
 المطمب االول: نفقة الزوجة
 -حكمها ودليل مشروعيتها: .1

، عمى وجوب نفقة الزوجة عمى زوجيا، وفق شروط (1)اجمع الفقياء المسممون
 سوف تمر معنا اثناء البحث.

َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُه بقولو تعالى: ) -فيما استدلوا بو -وقد استدلوا عمى ىذا الحكم
 .(2)(ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ 

قول رسول اهلل )صمى اهلل  (3)وبما ورد في السنة الشريفة من روايات، منيا
 -عميو وسمم(:

))اتقوا اهلل في النساء، فإنكم أخذتموىن بأمانة اهلل، واستحممتم فروجين بكممة 
 اهلل.... ولين عميكم رزقين وكسوتين...((

المطمقة طالقًا ، بين من كانت في حبال الزوج، و (4)وال فرق عندىم في الزوجة
 رجعيًا ما دامت في العدة، الن المطمق الرجعية زوجة حقيقية ما لم تنتو عدتيا.

وكذا المطمقة طالقًا بائنًا، وكانت حامل عند الطالق، فقد اتفقوا ايضًا عمىى ان 
 ليا النفقة اثناء العدة.

وان اشىىىترط بعىىىض فقيىىىاء االحنىىىاف السىىىتحقاقيا اياىىىىا، ان ال تخىىىرج مىىىن بيىىىت 
 .(5)ا لياًل ونياراً عدتي

                                                           
 2ي،. وشىىىرائإل امسىىىالم، لممحقىىىق الحمىىى4/503راجىىىع الفقىىىو عمىىىى المىىىذاىب ارربعىىىة، لمجزيىىىر ،  (1)

/291. 
 .232البقرة:  (2)
 رواه مسمم في صحيحو، وغيره. (3)
 ( اعاله.1نفس المصادر في ىامش رقم ) (4)
. المغنىىي، والشىىرح الكبيىىر، 3/441. مغنىىي المحتىىاج، لمشىىربيني، 292شىىرائع ارسىىالم، م.س،  (5)

 .203/ 5، والمبسوط لمسرخسي، 2/102، وبداية المجتيد، مبن رشد، 9/293ربن قدامة، 



 -وقت تعمق وجوب النفقة بالزوج: .2
، ىىو ان وقىت تعمىق وجىوب (7)، واالحنىاف(6)الرأ  االرجىإل عنىد فقيىاء امماميىة

النفقىىىة بىىىالزوج ىىىىو  جىىىراء عقىىىد الىىىزواج صىىىحيحًا، وان لىىىم تنتقىىىل الىىىى منزلىىىة الىىىزوج، ولىىىم 
وجىىة، والمىىراة  نمىىا يطمبيىىا اليىىو. وذلىىك الن أدلىىة وجىىوب النفقىىة  نمىىا دلىىت عمىىى أنيىىا لمز 

 يصدق عمييا عنوان الزوجية بمجرد العقد عمييا.
 في احد قولين عندىم. (8)واليو ذىب الشافعية
الىىى ان النفقىىة  نمىىا تجىىب ليىىا بالىىدخول بيىىا، او تمكينىىو بعىىد  (9)وذىىىب المالكيىىة

ن لىىىىم يفعىىىىىل. وىىىىىو القىىىىول الثىىىىاني عنىىىىىد  العقىىىىد مىىىىن نفسىىىىيا بىىىىأن تعىىىىىرض ذلىىىىك عميىىىىو واع
 .(10)الشافعية
 .(11)ىذا رأ  الحنابمة ايضاً و 

 -ترجيح واستدالل:
طمىب االسىتمتاع بيىا ىىو االقىو ، رن مىا ذكىروه مىن أنىو لو  -فىي نظىر  -والرأ  االول

فامتنعت، غير سميم، التمكين ليس سببًا بل ىو شرط لمنفقة، كما ان عىدم تمكينيىا مىن 
وم صىىور نشىىوز نفسىيا لىىيس سىىببًا، بىىل ىىو مىىانع مىىن وجىىوب االنفىىاق الثابىت بالعقىىد. وىىى

 الزوجة المسقط لوجوب االنفاق عمييا عن الزوج ما دامت كذلك.
 -حدود النفقة الزوجية: .3

، الىىىىان النفقىىىة مقىىىدره بنفسىىىيا، عمىىىى الموسىىىر مىىىدأن، وعمىىىى (12)ذىىىىب الشىىىافعية
 المتوسط مد ونصف، وعمى المعسر نصف مد في االطعام.
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