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كالشكر لو فوؽ شكر الشاكرين كالصالة كالسالـ على من بلغ الرسالة خير  الحمدهلل

أساؿ اهلل التسهيل ))محمد صلى اهلل عليو كسلم((.. خلق العالمين الهادم 

كالموفقية في أكماؿ ىذا البحث بعد أف يعد أف اتمت ىذا البحث ال يسعني اال أف 

سياسية بما كفرت لي من اتقدـ بشكرم كتقديرم إلى كلية القانوف كالعلـو ال

مستلزمات كمصادر ال تجاز ىذا البحث كما اتقدـ بأمتناني الكبير إلى قسم القانوف 

بما أتاح لي من فرص ألكماؿ بحثي كىنا أطيل الوقوؼ في شكرم كتقديرم إلى 

أساتذتي الكراـ في قسم القانوف بصورة عامة كما أتقدـ بشكرم إلى أستاذم الفاضل 

ي بريسم بما قدمو لي من توجيهات كمعلومات كثيرة كقيمة الدكتور أحمد عل

 ساعدتني كل المساعدة ألتماـ بحثي ىذا . 

 كاهلل كلي التوفيق
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اهلل نفسا اال ما قاؿ تعالى )) لينفق ذك سعة من سعتو كمن قدر عليو رزقو فلينفق مما أتاه اهلل ال يكلف 

 أتاىا اهلل سيجعل اهلل بعد عسر يسرا (( ....

لقد جاءت الشريعة السالمية السمحاء بمبادئ عظيمة لصالح البشرية كىي كفيلة بتحقيق الخير 

نة كيسر متازت بو من مرك مبادئ خالدة كقواعد متينة كبما ا للمجتمع األنساني كذلك لما تضمنتو من

قيق سالمية لتحكالقواعد التي كضعتها الشريعة اإلسالـ ىو أحد تلك النظم الفكاف نظاـ النفقات في ا

نسانية فيو كعلى مر العصور كذلك ألف موضوع ن أفراد المجتمع كترسيخ أكاصر اإلجتماعي بيالتكافل اال

النفقة يحتل أىمية بالغة كاستثنائية في كل زماف كمكاف كلخطورة ىذه المسألة كأىميتها في كافة 

بشأنها أماـ القضاء كما ع كلكثرة ما يطرح من منازعات مالمجاالت كمجاؿ القانوف كالقضاء كالمجت

يقتضيو من حل لتلك المنازعات من تنظيم كدقة كسرعة كذلك لتعلقها تقريبا بأىم جانب من جوانب 

عالتو قانونا بإأك لمن ىو مكلف شرعا أك الحياة كأف النفقة ىي الحالة الذم يدفعو اإلنساف لمن يعولو 

لسنة 188كتشمل على طعاـ كالملبس كالمسكن كبالرغم من أف القانوف األحواؿ الشخصية ))

(( لم يورد تعريفا صحيحا لنفقة الزكجة على العكس من المصطلحات الشرعية التي أكرد لها 1959

لزكج على زكجتو من تعريفا صريحا . لذلك نجد أف من الممكن تعريف النفقة الزكجية ىي ) كل ما ينفقو ا

طعاـ كسكن ككسوة كغيرىا من الحاجات أك النفقات الضركرية شرعا كقانونا بالقدر المعركؼ كبالرغم من 

أف نفقة الزكجة مقدمة شرعا كقانونا على غيرىا من النفقات اال أف ذلك ال يعني اف النفقات األخرل أقل 

نظر يومي في محاكم األحواؿ الشخصية  أىمية منها كلدينا بعض المالحظات على ذلك ألنو موضع

كلغرض تسليط الضوء على بعض المفردات كزعت بحثي ىذا على ثالث مباحث حيث خصصت 

المطلب األكؿ تعريف النفقة لغة كاصطالحا كقانونا كىو مقسم الى ثالثة مطالب  المبحث األكؿ

الثالث عناصر النفقة كالمبحث دلة كجوبها كالمطلب ني شركط استحقاؽ الزكجة للنفقة كأكالمطلب الثا
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قسم أيضا إلى ثالث مطالب كحاالت سقوطها ككيفية تقديرىا كينالثاني لموضوع أنواع النفقة الزكجية 

أنواع النفقة الزكجية كالمطلب الثاني حاالت سقوط نفقة الزكجة كالمطلب الثالث كيفية المطلب األكؿ 

ثار المترتبة على عدـ األنفاؽ كموقف القانوف العراقي تقدير نفقة الزكجة أما المبحث الثالث موضوع اآل

منو كأيضا مقسم إلى ثالث مطالب المطلب األكؿ اآلثار المترتبة على عدـ األنفاؽ في حالة غياب الزكج 

كالمطلب الثاني اآلثار المترتبة على عدـ األنفاؽ في حالة كجود الزكج كالمطلب الثالث اآلثار المترتبة 

 متراكمة في ذمة الزكج . كبعد ذلك تختم بحثنا بخاتمة .             على النفقة ال

 

 

        

 ومه اهلل التوفيق                                                                                  

 

 الباحث                                                                                          

 املبحث األول
 ماىية النفقة
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أف نفقة الزكجة ىي أكلى أنواع النفقات المقدمة شرعا ألف الزكجة ىي األصل في ثبوت النفقة         

عية اإلسالمية كالقانوف ىو أف النفقة كاجبة للزكجة على زكجها للولد كىو فرعها مما أنفق عليو فقهاء الشر 

ما دامت الزكجة غير خارجة عن طاعة زكجها . كعليو سنتناكؿ في ىذا المبحث كىو مقسم الى ثالث 

نتناكؿ في المطلب األكؿ . تعريف النفقة لغة كاصطالحا كقانونا كالمطلب الثاني . شركط  حيثمطالب 

 قة كأدلة كجوبها . كالمطلب الثالث . عناصر النفقة .استحقاؽ الزكجة للنف

 المطلب األكؿ

 تعريف النفقة لغة كاصطالحا كقانونا

تعريف النفقة في اللغة : مأخوذة من النفقوؽ كىو الهالؾ تقوؿ من ىذا المعنى نفقت الدابة           

نفقت نفوقا أم ىلكت كاما من النفقاؽ كىو الركاج تقوؿ من ىذا المعنى نفقت السلعة نفقت نفاقا . اذا 

ؿ نفقت نفقة كالنفقة ما انفقت كاستنفقت على العياؿ كنفسك كتنفق الشيء . فيقا .راجت بين الناس 

القـو كانفق الرجل افتقرا ام ذىب ما عنده . كتلخص مما تقدـ الى أف النفقة تأتي بمعنى الهالؾ كالركاج 

 . (1)فركاجها تأتي للحاجة اليها كالحاجة 

أما تعريف النفقة اصطالحا : فقد عرفت النفقة بتعريفات عدة فمن الفقهاء من عرفها بأنها : الشيء 

 (.5)اف فيما يحتاجو ىو أك غيره . من الطعاـ كالشراب كغيرىماالذم يبذلو اإلنس

 كىذا التعريف عاـ للنفقة لكونها شاملة لما ينفقو اإلنساف على نفسو كعلى غيره.

                                                           

 17خليل بن أحمد الفراىيدم . كتاب العين . ص ((1
 18األماـ محمد بن إسماعيل الكحالني ػػ شرح المراد من أدلة األحكاـ . ص ((5
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أما تعريف جانب أخر من الفقهاء للنفقة : فهي أخراج الشخص مؤكنة من تجب عليو نفقتو من            

من ماء كدىن كمصباح كنحو ذلك فأنها توصف بالواجب فتقوؿ : خبز ككسوة كمسكن كما يتبع ذلك 
 (1)جنفقة كاجبة على الزك 

كتعريف أخر للنفقة : اسم لما يصرفو اإلنساف على زكجتو كعيالو كأقاربو كممالكو من طعاـ ككسوة 
 (.5)كمسكن كخدمة 

قانوف األحواؿ الشخصية فقد عرفت النفقة المادة الرابعة كالعشركف من أما تعريف النفقة في القانوف 
( الفقرة الثانية بقولها ))تشمل النفقة طعاـ الكسوة كالسكن كلوازمها كأجرة 1959سنة  188العراقية )

 (3)التطبيب بالقدر المعركؼ كخدمة الزكجة التي يكوف ال مثالها معين ((

 املطلة الثاوي
 كأدلة كجوبهاللنفقة  شركط استحقاؽ الزكجة 

 شركط استحقاؽ الزكجة للنفقة ػػػػ 

أكال : كجود عقد زكاج صحيح : لما كانت النفقة أثرا من أثار عقد الزكاج كحكما من أحكامو        
كعقد الزكاج ال يكوف صحيحا اال أذا توافرت  كجب أف يكوف ىناؾ عقد زكاج صحيح ال باطل كال فاسد

يجب أف يكوف بينهما أك بين زكاجهما عقد زكاج  أركاف انعقاد كشركط صحتو كلكي تستحق الزكجة النفقة
صحيح . كالعقد الباطل ال يرتب أثر قانونيا كشرعيا كبالتالي ال يرتب على العقد الباطل حق الزكجة في 
النفقة , كاذا كاف العقد فاسدا أك كاف الدخوؿ بها بشبهة فعلية مفارقتها رضاء أك قضاء اذا ليس لو الحق 

 (.4)فقة عليو احتباسها كي تحق الن

                                                           

 965لى المذاىب األربعة ػػػ صععبد الرحمن الجزيرم ػػ كتاب الفقو   ((1
  535بدراف أبو العينن ػػػ الفقو المقارف ألحواؿ الشخصية بين المذاىب األربعة كالقانوف ػػػ ص ((5
 (1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية )رقم 5ػػ ؽ 54المادة ) ((3
 52حسين علي اإلعظمي . أحكم الزكاج .ص  ((4
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( كتعديالتو 1959لسنة  188( الفقرة األكؿ من قانوف األحواؿ لشخصية رقم )53كقد نصت المادة )

)) على كجوب نفقة الزكجة على زكجها من حين العقد الصحيح كلو كنت مقيمة في بيت ىلها . ال اذا 

 ( 1)طالبها باإلنتقاؿ الى بيتو ((

فامتنعت عن ذلك بغير حق , يعتبر امتناعها بحق ما داـ الزكج لم يدفع لها معجل مهرىا أك لم ينفق 

 (.5)عليها 

أف تكوف الزكجة صالحة للمعاشرة الزكجية : فإذا امتنعت أف كانت الزكجة صغيرة ال يمكن  ثانيا :      

الخدمة كالزكجة المريضة تستحق النفقة الدخوؿ بها فال تجب لها النفقة حتى كلو أمكن األنتفاع بها في 

 في الحالتين . 

ػػ أذا مرضت قبل الزكج بحيث ال يمكنها األنتقاؿ معو إلى بيت الزكجية ألف حق المعاشرة غير ممكن 1

 في ىذه الحالة . 

ذا مرضت في بيت أبيها بعد الزفاؼ كطلب منها زكجها األنتقاؿ إلى بيتو فأمتنعت مع قدرتها على ػ ا5

 (.3)ذلك 

 

 

 
                                                           

 كتعديالتو . ( 1959لسنة  188, قانوف األحواؿ الشخصية رقم ) 1( ؽ53المادة ) ((1
 ( كتعديالتو .1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )53المادة ) ((5
 .113عباس زياد السعدم , القاضي محمد حسن كشكوؿ , شرح قانوف األحوؿ الشخصية ,ص ((3
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 اس الزكج لزكجتو حقيقة أك حكما . باحتثالثا : 

تها من االحتباس : ىو أف تكوف الزكجة مهيأة للدخوؿ في طاعة زكجها كتسليم نفسها أياه كعدـ ممانع

اس الحقيقي . ىو باس حقيقي كاحتباس حكمي فاإلحتباس نوعاف أحتبذلك دكف عذر مشركع كاألحت

زكجها كتمكينو من نفسها بأنتقالها إلى دار الزكجية أما األحتباس الحكمي . دخوؿ الزكجة فعال في طاعة 

  (1)ي طاعة زكجها كتمكينو من نفسها .فهو أستعداد الزكجة إلى األنتقاؿ إلى دار الزكجية كالدخوؿ ف

 ػػػ أما أدلة كجوب النفقة :

كالسنة. كاألجماع ػػ كالعقل ػػ  فقد أستدؿ الفقهاء المسلموف على كجوب نفقة الزكجة ) القرآف الكريم (
 كعليو سنتناكؿ كل دليل من ىذه األدلة بشيء من التوضيح البسيط . 

 أكال : القرآف الكريم         

 (5)قاؿ تعالى )) كعلى المولود لو رزقهن ككسوتهن بالمعركؼ ((

ال يكلف اهلل نفسا اال ما كقولو تعالى )) لينفق ذك سعة من سعتو كمن قدر عليو رزقو فلينفق مما أتاه اهلل 
 (3)أتاىا سيجعل اهلل بعد العسر يسر ((

كقولو تعالى )) أسكنوىن من حيث سكنتم من كجدكم كال تضاركىن لتضيقوا عليهن كأف كن االت حمل 
 (4)فتنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ((

 

                                                           

 .558محسن ناجي المحامي , شرح قانوف األحواؿ الشخصية ,  ((1
 535البقرة اآلية  ((5
 7سورة الطالؽ اآلية  ((3
 6سورة الطالؽ اآلية  ((4



 

13 
ة تجب للزكجة على لنفقفإذا كاف ذلك في حق المطلقات أثناء العدة فحق الزكجات أكجب كذلك ألف ا

 (1)ب أكلى ازكجها من ي

 ثانيا : السنة      

لقد أستدؿ الفقهاء المسلمين على كجوب النفقة الزكجة باألحاديث التي جاء في السنة النبوية الشريفة 
كنذكر ىذه األحاديث قاؿ الرسوؿ الكريم محمد صلى اهلل عليو كألو كسلم )) أتقوا اهلل في النساء فإنهن 

 عندكم أخذتموىن بأمانة اهلل ((عواف 

كلهن عليكم رزقهن ككسوتهن وطئن قرشكم أحد تكرىونو , ي الافركجهن بكلمة اهلل , كلكم عليهن 
 (.5)بالمعركؼ

عن السيدة عائشة أـ المؤمنين رضي اهلل عنها أف ىند زكجة أبي سفياف قالت ) يا رسوؿ اهلل أف أبا    
ي كلدم اال أخذت منو كىو ال يعلم كقاؿ صلى اهلل عليو كألو سفياف رجل شحيح ال يعطيني ما يكفين

 (3)كسلم ) خذم ما يكفيك ككلدؾ بالمعركؼ ((

 ثالثا : االجماع

ىو ما أجمع عليو الفقهاء من بعد كفاة الرسوؿ الكريم محمد صلى اهلل عليو كألو كسلم إلى يومنا ىذا 
كلم يخالفهم في ذلك أحد أذا كاف الزكجين كقد أجمع الفقهاء على كجوب نفقة الزكجة على زكجها 

بالغين كلم تكن الزكجة ناشزة كالمراد بالنشوز ىو العصياف للزكاج كالترفع عن مطاكعتهم فيقاؿ ) نشزت 
 الزكجة بضم الشين ككسرىا كأذا عصت زكجها كأمتنعت عليو كأحل النشوز ىو األرتفاع .

 

 

                                                           

 . 54جمعة سعدكف الربيعي ػػ أحكاـ النفقة شرعا كقانونا كقضاءا . ص ((1
 552,ص 4محمد أبن اسحقاؽ بن حزيمة أك بكر السلمي النيسابورم ,صحيح بن حزيمة ,جػ ((5
 525505محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخارم الجحفي , الجامع الصحيح المختصر , ج ((3
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 رابعا : العقل 

حبس نفسو لمصلحة غيره كجب عليو أف يقـو بنفقتو كذلك لعدـ تفرغو  يقضي العقل السليم بأف كل من
لحق نفسو كلما كانت الزكجة قد حبست نفسها لحق زكجها فتفرغت لشؤكف البيت كتربية األطفاؿ 

)أف كل من حبس نفسو لغيره كمنفعتو كجبت نفقتها على زكجها كذلك عمال بالقاعدة العامة كالتي تقوؿ 
 (1)س ألجلو .(فنفقتو على من أحتب

 املطلة الثالث
 عناصر نفقة الزكجة

( على ما يلي 1959لسنة  188( من قانوف األحواؿ الشخصية رقم )4نصت المادة )            

)تشمل النفقة على الطعاـ , كالكسوة , كالسكن كالوازمها , كأجرة التطبيب بالقدر المعركؼ كخدمة 

 اذف تشمل النفقة العناصر اآلتية . (5).التي يكوف المثلها معين( ةالزكج

 أكال : الطعاـ 

تعد مصركفات الطعاـ من النفقات الضركرية التي يلتـز الزكج بأدائها الزكجية فإذا كانت الزكجة      
تسكن مع زكجها كما عرؼ الناس ككاف الزكج يقـو باألنفاؽ على الوجو المطلوب فليس لها أف تطلب 

 (.3)ـ فرض نفسها على زكجها . أما اذا لم تأكل معو فيجب على الزكج أف يدفع لها ماال للطعا

في أداء النفقة فللزكجة الحق أقامة الدعوة عليو كمطالبتو  كفي حالة تقصير الزكج أك مماطلتو         
 (.4)محكمة كيكوف ذلك بواسطة الخبراءلل  ترؾ أمر تقديره االك بنفقة الطعاـ فغن تراضيا عليها فيها 

 
                                                           

 .55جمعة سعدكف الربيعي أحكاـ النفقة شرعا كقانونا كقضاءا ,ص ((1
 (1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )4المادة ) ((5
 .5د. محمد خضر قادر , نفقة الزكجة دراسة قانونية مقارنة بين الشريعة كالقانوف ,ص ((3
 .181محمد حسين الذىبي , األحواؿ الشخصية بين مذاىب أىل السنة كالجعفرية , ص ((4
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 ثانيا : الكسوة

أف كسوة الزكجة كاجبة على زكجها كقت العقد الصحيح كيجوز للقاضي أف يفرض نفقة كسوة           
 (.1)منفصلة ضمن النفقة مراعيا في ذلك حاجة الزكج أك اقتدار الزكج على ذلك 

على أف الواجب األصلي كسوتاف أحدىما في الصيف كالثاني كقد نص الفقهاء في الشريعة اإلسالمية  
تاء كما قاؿ األماـ الكاساني كيجب عليو من الكسوة في كل سنة مرتين صيفية كشتوية ألنها كما في الش

 (.5)تحتاج الى الطعاـ كالشراب تحتاج الى اللباس لستر العورة كلدفع الحر كالبرد 

الزكجة اال أذا تزكج كبنى بها كلم يبعث لها كسوة فإف  أما الكسوة فإنها تقرض لها في كل نص حوؿ مرة 
أف تطالبو بها قبل نصف الحوؿ كيجب أف يالحظ الفصوؿ في تقدير الكسوة أف يزداد لها في فصل 

 (.3)الشتاء ما يدفع أذل البرد كفي فصل الصيف ما يدفع أذل الحر

  ثالثا : المسكن  

ن من أف نفقة السكن للزكجة ىي كاجبة على زكجها ذلك استنادا الى قولو تعالى )) أسكنوى          
 (4)حيث سكنتم من كجدكم كال تضاركىن لتضيقوا عليهن (

كقد أشترط فقهاء الشريعة في المسكن أف يكوف الئقا بأمثاؿ الزكجة كأف يكوف بين جيراف          
تستناس بهم الزكجة أف لم يكن عنها من تستانس فالزكج متى ىيئا لزكجتو مسكن مستوفي للشركط 

 الزكجة ناشزة في ىذه الحالة كيشترط في اليت الشرعي ما يلي : الزكجة من السكن فيو أعتبرت

ػ يجب أف يكوف البيت الشرعي متناسبا كحالة الزكجين االجتماعية كاالقتصادية سواء كاف البيت صغيرا 1
 أـ كبيرا .

                                                           

 .114القاضي عباس زياد السعدم كالقاضي محمد حسن كشكوؿ شرح قانوف األحواؿ الشخصية ,ص ((1
 59د. محمد خضر قادر ػػ نفقة الزكجة مقارنة بين الشريعة كالقانوف,ص ((5
 .966عبد الرحمن الجزيرم , كتاب الفقو على المذاىب األربعة ,ص ((3
 (6سورة الطالؽ اآلية ) ((4
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ػ يجب أف ال يكوف البيت بعيدا عن محل عمل الزكجة أذا كاف يعمالف في محافظة كاحدة , كقرب 5

 ل الزكج أذا كاف يعمالف في محافظتين مختلفتين .محل عم

يجب أف يكوف الزكج خاصا بالزكجة , كيجب أف ال يشاركها فيو أحد حتى كأف كاف من أىل الزكج أك من 

 (1)أكالد أك غيرىا اال بموافقة الزكجة .

 رابعا : أجرة التطبيب بالقدر المعركؼ :

عند مرضها بالقدر المعركؼ طالما كانت محتسبة لو حقيقة أك  يلتـز الزكجة بتقة المعالجة الزكجية        

قتضت اليو المعالجة من النفقات األخرل فيسأؿ  حكما كيشمل ذلك أجرة التطبيب كثمن الدكاء ككل ما

الزكج عن جميعها كالمصاريف المعتادة لزكجتو لغرض العالج كيكوف ذلك يعد السؤاؿ عن المستشفيات 

 (.5)شرط أف ال تزيد عما دفعتو الزكجة من النفقات فعالالحكومية عن مقدارىا ب

 مثالها معين :  خامسا : خدمة الزكجة التي يكوف ال

اذا كانت الزكجة ممن ال تخدـ نفسها في بيت أبيها لكونها من زادت القدر أك كانت ممن تخدـ         

نفسها كلكنها ال تسكن لكونها مريضة ككاف الزكج ذات مقدرة مالية حيث طلب الزكجة خادما ما يخدمها 

 (.3)عليو كيلتـز بتلبية طلبها اليو كأف يحضر خادما كيكوف نفقتو 

 

 

                                                           

 75ػ شرعية ( مجموعة األحكاـ العدلية , ص 517قرار تميزم ,رقم ) ((1
 76ػػ شرعية( , مجموعة األحكاـ العدلية , ص  519قرار تميزم , رقم ) ((5
 .742د. محمد خضر قادر , دراسة نفقة الزكجة مقارنة بين الشريعة كالقانوف ,ص  ((3
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 الثاوياملبحث 

 أنواع النفقة الزكجية كحاالت سقوطها ككيفية تقديرىا

( أنواع 1959لسنة  188لقد فرضت الشريعة اإلسالمية كقانوف األحواؿ الشخصية رقم )            
عدة لنفقة الزكجة , كتكوف المطالبة بهذه النفقات أما عن مدة سابقة لرفع الدعوة أك عن مدة الحقة 

من أنواع النفقة البد أف يدفع الزكج لسبب من أسباب سقوطها , كتدفع الزكجة  لرفعها . كفي كل نوع
باستحقاقها كعدـ كجود ما يسقطها , كفي كل األحواؿ على الزكجين أف يتفقا على قيمة النفقة كمقدارىا 
كاال اقامت المحكمة بتقديرىا . كفرضها للزكجة على زكجها , كىذا ىو سنحاكؿ معرفة أحكامو في 

ث مطالب حيث خصصنا المطلب األكؿ . أنواع النفقة الزكجية كالمطلب الثاني . حاالت سقوط ثال
 نفقت الزكجة كالمطلب الثالث . تقدير نفقة الزكجة . 

 املطلة األول

 أكال : النفقة المؤقتة    

( على أنو 1959لسنة  188( من قانوف األحواؿ الشخصية رقم )5ػ1ؽ 31نصت المادة )       

اضي أثناء النظر في دعول النفقة أف تقرر تقدير نفقة مؤقتة للزكجة على زكجها ( كيكوف ىذا القرار )للق

قابال للتنفيذ كتابعا للنتيجة الحكم األصلي من حيث احتسابو . كبشرط أف تكوف الزكجة ثابتة فال يجوز 

لنكاح كال قرار من قبل فرض النفقة مؤقتة كالزكجية محل نزاع بين الطرفين لعدـ كجود مستند لعقد ا

 (1)جها من الزكج مباشرة . االزكج أك من يمثل قانونا كذلك النو النفقة المؤقتة تفرض الزكجة الثابت زك 

 

                                                           

 (1959لسنة  188( من قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم )5ػػ1ؽ  31المادة ) ((1
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( من قانوف األحواؿ الشخصية العراقي نجد أف الحكمة من ىذا 5ػػ1ؽ  31المادة ) بينا عد أفب         

النص الذم يتعلق بالنفقة المؤقتة ىي أف اجراءات المحكمة في دعول المطالبة بالنفقة قد تطوؿ , فقد 
بات مة باالثيدعي الزكج بأنو كاف ينفق على زكجتو عن الفترة التي تطالبو فيها النفقة فتكلفو المحك

ألحضار البيتو كيمهل كتؤجل الدعوة ربما ألكثر من مرة من أجل اثبات الدفع . أك يدعي أنها قد  شملفي
تركت دار الزكجية بدكف أذنو أك بدكف عذر شرعي لغرض أثبات ىذا الدفع كالزكجة في كل ىذه الحاالت 

في دعول النفقة الحكم  ىي بحاجة ماسة إلى النفقة تقيم بها لهذا خوؿ القاضي الموضوع الذم ينظر
 .(1)بنفقة مؤقتة للزكجة على زكجها 

 ثانيا : النفقة الماضية 

اء كللزكجة أف تطالب بالنفقة بر في ذمة الزكج اال باألداء أك اال تعتبر النفقة الماضية دينا ال يسقط       
النفقة حسب رأم الشافعية الماضية من تاريخ تركها بدكف نفقة . كمهما بلغ مقدار المدة الماضية كىذه 

تعتبر دينا قويا بذمة الزكج كال يسقط ىذا الدين اال بالوفاة كال بالطالؽ كبهذا الرأم أخذ قانوف أحواؿ 
( الذم يقولها )ال يسقط مقدار المتراكم 35( في المادة )1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم )

ليا فعليها ساكن الزكج كأدعت عدـ أنفاقو عليها فعمن النفقة للطالؽ كبوفاة أحد الزكجين فإذا كانت ت
 .(5)خالفا لألصل فإف عجزت يتم تحليف الزكج اليمين  دعي أثبات ذلك ألنها ت

 ثالثا : النفقة المستمرة 

من المتفق عليو بين الفقهاء أف النفقة المستمرة أك الجارية كاجبو على الزكج أذا توفر سببها كىو        
الزكج كشرطها ىو االحتياس كاالستعداد لو كىو الطاعة . كعلى الزكجة عند رفعها الدعول النفقة أماـ 

لماضية كالمستمرة بعريضة دعول القضاء أف تثبت ذلك السبب كالشرط كلقد أجاز القانوف أقامة الدعوة ا
كاحدة . كفي ىذه الحالة أما يتم األنفاؽ على مقدار النفقة من قبل الزكجين أك من قبل كليهما. أك أف 
تقـو المحكمة بتقدير مقدار النفقة يعد اطالعها على موارد الزكج كتقديرىا لمدل قدرتو كيكوف ذلك عن 

النفقة المستمرة أعتبارا من تاريخ أقامة الدعول كلغاية أعداد طريق االستعانة بخبراء . كتستحق الزكجة 
                                                           

 . 55ػ  51المحامي صباح سلماف المفتي , دراسة نفقة الزكجة كاألقارب , ص ((1
 .82ػ  79عبد القادر إبراىيم , محاظرات مطبوعة القاىا على طلبة المعهد القضائي , ص  ((5
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البيت الشرعي أك أقامو الطالؽ من قبل الزكج كللزكجة ترؾ دار الزكجية كالمطالبة بالنفقة من تاريخ الترؾ 

 (1)بمبرر شرعي أضافة الى ذلك تسقط النفقة المستمرة من تاريخ الطالؽ .أذا كاف تركها للبيت 

 الثاوياملطلة 

 حاالت سقوط نفقة الزكجة

لقد سبق كأف تطرقنا لشركط استحقاؽ الزكجة للنفقة كبعض األراء الفقهية التي قبلت في ذلك كىذه 
الشركط ىي كجود عقد زكاج صحيح . كأف تكوف الزكجة صالحة للمعاشرة الزكجية كأحتياس الزكج 

حق الزكجة في النفقة . كقد نص  لزكجتو حقيقة أك حكما فإذا تخلف شرط من ىذه الشركط سقطت
( على حاالت تحـر فيها الزكجة من النفقة 1959لسنة  188قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم )

كىذه الحاالت ىي ػػػ أذا تركت بيت الزكجية بال أذف كبغير كجو شرعي . كأذا حبست عن جريمة أك دين 
 العراقي .    كعليو ستتناكؿ حاالت سقوط نفقة الزكجة في التشريع

 أكال : أذا تركت بيت الزكجية بال أذف من الزكج كبغير كجو شرعي :

ال نفقة للزكجة التي تترؾ دار زكجها بدكف أذف كمن دكف عقد شرعي كىي بذلك تعتبر ناشزة         
 (.5)كيسقط حقها في النفقة 

النشوز ىو تترؾ الزكجة دار زكجها كأف ترفض االلتحاؽ بدار الزكجية المستكملة لشركطها المقررة شرعا 
كقانونا كأف تكوف الدار ملكا للزكجة فتمنع الزكج من الدخوؿ فيو كلم تطلب منو أف ينقلها إلى محل أخر 

من بيت الزكجية فيكوف  للسكن . كاذا كانت الزكجة تسكن دار مستقلة كلم تسكن من أثبات مشركعية
حق توجيو اليمين الحاسمة للمدعي عليو بعدـ ضربها أك طردىا من البيت كيعود حقها في النفقة كمتى ما 

 (.3)التي تملكها كفي دارىاعادت إلى بيت الزكجية أك متى ما مكنت زكجها من الدخوؿ عليها 

 
                                                           

 39جمعة سعدكف الربيعي , أحكاـ النفقة شرعا كقانونا كقضاءا , ص  ((1
 14/11/5225ػػ أحواؿ شخصية ( 3378قرار تميزم رقم ) ((5
 356, ص  1القاضي عبد القادر ابراىيم علي ػػػ القاضي أحمد محمود عبد أدعيبل ػػ الزكاج كأثاره جػػ ((3
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 ثانيا : أذا حبست عن جريمة أك دين: 

 (.1)تقوؿ بأف نفقة كل إنساف في مالو اال الزكج فتنفقها على زكجها  القاعدة العامة      

 (.5)كلكن قد يسقط حق الزكجة في النفقة أذا ما حبست عن جريمة أك دين 

كلكن أذا حبست الزكجة عن جريمة أك دين لسبب ليس للزكج دخل فيو فإف حقها في النفقة لسقط طيلة 
مدة حبسها ألنها بذلك تكوف قد فوتت على زكجها حق أحتباسها, أما أذا كانت الزكجة قد حبست 

 لسبب كاف للزكج دخل فيو فال يسقط حقها في النفقة . ألف الزكج بذلك 

ي األحتباس لسبب من جانبو كبالتالي ال نفقة للزكجة أذا حبست عن أم جريمة يكوف قد فوت حقو ف
  (3)سواء كانت من نوع الجنايات أك الجنج أك المخالفات 

 ا :ثالثا : أذا امتنعت الزكجة عن السفر مع زكجه

و أف يكوف الزكج قد أكفى لزكجتأف من حق الزكج أف يسافر بزكجتو بأم جهة يشاء كلكن يجب        

ل لمهرىا أكال كيجب أف يكوف أمينا على زكجتو كثانيا يجب أف ال قصد الزكج األضرار بزكجتو من جمع

السفر ثالثا كبذلك ليس للزكجة االمتناع عن السفر مع زكجها كاذا أمتنعت أعتبرت ناشزة كسقطت حقها 

 188العراقي في النفقة كىذا ما نصت عليو المادة الخامسة كالعشركف من قانوف األحواؿ الشخصية 

 (.4) 1959لسنة 

 

 

                                                           

 ( .1959لسنة  188, قانوف األحواؿ الشخصية رقم ) 1ؽ  55المادة  ((1
 .59/15/5225أحواؿ شخصية موسعة أكلى ػ  5469قرار تميزم رقم ) ((5
 (1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )3ؽ  55المادة ) ((3
 .67المحامي صباح سلماف المفتي نفقة الزكجة كاألقارب, ص ((4
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 املطلة الثالث

 كيفية تقدير نفقة الزكجة

تو كعكسو عسارا فمنهم من يستطيع أف ينفق من سعلناس في المستول عيشهم يسارا أك أيختلف ا       

 ختالؼ يعود إلى التساؤؿ كيف يتم تقدير نفقة الزكجة . الرجل المعسر . كىذا اال

األحناؼ كالذم كاف سائدا قبل تشريع قانوف األحواؿ الشخصية كاف يجر تقدير كفقا للمذىب        

نفقة الزكجة كفقا لحالة الزكج المالية يسرا كعسرا كتوسطا بينهما بصرؼ النظر عن حالة الزكج ىو 

 المكلف باألنفاؽ شرعا كعليو تقع مسؤكلية دفع النفقة رضاءا أك جبرا .

ف يجرم تقدير النفقة كفقا لحالة الزكجة المالية كمركز عائلتها كفي المذىب الجعفرم كا         

االجتماعي . فإذا موسرة فرضت لها نفقت اليسار كأف كانت معسرة فرضت لها نفقة أعسار .كأف كانت 

متوسطة الحاؿ فرضت لها نفقة الوسط كعلوا ذلك أف الرجل أذا ما تزكج المرأة فقد رضى بما رتبو عقد 

 (.1)ىذه الواجبات اتفاقو عليها كفقان لحالتهما المالية .ج عليو من ا الزك 

( طريقا كسطا أذا كجب أف تقدر النفقة 57كقد أتبع قانوف األحواؿ الشخصية في المادة )         

للزكجة على زكجها بحسب حالتيهما يسرا كعسرا . كىذا النص موجود في نطاؽ النصوص النظرية.أما 

تركت لحالة الزكجة بل يتم تقدير النفقة استثناءا الى حالة الزكج كموارده  كاقع الحاؿ فإف المحكمة ال

 (.5)المالية فقط 

                                                           

  41المحامي صباح سلماف المفتي , نفقة الزكجة كاألقارب ,ص  ((1
 (1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم )57المادة ) ((5
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( من قانوف األحواؿ الشخصية العراقي سابقا اال أنو على المحكمة عند 57ككما جاء في المادة)         

 تقديرىا للنفقة أتباع اإلجراءات التالية . 

على المحكمة أف تعتمد في ىذه الحالة على كتاب دائرتو الذم يبين ػػ أذا كاف الزكج موظفا فيجب 1
 مقدار راتبو كحوافزه كأرباحو التي يتقاضاىا الزكج من الدكلة .

للمحكمة بأف الزكج ليس موظف فعلى المحكمة في ىذه الحالة أف تعتمد كخبرائها على  تبين ػ أذا5
 (1)ين يشهدكف على حالة الزكج يسرا كعسرا.البينة الشخصية )الشهود( الذم تقدمهم الزكجة كالذ

ستكماؿ تحقيقاتها أف تصدر قرارىا بفرض النفقة بعد اكللمحكمة التميز تقوؿ ) على محكمة الموضوع 
كذلك كي يكوف الخبير في الدعول كتكيفها للمدعية بأثبات مقدار الراتب الذم يتقاضاىا المدعي عليو 

ي عليو عليو في تقديره للنفقة المطالب بها كللمحكمة أف تستعين على بينة من المقدرات المالية للمدع
 (. 5)ذلك بخبيرا أك أكثر 

( على جواز 1959لسنة  188كقد نصت المادة الثامنة كالعشركف من األحواؿ الشخصية العراقي رقم )
م الزيادة الزيادة كالنقصاف من مقدار النفقة المفركضة عند حدكث أم طارلء كذلك عليو يتم قبوؿ دعاك 

في النفقة المفركضة من قبل الزكج أك من ينوب عنها في حالة زيادة الموارد المالية للزكج أيضا أف يطالب 
 (.3)بتخفيض مقدار النفقة المفركضة حالة تبدؿ كضعو المالي كأف يكوف موظف أك يحاؿ على التقاعد 

  

 

 

 

                                                           

 . 77عبد القادر ابراىيم , محاظرات القاىا على طلبة المعهد القضائي , ص ((1
 .31/5/5226ػ شخصية أكلى ػ  1646( قرار تميزم , رقم )(5
 (.1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )58المادة ) ((3
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 املبحث الثالث
 والقانوف العراقي مناآلثار المترتبة على عدـ األنفاؽ كموقف 

إنفاؽ الزكج على زكجتو برجع إلى أسباب متعددة فقد يحصل ذلك نتيجة غياب الزكج  ـأف عد        
كقد يحصل رغم حضوره كفي الحالتين تتراكم النفقة في ذمتو كقد تمضي على ىذه النفقة مدة من الزمن 

 188قد تطوؿ أك تقصر مما يؤدم إلى سقوطها . كقد رتب قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم )
( عدة نتائج على حالة أمتناع الزكج االنفاؽ على زكجتو سواء كاف حاضرا أك غائبا . كعليو 1959لسنة 

 سنتناكؿ ىذه النتائج في ضوء ما جاء بو التشريع العراقي من أحكاـ.

 

 املطلة األول

 اآلثار المترتبة على عدـ األنفاؽ في حالة غياب الزكج

النفقة حق الزكجة على زكجها كقد تناكؿ الفقهاء كأحكاـ ىذه النفقة كلو كاف غائبا فأكجبوا لها       
النفقة عليو في حالة الحاضر تهيم القانوف ىذا النهج بالنسبة للزكجة الذم يختفي زكجها ال ينفق أك 

نوف للزكجة أف تطالب يغيب عنها كال ينفق أك يفقد ال تعلم عنو شيء كفي ىذه الحاالت أجاز القا
 ( .1)القاضي فرض نفقة لها من مالو يقوؿ صاحب الميسوط

ػػػػ أف كاف الرجل غائبا كلو ماؿ حاضر تطلب المرأة النفقة فإف كاف القاضي يعلم بالنكاح بينهما فرض 
لهما النفقة في ذلك الماؿ لعلمو لوجود السبب الموجب لو . كال يالحظ أف األحناؼ أشترطو القاضي 
بقياـ النكاح في ىذه الحالة فالقاعدة عندىم أف المنكوحة نكاحا باطال فاسدا ال نفقة لها كمن ثم تمنع 

 من المطالبة بالنفقة لها .

                                                           

 .75, ص 1المستشار .أحمد نصر الجندم ػػ شرح قانوف األحواؿ الشخصية العراقي ,جػ ((1
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( كمن قانوف األحواؿ الشخصية رقم 59أما موقف القانوف العراقي لقد نص في المادة )        
أك اختفى أك تغيب أك فقد حكم القاضي لها الزكج زكجتو بال نفقة  أذا ترؾ( . 1959ة لسن 188))

بالنفقة من تاريخ أقامة الدعول يعد أقامة البينة على الزكجية كعلى تحليف الزكجة اليمين اال شيء 
أثبات الزكج لم يترؾ لها نفقة كأنها ليس ناشزة كال مطلقة أنقضت عدتها كيأذف لها القاضي باألستدانة 

 .(1)عند الحاجة

شخص الذم غادر العراؽ كلم يعرؼ لو مقاـ فيو مدة تزيد عن سنة دكف تقطع أخباره كالغائب : ىو ال
كيترتب على تعطيل مصالحو أك مصالح غيره كالمفقود الغائب الذم أنقطعت أخباره كلم تعرؼ حياتو 
من مماتو أما الشخص المختفي فهو حكم الشخص الغائب فإذا تتحقق الشرطاف الذاف نص عليها 

لقانوف األحواؿ الشخصية العراقي حكم القاضي بالنفقة من تاريخ رفع الدعول كال يجوز ( 59المادة )
امكانية الدفاع عن النفس في حالة الغيب  عذربقة لتاريخ رفع الدعول كذلك لتلها بالمطالبة بالنفقة السا

ف كاف ماال من جهة كلقطع دابر الدعاكم الكيدية من جهة أخرل كيكوف الحكم بالنفقة من ماؿ الزكج أ
  .(5)ظاىرا من جنس النفقة كالنقود مثال سواء كاف الماؿ في يد الزكجة أـ 

أما أذا كاف للغائب ماؿ من غير جنس النفقة فالمنقوالت أك العقارات فإف قانوف األحوؿ الشخصية     
( من قانوف 1ؽ 562( قد سكت عن الحكم في ىذه الحالة كلذلك فإف المادة) 1959لسنة 188)

ضامنة لوفاء  ( قد نصت على أف )جميع أمواؿ المدين 1951لسنة 42المدني العراقي رقم )
 .(3)مدينة(

كبالتالي يجوز الحكم بالنفقة في أمواؿ الغائب معقولة كغير المنقولة باستثناء الدار التي يسكنها  
  (.4)المدين كالعقار الذم يتعيش منو

                                                           

 ( .1959لسنة  188( لسنة األحواؿ الشخصية العراؽ رقم )59المادة ) ((1
 .1982لسنة  78قانوف رعاية القاصرين , رقم  86ػ  85المادة  ((5
 (.1951لسنة  42قانوف المدني العراقي رقم ) 562المادة  ((3
 .1982لسنة  45( قانوف التنفيذ رقم 15ػػ14ؽ 63المادة)  ((4
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أما أذا لم يكن للغائب ماال ظاىرا على نفسها من مالها كيكوف ما حكم بو القاضي دينا في ذمة          
عسرة كأذف لها القاضي في االستدانة فإف كجد من تلـز نفقتها بالرجوع على الزكج أما أذا كانت الزكجة م

أجنبي فلدائن الخيار بالرجوع على الزكجة أك على الزكج في الزكج فقط في ذلك أما أذا استدانت من 
 (.1)ذلك .كأف لم يوجد من يقرضها ككانت غير قادرة على العمل التزمت الدكلة باألنفاؽ عليها 

 

 الثاوياملطلة 

 اآلثار المترتبة على عدـ األنفاؽ في حالة كجود الزكج

كما بينا سابقا بأف الزكج ملـز باألنفاؽ على زكجتو شرعا كقانونا فإف قاـ بإداء النفقة رضاءا فإنو         

ت منو أما أذا ترؾ األنفاؽ على زكجتو بعد أر ب يكوف بذلك فقد أكفي بالتزامو ىذه كتكوف ذمتو قد

ليو في ذلك فإف ذلك يعتبر أخالال منو في ذلك بالتزاـ .كقد أختلف الفقهاء المسلموف في الوجوب ع

أرائهم حوؿ مسالة عدـ أنفاؽ الزكج على زكجتو . بالرغم من كجوده فذىب لبعض من الفقهاء كمنهم 

ك ال االحناؼ )المذىب الحنفي( إلى القوؿ بإف مجرد امتناع الزكج عن دفع النفقة إلى زكجتو فإف ذل

لرفع يجعل النفقة دينا في ذمتو كذلك ليس للزكجة في ىذا المذىب أف تطالب بنفقتو عن مدة ماضية 

الدعوة إال عن شهر كاحد فقط كىو الشهر الذم تم فيو الدعول .كأف أصبحت النفقة دينا ففي ىذا 

أك النشوز أك الطالؽ أك الموت  براءيفا يسقط بمجرد األداء أك األالمذىب يعتبر ىذا الدين دينا ضع

كليس من الممكن لهذا الدين أف يصبح دينا قويا اال إذا أمر القاضي الزكجة االستدانة تسد حاجتها من 

 النفقة . كمن بعض الفقهاء األخرين كمنهم فقهاء )المذىب الملكي ( حيث قالوا أف النفقة كبمجرد 

                                                           

 . كتعديالتو1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم 32ػ  59المادة ) ((1
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كجوبها كامتناع الزكج عن أدائها تصبح دينا قويا في ذمتو الزكج كىذا الدين ال يسقط من باالداء أك 

اء حالة كحاؿ أم دين أخر من الديوف . أما بالنسبة لرأم الفقهاء) مذىب الجعفرم ( في حالة عدـ بر اال

لحالة تصبح دينا في ذمة أنفاؽ الزكج بالرغم من كجوده فذىبوا إلى القوؿ بإف نفقة الزكجة في ىذه ا

ذىب ) مذىب الشافعي زكجها كىذا األمر قد جاء متفقا مع اراء بعض المذىب االخرل كمنهم الم

 (.1)لي(نبكالمذىب الح

كقد نصت المادة الرابعة كالعشركف الفقرة األكلى من قانوف األحواؿ الشخصية العراقي )رقم         
بدفع النفقة الزكجية فقالت ) تعتبر نفقة الزكجة غير الناشز  ( على كجوب التزاـ الزكج1959لسنة  188

في ذمة زكجها عند مدة ال تزيد سنة كاحدة من كقت االمتناع عن االنفاؽ عليها( كيتضح من ذلك بإف 
 النفقة كبمجرد كجوبها كامتناع الزكج عن ادائها تصبح دينا قويا في ذمتو كىو الدين ال يسقط اال باالداء

 (.5)كاالبراء 

 .(3)كسواء كاف الزكج موسرا أك معسرا يجب أف ال يقل النفقة المحكـو بها للزكجة عن نفقة االعسار

كللزكجة الحق في طلب التفريق بينها كبين زكجها المنع عن االنفاؽ عليها دكف عذر مشركع كذلك بعد 
فإف بالطرؽ القضائية  امهالة مدة أقصاىا ستوف سنة . فإذا تمكنت المحكمة من تحصيل النفقة للزكجة

ذلك يكوف سببا عن سقوط حق الزكجة في طلب التفريق . كفي حالة عدـ تمكن المحكمة من تحصيل 
النفقة للزكجة لحد كجود ماؿ ظاىر للزكج . فعليها طلب تلبية الزكجة بالتفريق بعد امهاؿ الزكج مدة 

 (.4)قا بائنا بينونة صغرلاقصاىا ستوف يوما . كفي ىذه الحالة يعتبر الحكم بالتفريق طال

                                                           

 1محمد جواد مغنية , الفقو على المذاىب الخمسة ) الجعفرم , الحنفي , المالكي , الشافعي , الحثيلي( , جػ  ((1
 .39, ص

 ( كتعديالتو .1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )1ؽ 54المادة ) ((5
) مجموعة األحكاـ العددية ( العدد الثاني ,السنة الثامنة 1977( أحواؿ شخصية لسنة 856قرار تميزم رقم ) ((3

 . 73,ص
 ( كتعديالتو .1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية رقم )45ػ  43المادة ) ((4
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  املطلة الثالث 

 اآلثار المترتبة على النفقة المتراكمة في ذمة الزكج

ف النفقة الزكجية ىي كاجبة للزكجة على زكجها اال أف الفقهاء كما ىو معلـو كمن دكف خالؼ بأ      
 التالي. ة في ذمة زكجها كذلك على التفصيلاختلفوا في الوقت الذم يعتبر فيد دينا للزكج

 أكال : الحنفية : 

لقد ذىب المذىب الحنفي إلى القوؿ بأف النفقة الزكجية ال تصبح دينا للزكجة في ذمة زكجها       
بمجرد امتناعو عن األنفاؽ عليها اال أذا حكم بها القاضي اك تراضى على تقديرىا الزكجاف. كفقا لهذا 

عن شهر كاحد فقط الرأم ىذا المذىب ليس للزكجة أف تطالب بنفقة عن مدة سابقة لرفع الدعول اال 
 كىو الشهر الذم تم فيو رفع الدعول .

  ثانيا : المالكية:

فقد ذىب مذىب المالكي إلى القوؿ بأف النفقة الماضية للزكجة تصبح دينا في ذمة زكجها الموسر      
أما أذا كاف الزكج معسرا فأف العسر عندىم بسقط النفقة أما أذا عسر الزكج بعد يسره سقط عنو مقدار 

 من العسر كبقي على ذمتو مقدار زمن اليسر .ز 

 لة :الجعفرية ( الشافعية كالحنابثالثا : الشيعة األمامية )

لقد اتفقت ىذه المذاىب الثالثة على أف تعتبر النفقة الماضية للزكجة دينا في ذمة زكجها من          
سواء كانت المحكمة قد أصدرت تاريخ امتناعو عن األنفاؽ عليها كسواء كاف الزكج موسرا أك معسرا ك 

  (1)الحكم بها أـ لم تصدره بعد . 

 

 
                                                           

 .  318ػػ317,ص 1القاضي . عبد القادر ابراىيم علي , كالقضي أحمد محمود عبد دعيبل ,الزكج كآثاره, جػ ((1



 

28 
 

كمن الجدير بالذكر أف المشرع العراقي قد فضل كأخذ بالرأم الثالث مذىب الشيعة األمامية )الجعفرية( 
أما المذىب الشافعي كالحنبلي مع قيامو بتعيين مدة معينة كىي سنة كاحدة فقط الستحقاؽ الزكجة 

لقطع دابر الدعاكم الكيدية . كقد أكد المشركع العراقي كذلك في نص المادة الرابعة  للنفقة كذلك
( حيث قاؿ )) تعتبر نفقة الزكجة غير 1959لسنة  188كالعشركف من قانوف األحواؿ الشخصية )رقم 

 (.1)الناشز دينا في ذمة زكجها عن مدة ال تزيد عن سنة كاحدة فقط من كقت امتناعو عن األنفاؽ عليها((

كذلك كرثتو عند كفاتو كذلك  ةككما يجوز للزكجة مطالبة زكجها الحي بالنفقة الماضية كيجوز لها مطالب
الستحصاؿ النفقة المتراكمة ذلك ألنها تعتبر دينا ال يسقط اال باألداء أك األيراء .ما لم تكن الزكجة 

صدار الحكم قبل إ هارمين االستظمحكمة تحليف الزكجة اليناشزة خالؿ الفترة المطالب بها . كعلى ال
 (.5)بالنفقة المتراكمة , كذلك بسبب كوف زكجها )المدين( متوفيا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. كتعديالتو.1959لسنة  188( قانوف األحواؿ الشخصية العراقي )رقم 1ؽ  54المادة ) ((1
 .73عبد القادر أبراىيم علي , الزكاج كآثاره , ص ((5
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 ةـــــــمــاتـخـال
األف بعد أف انتهينا من كتابة ىذا البحث المتواضع الذم تناكلنا فيو نفقة الزكجة بين الشريعة كالقانوف كاف  
كاف موضوع البحث كبيرا اال اننا حاكلنا قدر المستطاع األحاطة بأكثر المواضيع المتعلقة بموضوع 

 النتائج كالتوصيات . من ذلك جملة من مستنتجينع العراقي البحث موضحين بأم منها أخذ المشر 

 النتائج :  

أكال: للزكجة النفقة على زكجها من حين العقد الصحيح كلو كانت مقيمة في بيت أىلها اال أذا طالبها 
 الزكج باالنتقاؿ الى بيتو فامتنعت عن ذلك من دكف عذر مشركع .

 تكوف في ماؿ زكجها . ثانيا : األصل أف نفقة كل إنساف في مالو كاال نفقة الزكجة 

أف النفقة المؤقتة للزكجة تفرض أثناء نظر المحكمة للدعول كيكوف قرار فرضها تابعا لنتيجة  ثالثا :
الحكم األصلي من حيث أحتسابو كرده كتفرض النفقة الماضية للزكجة غير الناشزة لمدة ال تزيد عن سنة 

الدعول كذلك لقطع دابر الدعاكم الكيدية التي  كاحدة فقط من تاريخ تركها دكف نفقة إلى تاريخ أقامة
 قد تلجأ اليها الزكجة كتفرض النفقة المستمرة من تاريخ أقامة الدعول إلى المستقبل .

 التوصيات :

أكال : لم يورد المشرع العراقي تعريفا كاضحا كصريحا لنفقة الزكجة مثلما أكرد تعريفا لباقي المصطلحات 
ػػ الطالؽ ػػ الخلع ػػ الوصية ( كذلك نجد أف من الممكن أيراد التعريف التالي  الشرعية األخرل ) كالزكاج

للنفقة الزكجة ) كل ما ينفقو الزكج على زكجتو من طعاـ كسكن ككسوة كغيرىا من الحاجات الضركرية 
 شرعا كقانونا كبالقدر المعركؼ(.
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( 1959لسنة  188الشخصية )رقم أكال ( من قانوف األحواؿ  55ثانيا : تقترح تعديل نص المادة )

 كالتي تنص على أنو ال نفقة للزكجة في الحاالت التالية :

)أذا حبست عن جريمة أك دين ( فكلمت جريمة ىنا كردت مطلقة كالمطلق يجرم على أطالقو كبذلك 
 ات كىذا كاضحتحـر الزكجة من النفقة عن أم جريمة سواء كانت من نوع الجنايات كالجنح أك المخالف

ع العراقي بحق الزكجة كيجب رفعو حيث تقترح أف يضاع النص كجرمء من قبل المشر كىي اجحاؼ 
 على النحو التالي )أذا احبست عن جناية أك جنحة عمدية ارتكبها أك دين (

ثالثا : أف الشرط من شركط المسكن الشرعي للزكجة يقوؿ ) يجب أف ال يكوف البيت بعيدا عن محل 
ا يعمالف في محافظة كاحدة كقرب محل عمل الزكج أذا كانا يعمالف في محافظتين عمل الزكجة أذا كان

مختلفتين كال يعتبر البيت المهيأ في غير ىذا المكاف شرعيا أذا تعذر على الزكج المبيت فيو كىذا أمر 
 بها كيكوف ذلك البيت قد اكتسطبيعي أف يعتبر البيت غير شرعيا في حالة عدـ تمكن الزكج المبيت في

كاقتراح أف يصاغ الشرط على النحو التالي ) يجب أف ال يكوف البيت بعيدا عن محل  الصفة الشرعية
عمل الزكجة أذا كانا الزكجة أذا كانا يعمالف في محافظة كاحدة كقرب محل عمل الزكج أا كانا يعمالف 

 في محافظتين مختلفتين (. 

ض المسائل الشرعية كالقانونية كخاصة المتعلقة بنفقة كأخيرا نرجوا أف تكوف قد كقفنا في توضيح بع      
ة الزكجة النها موضع نظر يومي في محاكم األحواؿ الشخصية كدليل على أىميتها كلذلك ىي مساىم

 وؿ.بمتواضعة منا راجين أف تناؿ الق

 

 

 ومه اهلل التوفيق والسذاد

 هلل رب العاملني. واحلمذ
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 املصادر واملراجع

  القرآن الكريم 

 أوال : الكتة 

ػ أحمد الكبيسي الوجيز في شرح قانوف األحواؿ الشخصية الزكاج كالطالؽ كآثارىما ػػ الجزء األكؿ ػػ 1
 .1999بغداد ػػ 

ػ المستشار أحمد نصر الجندم ػ شرح القانوف األحواؿ الشخصية , الجزء األكؿ ػػػ دار المكتبة 5
 .5211القانونية ػػ سنة النشر 

 نين , الفقو المقارف األحواؿ الشخصية بين المذاىب األربعة .ػ بدار أبو العي3

 .1999ػ جمعة سعدكف الربيعي ػػ أحكاـ النفقة شرعا كقانونا كقضاءا المكتبة القانونية ػػ بغداد ػػ 4

 .1949ػ حسين علي األعظمي ػػ أحكاـ الزكاج ػػ الطبعة الثالثة ػ مطبعة المعارؼ ػػ بغداد 5

ق. تحقيق د.ابراىيم السامرائي ػػ منشورات كزارة 175فراىيدم ػػ كتاب العين ػػ تػ خليل أبن أحمد ال6
 ـ .1985الثقافة كاألعالـ بغداد ػ 

 .5225ػ المحامي صباح سلماف المفتي ػػ دراسة نفقة الزكجية كاألقارب الطبعة ػ 7

 188) رقم ػ عباس زياد السعدم كالقاضي محمد حسين كشكوؿ ػػ شرح قانوف األحواؿ الشخصية 8
 (. كتعديالتو .1959لسنة 

ػ عبد الرحمن الجزيرم ػ كتاب الفقو على المذاىب األربعة الجزء األكؿ , طبعة أكلى ػ دار الكتب 9
 .5223العلمية ػ بيركت ػ 

ػ  5227للعاـ  32ػ عبد القادر أبراىيم , محاظرات القاىا على طلبو المعهد القضائي ػ الدكرة  12
5228. 
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 .5229عبد القادر أبراىيم ,القاضي أحمد محمود دعيبل ػ الزكاج كآثاره ػ الجزء األكؿ ػ ػ القاضي 11

ػ 159ػ األماـ محمد أبن اسماعيل الكحالني ػ شرح المراد من أدلة األحكاـ المعركؼ باألمير  15
1185. 

 .1965غداد ػ محسن ناجي المحامي ػ شرح قانوف األحواؿ الشخصية ػ طبعة أكلى ػ مطبعة الرابطة ب 13

ػ محمد أبن اسماعيل أبو عبد اهلل البخارم الجعفي ػ الجامع الصحيح المختصر ػ تحقيق د. مصطفى 14
 .1987ػ دار أبن كثير اليمامة ػ بيركت  ديب البغا

ػ د. محمد خضر قادر ػ نفقة الزكجية ػ دراسة قانونية مقارنية بين الشريعة كالقانوف ػ دار اليازكرم 15
 يع ػ الطبعة العربية .للنشر كالتوز 

ػ محمد حسين الذىبي ػ األحواؿ الشخصية بين مذاىب أىل السنة كالجعفرية ػ الطبعة األكلى ػ شركة  16
 .1958الطبع كالنشر األىلية ذات المسؤكلية المحدكدة ػ بغداد ػ 

افعي ػ الحنبلي ػ محمد جواد مغنية ػ الفقو على المذاىب الخمسة ) الجعفرم ػ الحنفي ػ المالكي ػ الش17
 .1998لنشر ػ الطبعة الخامسة طهراف ػ( مؤسسة الصادؽ لطباعة كا

ػ محمد أبن إسحاؽ بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابورم ػ صحيح بن خزيمة ػ تحقيق د. محمد 18
 .1979مصطفى االعظمي ػ المكتب اإلسالمي ػ بيركت ػ

 ( كتعديالتو .1959لسنة 188ي رقم )ػ قانوف األحواؿ الشخصية العراق1ثانيا : القوانين: 

 (.1982لسنة  42ػ قانوف التنفيذ رقم )5

 (.1982لسنة  78ػ قانوف رعاية القاصرين رقم )3

 (.1951لسنة  42ػ قانوف المدني العراقي رقم )4


