نفقة الوالدين
يعيــش بعــض اآلبــاء الكبــار فــي الســن وضعــا اجتماعيــا وماليــا صعبــا ،وخاصــة عندمــا ال يجــدون فــي شــيخوختهم مــن يعيلهــم
ويعتنــي بهــم ،فممــا يؤســف لــه ان بعــض االبنــاء يتنكــرون البائهــم وهــم فــي امــس الحاجــة لمســاعدتهم ليســجلوا بموقفهــم هــذا
عقوقــا ينــدى لــه جبيــن االنســانية ،ونكرانــا للجميــل ترفضــه كل الشــرائع الســماوية ،وممــا يزيــد الطيــن بلــة هــو ان غالبيــة هــؤالء
االبــاء ال يوجــد لديهــم علــم بــأن القانــون يســاعدهم ويفــرض علــى ابنائهــم ان يعتنــوا بهــم ويعيلوهــم بواســطة القضــاء ،ذلــك
انــه يمكــن للوالديــن تســجيل دعواهــم علــى أحــد أبنائهــم أو علــى جميــع أبنائهــم بالمحاكــم الشــرعية للحصــول علــى نفقــة ماليــة
ليتمكنــوا مــن العيــش الكريــم.

قال الله تعاىل َ ( :وق ََض َربُّ َك أَ َّل تَ ْعبُ ُدوا إِ َّل إِيَّا ُه َوبِالْ َوالِ َديْنِ إِ ْح َسانًا) اإلرساء. 23/

نفقة الوالدين:

هي الطعام والكساء والسكن وعرفهـــا مـــن العلمـــاء المعاصـــرین بمـــا یصـــرفه اإلنســـان علـــى زوجته وعیاله وأقاربه من طعام
وكســوة ومســكن وخدمــة بحســب المتعــارف عليــه.
حقــوق الوالديــن نوعــان :األول مــادي بالنفقــة بــأن يتكفــل االبــن بوالديــه الفقيريــن عنــد الكبــر مــن مــأكل ومشــرب وملبــس
ومســكن وكل مــا يحتاجــه عنــد العجــز ،وآخــر معنــوي بالزيــارة والســؤال عنهمــا ومالطفتهمــا والتــودد إليهمــا ومعاملتهمــا معاملــة
حســنة ،فــا يرفــع صوتــه عليهمــا؛ بــل يجــب أن يتذلــل لهمــا ،فرضــى الوالديــن مــن رضــى اهلل تعالــى.

قانون األحوال الشخصية:
نفقة الوالدين :المادة 172
•أ -يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب .
•ب -إذا كان الولــد فقيــراً ولكنــه قــادر علــى الكســب يلــزم بنفقــة والديــه الفقيريــن وإذا كان كســبه ال يزيــد عــن حاجتــه وحاجــة
زوجتــه وأوالده فيلــزم بضــم والديــه إليــه واطعامهمــا مــع عائلتــه .
إن نــص المــادة  172مــن قانــون األحــوال الشــخصية قــد عالــج موضــوع نفقــة الوالديــن الفقيريــن تحــت كل الظــروف و تأتــي حكمــة
مشــروعیة النفقــة لتحــقیق مبــدأ الخالفـــة فــي األرض وعمارتهــا باعتبــار أن النظــام اإلســامي فــي النفقــات نهجـ ًا مــمیزاً للقضاء
علــى الفقــر ومشــكالته فـــي المجتمـــع المســـلم وباإلضافــة إلــى أن النفقــات تعمــل علـــى تحــقیق التضامــن المــادي والتكافــل
االجتماعــي بین أفــراد األســرة والمجتمــع.

إن حق  الوالدين فى مال األبناء ليس مطلقاً وإنما له قيود وشروط تحكمه تتلخص في:
•أن يكون االبن غنياً وله مال ينفق منه  .
•فقر األبوين أو أحدهما حيث ال نفقة مع غنى.
•أال يأخذ الوالد إال بمقدار كفايته دون أن يجحف بابنه الواجب عليه اإلنفاق.
•أال يأخــذ الوالــد نفقتــه مــن ولــده ليعطيهــا البــن آخــر لــه ،إنمــا وجبــت للوالــد لحاجتــه ال ألن يعطيهــا لغيــره ،فتفضيــل أحــد
الولديــن علــى اآلخــر غيــر جائــز.
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