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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

" لِيُِنفْق ُذو َسَعًة ِمِن َسًعتِو ًومَن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزقُُو فَ ْليُنفِق ِمماً آتاُه اهلل ال يُكلف اهللُ نَ ْفساً 
 (.7)سورة الطالق : من االية )اال َما آتاَىا َسَيْجَعل اهلل بَ ْعَد ُعْسِر ُيْسراً "
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 االىداء 

 

 _ الى كل من حرفاً في ىذه الدنيا الفانية .

 . _ الى الذي تعب وعمل لكي اصل الى ىذا المستوى ابي

 _ الى امي العزيزة الغالية.

 _ الى جميع افراد االسرة التعليمية في كلية القانون .

 _  الى كل ىؤالء اىدي ىذا العمل المتواضع .
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 الشكر والتقدير

 

ال يسعنا بعد االنتهاء من اعداد ىذا البحث اال ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم 
 االمتنان الى استاذي الفاضل 

 

 بكر عباس  د.أ.م

الذي تفضل باألشراف على ىذا البحث . حيث قدم لي كل النصح واالرشاد طيلة فترة 
 االعداد فلو مني كل الشكر والتقدير .

كما ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى كل من وقف بجانبي ألكمال ىذا 
 البحث اسرتي اصدقائي زمالئي .

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 المقدمة

وجاللو ، العادل يف حكمو ، ضبداً يليق بنور  احلمد هلل رب العادلٌن ، الذي تعاىل يف كربيائو وعضمتو
وجهو وعظيم سلطانو ، وصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا زلمد ) صلى اهلل عليو والو ( الذي ادى 

االمانة ، وبلغ رسالتو ،ونصح االمة ، وكشف الغم ، وتركنا على احملجة البيضاء ليلها كأهنارىا ال يزيخ 
وسالمو عليو وعلى الو وصحبو ومن اتبعو باالحسان اىل يوم الدين وسلم  عنها اال ىالك ، وصلوات اهلل

 تسليماً كثًناً .

اما بعد فقد جاءت الشريعة االسالمية الغراء يف حقبة من الزمن كان الناس فيها يتحكمون اىل شريعة 
ها مهملة ، الغاب ، القوي فيها يأكل الضعيف وضحى الطغاة اجلبابرة خلدمة مصاحلهم وكانت ادلرأة في

فهيا ال تستطيع ان ربمل سيفاً وتدافع عن القبيلة فلذلك كان ينظر اليها نظرة احتقار ، وال ينظر اليها  
كمخلوق كامل االنسانية كالرجل بل كانت تورث مع التمتع ، وكان يرثها االبن االكرب للمتوىف ، 

ؤَودة ِسئُلْت بَِاِي َذنِب كما وضح ذلك القران الكرًن يف قولو وكانت ايضاً تولد يف صغرىا  
َ

تعاىل " َوِاَذا ادل
.  فجاء االسالم وضم ذلا من احلقوق مثل الذي عليو لقولو تعاىل (9_8)سورة التكوير االية  (1)قُِتَلْت "

ْعُروِف"
َ

جعل . فكرذنا اماً ، واختاً وبنتاً وزوجًة ، ف(228)سورة االية  (2)" َوذَلُُم ِمثُل اُلذِي َعَلْيِهْن بِْادل
ومل يوجب االسالم فقط نفقة الزوجة بل ان االسالم دعى اىل وجوب نفقة  نفقتها واجبة على الزوج .

االصول ولفروع وكذلك نفقة االوالد لذلك سنتطرق اىل كل نوع من انواع ىذه النفقات وسنبٌن اىم 
 ل ىذه النفقات .عناصرىا وحكمها وسنتطرق ايضاً اىل موقف القانون العراقي وعدة دساتًن عربية حو 

 

 المبحث االول

 ""ماىية النفقة وانواعها

هاء سنتناول يف ىذا ادلبحث ماىية النفقة يف اللغة واالصطالح وكذلك اىم ما قيل يف النفقة من قبل الفق
نفقة الزوجة وكذلك  وسنأخذ بشي من التفصيل النفقة  وكذلك وسنبٌن االشخاص الذي ذبب ذلم 
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ومن اجل بيان ذلك بشكل مفصل سنقسم ىذا  سنتطرق اىل احلاالت اليت تسقط هبا نفقة الزوجة
 ادلبحث اىل مطلبٌن :.

 

 

 .                    ماىية النفقة              :. المطلب االول

 . وحاالت اسقاطها النفقة اني :. انواع المطلب الث

 المطلب االول 

 " ماىية النفقة "

 

النفقة لغًة:. يف لفظة "نفق" يف معرض داللتها اللغوية : نفق الشي مضي ونفذ وقد جاء يف القران يف 
خشيَة االنفاق" أي خشية ان ىذا ادلعىن قولو تعاىل : " قِل لو أَنِتَم سَبِلُكوَن َخزِأئن رضبَة رىِب اذاَ اَلُمَسُكتَم 

مالق يف ىنا كاأليفنيو االنفاق وخشية الفقر واالفتقار " يقال انفق فالن : اذا نفق مالو فافتقر فاألنفاق 
قولو تعاىل " واَل تَقِتلٌوا اَوالٌدكِم َخشيُة اماُلَق " وقال ابو عبيد : أي خشية الفناء والفساد وفال قتادة : 

 .(1)لزاد ينفق : نفق وانفق القوم فينخشية النافق وحكي نفق ا

وال  والنفقات : صبع نفقة ، والنفقة : مأخوذة من االنفاق . وىو يف االصل دبعىن االخراج والنفاذ
. والنفقة : مشتقة من النفوق واذلالك يقال : نفقت الدابة نفوقاً : أي (2)يستعمل االنفاق اال يف اخلًن 

ماتت وىلكت وىي تطلق على ما يبذلو االنسان من الدراىم وحنوىا فيما زنتاجو ىو او غًنه وذبمع 
 .(3)على نفقات 

 .(1)تعرف النفقة اصطالحاً : باهنا كفاية من شنونو بادلعروف قوتاً وكسوة ومسكناً ، وتوابعها اصطالحاً : 
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وكذلك يعرف بانو ما يصرفو الزوج على زوجتو واواله واقاربو من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يلزم 
 .(2)حبسب ادلتعارف بٌن الناس وحسب وسع الزوج للمعيشة 

، وىي يف رلملها متقاربة فقد عرفها احلنفية باهنا : فقهاً : لقد عرف الفقهاء النفقة تعريفات عديدة 
 .(4). وعرفها ادلالكية باهنا ما بو قوام معتاد حال االدمي دون سرف (3)االدرار على الشي دبا يقوم بقائو 

ج ما ليس معتاد يف قوت االدمي  قالوا : فخرج ما بو قوام معتاد غًن االدمي كالتنب للبهائم ، وخر 
كاحللوى والفواكو ، فليست بنفقة شرعية . وخرج ما كان سرفاً ، وىو الزائد على العادة بٌن الناس يف 

.واقتصر الشافعية على تعريف النفقة : باهنا مأخوذة من االنفاق وىو االخراج ، وال (5)نفقة ادلستلذة 
 .(7).وعرفها احلنابلة بأهنا : كفاية من شنونو طعاماً وكسوة ومسكناً وتوابعها (6)يستعمل اال يف اخلًن 

فادخلوا الكسوة والسكىن يف النفقة ؛ الن من وجبت ذلا نفقة وجبت ذلا الكسوة والسكىن باتفاق 
 .(8)الفقهاء 

______________________ 

 .45،ص ضبدي ،مصدر سابق _ أذ. عبد العزيز مربوك اال (1)
(2) _book_ bhb ? bid =9709./waqtca.com  
 .193، ص 2113،  1، دمشق ، ط_االمام الشوكاين ،" فتح القدير" (3)
 .193، ص 1، ط1_ العالمة زلمد بن عبداهلل اخلرشي ، "شرح اخلرشي"، دار الفكر العريب ،ج (4)
 .591_ ينظر حاشية الصاوي على الشرح الصغًن ، ص  (5)
 .311،ص 2111، 1الكتب العلمية ، ط _زلمد بن اضبد اخلطيب ،"مغين احملتاج"، دار (6)
 .113_ينظر كشاف القناع ، ص  (7)
 .22، ص  _االمام عالء الدين ،" بدائع الصنائع "، دمشق ، طبعة جديدة   (8)

 

 المبحث الثاني

 عناصر النفقة وكيفية اقامة دعوى النفقة""
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ومن اجل ذلك سوف  سنتناول ىذا ادلبحث اىم عناصر النفقة واألسس اليت تقوم عليها تقدير النفقة
 نقسم ىذا ادلبحث اىل مطلبٌن :.

 

 . ول :. عناصر النفقة ب االالمطل

 النفقة   .  لمطلب الثاني :. اسس تقديرا

 المطلب االول

 "عناصر النفقة وطرق تقديرىا"

 

 عناصر النفقة  :،والً ا

( على ما يلي : ) تشمل النفقة الطعام ، والكسوة والسكن 22( من المادة )2نصت الفقرة )
 ولوازمها ، واجرة الطبيب بالقدر المعروف ، وخدمة الزوجة التي يكون المثالها ( معين .

 أ_ نفقة الطعام :

ذىب الحنفية الى ان نفقة الطعام غير مقدرة في نفسها ، وانما يجب للزوجة من الطعام ما يكفيها 
يتولى بنفسو االنفاق عليها ، فليس . فان كانت مقيمة في بيت الزوج كما ىو عرف الناس ،وكان 

بذلك   لها ان تطلب تقدير نفقة لها على زوجها . اما اذا اخل بواجبو تجاىها ، وقصر في القيام
كان لها حينئذ ان تطلب تحديد مقدار من النفقة لتتولى ىي االنفاق منو على نفسها . والنفقة 
التي يقررىا الزوج على نفسو ، او يفرضها القاضي يصح ان تكون من الطعام كالخبز واللحم مثاًل 

 .(1)ويصح ان تكون نقوداً . كما ىو الحال في النفقات التي تفرضها المحاكم اليوم 

 _السكن 2
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، ويتناسب مع قدرتو المالية ، ويشترط ان يكون على  على الزوج ان يهيئ لزوجنو مسكنًا يليق بها 
كل ما ىو ضروري كاألثاث والفراش واالدوات المنزلية وغيرىا ، والموقع المناسب ، وان يكون 

 .(2)خالياً من سكنى الغير ، وغيرىا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 .141، ص 1972،  1، ج 1، "االحوال الشخصية"، بغداد ، ط الكبيسيد. اضبد 

(2.)social\o\75244 ./www .alukh.net 

 الكسوة_3

كسوة الزوجة واجبة من وقت العقد الصحيح بالشروط اليت ذبب هبا النفقة ، وىي ما ربتاج اليها لزوجة 
من الثياب مما يتناسب مع حالتو ادلادية ومنزلتو االجتماعية ، ويرجع يف تقدير ذلك اىل العرف ، وقد 
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للصيف واالخرى للشتاء ، وال نص الفقهاء على ان الواجب االصلي كسوتان يف كل سنة ، احدذنا 
 رنب غًنذنا اال اذا ثبت عدم كفايتهما .

 _ اجرة التطبيب4

نصت الفقرة الثانية من ادلادة الرابعة والعشرين على ان اجرة التطبيب حق للزوجة على الزوج بالقدر 
نو على : ( م7( من ادلادة )1ادلعروف ، وىذه الفقرة ماخوذة من القانون السوري الذي نصت الفقرة )

ان النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر ادلعروف ، وخدمة الزوجة اليت يكون 
دلثلها خادم . اال ان الفقهاء خادم . احلنفية يرونان عالج الزوجة من اجرة الطبيب وشبن الدواء وما سوى 

ونفقتها من ماذلا اذا كانت غنية ، ومن مال ذلك ، ال يلزم الزوج؛ النو ليس من النفقة ، وادنا عالجها 
.وقد عاب بعض (2)نفقتها على فرض عدم زواجها ان كانت فقًنة . وهبذا قال اجلعفرية ايضاً من تلزمو 

حسين النية على األحناف رايهم ىذا وابدى عجبو من ىذا االذباه الذي يتناىف وادلرؤة حسب رأيو . وقد 
تشريعية يف ىذا احلكم عند احلنفية ، وغمض عليو روح التقنٌن احملدد فات ىذا الكاتب ، جانب الدقة ال

(1). 

 

 

 

 

_________________________ 

 .142د. اضبد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص (_ 1)

 _ نفقة اخلادم 5

 حاجة الزوجة للخادم :
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اتفق صبهور الفقها من احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة على وجوب خادم للمرأة على نفقة زوجها 
 مع تباين الشروط فيما بينهم _ واستدلوا على وجوب اخلادم بالقران الكرًن وادلعقول :

 القران الكرًن : 

 قال تعاىل " وعاشروىن بادلعروف " 

 وجو الداللة : امر اهلل الزوج بادلعاشرة بادلعروف ، ومن ادلعروف ان يقيم الزوج من سندمها .

 :ادلعقول 

 أ_ قياس اخلادم على النفقة ، جبامع ان كل منهما ربتاج اليو الزوجة على الدوام .

اصالح الطعام ذلا ، واخلادم ينوب عن الزوج يف ب_ ان الزوج ملزم بالقيام حبوائج زوجتو ، ومن ذلك 
 ذلك .

 شروط وجوب اخلادم :

 الشرط االول : اليسار :

 اختلف الفقهاء يف اشرتاط اليسار ؛ لوجوب اخدام ادلرأة على زوجها على مذىبٌن :

ة يف ادلذىب االول : ال رنب اخدام ادلرأة على زوجها ، اال اذا كان مؤسر ، وىذا ما ذىب اليو احلنفي
 .(1)االصح وادلالكية واحلنابلة 

 

________________________ 

(_حبث تقدم بو الطالب جاسم جودة علي العاصي ،"نفقة الزوجة يف الفقو االسالمي ، اجلامعة االسالمية غزة 1)
 .122، ص 2117،

ادلذىب الثاين :رنب ادلرأة على زوجها يف اليسر والعسر ، وىو ما ذىب اليو احلنفية يف قول مرجوح ، 
 والشافعية .
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 االدلة : 

 اوالً :. ادلة اجلمهور :

 استدل القائلون بعدم وجوب نفقة اخلادم على الزوج ادلعسر بالقران الكرًن وادلعقول :

 _ القران الكرًن :1

 ولَينفُق ذُو َسَعَة ِمْن َسعتَو َوَمَن قُدَر عليو رِْزقُو فَ ْلينفْق مماً اَتاُه اهلل (قال اهلل تعاىل ) 

 وجو الداللة : 

اوجب اهلل نفقة الزوجة بقدر سعة الزوج ، فان كان معسراً مل يكلف بشيء ؛ الن اهلل مل يرزقو شيئاً ينفق 
  نفقة األخدام .منو ، فتسقط عنو نفقة الزوجة ما دام معسراً ، ومن باب اوىل

 : _ ادلعقول 2

 أ_ ان اخلادم لزيادة التنعم ؛ فال يلزم اال يف حالة اليسار ؛ الن ادلعسر ال يلزمو اال ادىن الكفاية .

 ب_ ان ادلرأة قد تكتفي خبدمة نفسها اذا اعسر زوجها .

دم ؛ الن ج_ ان الزوج ادلعسر ال يكلف فوق طاقتو بتحمل نفقة اخدام زوجتو ، وان كانت ممن زب
 .(1)الضر ال يزال بالضرر 

 

 

_______________________ 

 .123(_ الطالب جاسم جودة علي ، مصدر سابق ، ص 1)

 :ادلة ادلذىب الثاين :ثانياً 

 استدل القائلون وجوب اخدام ادلرأة على زوجها يف العسر واليسر بالقران الكرًن وادلعقول :
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 _ القران الكرًن :1

 قال تعاىل : "َوَعَاِشُروىَن بادلعروِف "

 وجو الداللة : ان من ادلعاشرة بادلعروف ان يقيم الزوج المرأتو من سندمها .

 _ ادلعقول : 2

أ_ ان نفقة االخدام تبع لنفقة الزوجة ، ونفقتها واجبة على زوجها ، فكذلك نفقة اخدامها كسائر 
 ادلؤن.

 .(1)ب_ ان كفاية ادلرأة واجبة على زوجها ، ومن سبام كفايتها اخدامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .124(_الطالب جاسم جودة علي ، مصدر سابق ، ص 1)

 المطلب الثاني

 اسس تقدير النفقة""
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 اذا اراد القاضي ان يقدر نفقة الزوجة فالبد ان يراعي ما يلي :

او عسراً ، وقد كان العمل قبل صدور القانون يقتضي فقط اعتبار حال اواًل: حالة الزوج ادلادية يسراً 
ذلا نفقة اليسار ولو كانت فقًنة ، الزوج ادلالية ، وال يؤثر يف ذلك حال الزوجة . فاذا كان مؤسراً فرض 

واذا كان معسراً فرض ذلا نفقة االعسار ولو كانت غنية .اىل ىذا  ذىب الشافعية ، وىوه الرأي ادلختار 
قدر عْليوِ  رزقُو فَليفْق مما اتاُه اهلل أل  عند احلنفية ، استدالالً بقولو تعاىل :) لينفْق ذو َسعًة ْمَن سعتَو وْمَن ٌ

 25من قانون  16.وهبذا اخذ القانون ادلصري فقد نصت ادلادة 7 ماَ ءاتَاىاَ ( الطالق :يكلف اهلل االْ 
على انو ) تقدر نفقة الزوجة على زوجها حبسب حال الزوج يسراً او عسراً مهما كانت  1959لسنة 

 حالة الزوج ( .

ذىبوا اىل ان التقدير رنب ان اال ان ادلشرع العراقي قد اخذ راي ادلالكية واحلنابلة وبعض احلنفية الذين 
يراعي حالة الزوجٌن معاً . فان كان موسرين فرضة نفقة اليسار ، واذا كان معسرين فرضت نفقة 

االعسار ، فاذا كان الزوج غنياً والزوجة فقًنة، فرضت نفقة الوسط اكثر من نفقة االعسار ، واقل من 
فرضت نفقة الوسط اكثر من نفقة االعسار واقل  ىي الغنية وكان ىو الفقًن ،نفقة اليسار .فاذا كانت 

من القانون العراقي . فقالت :) تقدير النفقة  27من نفقة اليسار ايضاً . وعلى ىذا ما نصت ادلادة 
 للزوجة على زوجها حبسب حالتيهما يسراً او عسراً (

 

 

________________________ 

 .131(_ اضبد الكبيسي ، مصدر سابق ،ص 1)

من رللة االحوال الشخصية  58وىو يقتفي بذلك اثر ادلشرع ادلشرع التونسي . فقد جاء يف الفصل 
 .(1)التونسية ما يأيت : ) تقدير النفقة بقدر وسع ادلنفق وحال ادلنفق عليو 
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ومما ال شك فيو ان الرأي االول اوىل اآلراء باألخذ بو ، وىو ما اخذ بو القانون ادلصري واالردين 
 والسوري ؛ لقوة ادلة القائلٌن بو .

، وال بد من ثانياً: حال االسعار من ارتفاع واخنفاض ؛ الن ما يفرض للزوجة ادنا ىو شبن دلا يلزمها 
االنتباه اىل ان مراعاة حال الزوج وحال االسعار ، كما ذبب عند فرض النفقة ذبب _ ايضاً _ بعد 

اىل االحسن ، او تغًنت االسعار ، وجب على القاضي _ بناء فرضها . فاذا ما تغًن حال الزوج ادلالية 
على طلب الزوجة _ ان يعدل نفقتها دبا يناسب الوضع اجلديد ، وكذلك العكس _ بناء على طلب 

 الزوج .

 وقد نصت ادلادة الثامنة والعشرون على ما يلي :

 بلد ._ ذبوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوجٌن ادلالية ، واسعار ال1

 _ تقبل دعوى الزيادة او النقص يف النفقة ادلفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .2

وحالة الطوارئ اليت اشارت اليو الفقرة الثانية ال تقتصر على حالة احلرب فقط بل تشمل كذلك ، ماذا 
سب مااًل فصل ادلوظف من وظيفتو جاز لو ان يطلب زبفيض النفقة . او كان معسراً مث ورث ثروة او ك

 .(2)يف حالة مفاجئة ، جاز ذلا ان تطلب زيادة النفقة ادلفروضة ذلا 

 

 

 

_________________________ 

 .wwwe-gustice.tn 11(_رللة االحوال الشخصية التونسية ص1)

 .138(_ اضبد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 2)

اال ان القضاء العراقي جرى على عدم التقيد حبدوث الطوارئ . وادنا تقبل دعوى الزوج او الزوجة اذا ما 
استطاع كل منهما ان يثبت دعواه . وتقبل الزيادة او النقص اكثر من مرة اذا دعت احلاجة اىل ذلك  
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انو )ترد دعوى ة، والذي نص على 1962-7-3وادلؤرخ يف  396كما جاء يف قرار التمييز رقم 
زبفيض النفقة بسبب اقامتها مرتٌن اذ رنوز اقامة دعوى زيادة النفقة وانقاصها ورفعها مرات عديدة 

 بالنظر للظروف واحلاجة (.

 _ امتناع الزوج عن اداء النفقة :

كان القضاء يف العراق _ قبل صدور قانون االحوال الشخصية _ على مذىب احلنفية يف مسالة امتناع 
ديناً على الزوج بشرط ان عن اداء النفقة لزوجتو ويتلخص رأيهم يف ان النفقة تكون _ حينئذ _  الزوج

تكون مفروضة قبل القاضي ، او فرضها الزوج على نفسو بالرتاضي . فان كان لو مال ظاىر ، باع 
ق يف طلب القاضي من مالو جرباً واعطى الزوجة نفقتها . وان مل يكن لو مال ظاىر ، كان للزوجة احل

حبسو ، وال يسقط دين النفقة باحلبس ، وال احلبس من بيع ما يظهر من اموال ؛ الن احلبس ليس 
عوضاً عن النفقة الواجبة وادنا ىو وسيلة للحمل على االداء . وىذا كلو يف حالة كون الزوج مؤسراً . فان  

 .(1)ة الزوج ان تستدين على ذمكان معسراً فال زنق للقاضي حبسو ، وللزوجة حينئذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 .139(_ اضبد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 1)
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 الخاتمة

ادلتواضعة اليت اسأل حلمد هلل الذي اعانين على اسبام ىذا البحث ، ووفقين ألخراجو على ىذه الصورة ا
اهلل ذلا القبول ، وقبل ان اضع القلم اجد من الالزم علي ان اسجل اىم النتائج اليت توصلت ذلا من 

 خالل البحث ، مث اتبعها بأىم التوصيات ، وذلك كما يلي :

 :. نتائج البحث : اوالً 

 خلص البحث اىل عدة نتائج اذنها :

 _ عناية االسالم احلنيف باألسرة ادلسلمة ،وحل مشاكلها .1

 _ يظهر يف البحث مدى احساس االسالم بتحقيق التوازن بٌن احلقوق والواجبات يف االسرة .2

 قتها ._ ان تقصًن الزوجة يف حقوق زوجها ، كخروجها للعمل من دون اذنو يسقط نف3

 تقصًن الزوج يف حوائج زوجتو مع قدرتو على ذلك ، يعرضو لسخط اهلل سبحانو وتعاىل ._ ان 4

_ ان احلياة الزوجية ليست رلرد حقوق وواجبات ، ولكنها امسى من ذلك، فهي مودة ورضبة فعلى 5
 الزوجٌن االلتزام هبذه ادلعاين .

  التوصياتثانياً:. 

 وخصوصاً احلقوق والواجبات ادلرتتبة على كل من الزوجٌن ._ نشر الوعي بفقو الزواج ، 1

_ ان حبس الزوج ادلعسر بناء على دعوى الزوجة ، فيو اجحاف حبق الزج ، لذا نوصي القائمٌن على 2
 احملاكم بأنظاره اىل ميسرة .
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