكا باإلرث ، كلـ يجب عمييـ شئ مف النفقة ، مع اشتراكيـ  الحكاشي

مع األصكؿ ، إذا كاف الجميع كارثيف بقدر ميراثيـ . كمف لو أبك أب كأخ الـ . 
 (ُ)ى الجد فقط . كىك الكارث دكف األخ الـ . فالنفقة كاجبة عم

 -: الحواشيثالثَا : اجتماع الفروع و 
ذا كجد لمقريب المستحؽ النفقة عمى غيره أقارب مف الفركع ، ك       ، فال عبرة بكجكد  الحكاشيكا 

 في. كلك كانكا كارثيف فتككف النفقة كاجبة عمى الفركع كحدىـ . بحسب التفصيؿ السابؽ  الحكاشي
فقة األصؿ عمى الفركع . فمف لو ابف بنت ، كأخت شقيقة ، فنفقتو كاجبة عمى ابف البنت كحده ن

مع انو غير كارث ، كمف لو بنت ابف ، كأخ شقيؽ ، فنفقتو عمى بنت االبف كحدىا ، كال شئ عمى 
ذا كجد لمقريب الفقير فركع ، كأصكؿ ، ، ع أف الميراث بينيما بالمناصفة األخ الشقيؽ ، م كا 

ىذه الحالة ، كما إذا اجتمع الفركع كاألصكؿ  في. فالحكـ  الحكاشي، فال عبرة بكجكد  يكحكاش
 (ِ). الف الجزئية مقدمة عمى غيرىا .  الحكاشيلسقكط 

 -رابعَا : نفقة الحواشي :
إذا لـ يكجد لمفقير العاجز عف الكسب أحد مف أصكلو ، كال مف فركعو فنفقتو كاجبة عمى مف      

ـ ذكل الرحـ المحـر . كىـ االخكة ، كاألخكات ، كأكالدىـ ، كاألعما الحكاشييكجد مف األقارب 
ف فإف كاف المكجكد منيـ أكثر مف كاحد تجب النفقة عمى الكارثي، كالعمات . كاألخكاؿ كالخاالت 
مف النفقة عمى غير الكارثيف ، عمال بقاعدة " الغـر بالغنـ " .  يءمنيـ بنسبة ارثيـ ، كال يجب ش

 ال ألنوعمى األخ ألب  يءشفمف لو أخ شقيؽ ، كأخ ألب تجب النفقة عمى األخ الشقيؽ ، كال 
أك  ،كمف لو أخ شقيؽ  ،لككنو محجكبا بو حجب حرماف  ، مع األخ الشقيؽ ةيرث شيئا مف الترك

عمى األخ الشقيؽ ) أك األخ ألب  يأخ ألب ( . كأخ الـ . يجب عمى األخ الـ سدس النفقة كالباق
                                  

 .ُِٔ، صُٗٗٗبيركت ، الطبعة الثانية،  ، الراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآف، دار المعرفة ُ
 . َِِالمصدر السابؽ ، ص  عبدالرحمف الصابكني،  ِ
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الكارث  ألنو ،كمف لو عـ شقيؽ ، كعمو شقيقو ، تجب النفقة عمى العـ فقط  ،( ، بنسبة ميراثيما 
مى الخالة الثمث كمف لو عمة كخالة تجب النفقة عمييما أثالثا عمى العمة الثمثاف ، كع، دكف العمة 

 (ُ) ىك الميراث . الحكاشيكجكب النفقة عمى  فيكاألساس ، بنسبة ميراثيما 

 -: يما يأت الحكاشيكجكب النفقة بيف  فيكيشترط 
اإلرث كال تكارث بيف المسمـ كغير  الحكاشي. الف مبنى كجكب النفقة بيف  الدين فياَلتحاد  -أ

 مـ . لما تقرر أف اختالؼ الديف يمنع مف التكارث بيف المسمـ كغير المسمـ . مسال
 بككنو قادرا عمى الكسب .  فيأف يككف المنفؽ مكسرا ، فال يكت -ب
أف يككف المنفؽ عميو فقيرا عاجزا عف الكسب . فمك كاف قادرا عمى الكسب ال تجب لو النفقة  -ج

 .  الحكاشيعمى قريبو مف 
إذا لـ يكجد لمفقير الذم يستحؽ النفقة عمى غيره قريب القانكف العراقي الى أنو  ) كيشير       

عمال بقاعدة  " الغـر بالغنـ " ( الخزانة العامة لمدكلة  فيفاف نفقتو كاجبة شرعا  ،تجب عميو نفقتو 
كؿ ماؿ ال  اإذا لـ يكجد مف يستحقيا ، كيؤكؿ إلييى فستحؽ تركة مف يتك ت خزانة الدكلةالف  ،

تكجو فيو   ُِٗٗسنة ل (ّٔ)رقـ ىا الممنشكر العراقية كقد أصدرت كزارة العدؿ ، يعرؼ صاحبو 
نظر المحاكـ إلى عدـ سماع الدعاكل عمى كزارة المالية بطمب فرض نفقة لفقر المدعيف كعجزىـ 

 ، حيث أف ىذه الدعاكل غير مسمكعة شرعا ،عف الكسب ، كعدـ كجكد مف تجب نفقتيـ عميو 
 التيثـ ذكر المنشكر األكجو ، كمف شركط سماع الدعكل أف تككف ممزمة ، ألنيا غير ممزمة 

األمر ليس بممـز قضاء بإعطاء  يأف ىذه الدعاكل غير ممزمة . كمف ذلؾ أف كل فياستند إلييا 
 (ِ)المنع كاإلعطاء .  فيبؿ لو الخيار ، بيت الماؿ  فيمف لو حؽ 

 

 

 

 

 

 

                                  

 .ْٔٓالمصدر السابؽ ، ص  يكسؼ قاسـ ،  ُ
 .ُِٔ، المصدر السابؽ ،  ص كشككؿ حسف كمحمد السعدم زياد عباس ِ
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  الفروع واألصولتي نفقأسس تقدير:- 
 (ُ) -اختمؼ الفقياء في مقدار القكت الكاجب في النفقة عمى قكليف:

: أف النفقة مقدرة بمقدار شرعي، كىك قكؿ الشافعي كركاية عند الحنابمة، كاختمفكا في القول األول
 -مقدارىا الشرعي عمى رأييف:

كالكاجب رطالف مف الخبز في كؿ يكـ : ىي مقدرة بمقدار ال يختمؼ في القمة كالكثرة ، الرأي األول
 -، في حؽ المكسر كالمعسر، كىك قكؿ القاضي كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:

 .ةقياس اإلطعاـ عمى الكفار  . أ
نما يختمفاف في  . ب أف المكسر كالمعسر سكاء في قدر المأككؿ ، كفيما تقكـ بو البنية ، كا 

 جكدتو ، فكذلؾ النفقة الكاجبة.
بيف المكسر كالمعسر، كىك قكؿ الشافعية، فاعتبركا نفقة المقتر مدا بمد النبي  التفريؽ :الرأي الثاني
كاستدلكا عمى ذلؾ بأف أقؿ ما يدفع في الكفارة إلى الكاحد   -صمى ا عميو كسمـ  -

ِمْن َأْوَسِط َما مد، كا تعالى اعتبر الكفارة بالنفقة عمى األىؿ ، فقاؿ تعالى: ﴿ 
، أما المكسر فعميو مداف، كاستدلكا عمى ذلؾ بأف أكثر ما أكجب (ِ) ﴾مْ ُتْطِعُموَن َأْىِميكُ 

ا سبحانو لمكاحد مديف في كفارة األذل، أما المتكسط فعميو مد كنصؼ ، نصؼ نفقة 
 المكسر ، كنصؼ نفقة الفقير.

كىك : أف النفقة مقدرة بالكفاية ، كتختمؼ باختالؼ مف تجب لو النفقة في مقدارىا، القول الثاني
 -قكؿ الحنفية كالمالكية كالحنابمة كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:

ليند: )خذم ما يكفيؾ  -صمى ا عميو كسمـ  -األدلة السابقة في اعتبار المعركؼ كقكلو  . أ
 ككلدؾ بالمعركؼ(. فأمرىا بأخذ ما يكفييا مف غير تقدير ، كرد االجتياد في ذلؾ إلييا.

يجاب أقؿ مف أف قدر كفايتيا ال ينحصر في الم . ب ديف ، بحيث ال يزيد عنيما كال ينقص، كا 
ف كاف أقؿ مف مد أك مف رطمي  يجاب قدر الكفاية ، كا  الكفاية مف الرزؽ ترؾ لممعركؼ ، كا 

 خبز ، إنفاؽ بالمعركؼ ، فيككف ذلؾ ىك الكاجب بالكتاب كالسنة.

                                  

، العدد  مجمة البحكث اإلسالمية،  النفقة الكاجبة عمى المرأة لحؽ الغير ، عبدا بف عبدالمحسف الطريقي  ُ
 .ِّٖ-ُٗٔص، ص ََِٕالرياض ، ، ( ِِ)
 .ٖٗسكرة المائدة ، اآلية /  ِ
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باليسار كاإلعسار ، كال أف اعتبار النفقة بالكفارة في القدر ال يصح ; ألف الكفارة ال تختمؼ  . ت
نما اعتبرىا الشرع بيا في الجنس دكف القدر، كليذا ال يجب فييا  ىي مقدرة بالكفاية ، كا 

 األدـ.
كيرل بعض الفقياء أف ىذه النفقة تجب بقدر اإلرث ألف ا تعالى رتب النفقة عمى قدر        

فكجب أف يرتب مقدار النفقة عمى قدر اإلرث ، ( ُ){ َوَعَمى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ اإلرث في قكلو تعالى }
فمف يرث الماؿ كمو يجب عميو جميع النفقة. كأما مف يرث جزءان منو فعميو النفقة بمقدار الجزء 

 (ِ).  المكركث كىكذا

مزكجيف اف يتراضيا عمى مقدار معيف مف النفقة ، كالنفقة قد تفرض كقد ترؾ المشرع العراقي ل     
ذا طالبت الزكجة زكجيا ،  قضاءن ، كالقاعدة أف المفركض اتفاقنا كالمفركض قضاءن اتفاقنا أك  كا 

بالنفقة المتفؽ عمييا ، كرفض الزكج بدعكل اف القدر المتصالح عميو ال يطيقو رغـ انو التـز 
فيمزمو جميع ما تصالح عميو إال إذا ، باختياره كيعد ذلؾ دليؿ عمى ككنو قادران عمى ما التـز بو 

ىنا تقديرية كال تخرج  يسمطة القاض ، ك عمى حالة الزكج كاعساره مف البينة كالقرائف يؼ القاضكق
 (ّ) - : عف ثالث فركض

: اف يقبؿ القاضي ما تراضى عميو الزكجيف اتفاقا كىنا يككف حكمو كاشؼ فقط عف ديف  األول
  . ذمة الزكج يالنفقة ف

: اف يزيده القاضي اذا كجد فيو تعسؼ مف الزكج رغـ يساره ك اف ما فرضو عمى نفسو ال  يالثان
  . يسد ظركؼ المعيشة

  .اذا كجده مغاال فيو مع ضيؽ حاؿ الزكج ي: اف ينقصو القاض الثالث
قدره عمى  مإثبات إلتزاـ الزكج باإلتفاؽ بالمبمغ الذ يحجية ىذا االتفاؽ عمى النفقة حجية فك      

كاف االلتزاـ ىك دليؿ قدرتو فال يجكز لو طمب إنقاصو إال بإثبات إنقاص ، فسو بما يعد إتفاقان ن
  . إلتـز فيو بما فرضو عمى نفسو مدخمو عف الكقت الذ

 
 

                                  

 .ِّّسكرة البقرة ، اآلية /   ُ
 . ُِٕالمصدر السابؽ ، ص  ، عبدا بف عبدالمحسف الطريقي ِ
 ربيع الزىاكم ، المصدر السابؽ . ّ
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  الخاتمة
 

بتنظيـ العالقات االجتماعية بيف  إلى اىتماـ الشريعة اإلسالمية الشديدىذا نخمص مف بحثنا      
، كبكجكب نفقة اآلباء ببر الكالديف  المسمميف مف خالؿ تمتيف ركابط األسرة نكاة المجتمع ، بدءان 

، عمى كجكب كاألجماع كالقانكف  إلى أدلة مف الكتاب كالسنة في ذلؾ  كاستندناعمى أبناءىـ ، 
مدل استحقاؽ  حكؿبرغـ اختالؼ اآلراء ك  الفركع عمى األصكؿ ، كاألصكؿ عمى الفركع ،نفقة 

بعض استعرضنا النفقة كحاالتيا، ثـ  قد أكضحنا شركط كجكب ىذهالفرع كاألصؿ ليذه النفقة ، ف
ما التي تناكلت مكضكع نفقتي الفركع كاألصكؿ ، كتبيف لنا كالتشريعات الكضعية  اآلراء الفقيية

 -يأتي :
 

منيا ما يتعمؽ عف  ، يأف اإلسالـ نظاـ شامؿ ككامؿ ينظـ حياة البشرية مف جميع النكاح -:أكالن 
 . األحكاؿ الشخصيةقانكف األسرة المعركؼ اآلف بػ

متطابقة مع الحياة البشرية  نفقة الفركع كاألصكؿمسألة  يفاالسالمية أف أحكاـ الشريعة  -:ثانيان 
 . المعاصرة

كافقة جميعيا مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كبالرغـ مف أف بعض متأف ىذه القكانيف  -ثالثان:
حالتيا إلى المذىب الراجح بالدكلة  األنظمة شابيا قصكر في التشريع كتقنيف بعض النقاط كا 

الذم لـ يقنف مسألة نفقة األقارب كأحاليا إلى الرأم  العراقيكقانكف األحكاؿ الشخصية ، 
أف ىذه المسألة يجب أف يتداركيا المشرع  لباحث يرلا الراجح بالمذىب الحنفي، غير أف

 القضايا.  ي; لتسييؿ عمؿ القضاء كلضماف سرعة الفصؿ فالعراقي
مسائؿ جزئية صغيرة ، كمف المعمـك اآلف أف  يكذلؾ نجد اختالؼ الفقياء بيف المذاىب ف -:ان رابع

ف  االسالمية ، مف الشريعة مستمد االسالمية معظـ الدكؿ يقانكف األحكاؿ الشخصية ف كا 
 .مذاىبيا  ياختمفت ف

صمى ا عميو كسمـ، فال يممؾ أحد أف يغمقو، كالقكؿ  يأف باب االجتياد قد فتحو النب -ان:خامس
بإغالؽ باب االجتياد قكؿ ال دليؿ عميو، كال يعرؼ مف قالو، كميما يكف األمر فقائمو ليس 

 .المقمد ال يقمدمف أىؿ االجتياد حتى يعتبر قكلو، إنما ىك مقمد، ك 
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 المصادر
 القرآن الكريم . -

 
 المكتب هـ ( ، 88ٗإسحاق ) ت  أبً مفلح المقدسً الحنبلً بن هللا عبد بن محمد بن إبراهٌم  .ٔ

 .88٘ٔ، بٌروت ،  اإلسالمً
 .888ٔ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، ٔابراهٌم فاضل الدبو  ، الضمان االجتماعً ، ط  .ٕ
هـ( ، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ، دار  85٘أبً بكر عالء الدٌن بن مسعود الكاسانً ) ت   .ٖ

 .88ٙٔالكتب العلمٌة ، بٌروت ، 
 الكتب دار الناشر ، ٖج ، اإلجماع ه( ،8ٖٔ النٌسابوري )ت المنذر بن إبراهٌم بن محمد بكر أبً  .ٗ

 .88ٙٔ،  العلمٌة ، بٌروت
، مطبعة المعارف الجدٌدة ، الرباط ،  ٕعلى قانون األحوال الشخصٌة، ج أحمد الخملٌشً: التعلٌق  .٘

ٕٓٓ٘. 
إٌناس عبد الرزاق علً الجبوري ، نفقة المرأة على األقارب ، مجلة كلٌة القانون ، جامعة بغداد ،   .ٙ

 .8ٕٓٓ( ، ٖٕالعدد )
الراٌة ، القاهرة ، حسن منصور ، احكام النفقة فً قانون االحوال الشخصٌة المصري ، مطبعة   .5

ٕٓٓٔ. 
، ٔحمد بن علً بن محمد الشوكانً، نٌل األوطار شرح منتقى األخبار، دار الحدٌث ، القاهرة ، ط  .8

ٔ88ٖ. 
دالٌا صباح الغاٌش  ، فقه األصول بٌن الفرضٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون ، مجلة المحامٌن   .8

 . ٕ٘ٓٓالعرب ، العدد الثالث ، القاهرة ، 
 .888ٔالراغب األصفهانً، المفردات فً غرٌب القرآن، دار المعرفة ، بٌروت ، الطبعة الثانٌة،   .ٓٔ
 المجامٌع ربٌع الزهاوي ، احكام نفقة الفروع واألصول فً القانون العراقً ، منشورة فً   .ٔٔ

 . ٕٔٔٓلسنة   التمٌٌز االتحادٌة محكمة لتطبٌقات القضائٌة
، " وضعٌة وحقوق المرأة واألسرة : الحق فً العمل والملكٌة : حق المرأة فً  السعدٌة بلمٌر  .ٕٔ

التصرف فً أموالها وفً إدارتها"، ندوة اإلسالم وحقوق اإلنسان بالتركٌز على حقوق المرأة 
 .885ٔتشرٌن ثانً  ٕ٘-ٕٕواألسرة، القاهرة ، 

هامش منار السبٌل فً شرح الدلٌل   الشٌخ إبراهٌم بن محمد بن سالم بن ضوٌان ، كتاب النفقات،  .ٖٔ
 .ٕٕٓٓ،  ٕعلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، الجزء 

 ( 8ٓٗ٘/  ٕصحٌح البخاري ، كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على االهل والعٌال )   .ٗٔ
لسنة  88ٔ رقم الشخصٌة االحوال قانون شرح ، كشكول حسن ومحمد السعدي زٌاد عباس  .٘ٔ

 ، العاتك شركة مطبعة ، قضائٌة تطبٌقات و مقارنة فقهٌة - نونٌةقا دراسة وتعدٌالته 8٘8ٔ
 . ٕٔٔٓ،  ٕ، ط القاهرة

عباس زٌاد كامل السعدي ، أحكام النفقة الماضٌة والمستمرة للزوجة وتطبٌقاتها القضائٌة ، كلٌة   .ٙٔ
 .8ٙ، ص 5ٕٓٓالمؤمون الجامعة ، بغداد ، 

، دار الفكر، القاهرة ، ٗمشكالتها فً ضوء اإلسالم، طعبدالرحمن الصابونً، نظام األسرة وحل   .5ٔ
ٕٓٓٓ. 

 مجلة البحوث اإلسالمٌة، النفقة الواجبة على المرأة لحق الغٌر ،  عبدهللا بن عبدالمحسن الطرٌقً  .8ٔ
 .5ٕٓٓالرٌاض ، ، ( ٕٕ)، العدد 

 .ٕٓٓٓعابدٌن، رد المحتار على الدر المختار ، دار الفكر، بٌروت  ابن عالء الدٌن  .8ٔ
   .88ٖٔ،  ٖنفق ( ، ج مادة ، ) االولى الطبعة ، بٌروت  صادر دار ،منظور البن العرب لسان  .ٕٓ
 .8٘5ٔمحمد أبو زهرة ، األحوال الشخصٌة ، دار الفكر العربً ، القاهرة  ،   .ٕٔ
 .ٕٔٓٓمحمد أبو زهرة ، التكافل االجتماعً فً اإلسالم ، مطبعة النهضة ، القاهرة ،   .ٕٕ
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، مطبعة مدبولً ،  ٗ ط ، واالقارب االوالد حقوق الشخصٌة : االحوال ، الحنفً الحسٌنً محمد  .ٖٕ
 .8ٙ٘ٔالقاهرة ، 

    .ٕٙٓٓمحمد الكشبور: شرح مدونة األسرة ، الجزء األول،  الجزائر ،   .ٕٗ
محمد بن أبراهٌم التوٌجري ، موسوعة الفقه االسالمً ، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة ،   .ٕ٘

ٔ888. 
محمد بن ٌوسف العبدري المواق، التاج واإلكلٌل شرح مختصر خلٌل ، دار الفكر ، بٌروت ،   .ٕٙ

ٔ888 
 الطبع شركة ، الجعفرٌة ومذهب السنة أهل مذهب بٌن الشخصٌة االحوال ، الذهبً حسٌن محمد  .5ٕ

 . 8٘8ٔ،  بغداد ، والنشر االهلٌة
، شرح األحكام الشرعٌة فً األحوال الشخصٌة ، منشورات مكتبة النهضة ،  محمد زٌد األبٌانً  .8ٕ

 .885ٔبغداد ،  -بٌروت 
محمد سالم مدكور ، أحكام األسرة فً اإلسالم ، الجزء الثالث : حقوق األوالد واألقارب  ، دار   .8ٕ

 . 8ٙ8ٔالنهضة العربٌة ، القاهرة ، 
الفقه المنهجً على مذهب األمام الشافعً ، دار مصطفى الخن، مصطفى البغا، علً الّشْربجً ،   .ٖٓ

 .88ٕٔالقلم للطباعة والنشر والتوزٌع، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 
منال داود العكٌدي ، احكام النفقة وفقا لقانون االحوال الشخصٌة العراقً ، جرٌدة التآخً ، العدد   .ٖٔ

 . 5ٕٔٓ/ٕ/ٗٔ( فً 5ٖٓٓ)
 .88ٕٔبٌروت ، ، ٕالموسوعة الفقهٌة المٌسرة ، ج  .ٕٖ
 .ٖٕٓٓنور الدٌن أبو لحٌة ، الحقوق المادٌة للزوجة ، دار الكتاب الحدٌث ، القاهرة ،   .ٖٖ
 .88ٌٓٔوسف قاسم ، احكام االسرة  فً الفقه االسالمً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،   .ٖٗ

 


