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 وأنار أبصارنا  ،  وشرفنا بالقرآن  ، الحمد هللا الذي أعزنا باإلسالم 
 والصـالة   ،  وهدانا إليه صـراطاً مسـتقيماً    ، وبصائرنا بمنهج التوحيد 

    هاديـاً ومبشـراً    ، أرسله ربـه      القائد محمد بن عبد اهللا       لنبيم على ا  والسال
 وعلماء األمة أعـالم   ،  ورضي اهللا عن صحابة الرسول الكرام  ، ونذيراً 

 ومن سار على دربهم بهدى وإحسان وصالٍح إلـى   ، الورى الهدى وأئمة 
 .بعد أما .. يوم الدين 

 

 - سبحانه وتعـالى     -ي اهللا   فهذا البحث العلمي هو نتاج عمل وفقن      
 بعد االنتهاء من دراسة مقررات ومسـاقات  تخصـص القضـاء     ، إليه  

 أعرضه بفصوله ومباحثه ومطالبه حتى يرى النور بحـول اهللا   ، الشرعي 
 حتى أستكمل به متطلبات نيـل درجـة    ،- بعون اهللا -وقوته بعد إجازته 

 . الماجستير في تخصص القضاء الشرعي 
 

 ما أحببت أن يكون لي إسـهام فـي خدمـة هـذا الـدين                    وكثيراً
العظيم، وأن أكون ممن يتتلمذون على أيدي العظماء الكـرام مـن علمـاء                 

 وبعد أن شرفني اهللا تعالى بااللتحـاق بموكـب طلبـة العلـم      ، هذه األمة 
 فقـد قـررت أن           ،  وبعـد استشـارة وبحـث وتمحـيص      ، الشـرعي  

  فاخترت عنوانـه ،  ، بحث العلمي بما آتاني اهللا من قوةأخوض غمار هذا ال
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 إقرارها - بحمد اهللا – وقدمته على شكل خطة منهجية تم  ، وسبرت غوره 
 . والموافقة عليها
�

 :��� ا���ر ا�
�	�ع 
 

 :  منها  ، هذا الموضوع لعدة  أسبابيرجع اختياري ل
 
 ما يمنحني اهللا  وبكل ،   الشوق لخدمة هذا الدين بكل جهد مستطاع  .1

 .  والفائدة المبتغاة  ،  وفي ذلك الخير العميم  ، من قوة 
 

 التي هي أساس وقـوام   ،   ِصلَةُ هذا الموضوع  باألسرة المسلمة  .2
 . وركيزة العطاء فيه   ، المجتمع المسلم 

 
   وجود العديد من اإلشكاليات في المجتمع فيما يخص قضايا النفقة  .3

 ت التي ال يقرها شرع اهللا فيما يختص بنفقة الزوجة  وبروز بعض الحاال ،

 .  إلى غير ذلك من أمور  ، فيها ها  من حيث التالعب بها وهضم حق ،

 
 العملي  طبيقعندما تم تكليفي بالت   هذا البحث   قد تم اختيار موضوع     و

  أمر الدعاوى التـي ترفـع   استرعاني  حيث  ، في مقر المحكمة الشرعية 
  خـالل –جدت أن نصف الدعاوى المقدمة للمحكمة أو أكثر  ألني و ، فيها 

  ، ، فأثار هذا األمر انتباهي تعلق بالنفقة الزوجية ي -سنة واحدة على األقل 
 لخدمـة دينـي وأمتـي     ، واستجمعت رغبتي للكتابة في هذا الموضـوع  

 ال ألضيف مصنفاً آخر يضم إلـى آالف أو ماليـين الكتـب     ،  وقضيتي
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 وإنما ليكون لي إسهام حقيقي في  جمع المعارف والحقـائق   ، ة خطوطالم
 وإخراجها للنور بيضاء ال سوء فيها  ، معاصرةوبرمجتها وفق رؤية علمية 

 . بعون اهللا 
 

 قـد الزواج قائم على التعاون والتكافل والترابط ، و    والمعلوم أن   
 بعضهم  هللابما فضل ا   على النساء ل  ا القوامة ميزة يختص بها الرج      اهللا جعل

، فإن اإلسالم قد فرض عليه أن ينفـق          من أموالهم    وا وبما أنفق  على بعض   
، فصـارت    إلى عصمتهقد دخلت وأن يتكفل بحاجاتها ألنها  على زوجه ،

فعليه أن يفي بالتزاماته نحوها بمـا يكفيهـا مؤونتهـا دون            محبوسةً عليه ،    
 . أو تقتير إسراٍف

 
 و فـي جلسـات       المحـاكم  ةأروقفي  ومن واقع الدعاوى المتدافعة     

لتبيـان  ؛  ورغبة مني في البحث والتنقيب والتحليـل   ،  القضاء الشرعي 
أتقدم بهذا البحث بما بذل فيه من  فإني  ، عة الحقائق بصورة منقحة ومستجم

 .جهٍد متواضع 
�
�

��� ا��را�ت ا��
 

ـ  ، ةعلمي إلى المكتبات ال ت بموضوع البحث    لقد رجع   يوطال بحث
أهل الفقه في مصنفاتهم وكتبهم الفقهية      ان ذلك للوقوف على ما أثبته       في مظ 

 : إلى النتيجة اآلتية ت وقد خلص.. 
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 حتـى ال   ، لسؤال عن موضوع هذا البحث في اجهود حثيثة بعد 
 أو تبديد للطاقة فيمـا عـدا موضـوع     ، يكون هناك تكرار للمادة العلمية 

.. اقع تعليمية في فلسطين وخارجها شمل نطاق البحث عدة موفقد   ، البحث
األول والثاني من    للتعرف على ما كتبه طلبة الفوج        –مبتدئاً بجامعة الخليل    
 ردنيـة الجامعة األف ،  ماراً بجامعة النجاح الوطنية -طلبة القضاء الشرعي 

 حيث تمكنت من الحصول على قائمة مفصلة بالرسائل العلمية  ، في عمان 
 حيث توفرت لدى الباحث  ،  في مجاالت متعددة  ، مية في الشريعة اإلسال

 وقائمـة   ، نسخة عن رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعة األردنيـة  
أخرى تم الحصول عليها من القاعة الهاشمية في عمان تتناول الرسائل فـي           

 ،  كالجامعة األردنية وجامعة آل البيت ، وجامعة النجاح ، جامعات متعددة 
 ..امعة الجزائر وجامعة اإلسكندرية وغيرها  وج

 

ولم يدخر الباحث جهداً في سؤال أهل العلم الشرعي الذين يعرفهم           
 وقـد   ، من أجل الحصول على صورة إجمالية تتعلق بالموضوع المحـدد  

 : كانت خالصة ما توصلت إليه ما يلي 
 

جل ما تم الحصول عليه بعد البحث والتقصي والسؤال هو خلـو            
احة الفقهية من مصنٍف أو مؤلٍف أو كتاب أو رسالة علمية متخصصـة             الس

يتناول موضوع النفقة الواجبة على الزوج بالمنهجية التي سـأتناولها، فـي            
 : حين تناولت األبحاث الفقهية جانبين اثنين 

 

حيث تم تأليف كتب عن النفقـات بوجـه     ،  جانب العموم:األول 
 وهي أمور لم  ، بوين واألقارب وغيرها  بحيث تشتمل على نفقة األ ، عام
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 فكان ممـا يميـز    ، أعمد إلى تناولها بشكل رئيس في  موضوع دراستي 
 -:خطة رسالتي عن هذه المصنفات 

 
 

 وهذا يعطي  ، االقتصار في موضوع النفقة على عنوان البحث  ) أ
متخصصـاً   بما ييسر لها بحثاً  ، قوةً للبحث وتعمقاً في هذه الجزئية الفقهية 

 وعليها سـيتم التركيـز    ،  فهي محور الرسالة  ، ودراسة موسعة وشاملة 
 .بعون اهللا 

 
أن هذه الخطة تشتمل على نظرة قانونيـة قضـائية تـربط             ) ب

 ..األحكام الشرعية باإلجراءات القضائية المعمول بها في المحاكم الشرعية 
 

لتي وقعت تحت    ويتمثل في المصنفات والمؤلفات الفقهية ا      :الثاني  
حيث تم الوقوف على عـدة كتـب        .. يدي أثناء البحث عن موضوع النفقة       

 : فقهية حديثة تناولت جزئيات خاصة تتعلق بالنفقة ، وهي على  ضربين 
 

كـأن  ..  الجانب الشرعي الخالي عن اإلجراءات القضـائية         )1
 أو نفقة الزوجـة علـى نفسـها      ، يتناول الباحث موضوع سكنى الزوجة 

 ..  إلى غير ذلك من الموضوعات الجزئية للبحث الذي أقدمه  ، الها وعي
 

 حيث تـم الوقـوف علـى كتـب تتعلـق       ،  الجانب القضائي  )2
 وقرارات المحاكم في هذا  ، بموضوع اإلجراءات التي تتم في قضايا النفقة 

 .. دون التركيز على الجزئيات الفقهية المتعلقة بالنفقة الزوجية  ، الصدد 
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 فإني ُأعرف    – مع االعتراف بالفضل لكل من ساهم وخدم         –لك  ولذ
 :   هذا البحثما امتاز بهالقارئ الكريم على 

 

أن موضوع النفقة الواجبة على الزوج سيتم بحثه بحثاً علمياً ) أ 
 .يتناول الموضوع بشموليته ما بين الفقه وإجراءات التقاضي .. شامال 

 

وان أي كتاب أو مصنف يتناول      لم يتفق موضوع البحث مع عن     ) ب
 . الجوانب المطروحة في هذه الرسالة بعينها 

 

�

 "! � إ��اد ا����
 

 : اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي المتمثل بالخطوات التالية 
 

 صلى اهللا – و أحاديث المصطفى  ، الوقوف على آيات اهللا ودالالتها  .1
ئل واآلراء مـع التوثيـق       لبيان التأصيل الشرعي للمسا    –عليه وسلم   
ودالالت  و الشـروح  الرجوع إلـى كتـب  التفسـير   ب  ، السليم لها

من حيث المعـاني    البحث  في  األحاديث للحصول على رؤية متكاملة      
 . واألحكام الشرعية والثروة الفقهية   

 

عزو األحاديث إلى مصادرها األصلية ، والحكم عليها إن كانت فـي           .2
 . غير الصحيحين 
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  ،  إلى المراجع والمصادر األصلية المعتمدة في كل مـذهب  الرجوع .3
من الكتـب     الدليل أو المعرفة من مصدرها السليم،      الوقوف على ليتم  

 . مع التوثيق السليم منها   ، المعتمدة في كل مذهب فقهي 
 

األلفاظ واالصطالحات   استخدام المعاجم اللغوية والفقهية لبيان معاني      .4
 .ث التي استخدمت في البح

 

عرض آراء العلماء في المسائل المتعلقة بالقضايا التي يـتم بحثهـا             .5
 ..ضمن سياق الخطة مع االستدالل بالدليل 

 

الترجيح بين اآلراء الفقهية الموجـودة فـي         إلى   – غالباً   –اعمد  أنني   .6
 وذلك عند اختالف آراء العلماء  ،   تبعاً لقوة الدليلثنايا هذه الرسالة

 . تحري الدقة في الموضوع  مع   المسألة ،في
  

 ا�����#� 
 

 .على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة  البحث اشتمل
 

  ،  ومـنهج الدراسـة    ، لموضـوع  ا فيها سبب اختيـار  و لمقدمة ،ا •
 مـوجزة عـن   مع بيان فكـرة   ، والدراسات السابقة في الموضوع 

 .البحث 
 

 توأبـرز   ، الـزواج    عن عقـد  المبحث التمهيدي ، وتحدثت فيه •
 والتعاون والتكافل والتعـايش فـي   عن أهميةو ، مشروعيته وحكمته

  . الزواج
 



 13

وفيـه عـدة     ، مسؤولية الرجل في الحياة الزوجية : الفصل األول  •
الزوج على الزوجة في األسرة ، ونفقة الفتاة قبـل          كقوامة  مباحث ،   

 . كالمهر والجهاز متطلبات الزواج الزواج وبعده ، ثم تحدثت عن 
 

وفيه المباحث والمطالب   نفقة الزوجة في اإلسالم ،:  الفصل الثاني  •
 : التالية 

 . تعريف النفقة لغة واصطالحاً  .1

 . مشروعية نفقة الزوجة  .2

 . الحكمة من تشريع النفقة  .3

 . النفقة في قانون األحوال الشخصية  .4

 . سبب وجوب النفقة  .5

 والشـراب ، الكسـوة ،   الطعام: [ وفيه المطالب التالية  : أنواع النفقة    .6
السكنى ، تطبيب الزوجة المريضة ، نفقة الزوجة الرتقاء أو القرناء ، خدمة             

 ] . الزوجة التي يكون لمثلها خدم 

 . وقت وجوب النفقة  .7

 . سريان النفقة  .8

 . شروط استحقاق النفقة  .9

 . المعيار في تقدير النفقة  .10

 . اختالف العلماء في أصل التقدير  .11

 . فقة واألثر المترتب عليه تعديل مقدار الن .12

 . المدة التي تفرض فيها النفقة  .13

 . استبدال أعيان النفقة بالنقود  .14
 

  : وفيه المباحث التالية . قضايا تتعلق بالنفقة : الفصل الثالث  •
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 . عدم دفع الزوج النفقة لزوجته  .1
 . نفقة زوجة الغائب  .2

 . دين النفقة  .3

 . المقاصة بدين النفقة  .4

 . ة للنفقة ثم حصول موت أو طالق استيفاء الزوج .5

 . نفقة الزوجة المحبوسة  .6

 . اإلبراء من النفقة  .7

 . أخذ الزوجة كفيالً بالنفقة  .8

 . تنازع الزوجين بالنفقة  .9

 . نفقة المنكوحة بعقد فاسد ، والموطوءة بشبهة  .10

 . نفقة المالعنة وابنها  .11

 
ت للسفر  والخروج من البي   النفقة حال العمل والنشوز   : الفصل الرابع    •

 : وفيه المباحث التالية .. ونحوه 
 

 . وضمنته عدة مطالب  .. نفقة الزوجة المحترفة .1

 . وفيه عدة مطالب .. نشوز الزوجة  .2

 . ما تسقط به النفقة   .3
 

أحوال مخصوصة تجب فيها النفقة ، وموقف لجان        : الخامس  الفصل   •
 : وفيها المباحث اآلتية .. المرأة فيها 

 . نفقة الوالدة  .1
 . قة المطلقات والمعتدات نف .2

 . نفقات تجهيز وتكفين الزوجة  .3
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 . فرض النفقة للزوجة حال اختالف الدين ألحد الزوجين  .4

موقف اللجان النسوية ومنظمات حقوق المرأة مـن قضـايا           .5
 . وقد ضمنته عدة مطالب .. النفقة 

 

اإلجراءات القضائية لدعوى النفقة ، وفيه المباحث       : الفصل السادس    •
  :اآلتية

 . أهمية الدعوى والتعريف بها ، وفيه عدة مطالب  .1
 . صحة الدعوى  .2

 . اإلجراءات القضائية لطلب النفقة وتعديلها  .3

 . إجراءات دعوى النفقة حال غياب المدعى عليه  .4

 . تقدير النفقة قضائياً ، وفيه عدة مطالب  .5

 . إصدار الحكم في الدعوى  .6

 . تعذر تحصيل النفقة بعد الحكم بها  .7

ع الموضوعية والشكلية الواردة في قضايا النفقة ، وفيه         الدفو .8
 . مجموعة مطالب 

 . تعجيل دفع النفقة للزوجة بقرار قضائي  .9

 
وختمت البحث بخاتمة أدرجت فيها خالصة ما وقفت عليـه          

مجموعة من التوصـيات الختاميـة ، مـع         في هذا البحث ، ثم وضعت       
صادر والمراجع ،   وضع فهرس لآليات ، وآخر لألحاديث ، وفهرس للم        

 . مع فهرس للموضوعات التي اشتمل عليها البحث 
�
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����� �� �	
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����
����
����
� �����  �����  �����  ����� ������������������������ ���� ���� ����     
        



 16

�
�
�

	��9��9زא	���و�



 17

 
 

 
 المبحث التمهيدي

 
 عقد الزواج 

 
 :وفيه المباحث التالية 

  
 . حكمة عقد الزواج ومشروعيته  •

 . أهمية التكافل والتعاون في الزواج  •
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وقد شرع اهللا  ،جاء التشريع اإلسالمي محققاً للمصالح ودارئاً للمفاسد 

 وطريق  ،  ما يسير لهم حياتهم على منهاج سليم كتابه المجيدلعباده في ثنايا 
 واعتنى بها وبجزئياتهـا     ولعل من أهم األمور التي راعاها اإلسالم      .. قويم  

 .. موضوع الزواج وأحكامه ومتعلقاته 
 

فقد تضافرت اآليات القرآنية التي تشتمل علـى مشـروعية الـزواج        
 وبينت السنّة النبوية تلك اآليات وما تنطوي عليـه مـن    ، وحكمه وحكمته 

،  وسائر القضايا المتعلقة بـه   ، أحكام شرعية  فيما يتعلق بالنكاح  وأهميته 
 : وسيتم بحث المطلب من خالل مسألتين 

 
  . حكمة الزواج : المسألة األولى 

 
 وتوحد رغبتين من مكلَّفَين رضيا ببعضهما  ، الزواج اجتماع إرادتين 

 وبشراكة وثيقة بين الـذكر واألنثـى    ، البعض لتسيير عجلة هذه الدنيا معاً 
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 وجعـل   ،  اآلخر في بنيته اللذين أعدهما اهللا تعالى ليتوافق الواحد منهما مع
 .. كل واحد منهما سكناً ومالذاً لآلخر 

 
 قال اهللا  ، فالتزاوج من القواعد التي تسير عليها الخالئق جميعاً . أ  


ــ	 �ــ�����      : (( عــز وجــل  ��
ــ	 �ــ�����      ��ــ� �ــ� �ــ�� ����ــ� ���ــ� ��
ــ	 �ــ�����      ��ــ� �ــ� �ــ�� ����ــ� ���ــ� ��
ــ	 �ــ�����      ��ــ� �ــ� �ــ�� ����ــ� ���ــ� �� ��ــ� �ــ� �ــ�� ����ــ� ���ــ� 
  .]49:الذاريات))[

 
واألنساب  الوسيلة الناجعة لحفظ المياه       الزواج   وجعل اهللا تعالى    .ب  

 . وصيانتها من الضياع 
 

 .تكثر األمم وتتوالد وتتناسل بالزواج . ج 
 
 وتجني األمة ثمار هذه األسرة التي  ،  وفي ظالله تتربى األجيال . د

 . بِنيت لبناتها على المودة والمحبة والتراحم 
 

اإلحصان ، وهو من مقاصد اإلسالم الرئيسة ، وحكمة بينة من           . هـ  
يا : "  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        –ج ، وقد جاء عن رسول اهللا        حكم الزوا 

معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنـه أغـض للبصـر               
  ) .1" ( وأحفظ للفرج 

 
وال غرو أن يكون الزواج منشأ العالقات والروابط األسرية بما يتمتع           

 وجعله أسـاس   ، ا الكريم به هذا العقد من هالة التقديس التي حفّه بها شرعن

                                                           
1
 .  رواه البخاري ومسلم .  
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ـ��   (( (( (( (( :  قال تعـالى   ، األمومة واألبوة واألخوة والعمومة والخؤولة � �ـ��   ��ـ� �ـ��   ��ـ� �ـ��   ��ـ� ���ـ
 ً��!"# $%& ���� ً��'(� ً�)*+ ,��-. ً��/% ��0� �� 1�� ً��!"# $%& ���� ً��'(� ً�)*+ ,��-. ً��/% ��0� �� 1�� ً��!"# $%& ���� ً��'(� ً�)*+ ,��-. ً��/% ��0� �� 1�� ً��!"# $%& ���� ً��'(� ً�)*+ ,��-. ً��/% ��0� ] .  54اآلية : الفرقان  [))))))))��1 �� 

 
 بين اهللا تعالى أن الزواج هو أحـد نـواميس    ،  وبصدد الترغيب به 

 قال  ،  وقدرته وعظمته  ، من آيات اهللا الدالة على بديع صنعه وآية  ، الحياة 
43'� ���� %3ـ�
	          : (( تعالى   ���
*5 ً�����6 	
*7+6 �� 	
 1�� �6 ,��!8 ���          	
43'� ���� %3ـ� ���
*5 ً�����6 	
*7+6 �� 	
 1�� �6 ,��!8 ���          	
43'� ���� %3ـ� ���
*5 ً�����6 	
*7+6 �� 	
 1�� �6 ,��!8 ���          	
43'� ���� %3ـ� ���
*5 ً�����6 	
*7+6 �� 	
 1�� �6 ,��!8 ���

9 !75
ـ���     ��ـ :�!; $< = �4 >?&� @A�9 !75
ـ���     ���ـ :�!; $< = �4 >?&� @A�9 !75
ـ���     ���ـ :�!; $< = �4 >?&� @A�9 !75
ـ���     ���ـ :�!; $< = �4 >?&� @A�فهـذه اآليـة   ] 21: الـروم  )) [ �
تحدث عن قـدرة   ت ، الكريمة جاءت في سياق من اآليات التي سبقتها وتلتها 

 وحقيقة االنسجام التام في كل شيء خلقـه   ، اهللا وآياته في األنفس واآلفاق 
 . اهللا تعالى وأحسن خلقه  

 
 .مشروعية الزواج : المسألة الثانية 

 
 حض اإلسالم على الزواج بنصوصه القرآنية وأحاديـث المبعـوث          

روعية الـزواج     فقد قرر اهللا تعالى مش      - المصطفى عليه  السالم      –بالخير  

	   : ((بقوله عز وجل  B�4ـ��   	�Aـ�)C �� �D�E�� 	
�� F��!G� ��H
+6�   	
B�4ـ��   	�Aـ�)C �� �D�E�� 	
�� F��!G� ��H
+6�   	
B�4ـ��   	�Aـ�)C �� �D�E�� 	
�� F��!G� ��H
+6�   	
B�4ـ��   	�Aـ�)C �� �D�E�� 	
�� F��!G� ��H
+6� ((

�*ـ��      : ((  وقـال أيضـاً    ، ] 32:سورة النور [ �
ـ	 �ـ�  Iـ�J ـ�� ��H
�*ـ��      .ـ�+�
ـ	 �ـ�  Iـ�J ـ�� ��H
�*ـ��      .ـ�+�
ـ	 �ـ�  Iـ�J ـ�� ��H
�*ـ��      .ـ�+�
ـ	 �ـ�  Iـ�J ـ�� ��H
 ))       .ـ�+
 ] .  3اآلية : النساء [ 
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 وقد دعا رسول اهللا من توفرت له اإلمكانـات الجسـدية والنفسـية             
 – صـلى اهللا عليـه وسـلم    –وقال رسول اهللا )  1 ( ، الزواج والمالية إلى 

يـا  : " مخاطباً شباب األمة وحاثاً إياهم على اإلقدام على ما فيـه خيـرهم              

 وقـد أجمعـت    ، ) 2  "( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، معشر الشباب 
  ). 3( األمة على مشروعيته 

 
 أن يهتموا بعقـد     مسلميني لل  اإلسالم ّل على ذلك من التوجيه    وليس أد 

 .الزواج وترتيب آثاره عليه بعد كونه صحيحاً مستكمالً ألركانه وشروطه 
 

 فقـد تـزوج    ،  وقد بين الرسول األكرم أن الزواج من سنة األنبياء 
 وأنكر على من أراد التبتـل       - صلوات اهللا وسالمه عليه      –الرسول األكرم   

  ،  من منهاج رسول اهللا وسنته واعتزال النساء فال يتزوجهن بأن ذلك ليس
  ) . 4 ( فنهاه رسول اهللا  ،  أن عثمان بن مظعون أراد أن يتبتل وردفقد 

                                                           
          606ت  ( البن األثيـر الجـزري      / جامع األصول من أحاديث الرسول      : انظر   . 1

الطبعـة  / بيـروت    –دار إحياء التراث العربي     / محمد حامد الفقى    : تحقيق  ) / هـ  
  ..126-122ص  / 12ج/ عة الراب

رواه البخاري في باب الترغيب في النكاح ، ورواه مسلم في بـاب اسـتحباب                .  2
 .النكاح لمن تاقت إليه نفسه 

أحمـد بـن محمـد      / بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالـك          : انظر. 3
( بعـة عـام   ط/  القاهرة   –شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي      / الصاوي المالكي   

  .373ص  / 1ج ) / م 1952
رواه البخاري في باب ما يكره من التبتل والخصـاء ، ورواه مسـلم فـي بـاب                   . 4

 . استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه 
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 يعترف بما جبل عليـه اإلنسـان مـن          -بحكم واقعيته   -اإلسالم  

طفي الـذي   إهمال للجانب العـا من غير  ،  وميل جنسي  ، تركيب جسمي 
فاألسرة خير منبع للعواطف  ، يتأجج بعد تكوين األسرة وإرساء معالم بنيانها 

 وتغمـره األم بالحنـان     ،  وهي مجتمع مصغر يتزعمـه األب   ، السامية 
 . ويشيع فيه األبناء حياةً تحيا بها األفئدة واألرواح  ، والعطف 

 
 أو  ،  الهانئـة  هذه األسرة متكاملة العناصر ؛ ال تكتب لها الحيـاة 

  ، االستمرارية في العطاء ما لم يسطع منها نور المودة والتراحم والتعـاون  
 وينـال حقوقـه    ، بحيث يقوم كل فرد منها بأداء الواجبات المترتبة عليـه  

 . ومستحقاته 
 

 وتكتـب لهـا    ،  وبذلك تسير سفينة األسرة نحو شاطئ األمـان  
 بحيث ينعكس عن هـذه   ، ها وديمومتها السالمة في العناصر األساسية لقيام

  ، العالقة الودود صورة إيجابية على الناشئة لتقـيهم مزالـق االنحـراف    
 مما يشكل قاعدة فكريـة   ، ولتجنب النشء سلبيات فقدان االنسجام األسري 
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تربوية سليمة تبنى عليها األجيال النابتة في تربة خصبة توفرها هذه األسرة            
 ) .  1 (المعطاءة 

 
التكافـل   وال بد لقيام هذه األسرة على دعائم القوة أن تراعي مبـدأ 

  ،  وقواعد التعايش الجماعي المبني على التعاون والمشـاركة   ، االجتماعي 
فقد حرص اإلسالم أشد الحرص على صيرورة المجتمع المسـلم كالجسـد            

لمعنوية  وان تراعى فيه الجوانب المادية وا ، الواحد في التراحم والتعاطف 
 . التي هي قوام نظام األسرة بصورته األبهى 

 
 وما يكون عليه الزوجان من محبة ومشاعر صادقة يحملونها في          

 يتعدى هذا الوئام والود إلى االلتزام المادي باإلنفاق بين  السراء والضراء ،
 تتعدى الجوانب األخالقية إلى الجوانـب   ، أفراد األسرة وفق شروط معينة 

 نابعة من مفاهيم التضـحية واإليثـار والصـبر واالحتمـال      ، عية االجتما
 ) . 2 (نحو االرتقاء الشامل  والبحث عن مجاالت التقدم والرفعة باألسرة

 
الذي هو من أسمى أهداف الزواج هو في األصل  من  وحفظ النسل

 وفـي   ،  وقد أمرنا بحفظها إيجاباً وسلباً  ، الضرورات الخمس في دين اهللا 
: أحدهما: والحفظ للنفس يكون بأمرين   : (( ك يقول الشاطبي في الموافقات      ذل

 وذلك عبارة عن مراعاتها مـن جانـب    ، ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها 
                                                           

محمد أسعد بـن    . د/ مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية       : انظر   . 1
الطبعـة األولـى     /  السعودية   –ر والتوزيع   دار الهجرة للنش  / أحمد بن مسعود اليوبي     

 . ففيه زيادة تفصيل 249-245ص ) /  م1998(
/ خالد عبد الرحمن العـك      / آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة        : انظر . 2

  .139 - 133ص /الطبعة السابعة /  بيروت –دار المعرفة 
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 وذلـك   ، ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع فيها :  والثاني  ، الوجود 
 ) .1  ))(عبارة عن مراعاتها من جانب العدم 

 
تجد أن اإلسالم أباح الزواج وحـض عليـه مـن جانـب               وبهذا  

 .  وحرم الزنا ونفَّر منه من جانب العدم  ، الوجود 
 
 

                                                           
) /  هــ    790ت  (الشـاطبي   ألبي اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي       / الموافقات  .  1

الطبعة /  السعودية   –دار ابن عفان    / مشهور حسن آل سلمان     : ضبط وتعليق وتخريج    
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً : بتصرف يسير ، وانظر  …18ص  / 2ج / األولى 

) /    ط . د / (  بيـروت  –دار الكتاب العربـي  / عبد القادر عودة   / بالقانون الوضعي   
  .  206 – 202ص  / 1ج 
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 ولقد  ،  ودرجة عظيمة  ، القوامة في المفهوم اإلسالمي رتبة منيفة 
 وجعلوا ذلـك   ،  في فهمهم لمعنى القوامة على المرأة  من الناسكثيرطأ أخ

 وأولئك البعض في فهمهـم المغلـوط هـذا ؛     مفخرة للرجال على النساء ،
 بـل ذهـب    ، من التسلط وفرض الـرأي   ضمن إطاٍريعبرون عن القوامة 

بعضهم إلى اتخاذ هذا المعنى الشرعي األصـيل سـبيال إلـى االسـتبداد              
 فأغفلن أهميـة   ،  وقد فهمه بعض النسوة فهماً سقيماً  ، واالسترقاق للمرأة 

 مما فتح باباً كبيـراً لالخـتالف والنشـوز     ، الرجل وغَضضن من مكانته 
 .. قة والخصام والفر

 
 القيام علـى    : ((في تعريف القوامة بأنها     جاء في المعجم الوسيط     

 ) .  1 )) (األمر أو المال أو والية األمر 
 

 تخـول الرجـل أن      - مستمدة من معناها اللغـوي     -وهذه الميزة   
  وهي تجعله أمام مسؤوليات أسرية ، يضطلع بأمر األسرة وتدبير شؤونها 

 ..عاية األسرة وتأمين مستلزماتها تحتم عليه القيام بواجب ر
 

                                                           
 – عطية الصـوالحي     –عبد الحليم منتصر    .  د –إبراهيم أنيس   . د/  المعجم الوسيط    1

  .798ص / 2ج / الطبعة الثالثة / مجمع اللغة العربية / محمد خلف اهللا أحمد  
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�'K�% L	 C�F  ((: يقول تعالى  �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N����
   	O��� �ـ� �6ـ��O	   �M� ٍQ�% 6+�7ـ�� �ـ� �6ـ��O	   �M� ٍQ�% 6+�7ـ�� �ـ� �6ـ��O	   �M� ٍQ�% 6+�7ـ�� �ـ� �6ـ�:  وجاء في تفسير هذه اآلية  ،  ] 34: النساء  [ )) %��M� ٍQ 6+�7ـ

 أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها  ، الرجل قيم على المرأة (( 
  ) . 1..)) ( ت إذا اعوج

 
وهذه اآلية الكريمة تشير إلى تقرير القاعدة القرآنية التـي بينـت            

، فـإن    ) 2(  وهبي تفضيل الرجل على المرأة       القوامة وأسباب هذه القوامة   
جعلها اهللا للرجـل دون    والقوامة التي  ،للسببية) بما ( الباء في قوله تعالى 

 : مة التي هي من حقه زوجه لها سببان جعلهما اهللا مناط القوا
 

 فالمرأة تفضله  ،  أن فطرة الرجل تختلف عن فطرة المرأة :األول 
 فهي بطبيعتها المجبولة علـى   ، في تربية الولد وترتيب البيت والقيام عليه 

  ،  وبتركيبها العضوي الذي يعينها علـى وظيفتهـا    ، الود والحنان والرقة 
 وأسـرع   ، لإلصابة بـاألمراض  وإن كانت في الوقت نفسه أكثر عرضة 

  ،  وصـحة اإلدراك   ،  مما يؤثر في سالمة التقدير  ، تهيجاً وأقوى انفعاالً 
                                                           

ألبي الفداء إسماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي                    / تفسير القرآن العظيم    .  1
الطبعة / خالد محرم   : تنقيح ومراجعة   /  بيروت   –كتبة العصرية   الم)/ هـ  774( 

مختصر تفسـير ابـن     : وارجع إلى    .. 435-434ص   / 1ج  ) / 1998(األولى  
الطبعـة  /  بيـروت    –دار الفكر   / محمد علي الصابوني    : اختصار وتحقيق   /كثير  

وامة وفيه تعليقات الصابوني على الق     .. 385-384ص   / 1ج  ) / م1999(الثانية  
 .بمضمونها الشرعي  

عالء الدين أبـو بكـر بـن مسـعود          / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : انظر   . 2
طبعة جديدة تحت إشراف مركز البحوث والدراسات   في ) /  هـ 587ت ( الكاساني 

  .24ص  / 4ج )  م 1996( الطبعة األولى /  بيروت –دار الفكر : 
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 وبخاصـة   ، فهي أقل قدرة على مواجهة األمور بعقالنية وتؤدة .. ومن ثم 
 .. إذا كان الحديث يدور حول ملمات وشدائد 

 
 وصحة التقـدير    ولكن الرجل يفضلها في قوته البدنية وقوة التفكير       

 والكدح وراء لقمـة   ،  مما يعده للكفاح ومعالجة المشاق  ، ورباطة الجأش 
 : وهي تدخل فيمن سماهن الشاعر فقال  ، العيش 

  
 بعض األذى لم يدر كيف يجيب   بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له

 )1( به سكتة حتى يقال مريب  فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل
 

 واإلنفاق هنا يشمل دفـع   ، يتولى اإلنفاق على األسرة  أنه :الثاني 
المهر والنفقة للزوجة واألوالد والتكاليف التي ألزمه بها شرع اهللا في كتابه            

وله عليهـا الفضـل    ((  ،  فالرجل أفضل من المرأة في نفسه  ، وسنة نبيه 
����C N�A �'3&�ـ< �����C N�A �'3&�ـ< �����C N�A �'3&�ـ< �����C N�A �'3&�ـ< : ((  وهذا مضمون قوله تعالى  ، ) 2)) ( واإلفضال� (( 

  ] . 232: سورة البقرة [ 
 

 فليس من المقبول أن يكلف اإلنسان باإلنفاق على قوم أو  ، وعليه 
 ثم   وتتوافر فيه صفات الروية وصحة التقدير والنظر في األمور، ، جماعة 

 . ال يوكل إليه أمر اإلشراف على هؤالء 
 

                                                           
محمد األمين بن محمد الجكني الشنقيطي / قرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح ال . 1
 –الرئاسة العامة إلدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة           ) /  هـ   1393ت  ( 

  .221 – 220ص  / 1ج ) / 1983( طبعة عام / الرياض 
  .385ص  / 1ج / مختصر تفسير ابن كثير  . 2
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حيـث    ، فنظرة اإلسالم إلى القوامة  هي نظرة العدل والوسـطية  
جعلها اهللا مرتبة من المراتب األسرية يكون الرجل فيها قيماً على األسـرة             

 ) .  1(  متولياً ألمورها 
 

وقد يظن ظان أن القوامة هي ميزة يتفضل بها الزوج على زوجه            
 ألن القوامـة ال   ،  وهذا خطأ  ،  من أجر ومثوبة  ، في التحصيل األخروي 

 ألن اهللا تعالى  ، أو الدنيا بالمفهوم اإلسالمي تقتضي تفضيله عليها في الدين 

	 : (( يقول K�% FR+6 �6 ��< �� 	
�� ���C �SC T3U6 V �+6 	W& 	O I�-5X�. 	
K�% FR+6 �6 ��< �� 	
�� ���C �SC T3U6 V �+6 	W& 	O I�-5X�. 	
K�% FR+6 �6 ��< �� 	
�� ���C �SC T3U6 V �+6 	W& 	O I�-5X�. 	
K�% FR+6 �6 ��< �� 	
�� ���C �SC T3U6 V �+6 	W& 	O I�-5X�.

  Qـ� %�ـ�  Qـ� %�ـ�  Qـ� %�ـ�  Qفكل إنسان يجازى على عمله إن خيراً  ، ] 195: آل عمران  )) [ �ـ� %�ـ 
 .  وإن شراً فشر  ، فخير 

 

على تنظيم الحياة   ولكن القوامة نابعة من حرص تشريعنا اإلسالمي        
 . سواء كانت للفرد أو األسرة أو المجتمع  ، بمختلف مستوياتها 

 
 وتوزيع  ،  والقوامة بهذا المفهوم هي ترتيب وتنظيم البيت المسلم 

 أو الفوضى  ،  لحفظها من تداخل الصالحيات  ، للمسؤوليات داخل األسرة 
 أنصبة األفـراد فـي    فبها تتبين ، في اتخاذ القرارات ومواجهة المصاعب 

 وتسير الحياة بين الزوجين على أسس تنظيمية  ،  وتتوزع  المهام  ، األسرة 
 ) .  2 (سليمة 

                                                           
محمـود مهـدي    ) / المي السـعيد    الزواج اإلس ( تحفة العروس   : انظر في ذلك    .  1

 270ص ) / م 1986( الطبعة الخامسة / دار المعرفة / االستانبولي 
الطبعة السـابعة     /  بيروت   –دار الكتاب العربي    / السيد سابق   / فقه السنة   : انظر   . 2
 2 . 16 – 15ص  / 2ج ) /  م 1980( 
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 ومـن   ، من طبيعة الحياة أن ينتقل اإلنسان من طور إلى طـور  
  ، قسم هنا إلـى قسـمين    والحديث عن نفقة الفتاة سين ، مرحلة إلى مرحلة 

 ونفقتها بعد أن تصبح زوجاً وعضواً في أسـرة   ، نفقتها قبل اقترانها بزوج 
 . تكونها مع زوجها 

 

�א��ط�:�א>ول
�

��%��9א�����6�Cل�א�زوאج
 

  ،  وهـو األب   ، تُناط نفقة الفتاة قبل الزواج بولي أمرها الشرعي 
 وهي  ، ولي أمرها شرعاً فإن غاب فالجد أو العم أو من يكون في موضع ت

أسرة متكاملة العناصر ؛ يجري عليها مـا يجـري علـى     بكونها جزءاً من
 . األوالد تحت ظل األب أو الولي الشرعي 

 
 تسـهم فـي    ، والفتاة المسلمة التي استنارت بصيرتها بنـور اهللا  

 ،  فتؤدي ما عليها من واجبات تجاه والديها وتجاه منزلها  ، مسؤوليات بيتها 
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الحقوق من أبرز هذه و ) 1 (  ،  وتأخذ ما يترتب لها من حقوق ومستحقات 
 فهـو ملـزم    ، التي أقرتها الشريعة أن نفقتها تكون على وليها الشـرعي  

 وهو مسؤول عن رعيتـه وأفـراد    ، باإلنفاق عليها لكونها جزءاً من عياله 
  ) . 2( أسرته سواء حفظ أم ضيع 

 
  فإن الفتاة صاحبة الحق في اإلنفاق عليها ، األب  أما في حال موت

 كالجـد أو   ،  ) 3( ألب اأمرها إلى غير   وتنتقل والية ، يستمر حقها سارياً 
 وسد حاجاتها مـن مأكـل    ،  وهم مكلفون باإلنفاق عليها  ، العم أو غيرهما 

  ، ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وغير ذلك ، دونما إسـراف أو  تقتيـر   
 وإنما ينتقل إلى غيره ما لم  ، لنفقة ال يسقط بموت األب أو الولي فحقها في ا

 . تتزوج 
 

وحق النفقة على الفتاة الوارد آنفاً يصـبح واجبـاً علـى أقاربهـا        
بالترتيب الوارد في الميراث ، استناداً على القاعدة الشرعية التـي تفيـد أن        

 .الغُرم بالغُنم 
 

                                                           

 دار البشـائر    /محمـد علـي الهاشـمي       . د  / شخصية المرأة المسلمة    :  انظر   .1
 . 142 – 136ص ) /  م 1996( الطبعة الثالثة /  بيروت –اإلسالمية 

الطبعـة  /  بيروت –دار الفكر / وهبة الزحيلي   . د/ الفقه اإلسالمي وأدلته    : انظر   . 2
واجبات المرأة المسلمة في ضوء الكتاب  والسنة : وانظر  .. 775ص  / 7ج / الثالثة 

) /     م  2001(الطبعـة الثالثـة     /  بيـروت    – دار المعرفة    /خالد عبد الرحمن العك     / 
  ... 87 – 86ص 
مكتبـة  / أحمد عيسى عاشـور     / الفقه الميسر في العبادات والمعامالت      : انظر  .   3

  . 131ص  / 2ج ) / ط. د / (  القاهرة –القرآن 
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لم يشأ اإلسالم العظيم أن يدع اإلنسان في عالمه المتميز يسير على            
 فلـم   ،  فقد ميز عالمه عن عالم الحيوان وغيره  ، خطى غيره من العوالم 

 بحيث يكون اتصال الذكر باألنثى فوضـى   ، يدع شهواته تنطلق دون وعي 
 .ال ضابط له 
 

  ، ن عجلـة الـزمن   أن تستمر مراحلها مع دورا من طبيعة الحياة
 وتتجدد الحياة في عروق األرض بأجيال  ،  ويهرم الشاب  ، فيكبر الصغير 

 تتغير األمـور   ،  وفي غمرة هذا النشاط البشري المقترن بالزمن  ، حديثة 
  ،  وذلك في عـدة أمـور    ، في حياة الفتاة قبل الزواج عنها بعد تمام العقد 

 . منها نفقتها ، وحق رعاية أمورها 
 

فإذا انتقلت الفتاة من مرحلة كونها عنصراً في أسرة إلـى كونهـا             
 لتسهم في نواة أسـرة محوطـة بحنـان     ، ركيزة لألسرة وعماداً لتكوينها 

 متى تم إجراء العقد بينهما  ، ) 1 ( وترعاها عاطفة األبوة  ، عاطفة األمومة 
 انتقل  ، وجها  أو انتقلت من بيت والديها إلى بيت ز ، على وجهه الشرعي 

 فصـار   ، معها حقها في النفقة من ذمة والدها أو وليها إلى ذمـة زوجهـا   
 . التكليف باإلنفاق عليها من نصيب الزوج 

 
                                                           

  .7ص  / 2ج / فقه السنة  . 1
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�'K�% L	 C�F : (( يقول تعالى  �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N���� F�C 	'K�% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N����
 	O��� �� �6ـ��7+6 �M� Q�% 	O��� �� �6ـ��7+6 �M� Q�% 	O��� �� �6ـ��7+6 �M� Q�% 	O��� �� �6ـ��7+6 �M� Q�% ] ((  علـى   فالزوج مكلف باإلنفاق ،  ] 34: النساء 

 فإنفاقه على زوجه هو حق لها نظير احتباسها لحق الزوج وخدمته  ، زوجه 
 ).. 1 (ورعاية بيته

 
�א��ط�:�א��2��7

�
���	Nמ��%��9א�زو�%�'ن���)2(���د

 

المسؤولية الزوجية للرجل تحتم عليه أن يراعي شؤون مـن يلـي            
عليـه    وبيـده القوامـة و   ،  فهو رب األسرة وهو ربان مركبهـا   ، أمرهم 
 وعليـه أن   ،  وهو الراعي المسؤول عن رعيته أمام اهللا تعـالى   ، اإلنفاق 

 .  من زوجه وبنيه ووالديه وغيرهم  ، يتكفل بمن يعول 
 

وإن من الحكمة أن ال يتشعب البحث في فـروع النفقـة خـارج              
 فهذا البحث العلمي إنما وضع للنفقة الواجبـة   ، الموضوع الخاص للبحث 

                                                           
فتح الباري بشرح صـحيح  :  انظرو ..382ص / 1ج / مختصر تفسير ابن كثير   . 1

للحافظ احمد بـن علـي بـن حجـر     /اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخاري       
عبد العزيز بن عبد اهللا بـن       : تحقيق  /  بيروت   –دار الفكر   ) /  هـ   852(العسقالني  

  .499-498ص  / 9ج / باز 
محمد بن علـى  / يار أنظر نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخ     . 2

  .128ص  /7ج /  بيروت –دار الجيل ) /  هـ 1255ت (بن محمد الشوكاني  



 34

 فسيقتصر البحث فـي   ،  وهو األمر المقصود أصالة  ، زوجه على الزوج ل
 . النفقة على الزوجة 

 
فأول وأولى من يجب االهتمام به فـي التركيبـة األسـرية هـي               

 وهي محضن الود وإشراقة المحبـة   ،  ألنها عماد البيت وأساسه  ، الزوجة 
 ، عظم دورها  ولذا وجب تقديم الحديث عن نفقتها لمكانتها و ، والرحمة فيه 

 والوارد أن على الزوج أن يحسن في عشرتها، وأن يستوصي بها خيـراً،             
  ) .1 ]( 19: النساء  )) [ �����C�� ����C�Y���0�%�� ����C�Y���0�%�� ����C�Y���0�%�� Y���0�%: (( قال تعالى 
 

وقد أكد الفقهاء منذ القدم أن نفقة الزوجة مقدمة على جميع أصناف            
عم هذا الفقه علماء  ود ،  سواء كانت للوالدين أو لألبناء أو لألقارب  ، النفقة 

:       يقول األستاذ الدكتور محمد رواس قلعـه جـي    ، األمة من المعاصرين 
والنفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على األوالد والوالدين واألقـارب           (( 

  ) . 2)) ( ألنها في مقابل االحتباس 

                                                           
عالء الدين أبو بكر بن مسعود      / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : انظر للتوسع    . 1

/ 2ج  ) /  م 1996( الطبعة األولى   /  بيروت –دار الفكر   ) /  هـ   587ت  ( الكاساني  
  . 495 – 494ص 

/  بيروت   –دار النفائس   /محمد رواس قلعه جي     . د.أ  / الموسوعة الفقهية الميسرة     . 2
 / 7ج / نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :  وانظر  .. 1895ص  / 2 ج /دون طبعة 

 187ص 
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في مجتمعاتنـا أن يكـون للـزواج        اقتضت األعراف التي شاعت     
 فالشاب الذي يقدم على مشروع الـزواج يفكـر تلقائيـاً     ، تكاليف متعددة 

 .لزواج ابالتكاليف التي تترتب عليه لقاء إقباله على 
 

 والمقصود من هذا المبحث عدم حصول لغـط أو فهـم مغلـوط             
التي تلـزم   و  ، ) 1( ألخرى ا بتداخله في وجوه اإلنفاق  ، لموضوع النفقة 

 عليـه   –المقبل على الزواج بحسب ما شرع اهللا في كتابه وسنة المصـطفى           
 وما تعارف عليه أهل البالد من أمـور ال تتنـاقض ومضـمون     ،-السالم 

 .  شرعنا اإلسالمي العظيم 
 
 وللتفريق بين النفقة ووجوه االستحقاقات المالية األخرى ، سأقوم          

   : لتاليينفي المطلبين اببيان هذه المسائل 
 
 

 
                                                           

/ إنفاق المال في وجوهه المستحقة كما يصورها القرآن الكـريم           :  انظر في ذلك     . 1
/ عبـد الوهـاب فايـد       . د. أ  : بإشراف  ) ة ماجستير   رسال( هارون كامل الشرباتي    

  . 253 – 249ص ) /  م 1981( مخطوط 
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 وهذا فهم  ، يظن البعض أن المهر يدخل في إطار النفقة أو العكس 
 وللنفقـة كنههـا    ،  )1(   فالمهر له ذات مستقلة وجوهر خـاص   ، مغلوط 
 وال ينبغي التداخل في مصاريف الزواج وما يترتب عليها مـن   ، الخاص 

 . د آثار تلزم الرجل بعد تمام العق
 

هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكـاح أو          : فالمهر  (( 
ولعظـم  ) 2 )) (صداقاً وأجراً وفريضة    : وقد سماه اهللا في كتابه      .. بالوطء  

 .  شأنه تعددت أسماؤه 
 
 

�*ـ�� )ـ"#�]� Z�ـ<    : (( وقد قال تعالى � ���*ـ�� )ـ"#�]� Z�ـ<    ��8ـ� ���*ـ�� )ـ"#�]� Z�ـ<    ��8ـ� ���*ـ�� )ـ"#�]� Z�ـ<    ��8ـ� ��  ، ]4: النسـاء   )) [ ��8ـ

��� %ـ\>� 6��ـ'�     : (( وجاء في سورة النسـاء قولـه تعـالى          H
��� %ـ\>� 6��ـ'�     .ـ�+H
��� %ـ\>� 6��ـ'�     .ـ�+H
��� %ـ\>� 6��ـ'�     .ـ�+H
.ـ�+
 ��&��6 ����8� ��&��6 ����8� ��&��6 ����8� ��&��6 ���  ).1 ] ) 25: النساء �8� ] ((

                                                           
/  محمد علـي الصـابوني      / روائع البيان تفسير آيات األحكام      : انظر لالستزادة    . 1

  . 453 – 452ص  / 1ج / الطبعة الثالثة /  دمشق –مكتبة الغزالي 
/ عمر سليمان األشـقر  . د /  األردني الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية  . 2

  .153ص ) /  م1997(الطبعة األولى /  األردن –دار النفائس 
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 ال يقول أحد من أهـل العلـم    ، والمهر مشروع بكتاب اهللا تعالى 

فإنهم اتفقوا على أنه شرط من : أما حكمه : ((  يقول ابن رشد  ، بغير ذلك 
 ) . 2 )) ( وأنه ال يجوز التواطؤ على تركه  ، شروط الصحة 

 
سول األكرم تزوج زوجاته على اثني عشر أوقية من الفضـة           فالر

كما يحث أولياء األمور  ،  وقد كان يحث أصحابه على الزواج  ، ) 3 (ونَشّ 
 وجعل خيـر النسـاء للرجـال مـن قـلَّ          ، على عدم المغاالة في المهور 

 .. مهرها 
 

ولم يرد في نصوص الشريعة اإلسالمية نص يضع حداً ألقصـى           
: النسـاء   [ )) وآتيتم إحداهن قنطاراً    : (( ، فقد قال اهللا تبارك وتعالى       المهر  

   ]. 18اآلية 
 

                                                                                                                                                         
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر لالستزادة  . 1

دار الكتـاب   / العراقي وابن حجـر     : بتحرير الحافظين   ) /  هـ   807ت  ( الهيثمي    
  . 283ص  / 4ج / الطبعة الثالثة / روت  بي–العربي 

ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد         / بداية المجتهد ونهاية المقتصد    . 2
  / 2ج    /   بيروت   –دار الجيل     / طه عبد الرؤوف سعد     : تحقيق  ) /  م   1198ت  (

  .29ص 
دار / ف النووي   ألبي زكريا محيي الدين بن شر     / المجموع شرح المهذب    : انظر   . 3

 غم فضة ،    400= واألوقية   ...323-322ص  ) / ط  .د/ ( 16ج  /  بيروت   –الفكر  
 .هو نصف األوقية : والنش 
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 وتطييب  ، وبالنظر إلى طبيعة المهر ترى أن المهر تكريم للمرأة 
 ومخالفة للواقع الجاهلي الذي كان يمتهن المرأة  ،  ورفع لشأنها  ، لخاطرها 
، وفيه تحقيـق لمعنـى    سية العقد  وإظهار ألهمية الزواج وقد ، ويحتقرها 
 حيث إن الرجـال هـم الـذين     ، ) 1 (وهو موافق للفطرة البشرية  القوامة ،

يكدحون ويعملون خارج البيت ، ويكسبون المال من خالل العمل والضرب           
 . في األرض بحثاً عن الرزق 

 
صـالحاً للبيـع ولـه        ويصح أن يكون المهر ماالً أو كل ما يكون

 والعقـارات   ،  كالذهب والفضة والنقود والموزونات والمكيالت  ، ) 2 (ثمن 
 كما يصح بتعليم زوجه القرآن ، أو لقاء أجرة عملـه   ، والمواشي وغيرها 

 .عندها أو عند أبيها ؛ كما حصل مع سيدنا موسى مع ابنة سيدنا شعيب 
 

: ويدخل في المهر في مجتمعاتنا المحلية  ويسجل في وثيقة العقـد           
 وتوفير المالبس الزوجية التي تلزم الزوج في بيـت   ، هب المتخذ للزينة الذ

 0  وما يسمى بغرفة النوم  ، زوجها 
 

والزوج مكلف بأداء المهر إلى زوجه أو إلـى أبيهـا إذا وافقـت              
 وهذا الحق المالي للزوج على زوجهـا هـو    ، بحسب ما يتم االتفاق عليه  

  ، لى الرجل وهو ليس ضـمن النفقـة   أحد وجوه اإلنفاق المالي الواجب ع
                                                           

 مصـطفى   – محمد الهزايمة    –محمد عقله   / دراسات في نظام األسرة في اإلسالم        . 1
 119– 118ص) /  م1990( الطبعة األولى /  عمان –مكتبة الرسالة الحديثة / نجيب 

. 
/ ط  . د/  القـاهرة    –دار الفضيلة   / محمد وصفي   . د/ الرجل والمرأة في اإلسالم      . 2

  .178ص 
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والصداق والنفقة والكسـوة  : ((  يقول ابن حزم  ، والنفقة ليست جزءاً منه 
فلو كان المهر من ضمن النفقة لمـا        )  1 )) (مقضي بها للمرأة على زوجها      

 . تم التفريق بينهما في مصنفات العلماء  والفقهاء
�

��א��ط�:�א�9�7
�

��)2(�א���0ز
 

 
األثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون       : (( لجهاز  االمقصود ب 

  .) 3 )) (معها في البيت إذا دخل بها الزوج 
 

 إال أن شرع اهللا يوجب  ، ورغم هذا العرف السائد في مصر مثالً 
 حتى وإن طلب أهل المرأة زيادة في المهر من أجـل   ، المهر على الرجل 

س للزوج أو لألب حق في شـيء    فالمهر حق خالص للزوجة لي ، التأثيث 
 . منه 

 مـن   ، وتجدر اإلشارة هنا إلى ما يجري في بعض الدول العربية 
 ومن هذه األمور ما يسـمى   ، مظاهر مالية تتم أثناء إجراء عملية الزواج 

                                                           
ـ 456( ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسـي              / المحلى   . 1 ) / هـ

  .472ص  / 9ج / ط .د/  بيروت –دار الفكر / أحمد محمد شاكر : تحقيق 
دار النهضـة  / محمد مصطفى شـلبي  /  اإلسالم أحكام األسرة في: انظر للتوسع   . 2

  . 416 – 410ص ) /  م 1973( الطبعة األولى /  بيروت –العربية 
 .168-167ص  / 2ج / السيد سابق / فقه السنة .  3
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 حيث إن المجتمع المصـري قـد    ، في مصر وشمال أفريقيا مثالً بالجهاز 
 إلدخـال   ، ولي الفتاة المخطوبـة  جرى على عرف تدبير الجهاز من قبل 

 . الفرحة والبهجة عليها وعلى زوجها 
 

 حيـث   ،  )1( وقد اختلف المالكية مع غيرهم بالنسبة لهذه الجزئية 
  ، إن الحنفية والظاهرية واإلمامية اتفقوا على أن المهر ملك خاص بالزوجة 

 أو تحتفظ  ، ز أو شراء جها ،  تفعل به ما تشاء من هبة  ، وحق من حقوقها 
 وال يحق ألحد معارضتها في ذلك ، مع تقريـر أن  كـل مـا     ، به لنفسها 

تحتاج إليه من كسوة أو فراش أو أدوات ضرورية إلعداد البيت وتجهيـزه             
 حيـث إن   ،  وهي ليست ملزمة بشيء منـه   ، إنما هو على الزوج وحده 

 تقع مسـؤولية  وعليه ، الرجل هو المكلف بالسعي والعمل الكتساب الرزق 
 ) . 2 (التبعات المادية  للزواج 

 
وذهب المالكية إلى أن الزوجة بما تستلمه من المهر فإنهـا تلتـزم             

 وإذا لم تستلم المهـر   ، بكل األمور المطلوبة من مثيالتها من جهاز ونحوه 
 :  من الجهاز إال بإحدى حالتين ءفليس عليها شي

 
تجهز المـرأة   لدها يقتضي أن إذا كان العرف في ب:الحالة األولى 

 . فيتم اتباع العرف الذي تواضع الناس عليه في تلك البلد    ، بيتها 
 

                                                           

  .. 30 – 29ص  / 2ج / بداية المجتهد : انظر  . 1

الطبعـة  / يروت   ب –دار الجواد   / محمد جواد مغنية    / الفقه على المذاهب الخمسة     .  2
  . 357– 356ص ) /  م1996( العاشرة 
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 إذا اشترط عليها الزوج أن تقوم بتجهيز بيتها مـن           :الحالة الثانية   
 ) . 1 ( لزمها الجهاز من مالها  ، مالها الخاص ووافقت 

 
  ، وم وأصـوب  رأي الحنفية والظاهرية واإلمامية ومن وافقهم أقو

  ، ألن ذلك موافق لطبيعة الذكر من حيث الرجولة والقدرة على االكتسـاب  
 ).  2(وتكليفه باإلنفاق من مختلف وجوهه واهللا تعالى أعلم 

 
والجهاز بمفهومه وذاته المعروفة بين الناس يجب أال ترهـق بـه            

يا  وإن كان من عـادة النـاس أن يقـدموا الهـدا     ، أسرة الفتاة المخطوبة 
  للعروسين مما يعينهم في تأثيث بيتهم وإيجاد الجهاز المناسب لبيتهم، وعليه،
  فينبغي أن تكون مصاريف الجهاز ونفقات تأثيث البيت على عاتق الرجـل، 

كالمهر سواء بسواء ، إال ما أحب أهل الزوجة أن يجودوا بـه مـن تلقـاء               
التباهي الممقوت، أو   أنفسهم لتيسير حياة ابنتهم دون أن يكون مرد ذلك إلى           

الوقوع تحت ربقة العبودية للعادات والتقاليد التي تعقّد بناء األسرة على نحو            
 فرسول اهللا جهز ابنته فاطمة يـوم   ، ما وصلت إليه األمور في أيامنا هذه 

 ) .3( زفافها دونما إسراف وال مراءاة 
 

                                                           
 وما بعدها  ،      29ص   / 2ج  / ارجع إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد         .  1

 /   10ج  / المحلـى   :  وانظـر    …ففيه تفصيل لفهم المالكية لحقيقة الصداق ومتعلقاته        
 . 500ص 

: تحقيـق   ) /  هــ    456( ن حزم   ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ب       / المحلى   . 2
  . 1850 – 1849ص  / 9ج / دار الفكر / محمد شاكر 

/ خالد عبد الرحمن العك     / آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة        .. انظر   . 3
  .109 – 108ص / الطبعة السابعة /  بيروت –دار المعرفة 
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 الفصل الثاني 
 

 : نفقة الزوجة في اإلسالم 
 : حث التالية وفيه المبا

 
 . تعريف النفقة لغة واصطالحاً  .1
 .مشروعية النفقة على الزوجة  .2

 . الحكمة من تشريع النفقة  .3

 . النفقة في قانون األحوال الشخصية  .4

 . سبب وجوب النفقة  .5

 . أنواع النفقة  .6

 . وقت وجوب النفقة  .7

 . سريان النفقة  .8

 . شروط استحقاق النفقة  .9

 . المعيار في تقدير النفقة  .10

 . تالف العلماء في أصل التقدير اخ .11

 . تعديل مقدار النفقة  .12

 . كيف تقدر النفقة  .13

 . المدة التي تفرض فيها النفقة  .14

 . استبدال أعيان النفقة بالنقود  .15



 43

 
 
 

 
 ا�
��� ا'ول

�
)�א�G��%��9%�وא1ط�#3.	
��

 

: سيتم في هذا المبحث التعريف بالنفقة من ناحيتين ، تتناول األولى          
: قة بشكل عام في اللغة وفي االصـطالح ، وتتنـاول الثانيـة              تعريف النف 

تعريف النفقة الزوجية في اصطالح الفقهاء ومدلوالت التعريفـات الـواردة           
 والترجيح بينها دون الحديث عن نفقة األقارب أو المملوك أو الحيوان  منهم،

 . أو غيرها 
�א��ط�:�א>ول�

�

)�א�G���%��9%�وא1ط�#3.�	
��

 
  ،  وما ينفق من الدراهم ونحوهـا   ، اسم من اإلنفاق : غة النفقة ل

 ) . 2( اسم لما ينفَق :  فالنفقة ) 1( نفقات ونفاق : والجمع 
 

  ، أنفده وصـرفه  : أنفق المال ونحوه : (( جاء في المعجم الوجيز 
� =  : (( قال تعالى    ) . 1)) ( أدى تكلفته   : أنفق على العمل    : ويقال  �� =  �6+�7ـ�� =  �6+�7ـ�� =  �6+�7ـ��6+�7ـ

                                                           
  .980ص  / 2ج / المعجم الوسيط : انظر  . 1
عبد اللطيف  ) / مختصر المفردات في غريب القرآن لألصفهاني       ( لمفردات  زبدة ا  . 2

  .502ص ) /  م1998( الطبعة األولى /  بيروت –دار المعرفة / يوسف 
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� �3)X� �3)X� �3)X� �3)X L L L L ] (( وقال أيضاً  ،  ] 195: البقرة  )) :       ـ�] ��ـ_ ^5ـF ���7ـ� ��� [ـ�       ـ� ��ـ��ـ_ ^5ـF ���7ـ� ��� [ـ�       ـ� ��ـ��ـ_ ^5ـF ���7ـ� ��� [ـ�       ـ� ��ـ��ـ_ ^5ـF ���7ـ� ��ـ� ��ـ�
 ��)` ��)` ��)` ��� [ـ� &�#�ـ��	   : ))  وقال تعالى أيضـا   ، ] 92: آل عمران (( [ `(�� [ـ� &�#�ـ��	   �6+�7ـ�� [ـ� &�#�ـ��	   �6+�7ـ�� [ـ� &�#�ـ��	   �6+�7ـ� ))    �6+�7ـ

  ) .2] ( 10: المنافقون [ 
 

 : النفقة في االصطالح 
 

 النفقة على   فقد تناول العلماء في ذلك تعريف     أما النفقة في االصطالح ،      
الزوجة وعلى الوالدين واألقارب والمماليك وذوي األرحام ، وسائر ما يكون فيه إنفاق             

 . المال 
 

هي اإلدرار علـى  : النفقة : (( جاء في الموسوعة الفقهية الميسرة   
  ) .3)) ( الشيء بما فيه بقاؤه 

 
 وهـو مـا    ،  يشمل النفقة الواجبة ألكثر من معنـي  مروهذا كما 

ليتوسعوا في مباحثها   ، ح به الفقهاء أثناء تعريفهم للنفقة بإطارها العام صر
ن نفقـة الغيـر تجـب    أاعلم ب: ((  وفي ذلك يقول السرخسي  ، كما شاؤوا 

                                                                                                                                                         
  .628ص ) /  م1990( طبعة عام / مجمع اللغة العربية / المعجم الوجيز  . 1
ابـن  ( محمد أمين   / ارجع إلى رد المحتارعلى الدر المختار شرح تنوير األبصار           . 2

/  بيروت   –دار الكتب العلمية    /عادل عبد الموجود وعلي معوض      : تحقيق  ) /عابدين  
 ، وصاحب كتاب رد المحتار قد توسع في ذكر معنى النفقـة             277– 275ص   / 5ج  

 فيرجع إليهـا فـي كتابـه     ،  وبين أوجهها ومعاني كل وجه منها  ، في لغة العرب 
 .لالستزادة

  . 1894ص  / 2ج / الفقهية الميسرة الموسوعة . 3
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 وهذا الباب لبيان نفقة  ،  منها الزوجية ومنها الملك ومنها النسب  ، بأسباب 
  ) .  1... )) ( الزوجات

 
 ولكن البحث الذي نقصده ال يتناول  ، موماً هذا هو تعريف النفقة ع

 وإنما هو مخصص لبيان نفقة الزوجة وما يتعلق بها  ، جوانب النفقة جميعاً 
 سيتم تجاوز الحديث عـن النفقـة    ،  ولذا  ، من المباحث الفقهية والقضائية 

 وسينصب الحديث فيه بشكل كامل علـى نفقـات    ، بعمومها في هذا البحث 
 . زمة على األزواج الزوجات الال

 
وقد لزم أن تتم اإلشارة هنا إلى المراد من التعريف وما يسـتهدفه             

، وذلك أن بعض العلماء  البحث ، حتى ال يقع القارئ الكريم في لبس أو تيه
األفذاذ قد دمجوا في كتبهم ومصنفاتهم موضـوعات النفقـة فـي مباحـث               

الواجبة على الزوج تجاه زوجه  أما هذا البحث فهو يتناول النفقة  ، متشابكة 
  .  دون أوجه النفقة األخرى ، على وجه التحديد 

 
��א��ط�:�א�9�7

�
)�א��%��9'���א�زو�%��	'�.	
��

 
وللنفقة في االصطالح تعريفات كثيرة تصب في رسم حـدود مـا            

 فهي تختلف بين العلماء في كلماتهـا وأسـاليب    ، يدخل فيها وما تتجاوزه 
                                                           

 –دار الكتب العلميـة     ) /  هـ   490ت  ( شمس الدين السرخسي    / كتاب المبسوط    . 1
  . 180ص  / 5ج ) /  م1993( الطبعة األولى / بيروت 
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تتفق في ذاتها ومعناها ودالالتها على ما ينطبق تحتهـا مـن    و ، صياغتها 
 كالـدردير   ،  فقد عرفها بعض العلماء ذاكراً ما ينطـوي عليهـا    ، أمور 

ما به قوام معتـاد حـال اآلدمـي دون          : (( والصاوي المالكيين حيث قالوا     
من قوت وإدام وكسوة مسكن بالعادة وبقدر وسعه وحالها وحـال           … سرف  

 .) 1)) ( … ة حمام وأجرة طبيب البلد وأجر
 

 الشيء الذي  ، والمراد بها : (( وعرفها صاحب سبل السالم فقال 
  )  2)) ( يبذله اإلنسان مما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب 

 
: وإلى ذلك خلص المذهب الشافعي ، حيث عرفها علماء المذهب بأنها          

 ) . 3( حوه ما يكون به قوام حال اآلدمي من الطعام ون
 

 )  1 ))  . (الطعام والكسوة والسكنى:(( وقد عرفها الحنفية بأنها 

                                                           
ألحمد بن  / الشرح الصغير   : وانظر  … 517ص   / 1ج  / الصاوي  / بلغة السالك    . 1

طبعـة عـام            /  مصـر    –مصطفى البابي الحلبـي     مطبعة  / محمد بن أحمد الدردير     
ص /  دراسات في نظام األسرة     : وانظر   .. 519 – 518ص   / 1ج  )  / م  1952( 

122 
محمد بن اسماعيل األمير اليمني     / سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام         .  2

حـازم علـي    : تحقيق  / الشيخ األلباني وعبد اهللا البسام      : خرجها علمياً     / الصنعاني  
  . 1542 – 1541ص  / 3ج /  بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر / القاضي 

شـمس الـدين محمـد المنـوفي                     / نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج        : انظر   . 3
ص  / 7ج  / م   1984ط  /  بيـروت    –دار الفكر للطباعة والنشر     ) /  هـ   1004ت  ( 

محمـد  / ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج          مغ: وانظر  . . 188– 187
 .426ص  / 3ج /  بيروت –دار الفكر / الخطيب الشربيني 
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ما يفرض للزوجة   : (( وعرفها شُراح قانون األحوال الشخصية بأنها       

 ) .  2 )) (على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها 
 

 :الترجيح 
 

 وذلـك   ، لشخصـية  عرفها بـه قـانون األحـوال ا     وترجح لدي ما
 : لالعتبارات التالية 

 
 . وهي الزوجة  ، اشتماله على الجهة المستحقة للنفقة  •
 .  وهو الزوج  ، ذكره للجهة الواجب عليها اإلنفاق  •

اشتماله على ما ذكره العلماء اآلخرون من أمور تدخل فـي سـياق              •
 . تعريفهم للنفقة على سبيل اإلجمال

 
 

 
ن مـن شـراح     يالمعاصربعض  ذي اتخذه   كان التعريف ال  .. ولهذا  

 جامعـاً   –مول به فـي فلسـطين        المع –قانون األحوال الشخصية األردني     
 واألطراف الذين ينـدرجون فـي    ، ، يبين ما يندرج تحت إطار النفقة مانعا

 .مضمونها، من منِفِق ومنفَِق عليه 

                                                                                                                                                         
:  وانظر ..278ص   / 5ج  / رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار          . 1

دار المعرفة للطباعـة    / زين الدين ابن نجيم الحنفي      / البحر الرائق شرح كنز الدقائق      
وقد أخرت تعريف الحنفية قصداً ليتضح لمـن         ..188ص   / 4ج  /  بيروت   –شر  والن

 .أراد المقارنة بنص القانون كيف افترق النص عن المذهب في المسألة 
  .177ص / الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني   . 2
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 وبالرغم من كون قانون األحوال الشخصية يستمد بنوده من الفقـه           

 فهو هنا يأخذ بنظرة شمولية األمور األخرى التي لم  ، حنفي على األغلب ال
 .يذكرها الفقه الحنفي في إطار تعريفه للنفقة 

 

�
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 .. ثبتت مشروعية النفقة للزوجة بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول  
 

 .. لى أدلة مشروعيتها من كتاب اهللا تعا: أوالً 
 

X �� >�X �< 17�3�5, ���   #"&: (( قوله تعالى في سورة الطالق     .1&"#   ��� ,5�X �� >�X �< 17�3&"#   ��� ,5�X �� >�X �< 17�3&"#   ��� ,5�X �� >�X �< 17�3 

    ����8 �� V4 ً�*7+ L� a�
! V L� b��8 �] 17�3�. ,#�& ,3�C    ����8 �� V4 ً�*7+ L� a�
! V L� b��8 �] 17�3�. ,#�& ,3�C    ����8 �� V4 ً�*7+ L� a�
! V L� b��8 �] 17�3�. ,#�& ,3�C    ����8 �� V4 ً�*7+ L� a�
! V L� b��8 �] 17�3�. ,#�& ,3�C ]  ((  واألمـر   ] 7: الطالق

مفاده أن على الزوج أن      ) 7�3ـ1 7�3ـ1 7�3ـ1 7�3ـ1 : ( المفيد لوجوب النفقة في قوله تعالى       
أي  ((  ،   )1 (عة رزقـه أو انحسـارها   ينفق على زوجه وولده بقدر س

 يريد ما أمر بـه   ، لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلَغَه وسعه 
ومعنى قدر عليه رزقـه   ) 2 )) (من اإلنفاق على المطلقات والمرضعات      

 .  أي رزقه اهللا تعالى على قدر قُوِته  ، أي ضيق : 
                                                           

زي البيضاوي   ألبي سعيد عبد اهللا بن عمر الشيرا      / أنوار التنزيل وأسرار التأويل     .  1
:  وانظر   …503ص   / 2ج   / 1ط  /  بيروت   –دار الكتب العلمية    ) /  هـ   791ت  ( 

 وزارة  –المجلس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية        / المنتخب في تفسير القرآن العظيم      
  .  835ص / الطبعة الثامنة عشرة / األوقاف المصرية 

 –دار إحياء الكتب العلميـة       / عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي      / تفسير النسفي    . 2
/ الجامع ألحكـام القـرآن      : و انظر    .. 267ص    ) / ط.د/ (المجلد الثاني   / القاهرة  

 / 18ج  /أحمد عبد العليم البردوني     : تحقيق  / ألبي عبد اهللا محمد األنصاري القرطبي       
 . 170ص ) / م1965(طبعة عام 
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, &�#'   : (( قوله تعالى    .2 A��0� F�C�   '#�& , A��0� F�C�   '#�& , A��0� F�C�   '#�& , A��0� F�C�   Y���0ـ�% �[�*�� �   Y���0ـ�% �[�*�� �   Y���0ـ�% �[�*�� �   Y���0ـ�% �[�سورة  )) [ � ��*

  ].233: البقرة 
 

أن على والد الطفل نفقة الوالـدات       (( والناظر في هذه اآلية يدرك      
، من غير   أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن ، وكسوتهن بالمعروف 

   ) .1)) ( إسراف وال إقتار 
 
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	 �ـ�           : (( قوله عز وجـل     .   3�
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	 �ـ�           X6ـ�
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	 �ـ�           X6ـ�
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	 �ـ�           X6ـ�
X6ـ

ومفاده أن على الزوج أن يتكفل بسـكنى    ] 6اآلية  : الطالق  سورة   [  ))��"�	��"�	��"�	��"�	
 فاألمر بتوفير مكان السكنى الشـرعية   ،  وهو من اإلنفاق عليها  ، الزوجة 

 وهو داخل ضمن مقصـود النفقـة    ، هو أمر بسد حاجة من حاجات المرأة 
  ).2( ألن السكنى محور من محاور النفقة كما سيأتي الحقاً 

 
 وإذا كـان إسـكان    ،  اآلية وردت في شـأن المطلقـات    وهذه
 فإسكان الزوجات أولى ألن الزوجية باقية حقيقة وحكماً ،  ، المطلقات واجباً 

وقد أشار الدكتور عبد الكريم زيدان إلى هذا الفهم معلقاً على هـذه  اآليـة                
 واألمـر   ، أي على قدر ما يجده أحدكم مـن السـعة والمقـدرة    : (( بقوله

                                                           
 / 3ج  / مغني المحتـاج    : ر  و انظ . 212ص   / 1ج  / مختصر تفسير ابن كثير      . 1

 .426ص 
  . 835ص / المنتخب في تفسير القرآن الكريم :  أنظر  . 2
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 ألنها ال تصل إلى النفقة إال بالخروج واالكتسـاب   ، إلسكان أمر باإلنفاق با
  ) .1)) ( وهي ممنوعة منه لحقّ الزوج 

 
أي مكان من مكان سـكناكم ممـا         )) 				�ُ�ُ�ُ�ُ�ـ"ِ �ـ"ِ �ـ"ِ �ـ"ِ � �e� � e� � e� � e �ـِ �ـِ �ـِ �ـِ : (( وقوله تعالى   

  ) .2( تجدونه في مقدرتكم 
 

طاب لكم مـن     وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما          : ((قوله تعالى   . 4
ـ$  >ـ$  >ـ$  >ـ$  النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم              <

    ��ـ��� V �6 Fـ+A6    ��ـ��� V �6 Fـ+A6    ��ـ��� V �6 Fـ+A6    ��ـ��� V �6 Fـ+A6] ((وقد استدل بها جمع من العلماء منهم اإلمـام   ] 3: النساء
 حيث بينوا ما فيها من داللة على أن النفقة واجبة على الزوج لزوجه ، الشافعي 

فيه داللة على أن عـدم القـدرة علـى          ))  أن تعولوا    أدنى: (( ، وقوله تعالى    
اإلعالة مانع من موانع التعدد ، ألن إعالة الزوج الواحدة مقدم علـى التعـدد ،                

  ) . 3( . وهي الزمة له ، وهذا هو وجه االستدالل 
 

                                                           
عبد الكـريم   . د/ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية            .  1

  .153ص  / 7ج / مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع /زيدان 
  .503ص  / 2ج ) / تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل : انظر . 2
 –دار الفكـر    ) /  هــ    204ت  ( ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي        / األم   . 3

الحاوي الكبير في   :  وانظر   … 336ص   / 8ج  ) /  م 1983( الطبعة الثانية   / بيروت  
: تحقيق  / ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري        / فقه مذهب اإلمام الشافعي     

 /  11ج   / 1ط  /  بيـروت    –دار الكتب العلميـة     /على معوض وعادل عبد الموجود      
 .414ص 



 52

�'K�% ,% L	 C�F          : (( قول اهللا تعالى    . 5 �K. �M ��*�� F�C �����# N����          F�C 	'K�% ,% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N����          F�C 	'K�% ,% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N����          F�C 	'K�% ,% L� �K. �M ��*�� F�C �����# N����
��7+6 �M� Q�%��7+6 �M� Q�%��7+6 �M� Q�%��7+6 �M� Q�%	O���6 �� �	O���6 �� �	O���6 �� �	O���6 �� �  ] .34: النساء  )) [ 

  
 داللة على أن الرجال هم المنفقـون علـى    ، ففي هذه اآلية الكريمة 

 ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب اإلنفـاق علـيهن    ، النساء 
  ) .  1( بالمهر والنفقة 

 

 ..األدلة من السنة المطهرة : ثانياً 
 

  ،  خطب النـاس  –صلى اهللا عليه وسلم  – ما رواه جابر أن رسول اهللا  .1
 أخذتموهن بأمانـة    ،  فإنهن عوان عندكم  ، اتقوا اهللا في النساء : " فقال 
 ولهن عليكم رزقهن وكسـوتهن   ،  واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا  ، اهللا 

وبه  ) 3..( وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد         ) . 2"  ( بالمعروف  
لى أزواجهـن تـأمين أسـباب الـرزق والكسـوة           بيان أن للزوجات ع   

 وهو صريح في أن مسؤولية الزوج في األسرة هي التكفل  ، بالمعروف 
 فهـي   ، بتوفير أساسيات الحياة ومتطلباتها وفق قدرتـه واسـتطاعته   

 .محبوسة لحقه 
 

                                                           
 –دار االعتصـام    / محمد بن عمر عتـين      . د/ حقوق المرأة في الزواج     : أنظر   . 1

  . 179ص ) / ط. د/ ( القاهرة 
  ) .3009( رواه مسلم في باب حجة النبي ، حديث رقم  . 2
  .88ص   / 10ج / ندلسي ابن حزم األ/المحلى  . 3
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أن هنداً قالت يا رسـول      : "  رضي اهللا عنها     –عن عائشة أم المؤمنين        .2
 إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مـا          –ليه وسلم   صلى اهللا ع  –اهللا  

خذي مـا يكفيـك   :  فقال  ، يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم
القـدر الـذي         :  والمـراد بـالمعروف    ،  ) 1" ( وولدك بـالمعروف  

 وهذا الحديث صريح فـي وجـوب النفقـة     ، عرف بالعادة أنه الكفاية 
 أن تأخذ ما    – صلى اهللا عليه وسلم      –ح لها النبي    ، وإال لما أبا   للزوجات

مـا يكفيـك    : " وقول الرسول الكـريم      ) 2 ( يكفيها وولدها بالمعروف  
  ورفض إليقاع الضرر بها ، نظرة إلى حال المرأة " وولدك بالمعروف 

ولو لم تكن النفقة واجبـة لـم        : (( ، يقول الدكتور عبد الكريم   زيدان         
  ) .3 ( ))ألخذ من غير إذنه يحتمل أن يأذن لها با

 
 وحد منع  ، ولو وقعت المرأة بين حد منعها نفقتها من قبل زوجها 

 ألوجـد اإلسـالم     - ولو من غير إذن الزوج       -اإلسالم لها من اخذ كفايتها      
 وقـد تنـزه    ،  وألوقعها في الضنَك والحرج  ، على المرأة قيوداً ال تطيقها 

 . الشرع الحنيف عن ذلك 

                                                           
بـاب مـن    / كتاب البيوع   / رواه البخاري  ومسلم  ،  ففي البخاري عن عائشة             . 1

كتـاب  /ورواه مسـلم فـي صـحيحه    / أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم        
 باب قضية هند  ،  وهند هي بنت عتبة وأم معاوية  ،  وزوجها أبو سفيان                   -األقضية  

مية  ،  والشح أعم من البخل ألن البخل يكون بمنع المال  ،                هو صخر بن حرب بن أ     
 .أما الشح فيكون بكل شيء

نيل األوطار شـرح    : وارجع إلى   . 509 -507ص   / 9ج  / فتح الباري   : انظر   . 2
ت ( محمد بن على بـن محمـد الشـوكاني    / منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار   

 .132– 131ص  / 7ج /  بيروت –دار الجيل ) /  هـ 1255
 . 153ص   / 7ج / المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  . 3
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وى ابن عمر خبراً عن أبيه يدلل على فهم الصـحابة لهـذا             وقد ر 

كتب عمر بن الخطاب كتابـاً إلـى أمـراء    : ((  فقال ابن عمر  ، الوجوب 
األجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفـارقوا ،               

  ) . 1)) ( فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب 
 

  ..اإلجماع: ثالثاً 
 

 يقول ابن  ،  اأجمع العلماء على أن النفقة واجبة للزوج على زوجه
النفقـة       : اتفقوا على أن مـن حقـوق الزوجـة علـى الـزوج              : (( رشد  

ففي الوقت الذي تكون فيه الزوجـة محبوسـة علـى           ) .  2 ...)) (والكسوة  
تهـا  الزوج ، كان في المقابل على الزوج أن يتكفل بالنفقة عليها وسـد حاج             

 .دون أن تتكفف الناس تسألهم رزقها 
 

على وجوب نفقة الزوجة على زوجهـا   وقد أثبت ابن قدامة اإلجماع
فاتفق أهل العلم على وجوب نفقـات الزوجـات         .. وأما اإلجماع   : (( فقال  

وحكى ذلك عـن    )  3 ..)) (على أزواجهن إذا كانوا بالغين إال الناشز منهن         
 . ابن المنذر وغيره 

 
                                                           

  ... 89ص / 10ج / المحلى  . 1
  .86ص / ابن رشد /  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2
ألبي محمد عبـد اهللا  بـن أحمـد بـن قدامـة                  / المغني على مختصر الخرقي      . 3

 –دار الكتب العلمية      /عبد السالم شاهين  : ح  ضبط وتصحي ) /  هـ   620ت  ( المقدسي  
 .376ص ) /  م1994( الطبعة األولى / الجزء السابع / بيروت 
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 في معـرض ذكـره    ، ابن حجر العسقالني في فتح الباري يقول 
النفقة علـى األهـل     : وقال المهلب   : (( لوجوب النفقة على الزوج لزوجه      

 ) .  1 )) (واجبة باإلجماع 
 

 ..المعقول : رابعاً 
 

 وكل من كـان محبوسـاً      ، وذلك أن النفقة مقابل االحتباس ((
أصـلُه القاضـي والعامـل فـي              ، بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليـه  

 ) . 2 )) (الصدقات 
 

 ومعنى ذلك أن الزوجة تكون محبوسة بنفع يعود إلى الزوج ،           
 فوجبـت عليـه كفايتهـا      ، وهي ممنوعة عن االكتساب بسبب حقه هـذا  

 ولهذا جعل الفقهاء للقاضي رزقاً فـي بيـت المـال ؛ ألنـه      ، بالمعروف 
 .  وكذا الزوجة  ، مالهم  ب، فجعلت نفقته فيمحبوس لحقهم ممنوع عن الكس

 
وقياس حال النفقة للزوجة بنفقة القاضي الالزمة على الدولة تم          
بجامع االحتباس في كل منهما ، فالمرأة محبوسة لحق الزوج ، والقاضـي             
محبوس لحق الدولة من أجل حل الخصومات وفض المنازعـات بتفـويض          

 . من الدولة 

                                                           
 . 498ص  / 9ج / فتح الباري  . 1
 593ت  (ألبي الحسن علي المرشداني المرغينـاني       / الهداية شرح بداية المبتدى      . 2

 . 39 / 2ج / المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ) / هـ 
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عن التشريعات الوضعية بكونه تشريعاً     ي  يمتاز التشريع اإلسالم  
 وقد اقتضت الواقعية الموجودة فيه أن يتم اعتبـار   ، واقعياً حكيماً مترابطاً 

 وللـذكر   ،  من حيث األساس التكويني للبشر  ، كيان اإلنسان مادياً ومعنوياً 
 وعلى ضوء هذا االعتبار كانت مقاييس الحـالل   ، واألنثى على حٍد سواء 

 .والحرام فيه 
 

ولعل في فرض اإلسالم نفقة الزوجة على زوجها أحـد األمثلـة     
 فتكليف الزوج بتوفير متطلبات البيت والزوجـة   ، التي تجلّي هذه الحقائق 

 بما أودع اهللا فيه مـن إمكانـات    ، يتفق كل االتفاق مع واقع تكوين الرجل 
 تمكنه من العمـل والضـرب فـي األرض لتـوفير      ، وقوى فطرية بدنية 

 . متطلبات الحياة 
 

 فـإن تكليـف الـزوج     ،  ومن الجهة األخرى  ، هذا من جهة 
باإلنفاق على زوجه يتناسب بشكل كامل مع أداء الزوجة لمسـؤوليتها فـي             

خـل   وتربية األبناء ، وإشاعة جو المحبة والمودة دا ، تنشئة الجيل ورعايته 
 . األسرة 
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وبذلك كانت حكمة اهللا سبحانه وتعالى تهيئ البيت المسلم ليكـون      
، وقد أعد اهللا تعالى الزوج لمهمتـه، وجهـز    بيتاً يشع بالعمل والتخصصية

الزوجة ألداء دورها العظيم في الحياة ، بعد أن جعـل مصـادر طعامهـا               
يـتم التعـاون   ، وبـذا   وشرابها وكسوتها وغير ذلك مؤمنَة من قبل الزوج

 . والتكافل ، وبهذا يحصل االنسجام التام 
 

ومن حكمة إيجاب النفقة على الزوج أن المرأة محبوسة في بيتها           
 . ، وهذا يتعذر معه الكسب ، فكان ال بد من إيجاب نفقتها على زوجها 
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سنة وما أجمعت عليـه     استناداً إلى النصوص الواردة في الكتاب وال      
، وقد  ، أخذ قانون األحوال الشخصية بوجوب نفقة الزوج على زوجها األمة

 .ورد ذلك صريحاً في النصوص المقننة فيه 
 

: جاء في قانون األحوال الشخصية تحت باب لزوم النفقة ما نصه             
تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من حـين العقـد              (( 

 ولو كانت مقيمة في بيت أهلها ، إال إذا طالبها بالنقلة وامتنعـت              الصحيح ، 
 ، ، ولها حق االمتناع عند عدم دفع الزوج لها معجل المهر بغير حق شرعي

 ) . 1 )) ( أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها 
 

 -:منها .. ومدلوالت هذه المادة من القانون تشير إلى عدة أمور 

 
 .  زوجها  علىوجوب النفقة للزوج .1
 

                                                           
إعـداد قسـم البحـوث      /م  1976لسـنة   ) 61(قانون األحوال الشخصية رقـم       .   1

الطبعـة األولـى    /  عمان   -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع        / والدراسات القانونية   
  .  76المادة  / 28ص ) /  م 1999(
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وجوب النفقة للزوجة الكتابية كوجوبها للزوجـة المسـلمة لعمـوم           ((  .2
 وألن المعنى الذي أوجب النفقة فيه علـى   ، النصوص الموجبة للنفقة 

 وهذا قول عامة أهـل العلـم كمـا يقـول ابـن            ، الزوج فيهما واحد 
 ) .  1 ...)) (قدامة 

 
 ولو لم تنتقل إلى  ، لعقد الصحيح أن النفقة الواجبة تبدأ من حين إبرام ا .3

 إال إذا قام الزوج بمطالبتها فامتنعت دون أن يكون لهـا   ، بيت زوجها 
 . مسوغ شرعي للرفض 

 
بـالوارد فـي    وقد عمل قانون األحوال الشخصية في هذه المادة         

 في كون النفقة سارية من تاريخ العقد ، ال مـن انتقـال    ، المذهب الحنفي 
 ) .  2 (   زوجها الزوجة إلى بيت

 
 بخالف المذاهب الثالثة الذين  ،  )3( وهذا قول الظاهرية أيضاً 

جعلوا النفقة لها واجبة من حين تسليم نفسها لزوجها ، ال من حـين العقـد                   
 . )4( وحده 

                                                           
 .180ص / الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني  . 1
: ، وكذلك  180ص / والمرجع السابق  ... 188ص  / 4ج /ائق البحر الر: انظر . 2

 . مبحث وقت وجوب النفقة في هذا البحث 
  .88ص  / 10ج / المحلى : انظر  . 3
مغني المحتاج : وانظر  ..86ص  / 2ج / بداية المجتهد ونهاية المقتصد : انظر  .  4
ص  / 9ج / خالف اإلنصاف في معرفة الراجح من ال: وكذلك  .. 435ص  / 3ج / 

377 .  
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ليه  بعضها عام اتفق ع ، وضع العلماء الستحقاق النفقة شروطاً 
 وسأقوم   وبعضها ذكرته المذاهب الفقهية منثوراً في ثناياها، ، علماء األمة 

 وسـأتجاوز غيرهـا لكونهـا     ، هنا بتبيان الشروط العامة الستحقاق النفقة 
مبثوثة في مواطن متعددة يستشهد بهـا فـي تلـك المـواطن بحـول اهللا                      

 . تعالى 
 

 .صحة النكاح : الشرط األول 
 

ان رأي الشافعية والحنبلية في كون الزوجة ال تستحق         قد سبق بي  
   في حين يرى الحنفية إنها تستحقها بمجرد تمام العقـد،  ، نفقتها إال بالتسليم 
 هو أن العلماء جميعاً اتفقوا على أن من شروط استحقاق  ، ولكن المهم هنا 

 وإمـا   ،  إما صراحة كما قال الحنفيـة   ، الزوجة لنفقتها صحة العقد عليها 
 . بالتمكين المستند إلى عقد صحيح كما قال غيرهم 

 
 ، والمالِحظ المتأِمل ألقوال العلماء يلمس اتفاقهم في هذه الجزئية 

 فكيف يكون التمكين للزوج بعقد باطل ؟؟ وهل من العلمـاء مـن يشـترط          
 !!  كال وحاشا  ، ذلك 

 



 61

 هو مرحلة تتبـع  إن من قال بالتمكين مقر أصالً بأن التمكين إنما      
 ألن العقد الصحيح هو الـذي تنبنـي عليـه اآلثـار      ، كون العقد صحيحاً 

 - فهم متفقون هنا على أن أسـاس التمكـين    ، الشرعية عند العلماء جميعاً 
 .  ال بد أن يكون صحيحاً -وهو العقد 

 
ثم إن العقد من آثاره التي تترتب عليه أن يكون هناك االحتباس            

 وهذا االحتباس لحقه يخوله أن يستمتع بها على  ، فعة الزوج من الزوجة لمن
 والعقد الصحيح المستوفي ألركانه وشروطه  ، الوجه المشروع في دين اهللا 

 فمتى وجد العقد سليماً من النواقص التـي   ،  ) 1( هو الذي يوجد االحتباس 
  )  . 2( تصيب األركان أو الشروط ؛ لم يكن للمرأة حق في النفقة 

 
      ، وقد أجمل العلماء القول في هذا الشـرط بكلمـات مـوجزة    

 فقد جاء فـي كتـاب الكـافي فـي          ، تؤكد أن العقد الفاسد ال بد من فسخه 
 ألنـه لـيس بنكـاح     ، وال تجب النفقة في النكاح الفاسد : (( الفقه ما نصه 

  ) . 3)) ( شرعي 
 

 من   بنوده    76ة   وبهذا صرح قانون األحوال الشخصية في الماد      
 . وقد سبق التعليق عليها في موضعها ،  ) 4( 

 
                                                           

  . 39ص  / 2ج / الهداية شرح بداية المبتدى : انظر  . 1
  . 572ص  / 3ج / حاشية رد المحتار : انظر  . 2
  . 243ص  / 3ج / الكافي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد  . 3
عثمـان  . د  ) /  م   1976(  لسنة   61شرح قانون األحوال الشخصية رقم      : انظر   . 4

  . 117ص ) /  م 1996( الطبعة األولى / ري التكرو
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 صالحية الزوجة لتحقيق أهداف الزواج المقصودة : الشرط الثاني 
 

 وإال كـان عبثـاً    ، فالزواج إنما شرع لمقاصد ينبغي أن تتحقق 
يستشري في األمم فيودي بها إلى الهالك ، كما هو الحال في بالد الغـرب               

 مفهـوم الـزواج   – ناهيك عن غيره – حيث ال يفقه العاقل  ، م في هذه األيا
 .وسببه وكنهه 
 

وحينما نتحدث عن وجوب صالحية الزوجـة لتحقيـق مقاصـد           
 وهذا  ،  ) 1(  فإن الحديث ينصب حول كونها بالغاً مطيقة للوطء  ، الزواج 

 . ما قرره فقهاء الدين الحنيف في غير موضع 
 

ون مفهوم هذا الشرط بمثل مـا قالـه      وقد شرح الفقهاء المعاصر   
 حيث أورد في فقهه المقارن بين المذاهب مـا   ، الدكتور بدران أبو العينين 

 وتحقيق أغراض  ، أن تكون الزوجة صالحة الستمتاع الزوج بها :(( نصه 
 أو صـغيرة يمكـن    ،  وذلك بأن تكون الزوجة كبيرة  ، الزوجية وواجباتها 

  ) . 2)) ( لك يؤدي إلى االحتباس المشروع  ألن ذ ، الدخول بها 
 

 فـإن   ،  إذا كانت الزوجة صغيرة ال يوطأ مثلهـا   ، وعلى هذا 
 ولعـدم   ، العلماء قد بينوا أن الزوج غير ملزم بالنفقة عليها لعدم االحتباس 

                                                           
بدايـة المجتهـد ونهايـة       : وكـذلك    ... 518ص   / 1ج  / بلغة السالك   : انظر   . 1

  .  87– 86ص  / 2ج / المقتصد 
الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب األربعة السـنية والمـذهب           : انظر   . 2

/ 1ج / بيروت   –دار النهضة العربية / ران بدران أبو العينين بد/ الجعفري والقانون 
  . 235ص 
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 فمنهم من تحدث عـن   ،  إال أنهم فصلوا في هذه الجزئية  ، التمكين الكامل 
 أو ينتفع بها في الخدمة البيتية ،  ، رة يمكن االستئناس بها حالة كونها صغي

 ومنهم من منعهـا النفقـة لعـدم     ، فأعطاها لالنتفاع بها بوجوه دون وجوه 
 . وجود المقابل 
 

وإن كانت الصـغيرة ممـا ينتفـع بهـا            : (( يقول السمرقندي   
أنس        وكذلك المريضة إذا كانـت ممـن يسـت    ،  أو يستأنس بها  ، بالخدمة 

 ألنـه رضـي بـالحبس          ، فلهـا النفقـة   : بها الزوج ؛ فأمسكها في بيته 
  ) .1)) ( القاصر 

 
 . تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها :  الشرط الثالث 

 

 أن تخلي الزوجة بينها وبين زوجهـا برفـع    ، ومقتضى التسليم 
 تكون الزوجـة   وهذا يستوجب أن ، المانع من وطئها واالستمتاع بها حقيقة 

 وهذا التسـليم المقـارن لوقتـه     ،  وإال لم يكن هناك تسليم  ، مطيقة للوطء 
 فإن لم يكن هناك تسليم فـي   ، المحدد هو شرط فرض نفقتها على زوجها 

 .  فال نفقة لها على زوجها  ، وقت التسليم 
 

أال يفوت حـق الـزوج فـي        : (( وقد عبر عنه العلماء بقولهم      
  ) . 2)) (  بدون مبرر شرعي وبسبب ليس من جهته احتباس الزوجة

                                                           
  . 158ص  / 1ج / تحفة الفقهاء  . 1
 .. 235ص  / 1ج / بدران أبو العينين / الفقه المقارن لألحوال الشخصية : انظر  . 2

  . 117ص / عثمان التكروري . د/ شرح قانون األحوال الشخصية : وكذلك 
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ويعتبر تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها حقيقيـاً إذا زفـت إلـى               

  ) .1(  أو طالبها باالنتقال لتعيش في بيته فلم تمتنع  ، بيته 
 

فإن لم تمتنع عن االنتقال إلى بيت       : ((  جاء في الفتاوى الهندية     
 .  ) 2)) ( الزوج فلها النفقة 

 
 صـلى اهللا عليـه      –وقد استدل العلماء على ذلك بأن رسول اهللا         

وقـد   ،  لم ينفق على زوجه عائشة  حتى سلمت نفسها إليه في بيته –وسلم 
 وبنـى   ،  وهي بنت ست سنين - صلى اهللا عليه وسلم –خطبها رسول اهللا 
:     مـة   يقول ابن  قدا ،  ولم ينفق عليها في هذه الفترة  ، بها وهي بنت تسع 

 تزوج عائشة فلم ينفق عليها حتـى        – صلى اهللا عليه وسلم      –وألن النبي   (( 
  ) . 3)) (  وألنه لم يوجد التمكين فلم تجب النفقة  ، أدخلت عليه 
 

  ) :4(  الزوجة طاعة: الشرط الرابع 
 

                                                           
  . 157ص  / 7ج / لبيت المسلم المفصل في أحكام المرأة وا . 1
في مذهب اإلمام األعظم أبـي      ) المعروفة بالفتاوى العالمكيرية    ( الفتاوى الهندية    . 2

عبد اللطيف  : ضبط وتصحيح   / للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند       / حنيفة النعمان   
  ،  وهنـاك تفصـيل        568ص   / 1ج  /  بيروت   –دار الكتب العلمية    / عبد الرحمن   

 .ان لمن أراد االستزادة  وبي
 . ، بتصرف يسير241ص  / 3ج / الكافي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد  . 3
سيتم تخصيص مبحث لتحديد معنى النشوز وكيفيته  ،  ولن أتوسع هنا  ،  وإنمـا             .  4

 .سأكتفي ببيان مدلول هذا الشرط 
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 أن الزوجة إذا عصت زوجهـا فيمـا لـه       ، ومقتضى الشرط 
 فالزوجة مـأمورة بطاعـة زوجهـا وعـدم      ،  سقطت نفقتها عنه  ، عليها 

 فإذا امتنعت بغير حق عدت ناشزاً ال نفقـة   ، عصيانه في غير معصية اهللا 
 . لها 

 
وإذا نشزت المرأة فال نفقـة      : (( يقول البهوتي في كشاف القناع      

 وإن كان – أو سافرت أو انتقلت من منزله  ،  ألنها في مقابل التمكين  ، لها 
  ) .1... )) ( ن غير إذنه أو تطوعت بحج  م–في غيبته 

 
وسبق الحديث من أن العلماء الكرام قد نثروا في كتبهم الفقهيـة            

 يدل   ولكنها ال ترتقي إلى درجة قوة هذه الشروط، ، بعض الشروط األخرى
 مـع   ،  وحشدهم األدلـة لـه    ، على ذلك استدالل العلماء على ما تم ذكره 

 والتي رأى العلماء أن وجودها  ، خرى مر الكرام المرور على الشروط األ
 .يحقق العدل 
 

 فإن وجود هذه الشروط من قبل المرأة تجـاه زوجهـا    ، وعليه
 أمـا إذا   ،  ويكون الزوج ملزماً بأدائها بعد وجوبها  ، يجعلها مستحقة للنفقة 

 أو منعتـه     ،  كأن كانت الزوجـة ناشـزاً    ، اختل شرط من هذه الشروط 
 فال نفقة لهـا علـى    ،  أو اختَلَّت أركان العقد أو غيرها مما ذكر  ، نفسها 

 .زوجها 

                                                           
... بيـان واٍف     وما بعدها  ،  وفيـه تفصـيل و          555ص   / 5ج  / كشاف القناع    . 1

  . 241ص  / 3ج / الكافي في الفقه على مذهب اإلمام أحمد : وانظر 
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 فذهب الحنفية إلـى   ، في تحديد السبب الموجب للنفقة  اختلف العلماء
 وعلـى الـزوج أن يتكفـل     ، عقد الـزواج   يبدأ من تاريخ إبرام أن وقتها

 . وهو رأي الظاهرية أيضاً ، زوجة بمجرد إتمام العقد صحيحاً بمتطلبات ال
 

 وذهب الجمهور إلى أن سببها يكون تمكين وتسليم الزوجـة نفسـها          
 .للزوج 

  
 :  النزاع حلتحرير م

 
 النزاع بين المذاهب، هو اختالفهم فـي كـون النفقـة            حلوتحرير م 

 فقـول   ،  لحق الزوج، أو كونها واجبة بحبس المرأة متعلقة بمكان االستمتاع
 الحنفية والظاهرية أنه لقاء حبس المرأة لحـق الـزوج ، ورأى أصـحاب   

المذاهب الثالثة أنها في مقابل تسليم المرأة نفسها لزوجها ، وإمكانية التمتـع     
 .   ) 1 ( بها

 

                                                           
ص  / 4ج / البحر الرائق : وكذلك  .. 180ص / الواضح يف شرح قانون األحوال الشخصية :انظر .  1

  . 88ص  / 10ج / احمللى :  ، وكذلك 188
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سبب وجوبها استحقاق الحـبس الثابـت بالنكـاح         : فقال الحنفية    (( 
 النعـدام   ، ال نفقة على مسلم في نكاح فاسـد   ورتبوا عليه أ ، للزوج عليها

سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج، ألن حق            
 )    1 )) (الحبس ال يثبت في الزواج الفاسد 

 
ال :  فإن مالكـاً قـال    ، فأما وقت وجوبها : (( وقال فقهاء المالكية 

إلى الدخول بهـا ، وهـي       تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى          
 )  2 )) (ممن توطأ ، وهو بالغ 

 
 جـاء   ، أما الشافعية فقد عبروا عنها بأنها مقابل التمكين من التمتع 

بنفقة الزوجة ألنها أقوى لكونها في مقابلة        ) 3( وبدأ  : (( في نهاية المحتاج    
 )  4 )) (التمكين من التمتع 

 
  ، يم الزوجة نفسها إلـى الـزوج   وهذا ما عبر عنه الحنبلية بأنه تسل

يجب على : ((  ومنهم من دمجها لبيان مقصوده فقال  ، وهو بمعنى التمكين 

                                                           
 / 7ج   / 3ط  /  دمشـق    -فكر  دار ال / وهبة الزحيلي   . د/ الفقه اإلسالمي وأدلته     . 1

  .188ص  / 4ج / البحر الرائق : ، وهو مذهب الحنفية ، انظر 788ص 
  . 86ص  / 2ج / بداية المجتهد  . 2
المقصود هنا هو صاحب كتاب المنهاج  ،  وهو أبو زكريا يحيـى بـن شـرف                   . 3

 . النووي من أعالم الشافعية في القرن السابع الهجري 
 .187ص  / 7ج /  إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج . 4
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 ومكنته من  ، الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه 
 ) .  1 )) (االستمتاع بها 

  
 

 �+ا�
��� ا��
�

%��9وאع�א��%��9א�زو�
 : وفيه المطالب التالية 

 . الطعام والشراب  .1

 . الكسوة  .2

 . السكنى  .3

 . تطبيب الزوجة المريضة  .4

 .خدمة الزوجة التي يكون لمثلها خدم  .5

 
 وبين الفقـه والقـانون أن    ، تقرر وجوب النفقة على الزوج لزوجه 

  ،  وفي هذا المبحـث   ، الزوج ملزم بتكفل األمور الحياتية الالزمة لزوجه 
 مع تبيان مـا اتفـق عليـه     ، في إطار النفقة سيتم تناول األنواع المشمولة 

 .. اختلفوا فيه وماالعلماء في هذا الصدد 
 

                                                           
موفق الدين بن قدامـة     / الكافي في الفقه على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل            . 1

/     القـاهرة    –دار إحياء الكتب العربيـة      / إبراهيم أحمد عبد الحميد     : تحقيق/المقدسي  
 .241ص  / 3ج 
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فقد حددت النصوص من القرآن والسنة التي ذكرت في مشـروعية           
 ولكـن   ،  والكسوة  ،  والسكنى  ، الطعام : النفقة أنواعها إلى ثالثة أصناف 

 . الفقهاء أشاروا إلى أمور عدوها من توابع النفقة 
 

 فليست النفقة مقصورة على الطعام والشراب والكسـوة والسـكنى،          
  فهناك أمور أخرى تندرج في مفهوم النفقة ، كأجرة الخادم لمن يخدم مثلها،

  وهو ما أقـره   ،  ) 1(  وأدوات الزينة والطيب وغيرها  ، وأجرة التطبيب 
احـث الحقـة    وسيتم تفصيل بنوده في مب ،  ) 2( قانون األحوال الشخصية 

 .بعون اهللا تعالى 
 

�א��ط�:�א>ول�
�

�א�ط
�מ�وא��	א:
 

إن حفظ النفس البشرية وتوفير مقومات وجودها أمر أقرته الديانة          
 وأودعت في روعة التنزيل وكمال السنة وميادين  ،  ) 3( السماوية السمحة 

 . الفقه اإلسالمي الزاخر مقومات الحفاظ عليها 
                                                           

 –دار النفائس / واس قلعه جي محمد ر. د. أ / الموسوعة الفقهية الميسرة : انظر  . 1 
المفصل في أحكـام المـرأة والبيـت        :انظر  . 1894ص   / 2ج  ) / ط. د/ ( بيروت  
 .181 – 180ص  / 7ج / المسلم 

  .28ص  / 66المادة / م 1976لسنة  ) 61( قانون األحوال الشخصية رقم  .2
قنـوجي  محمد صديق حسن خـان ال     / الروضة الندية شرح الدرر البهية      : انظر   . 3

 / 2ج  /  الريـاض    –مكتبة الكوثر   / محمد صبحي حالق    : تعليق وتخريج   / البخاري  
  . 79ص 
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ـ    د الشـرعية يتحـدث الشـاطبي عـن         وضمن تقسيمات المقاص

فأما الضـرورية ، فمعناهـا   : ((  فيقول – وحفظ النفس منها  –الضروريات  
 بحيث إذا فقـدت لـم تجـر     ، أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 

   وفوت حياة ، ،  بل على فساد وتهارج  مصالح الدين والدنيا على استقامة،
 . )1)) (  والرجوع بالخسران المبين  ، نعيم وفي األخرى فوت النجاة وال

 
ومؤدى الحديث هنا ؛ أن شرع اهللا يوجب على المـرء أن يقـوم              

  ، بتناول الطعام والشراب كونه يؤدي إلى حفظ النفس من جانب الوجـود  
 . وبغيره يكون الهالك وإتالف النفس البشرية بغير وجه حق 

 
 وهـي مخاطبـة    ، والزوجة كائن بشري حفظ له الشرع حقوقه 

 مأمورة بالحفـاظ علـى نفسـها مـن         ، بالتكليف السماوي كالرجل تماماً 
 وأي تقصير في صيانتها وتوفير أسباب قيامها يعد مخالفة شرعية  ، الهالك 

 . رتب الشرع الحنيف عليها عقوبة يوم الجزاء 
 

 ،   فقبل الزواج ال بد لمن يلي أمر الفتاة من توفير ما يقيم أودهـا   
 وبانتقال الزوجة إلى بيت زوجها تنتقـل   ، والتوسعة بحسب الوسع والطاقة 

الى وأمـام   وهو مؤاخذ أمام اهللا تع ، المسؤولية إلى الزوج لتحمل هذا العبء
 . ضيع أو قصر القضاء اإلسالمي إذا

 
 

                                                           
  .18 -17ص  / 2ج / الموافقات للشاطبي . 1
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فاإلسالم فرض للزوجة في ذمـة زوجهـا نفقـة مـن الطعـام                
 كأجرة طحـن الحـب إذا    ،  متطلبات مالزمة  وما يتبعهما من ، والشراب

 وأجرة العجن ونقل الماء إن كانت مثيالتهـا   ، كانت ممن ال تطحن مثيالتها
، وعليه في زماننا هذا توفير قدور الطـبخ ، وجـرار            ال يقمن بهذا العمل     

 . الغاز ، والصحون والمالعق ونحوها 
 

لطعـام    وقد توسع العلماء في المقـدار الـالزم للزوجـة مـن ا            
 واسترسلوا في وصف الحـال   ،  فذكروا األصناف ومتعلقاتها  ، والشراب 

 وشملوا جوانب الحياة جميعاً بما ال يـدع   ،  سفراً وحضراً  ، عسراً ويسراً 
 . مجاالً لمستزيد 

 
  ولن يتم الوقف هنا على من يتم لحاله االعتبار حين فرض النفقة،

 وإنما سيتم بيان الفرضـية الدينيـة    ، ي فسيتم إفراد مبحث خاص به فيما يل
 . للمرأة في حقها من الطعام والشراب وما يتعلق بهما من أمور 

 
والنص القرآني الوارد يرد كل إنسان إلى استطاعته ، فقوله تعالى           

 )) :                   L� b7�3ـ1 [ـ� �8ـ��3ـ, &�#ـ, .�C &"ـ�5, ��ـ� #ـX ـ�� >�X �< 17�3                   L� b7�3ـ1 [ـ� �8ـ��3ـ, &�#ـ, .�C &"ـ�5, ��ـ� #ـX ـ�� >�X �< 17�3                   L� b7�3ـ1 [ـ� �8ـ��3ـ, &�#ـ, .�C &"ـ�5, ��ـ� #ـX ـ�� >�X �< 17�3                   L� b7�3ـ1 [ـ� �8ـ��3ـ, &�#ـ, .�C &"ـ�5, ��ـ� #ـX ـ�� >�X �< 17�3 ]         (( 
 والمعسر متروك إلى اسـتطاعته   ، ر على قدر يساره فالموس ] 7: الطالق 
 دون  ،  والمطلوب حصول الكفاية من النفقة الواصلة إلى الزوجة  ، وقدرته 

 . شطط أو مغاالة أو تقتير 
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وقد تضافرت األدلة التي تفيد وجوب النفقة بعبارتها ، فقد جاء في            
هـن وكسـوتهن   وعلـى المولـود لـه رزق    : (( الكتاب العزيز قوله تعالى     

وإن كـن أوالت حمـل      : (( ، وقوله تعالى     ] 233: البقرة  )) [ بالمعروف  
  ] .6: الطالق )) [ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 

 
 أن نفقة الزوج على   – صلى اهللا عليه وسلم      –كما وبين رسول اهللا     

إذا أنفق الرجل علـى     : " زوجته طاعة يؤجر عليها ، فقد جاء في الحديث          
وإنك لن تنفـق    : " ، ويقول أيضاً     ) 1" ( نفقة يحتسبها فهي له صدقة      أهله  

 2"( نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال ُأجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتـك                 
.( 

 
 بينه شيخ اإلسالم ابن تيميـة   ، وعن نوعية الطعام المقدم للزوجة 

 موزوناً كالخبز ،    أما النوع فال يتعين أن يعطيها مكيالً كالبر وال        : (( بقوله  
 بل يرجع في ذلك إلى العرف فإذا أعطاها كفايتها  ، وال ثمن ذلك كالدراهم 

بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك أو يكـون             
أكل الخبز واألدم فيعطيها ذلك وإن كانت عادتهم أن يعطيها حباً فتطحنه في             

في الطاحون ويخبز فـي البيـت فعـل        وإن كان يطحن  ، البيت فعل ذلك 
 وإن كان يشتري خبـزاً مـن    ،  وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك  ، ذلك 

                                                           
  . - رضي اهللا عنه –متفق عليه ، والحديث عن أبي مسعود البدري .  1
 – متفق عليه ، وهو جزء من الحديث الطويل الذي رواه سعد بن أبي وقاص.  2

 وهناك أحاديث تؤيد هذا المعنى ساقها اإلمام النووي في رياض –رضي اهللا عنه 
الحافظ محيي الدين / رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين : الصالحين ، فانظر 

محمد عصام الدين : تحقيق ) /  هـ 671ت ( أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
     .101 – 100ص  ) / -ط  (/ مصر – المنصورة –مكتبة اإليمان / أمين 
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 فـال   ،  وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هـو المعـروف    ، السوق فعل ذلك 
 فـإن تعـين    ، ، وال حبات أصالً ، ال بشرع وال بفرض  يتعين عليه دراهم

 وهو مضـر بـه تـارة وبهـا         ، ن المعروف ذلك دائماً من المنكر ليس م
 ) . 1 )) (أخرى 

 
ويجب عليه آلة طحن وخبز وآنية      : (( جاء في حاشية ابن عابدين      

 وفي نوعية الطعـام المقـدم      ، ) 2)) ( شراب وطبخ وجرة وقدر ومغرفة 
هي كفاية من يمونـه خبـزاً   : ((  يقول العلماء في تبيان مفهوم النفقة  ، لها 
 ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بمـا   ، دماً وكسوة ومسكناً وتوابعها وأ

 ) .3)) ( يصلح لمثلها بالمعروف 
 

 ويجب عدم إغفال أن الزوج غير ملزم بالطعام غير الضـروري           
 فهي ليست من  ،  كالسمن للحلوى ، أو الحلوى عينها ، أو الفاكهة ، لزوجه 

 .    ضروريات الحياة 

                                                           
عبد الرحمن محمـد    : جمع وترتيب   / مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية        . 1

عبـد الـرحمن    / الفقه على المذاهب األربعـة      :  وانظر   . .88ص   / 34ج  / قاسم  
وفي الهامش   .. 486ص   / 4ج  ) / ط.  د  /  (  مصر   –المكتبة التوفيقية   / الجزيري  

 .وبيان زيادة تفصيل 
ابـن  ( محمد أمـين    / حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار           . 2

/   الطبعـة الثانيـة   /  مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي      ) / عابدين  
 . 579ص  / 3ج 

) /  هــ    1051ت  (منصور بن يونس البهوتي     / كشاف القناع عن متن اإلقناع       . 3
/ الطبعة األولـى    /  بيروت   –دار الكتب العلمية    / سن محمد الشافعي    محمد ح : تحقيق  

 .540ص  / 5ج 
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عية في صفة جنس النفقة قول مغاير ألقـوال علمـاء           وكان للشاف 

 إذ قدروا للنفقة مقداراً وجدوا أن فيه تحقيق الكفاية للزوجة يساراً  ، المذاهب
: ، يقول الماوردي في الحاوي الكبير  ، وجعلوا للنفقة مقياساً بالمد وإعساراً

   الـذرة ، فأما صفة جنس النفقة فهو المد من البر أو الشعير أو األرز أو(( 
 ) .1...))(  وإن كان ال يقتات إال بعد طحنه وخبزه  ، دون الدقيق والخبز 

 
أصـدرت  ) نفقة القوت والكسـوة الضـروريين       ( وتحت عنوان   

محكمة االستئناف قراراً يفيد بأن فرض النفقة من القوت ال بد وأن ال يقـل               
  ،  )3(  وهو ما أيده الفقهـاء جميعـاً   ) 2( عن حاجات الزوجة الضرورية 

 ..ونص عليه القانون 
 

 ..الترجيح 
 

وبعد النظر في أقوال العلماء في بيانهم لصفة جنس النفقة الواجبة           
 يتبين للباحث رجحـان رأي شـيخ اإلسـالم ابـن         ، في المأكل والمشرب 

 ولمـا فيـه مـن     ،  لما فيه من سعة تصور لحال الزوج والزوجة  ، تيمية 
 فهو يربط المقدار بالعرف السـائد   ، وتغير العصور مواكبة لتطور األزمنة 

                                                           
  .426ص  / 11ج / الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي   . 1
الشيخ عبـد    / 1990القرارات القضائية في األحوال الشخصية حتى عام        : انظر   . 2

 / 277ص  )  /  م   1990(ة األولى الطبع/  عمان   –دار اإليمان   / الفتاح عايش عمرو    
  ) .29451: ( القرار رقم 

انظر ما مت ذكره يف إمجاع العلماء يف مبحث حكم نفقة الزوجة يف بداية الفصل الثاين من هذا .  3

 . البحث 
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 وغير  ،  وجودته  ،  وكميته  ،  فنوع الطعام والشراب المقدم  ، في المجتمع 
 .ذلك من المواصفات تخضع للتغير بين زمن وزمن 

 
 فلمـاذا نحجـر    ،  فما يستصلحه الناس اليوم قد يعافونه في الغد 

  ، قدار معين ولدينا إمكانية إلنصـافها  على الزوجة بقبول صنف معين أو م
  ، ففي كل زمن تجد نفقتها مما يصلح لها من قوت و شراب أهل زمانهـا  

 فال يتصور العدل في إلزام الزوجة بالتعامـل مـع    ، وبالكمية التي تكفيها 
 بل العدل فـي   ، صنف معين أو قدر معين قد تركه أهل بلدها أو محيطها 

 .سريان ذلك بالمعروف 
 

 لما يكفيها  ،  فال بد من توفيره بكل مستلزماته  ، أما عن الشراب 
ويفرض عليه الماء : ((  يقول الجزيري  ، شرباً وغسالً ونظافةً لها ولبيتها 

 وغسـل ثيابهـا       ، الكافي لشربها وغسلها للنظافة وللجنابة وغيـر ذلـك   
يـع اآلنيـة    وكذا يفـرض لهـا جم   ،  ورش أرضها ونحو ذلك  ، وآنيتها 

واألدوات الالزمة للطبخ والخبز والشرب، من وقود وكانون وفـرن وملـح       
 ) .1)) (وسمن إلصالح الطعام 

 
 وبـين أن   ، وتحدث أبو حامد الغزالي عن كيفية الغُسل الصحيح 

الماء المستخدم بالغسل ال بد أن يكون كافياً لتغطية البـدن وتعمـيم المـاء                 
 .للزوج في نفقة زوجه  وهذا الزم  ،  ) 2( عليه 

                                                           
مكتبـة   / عبـد الـرحمن الجزيـري    : تأليف / كتاب الفقه على المذاهب األربعة       . 1

  .489ص  / 4ج ) /   ط. د/ ( مصر –اإليمان 
  505ت  ( ألبي حامد محمد بن محمد بن محمـد الغزالـي           / بداية الهداية   : انظر   . 2

  .52ص ) /  م 1994( الطبعة األولى / دار الحاوي للطباعة والنشر ) / هـ 
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ال تستقيم حياة المرء دون أن يتوفر لديه ما يقيـه بـرد الشـتاء               
 وإال كان عرضةً لإلصابة بالمرض المؤدي  ، القارس وحر الصيف الالذع 

 وقد شرع اهللا للمرأة أن تنال نصيبها من النفقة مـن الملـبس    ، إلى هالكه 
 وعلى وجٍه ال يخدش كرامتها  ، حياة آمنة بعيدة عن الخطر الذي يؤمن لها 

  ، وال يعيبها ويجعلها في مهب انتقاد اآلخرين، لسوء حال ثوبها إذا بات خلقاً
 . أو لتَمزقه ، أو بروز عالمات السوء فيه فتزدرى بين الناس 

 
ــ, &�#'ــ� ��*ــ�]� %ــ�Y���0: (( قــال تعــالى  A�ــ�0� Fــ�C�Y���0ــ�% �[�ــ, &�#'ــ� ��*ــ A�ــ�0� Fــ�C�Y���0ــ�% �[�ــ, &�#'ــ� ��*ــ A�ــ�0� Fــ�C�Y���0ــ�% �[�ــ, &�#'ــ� ��*ــ A�ــ�0� Fــ�C�       (( 

 صلى اهللا عليه    –ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي         ] (( 233: بقرة  ال[ 
لهن عليكم رزقهـن وكسـوتهن   : "  قال في خطبته العظيمة بعرفات     –وسلم  

أتيت : (( وللحديث الذي رواه معاوية القشيري حيث قال         ) 1" ( بالمعروف  
       مـا تقـول فـي نسـائنا ؟؟          :  فقلـت    – صلى اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

، وال تضـربوهن وال   أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسـون : قال 
فمعلـوم أن   ، وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف  ) . 2)) ( تقبحوهن 

 وبتنوع حال الزوج فـي   ، الكفاية بالمعروف تتنوع بتنوع الزمان والمكان 
                                                           

 . عن جابر - صلى اهللا عليه وسلم –باب حجة النبي / كتاب الحج / رواه مسلم .  1
..  لنسائي وابن ماجة وابن حبـان والحـاكم وصـححاه           رواه أبو داود وأخرجه ا     . 2

 . 130ص  / 7ج / نيل األوطار .. وانظر 
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 الطويلة الجسيمة  وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة  ، يساره وإعساره 

  )1)) (  وال كسوة الشتاء ككسوة الصيف  ،
 

 وكيف ال يكون كذلك وهو يضـع   ،  ودين قويم  ، إنه لفقه عظيم 
 ويستوعب الحياة بأشكالها  ،  ويعطي كل ذي حق حقه  ، األمور في نصابها 
   فها هو ذا يراعي ظروف الزوجة ويبين لها حقوقهـا،  ، المتعددة المتنوعة 

ومطلقة ، إال فـي حـاالت     هضم وال شطط ،  بل تكفل بحاجاتها زوجةفال
 وفي معرض تبيانهم لحـق الزوجـة فـي     ، سيتم ذكرها الحقاً وتوجيهها 

وتفرض لها  : (( الملبس وفق االختالف في حاجتها يقول أهل الرأي والفقه          
 ) . 2)) ( الكسوة في كل نصف حول مرة 

 
ية حاجتها ضـمن هـذا الظـرف        فالزوجة تحتاج إلى الكسوة لكفا    

 ولها أن تزيد علـى ذلـك إذا    ،  فتأخذ ثوباً للصيف وآخر للشتاء  ، الزمني 
أثبتت حاجتها إلى المزيد ، أو تلف ما عندها من الثياب حين فرض النفقة أو               

، وينبغي أخذ العرف في العصر الحديث بعين االعتبار ، فما كـان             تعديلها  
يصلح في زماننا ، فالمرأة في هـذا العصـر ال           يصلح سابقاً من الثياب ال      

تكتفي بثوب واحد في الصيف وآخر في الشتاء مثالً ، بل ال بـد لهـا مـن              
 .مجموعة من الثياب للصيف وأخرى للشتاء 

 

                                                           
  . 86ص  / 34ج / مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  . 1
 . 580ص  / 3ج / حاشية رد المحتار  . 2
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وتجب عليه كسـوتها    : (( جاء في المغني على مختصر الخرقي       
على الـدوام   وألنها ال بد منها  ، بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من النصوص 

  ) .1)) (  فلزمته كالنفقة 
 

 فجمهور  ، و نجد اختالفاً آلراء الفقهاء في موضوع الزينة للمرأة 
  ،  )2( فقهاء المذاهب يذكرون أن الزينة ليست واجبة للزوج على زوجهـا  

 ولكن ما ذهب إليـه   ، باعتبار أنها من الكماليات التي يمكن االستغناء عنها 
ريم زيدان وغيره من المعاصرين حري بأن يؤخـذ بعـين           الدكتور عبد الك  

 فقد رأينا جمهـور الفقهـاء ال    ، بالنسبة لمواد الزينة : ((  يقول  ، االعتبار 
 والمالكية يقولون بوجوبها على الزوج  ، يرونها من حق المرأة على زوجها 

ـ   ) 4)) (  وهذا ما نرجحه  ،  ) 3( إذا تضررت الزوجة بتركها د فـالمرأة ق
  ، تحتاج إلى الطيب في إزالة رائحة كريهة من جسـمها أو مـن   بيتهـا    

 واعتبـار   ،  في حياتها الخاصة – ضمن حدود الشرع –وتحتاج إلى الزينة 
 . هذا الفهم أولى من إهماله 

 
 فمـنهم   ، وقد فصل العلماء في موضوع الكسوة الواجبة للزوجة 

يلـه ، يقـول المـرداوي فـي         من استرسل ومنهم من حد حدود تمامه وقل       

                                                           
  . 379ص  / 7ج / المغني على مختصر الخرقي   . 1
المفصل في أحكام المرأة والبيـت      : كذلك  ، و  91ص   / 10ج  / المحلى  : انظر   . 2

 .  188ص  / 7ج / المسلم 
  . 545ص  / 1ج / مواهب الجليل  . 3
  . 188ص  / 7ج / المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  . 4
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 ومداس  ، ومقنعة  ) 1( ووقاية  ،  وسراويل ، قميص : وأقله : (( اإلنصاف 
وزاد عليـه    ). 2))( الفراش واللحاف والمخدة    : وللنوم  . وجبة في الشتاء    

وسرير : (( وقال آخر  ) 3)) ( وللجلوس بساطٌ ورفيع الحصير     : (( البعض  
  )  . 4)) ( احتيج له 

 
أن بعض العلماء توسعوا فـي ذكـر   ف ،زيادة البيان والتفصيل  ول

أنواع الثياب ومستلزماتها حتى ال يتركوا لمن بعدهم إال النزر اليسير ممـا             
 . اقتضته الحاجة من تغير الزمان والطبائع 

 
ثياب : وأما الثياب فهي على ضربين      : ((  جاء في كتاب المنتقى     

 وثياب تلبس على وجه التغطي والغطـاء   ،   وهي ما تنتقل بانتقالها ، لباس 
عليـه  :  فقد قال ابـن حبيـب    ،  واسم اللباس أظهر في األول  ، والفرش 

وقمـيص   ) 5( قميص وفرو لشتائها من لباس مثلها من جوارب أو فنليـات          

                                                           
كشاف القناع : هي ما تضعه فوق المقنعة  ،  وتسمى الطرحة  ،  أنظر           : الوقاية   .  1

 . 541ص  /  5ج / عن متن اإلقناع 
/ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل     . 2

/ محمـد حامـد الفقـي       : تحقيق  / عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي         
  . 353ص  / 9ج /  بيروت –دار إحياء التراث العربي ) / م 1957( الطبعة األولى 

/ علي عبد الحميد بلطه جي و محمد وهبي سـليمان  / أحمد المعتمد في فقه اإلمام    . 3
  . 322ص  / 2ج ) /  م 1991( الطبعة األولى  /  بيروت –دار الخير 

ألبي عبد اهللا محمد بـن محمـد المغربـي               / مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       . 4
 / زكريا عميرات : ضبط وتخريج   ) /  هـ   954ت  ) (المعروف بالحطاب الرعيني    ( 

  . 544ص  / 1ج ) / ط . د / (  بيروت –دار الكتب العلمية 
 .كذا وردت في المصدر  . 5
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 وإن لم يكن فإزار وخفـان وجوربـان         ، يواريه ومقنعة وإن لم تكن فخمار 
 ) .  1... )) ( لشتائها 

 
ولعل هذا التفصيل يدل على سعة اهتمام من الفقهاء الكرام بحـق            

 فقـد   ،  وبيان ما لها على زوجها حتى ال تظلم مقـدار قطميـر   ، الزوجة 
 وتوسعوا في ذكر التفاصيل والجزئيات الدقيقة حتـى   ، أوجبوا لها كفايتها 

 . التقاضي يبعدوا األمة والقضاة فيها عن أي لَبس قد يطرأ أثناء إجراءات
 

 وبذلك يكون فقهاء األمة بهذه الجهود المتميزة قد تركوا المحـاكم           
 ولـم   ،  معروف مـا فيهـا    ، الشرعية في هذا الزمان على محجة بيضاء 

يتركوا لهم من االجتهاد والبحث والتنقيب إال ما ال بد منـه عنـد التحقـق                
 . والتمحيص لحاجات الزوجة وأحوال مثيالتها 

 
ن العلماء قد اتفقوا فيما بينهم على ترك باب تقدير كسوة           والراجح أ 

الزوجة مفتوحاً لمن بعدهم بحسب تغير األزمنة واألعراف خالفاً للشـافعي           
 إال أنهم لم يوصدوا  ،  ومع كل ما ذكروه في مصنفاتهم  ،  ) 2( رحمه اهللا 

   الباب البتة لمن بعدهم ،  فكسوة الزوجة مرهونـة بـالعرف السـائد فـي                  
 . البلد ، وهي مرتبطة أيضاً بحال الزوجة وحال الزوج 

                                                           
للقاضـي أبـي الوليـد      /كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس            . 1

 –دار الكتاب اإلسالمي    ) /  هـ   494ت  ( سليمان بن خلف بن سعد الباجي األندلسي        
ألبي عبـد اهللا    / التاج واإلكليل لمختصر خليل     : نظر  وا . 129ص   / 3ج  / القاهرة  

دار / زكريا عميـرات    : ضبط وتخريج   ) /  هـ   897ت  ( محمد بن يوسف المواق     
  .544ص  / 1ج /  بيروت –الكتب العلمية 

  . 494ص  / 4ج / الفقه على المذاهب األربعة : انظر  . 2
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 اتفقـوا أن الكسـوة   – أي العلماء   –وذلك أنهم   : (( يقول ابن كثير    

ولو أنهم حددوا أصـناف األقمشـة أو أنـواع           ) . 1... )) ( غير محدودة   
، فلكـل زمـان طبيعتـه،     الملبوسات لوجد من بعدهم من ذلك ضيقاً وعنتاً

 فلماذا نلزم الالحق بعادة قـد   ، جة واألهواء بين جيل وجيل وتختلف األمز
 تغيرت  وعرف قد عفا عليه الزمن ؟ 

 
 فإن جماع القول ما قد وضـحه   ، وإذا تبلورت صورة األمر هنا 

 حيث أيد رأي جمهور الفقهاء كما سـيمر فـي    ،  ) 2( ابن تيمية في فتاواه 
المعروف بمـا ال يـدع مجـاالً     وتحدث عن الكفاية ومعنى  ، تقدير النفقة 

 . لمستزيد 
�

�
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  . 87ص  / 2ج / بداية المجتهد ونهاية المقتصد  . 1
  . 86ص  / 34ج / مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  . 2
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أوجب اإلسالم على الزوج أن يهيئ لزوجه مسكناً شرعياً تلجأ إليه           
 وتؤدي فيه فـرائض   ،  وعيالها وتحتمي فيه ، وتأمن فيه على نفسها ومالها

 واآلية وإن نزلت في شأن المطلقات فهـي   ، اهللا دونما خوف أو اضطراب 
  ،  )1( وعليه إجماع العلماء كما نُقل سابقاً  ، للزوجات أوجب من باب أولى 
وكل من وجبت لها النفقة وجبـت لهـا         : (( حتى قال السمرقندي في تحفته      

 ). 2)) ( ، وإال فال  السكنى
 

 وهذا المسكن الذي يضم الزوجين فـي حياتهمـا لـه لوازمـه             
 وال ننكر هنا أن أحوال الناس تختلف  ، ومحتوياته التي ينبغي أن تتوفر فيه 

 ومسكن كـل مـنهم      ،  والعسر واليسر  ، وتتفاوت من حيث الغنى والفقر 
 إال جنـب  إن لم تجد: ((  حتى قال قتادة في تفسيره لآلية السابقة  ، وأثاثه 

  ). 3)) ( بيتك فأسكنها فيه 
 

 تحدث ابن قدامة عن وجوب تـوفيره   ، ولوجوب المسكن أصالة 
  ،  ألنها ال تسـتغني عنـه لإليـواء     ، ويجب لها مسكن : (( وحكمته فقال 

  ) .4)) (  للتصرف واالستمتاع  ، واالستتار عن العيون 

                                                           
: تحقيق /ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي       / أحكام القرآن   : انظر   . 1

، وقـد ورد     1840 – 1839ص   / 4ج  /  بيروت   –دار الفكر   / علي محمد البجاوي    
الزوجة في الفصل الثاني من هذا      إجماع العلماء على هذه المسألة في مبحث حكم نفقة          

 .البحث  العلمي 
 –دار الكتـب العلميـة      ) /  هـ   539ت  ( عالء الدين السمرقندي    /  تحفة الفقهاء    . 2

  . 159ص  / 1ج ) / م1984( الطبعة األولى / بيروت 
  . 345ص  / 4ج / البن كثير / تفسير القرآن العظيم  . 3
  . 248ص  / 3ج  / الكافي في الفقه على مذهب أحمد . 4
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ق الشـاطبي فـي    علَّ ، وعن أهمية وجود المسكن للحياة البشرية 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل مـن جانـب          : (( الموافقات بقوله   
  ، ، والملبوسـات    كتنـاول المـأكوالت والمشـروبات    ، الوجود أيضـاً  

 وهو بذلك يجعل وجود المسكن مـن   ،  ) 1)) ( والمسكونات وما أشبه ذلك 
 . مقومات حفظ النفس من جانب الوجود 

 
 فحيـاة   ، قول الذي ال يحتاج إلى تفصـيل وبيـان   وهذا من المع

 إليه حين البرد وحين     يلتجئاإلنسان على النسق السوي تستلزم وجود مأوى        
 وغياب مكان يلتجئ إليه اإلنسان يعرض حياته للخطـر   ، لسع حر الصيف 

 وال يغفل جانب التعدي والشر المستطير الذي يتهـدد   ، من تقلبات الطقس 
 .  في الخالء أو األرض الفضاء المرء إذا بات

 

واآلية الكريمة التي تصدرت المطلب تفيد لزوم تأمين هذا المكان          
 فسكنى الزوجة  ،  وال تبرأ ذمة زوج إن هو تخطاه أو تغافل عنه  ، للزوجة 
 ويلزمـه   ،  وهي من حقها في النفقة كسائر أنواعهـا األخـرى    ، الزمة 

��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	         : (( لى  إسكانها على قدر طاقته لقوله تعـا      �
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	         X6ـ�
��� �ـ� ^3ـX cـ
�5	         X6ـ�
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�5	         X6ـ�
X6ـ
  ] . 6: الطالق  ))  [ �� ��"�	 �� ��"�	 �� ��"�	 �� ��"�	 

 

ووجوب إسكان الزوجة ال بد أن يكون مشفوعاً بحقها فـي بيـت             
 أو بيت ال تتـوفر فيـه    ،  فال يجوز له أن يسكنها في خان مثالً  ، يليق بها 

                                                           
  . 19ص  / 2ج / الموافقات  . 1
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رتها  فالمرأة بمكانتها التي أق ، المواصفات التي أقرها علماء الشرع الحنيف 
 . الشريعة تستحق بيتاً يليق بها دونما إسراف 

 
 وال بد للحاكم حين ينظر في مسكن الزوجة أن يراعـي أمـوراً              

 .  وغير ذلك من أمور  ، ، وشموله لحاجاتها األساسية   كاتساع البيت ، عدة 
 

ومما : (( عن الرافعي قوله    " العزيز شرح الوجيز  " ورد في كتاب    
 وقد سـبق أن   ،  فإنه ال بد منه  ، ة المسكن للزوجة يجب على الزوج تهيئ

 ويجب أن يسكنها في الموضع الـذي   ،  فالمنكوحة أولى  ، المعتدة تستحقه 
 ال بد  ،  الخان – في العادة –يليق بحالها في العادة  ،  فالتي ال تليق بحالها 

 ) . 2)( 1))( من إسكانها في دار أو حجرة ،وينظر أيضاً إلى سعتها وضيقها 
 

والمستعرض لما ذكره الفقهاء من القدامى والمعاصـرين حـول          
 يجـد أنهـم قـد     ، األمور المطلوب توافرها في المسكن المهيأ للزوجـة  

استوعبوا سعة البيت وضيقه  ،  والمرافق األساسية التي ال بد أن يشـتمل               
رافـق   ووجود هذه الم كالمطبخ ودورة المياه ومكان لنشر الغسيل، ، عليها 

 إضافة  ، في المسكن على وجه يمنع الحرج عليهم باستخدامه والتصرف فيه
                                                           

ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد ) / المعروف بالشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز  . 1
علي محمد معوض و عادل أحمد عبـد        : تحقيق  ) / هـ  623ت  ( الرافعي القزويني   

 ،  19ص  /  10ج  ) /  م   1997 ( 1ط  /  بيـروت    –دار الكتب العلميـة     / الموجود  
كتاب الفقه على المذاهب : وانظر  .. 803ص  / 7ج / الفقه اإلسالمي وأدلته :وانظر 
 .493ص  / 4ج / األربعة 

كتـاب الفقـه علـى    : وانظر   .. 803ص   / 7ج  / الفقه اإلسالمي وأدلته    : انظر . 2
 . 493ص  / 4ج / المذاهب األربعة 
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إلى وجود أدوات الطبخ وآنية الشرب وآنية للغسيل ومقومات الحياة اليومية           
 . التي تمكن الزوجة من استخدام المسكن بشكل يصلح لها في معيشتها 

 

  ، ذكره  وقانون األحوال  الشخصية اتفق مع هذا المنهج الذي تم 
 وغالباً مـا   ،  وفي المكان الذي أراده  ، فألزم الزوج بحسب قدرته وطاقته 

 فقـد نصـت المـادة السادسـة      ، يسكن الناس في مكان عملهم وإقـامتهم  
يهيئ الزوج المسكن المحتوي علـى      : (( والثالثون من القانون على ما يلي       

  ) .1 ( ))اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله 
 

  أ لها الزوج مسكنها كان لزاماً عليها أن تنتقل إليه          والزوجة إذا هي
 وعليها أن تطيعه إذا أراد السفر من مكان إلى  ، إذا أدى إليها معجل مهرها 

 . مكان إال إذا سجل في وثيقة الزواج شرط يقتضي غير ذلك 
 

ـ              ي وقد شدد الفقهاء على عدم جواز إسكان أحد مـع الزوجـة ف
وال يجوز لمن  ، مسكنها كأهل زوجها أو أقربائه أو ولده المميز إال برضاها 
  ) .  2( عنده أكثر من زوجة أن يجمعهم في بيت واحد إال برضاهن 

 

للزوجة حق في سكن    : (( جاء في شرح قانون األحوال الشخصية       
 وليس لها  ، مستقل ، ال يشاركها فيه غيرها من ضرائرها وأقارب زوجها 
  ) . 3)) ( الحق في أن تُسكن أقاربها في منزل الزوج الذي أعده لسكناها 

 

                                                           
  .  19ص  / 36: المادة / قانون األحوال الشخصية . 1
  . 21 – 20ص  / 40  ،  والمادة 38المادة / قانون األحوال الشخصية  . 2
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والمالحظ أن الفقهاء في ذكرهم لقضايا سكنى الزوجة بجزئياتها لم          
 فهناك عدد كبير من العلماء قـد   ، يتوسعوا كما هو الحال في طعام الزوجة 

   وحسـب ، اكتفى ببيان وجوب السكنى واألمور المطلوبة في البيت المهيـأ 
  ) . 2( ومنهم من أوجز  ) 1( ومنهم من زاد قليالً 

 
 والذي يتبين من ذلك أن العلماء فقهوا أن الزوج إذا وسع علـى             

 ،  والتوسعة تصب في مصلحته  ، زوجه في السكنى فالنفع عائد لهما جميعاً 
 بخالف الطعام والشراب اللذين لو أراد الزوج أن يهضم حق المرأة فيهمـا             

 فهو قادر على تناول الطعام خارج البيت  ، عل دون أن يكون عليه ضرر لف
 . دونما حرج ، بخالفها 

 

ومن  سماحة الدين اإلسالمي ، أنه لم يشترط علـى الـزوج أن              
  ،  بل فرض عليه تهيئـة المسـكن أصـالة     ، يسكن زوجه في بيت يتملكه 

 بيت أو بنائـه أو      وترك إلمكانات الزوج المادية أن تحدد قدرته على شراء        
 ولم يوجب أحد من العلماء على الزوج أن يكون ممتلكاً لبيـت   ، استئجاره 
 فال تثريب عليه إن أسـكنها   ، الخدمة والمنفعة :  ألن المقصود  ، الزوجية 

 وقد حكى صـاحب شـرح الـوجيز     ،  ) 3( في بيت استأجره أو استعاره 
 ) .    4( االتفاق بين العلماء على هذه الجزئية 
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 ال زال العمل بمسكن الزوجة كمـا حـدده    ،    وفي هذا الزمن 
 توجـه   ،  فإذا ما أثيرت قضية تتعلق بالمسكن الشـرعي  ، العلماء األجالء 

  القاضي أو من ينتدبهم القاضي إلى البيت ليتأكدوا من وجوده واللوازم فيه،
بها يستقيم العـيش    ومدى اشتماله على األمور الهامة والمرافق الحيوية التي         

 إن لم يتعد هذا األمر إلى اإلضرار الفعلي بالزوجة  ، وبدونها تكدره الغصة 
 . وجسدها وأمتعتها وخصوصياتها  

 
�
�	א�4א��ط�:�א�
�

�0�7�J<دמ����<د�%�א�زو�%�א��
 

 لزوجة ال تخدم نفسـها       )1 ( بحث العلماء مسألة فرض نفقة خادم     
        ،  أو ال يليق بها خدمة نفسها  ، ات األقدار  لكونها من ذو ، في بيت أهلها 

 فهل عليهـا إخدامـه فـي      ، أو لكونها مريضة ال تقوى على أعمال البيت 
 والطحـن وتجهيـز الطعـام لمماليكـه        ،  ومناولة الطعام  ، فراش المنزل 

 ؟  ) 2( وبهائمه
 

 ذهب العلماء إلى أن الِعشرة بالمعروف تقتضي أن يقـوم الـزوج          
بإخدام زوجه الحرة إذا كانت ذات قدر ليس شأنها الخدمة ، أو كانت ممـن               

 فيجـب عليـه أن    ،  أو هو ذا قَدٍر تزري خدمة زوجته به  ، ذكرناهن آنفاً 
                                                           

 ..يصلح في اللغة أن نستخدم خادم وخادمة ، وهي بنفس المعنى ، كزوج وزوجة . .  1

  . 90ص  / 34ج / مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر  . 2
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  ،  وهذا رأي جمهور العلمـاء   ، يأتي لها بخادم يعينها ويتكفل بأمور البيت 
 . ظاهرية كما سيأتي وهو رأي ال ) 1( بل على الزوجة خدمة البيت : وقيل 

 
 :في هذه المسألة على رأيين وقد اختلف العلماء 

 
 . الموجبون لخدمة الزوجة التي تخدم مثيالتها  .1
 .من لم يلزموا الزوج خدمة زوجه  .2

  
وقد اختلف القائلون بوجوب الخدمة للزوجة ، فالجمهور علـى أن           

حد ، في حين    الزوج ملزم بإخدام زوجه إن كانت من ذوات األقدار بخادم وا          
يرى المالكية ومعهم أبو ثور بأن الزوج ملزم بأكثر من خادم إذا لم تكتـف               

 . الزوجة بخادم واحد 
 

 .. مذهب الجمهور 
 

 ذهب الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أن الواجب على الزوج أن          
 .  وتكون نفقته على الزوج  ، يوفر خادماً واحداً لزوجه، يتكفل بأمور البيت

 
 استدل جمهور الفقهاء على عدم تكليف الزوج بنفقة أكثر مـن           وقد

 فـإن الراجـل    ، خادم واحد قياساً على الفارس الذي يشارك فـي الغـزو   
 – سهم له وسهم لفرسـه   ،  والفارس يضرب له سهمان  ، يضرب له سهم 

: في ظاهر الرواية : ((  وفي ذلك يقول السرخسي  ، -مهما تعددت أفراسه 

                                                           
  . 87ص  / 2ج / بداية المجتهد ونهاية المقتصد  . 1
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 فإذا لـم يكـن لهـا خـادم ال      ، ا نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم استحقاقه
  ،  كالغازي إذا كان راجالً ال يستحق سهم الفـارس   ، تستوجب نفقة الخادم 

  )  .1)) ( وإن ُأظهر غنا الفارس 
 

  ، ولنا أن الخادم الواحـد يكفيهـا لنفسـها    : (( يقول ابن قدامة 
  ) .3 ) ( 2)) ( جمل وليس عليه ذلك والزيادة تراد لحفظ ملكها أو للت

 
 أن مـذهب الجمهـور مـن     ، ويرى ابن المنذر في هذه المسألة 

 حيث مال إلى اعتبار أن نفقة خادم واحد يكفيها  ، العلماء أصوب من غيره 
وكل من يحفظ عنه مـن أهـل   : ((  وفي ذلك يقول  ، إذا كانت ممن تُخدم 

وهذا الرأي لـم     ) 4)) (  ال تخدم نفسها     العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي     
يشر إلى رأي المالكية وغيرهم في المسألة ، فقد كان للمالكية ومـن معهـم              

 .رأي آخر 
 

 فالمسـلم ال   ،  لمطلبوال بد من التعريج على مسائل تتعلق بهذا ا
 فال يجوز له أن يـأتي بخـادم    ، بد أن يكون يقظاً فطناً ملتزماً بأحكام اهللا 

 وألن  ، في بيته تقتضي العادة أن يخلو بالزوجة حال خروج زوجها غريب 
                                                           

   ... 182ص  / 5ج / المبسوط  . 1
  380ص  / 7ج / المغني على مختصر الخرقي  . 2
 – 303ص   / 5ج  / رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار         : انظر   . 3

  .434ص  / 3ج / مغني المحتاج : وكذلك  ... 304
تحقيق ) /  هـ 318ت ( للحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري / اإلقناع  . 4
دار الكتب العلمية / د حسن الشافعي  ،  بمشاركة عالء علي غريب    محمد حسن محم  : 
  . 239ص ) /  م 1997( الطبعة األولى /  بيروت –
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  ،  وهذا يقتضي النظر إلـى المطاِلـب    ، الخدمة فيها دوام مطالبة بالعمل 
كذلك عليه أن يتحرز إذا رغب في إحضار من يخدم زوجته من أهل الكتاب              

 .  ففي ذلك تعريض لحياته وحياة زوجه للخطر لعداوة دينية دفينة  ، 
 

 وال يترك  ، ولذا كان ال بد للزوج أن ينظر جيداً فيمن يدخل بيته 
 فاألولى أن  ،  وتؤدي إلى ما ال تحمد عقباه  ، األمور تسير على غير هدى 

 أو  ،  وأن تكون ممن تؤتمن في دينها ، يكون من يدخل البيت للخدمة امرأة 
ث والتنقيب حولها  ويجب  البح ، ) 1( أن يكون ذا رحم محرم من الزوجة 

  ،  والمؤمن كيس فطـن   ، خشية حصول مكروه أو وقوع الندم بعد التعجل 
ال بد له من أن يتنبه إلى هذه األمور ويزنها بمقياس الشـرع ، ال بمقيـاس                 

 . هواه أو هوى زوجه  
 

 .. مذهب المالكية وأبي ثور 
 

ـ             ادم وذهب مالك وأبو ثور إلى أن الزوج ملزم بتوفير أكثر من خ
 .إذا كان الواحد ال يكفي ألمور البيت 

 
:  يقول الباجي أحد علماء المالكية  ، ولتبيان ما ذهب إليه المالكية 

 لزمـه أن يخـدمها    ، إذا كان مثلها ال تكفيها خادم واحدة وحاله يحمـل  (( 
: ((  لقولـه تعـالى    ،  خالفـاً ألبـي حنيفـة والشـافعي      ، خدمة مثلهـا  

  Y���0%ـ� ��ـ����C�  Y���0%ـ� ��ـ����C�  Y���0%ـ� ��ـ����C�  Y���0%ـ� ��ـ����C� ] ((  ومن جهة المعنى، أن خدمة الثانية  ، ] 19:النساء 

                                                           
  ،  وفيه توسـع فـي         182ص   / 7ج  / المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم        . 1
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 فكانت الزمة للـزوج   ، خدمة تحتاج الزوجة إليها مع أن حالهما يليق بهما 
  ) .1))( كخدمة الخادم األولى 

 
 حيث ألزم الزوج بتكفل نفقات أكثر من  ، وبمثل ذلك قال أبو ثور 

إذا كانت المرأة ممن ال :(( نه حيث جاء ع ، خادم إذا احتاجت الزوجة إليهم 
 وإن  ،  وجب لها خـادم   ، تخدم نفسها لكونها من ذوات األقدار أو مريضة 

  ،  فعلى الزوج أن يؤمن لها ذلك  ، كان ال يصلح للزوجة إال أكثر من خادم 
  ) .2)) ( وعليه أن ينفق عليهم 

  
 .. مذهب الظاهرية 

 
 بـل   ، فقة الخادم البتـة  أما الظاهرية فلم يوجبوا على الزوج ن

 وفي ذلك يقول ابن  ، ألزموا الزوج أن يأتي لزوجه بالطعام والشراب مهيًأ 
وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة            : (( حزم  

 فهو ظلم  ، ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه ... وهي بنت خليفة 
  ) .3)) ( وجور 

 

                                                           
هب الجليـل   موا: وانظر   ... 131ص   / 3ج  / كتاب المنتقى شرح موطأ مالك       . 1

  .. 546ص  / 1ج : لشرح مختصر خليل 
 –مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع     / سعدي حسين علي جبر     / فقه اإلمام أبي ثور      . 2

   .547 - 546ص ) /  م 1983(الطبعة األولى / بيروت 
  . 90ص  / 10ج / البن حزم الظاهري / المحلى  . 3



 92

ا ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة بحاجـة علـى            وأرى أن م  
تدقيق ، فقوله لم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادم للزوجـة علـى الـزوج                

 . مخالف لما تبناه السادة العلماء في هذه المسألة 
 

فالعلماء ال يبنون فقههم على الهوى والتشهي ، وإنما علـى مـا             
إن كانـت عامـة ،   يترجح عند كل مذهب من األدلة والشـواهد ، حتـى و         

فالعلماء قد ذكروا قياساً في صدر هذا المبحث ، وفهم المالكية مـن قولـه               
حق الزوجة التي تخدم مثيالتها بخادم      )) وعاشروهن بالمعروف   : (( تعالى  

 . ، وليس ما يفهمه أحد العلماء الكرام ملزماً لغيره 
�

 .. موقف القانون من المسألة 
 

ن من قانون األحـوال الشخصـية        نصت المادة السادسة والستو   
الطعام والكسوة والسكنى والتطبيـب     : نفقة الزوجة تشمل    : (( على ما يلي    

  ) .1)) ( بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ألمثالها خدم 
 

 فإننا نرى أن القانون قد ترك  ، وبالنظر إلى هذه المادة القانونية 
 وإال  ،  بواحدة من الخدم لزمته نفقتهـا   فإن كان يكتفى ، األمر دون تعيين 

 مع أنه لم يوجب سوى  ، فإن القانون لم يغلق الباب على من أراد التوسعة 
 .أصل وجوب خدمة من ال تخدم نفسها 

  

                                                           
  . 179ص / األردني الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية  . 1
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النفقة الواجبة  : ((  ويعلق  شُراح القانون على هذه المادة بالقول         
ـ           الج بالقـدر   للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسـوة والمسـكن والع

الخدمة للزوجة التي يكون :  ويضاف إلى ذلك  ، المتعارف عليه بين الناس 
  ) . 1)) (  بأن كانت تُخدم في بيت أبيها وال تخدم نفسها  ، ألمثالها خدم 
 

 ..الراجح في المسألة 
 

 يقرر العمل  ، وما ذهب إليه قانون األحوال الشخصية فقه قويم 
 . قتضت الضرورة الزيادة فال بأس بذلك بأصل وجود خادم ، وإذا ا

 
 أن تتم مراعاة حـال الـزوج وحـال     ، ومن الضرورة بمكان 

 وضرورة تحقق الشـروط التـي تؤهـل     ، الزوجة قبل الحكم بهذه المسألة 
 وإال فُتح الباب على مصراعيه لطلـب الخـدم    ، الزوجة ليكون لديها خدم 

 .  ودون مبرر شرعي  ، دون حاجة 

                                                           
 مكتبة الرسـالة    / ملحم    سالم أحمد. د/ الشرح التطبيقي لقانون األحوال الشخصية       . 1
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  ، اختلف الفقهاء األجالء في مسألة وقت وجوب النفقة على الـزوج  
 :  وفيما يلي بيان آرائهم وتوجهاتهم 

 
 : تحقيق مناط وجوب النفقة 

 
 أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في اعتبار  ، وتحرير موضع النزاع 

 ومـنهم مـن    ، في مقابل االسـتمتاع   فمنهم من جعل النفقة  ، مقابل النفقة 
 وعلى ذلك تم بنـاء الـرأي    ، جعلها في مقابل كونها محبوسة لحق الزوج 

 .الفقهي لكل منهم 
 

فقد ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب النفقة للزوجة علـى زوجهـا             
 وهو الوقت الذي يعقد فيه عقد  ، متعلق بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها 

أمـا نفقـة   : ((  وفي ذلك يقـول السـمرقندي    ، وشروطه النكاح بأركانه 
 بسـبب النكـاح     ، فتجب بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها : الزوجات 

  ) .1)) ( عندنا 
                                                           

  . 157ص  / 1ج / تحفة الفقهاء  . 1
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  ،  لالستمتاعفالنفقة عند الحنفية تأتي في مقابل االحتباس لحق الزوج

: (( وهو ما صرح به فقهاؤهم في غير موضع ، فقد جاء فـي مصـنفاتهم                
 وكل من كان محبوساً بحٍق مقصود لغيره  ، وألن النفقة في مقابل االحتباس 

  ) .1)) ( كانت نفقته عليه 
 

 فقد ذهبوا إلى أن النفقة ال تدخل حيـز الوجـوب    ،  أما المالكية 
 أو أن تتم دعوة الرجل للدخول بها وهي ممـن   ، حتى يتم الدخول الشرعي 

 . بلوغه  واشترطوا لذلك بلوغها و ، توطأ 
 

:      وقد عرض ابن رشد أصل المسألة في الفقـه المـالكي فقـال              
ال تجب النفقة على الـزوج حتـى   :  فإن مالكاً قال  ، فأما وقت وجوبها (( 

  ) .2)) ( يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ 
 

بها على  فإن المالكية قد فرضوا النفقة للزوجة المدخول  ، وبذلك 
 أما الزوجة التي لم يتم الدخول   ،  إال أن تكون ناشزاً  ، زوجها قوالً واحداً 

 .  فتفرض لها النفقة إذا كانت مطيقة للوطء وزوجها بالغ    ، بها 
 

 وجمـاع مـذهبهم رواه    ،  وقد فصل المالكية في هذه المسـألة  
لـزوج الحـر   تجب النفقة علـى ا : ((  حيث يقول  ، صاحب كتاب المنتقى 

                                                           
 / 3ج  /   ر  رد المحتـا  :وانظر   . . 39ص   / 2ج  / الهداية شرح بداية المبتدى      . 1
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  ،  ولم يكن من قبلها نشـوز   ، لزوجته الحرة ما دامت الزوجية بينهما باقية 
وذلك إذا دخل بها أو دعي إلى الـدخول بهـا وكانـا جميعـاً مـن أهـل                      

  ،  وهو أن يكون الزوج بالغاً وتكون هي ممن يسـتمتع بهـا    ، االستمتاع 
االسـتمتاع غيـر متـأٍت         أن  : ووجه ذلك   ... ويمكن وطؤها وإن لم يبلُغ      

  ) .1)) (  فلم تستحق العوض من النفقة ، كالمطلقة البائنة  ، منها 
 

  ، وقد ذهب الشافعية إلى أن الزوجة تستحق النفقة بالتسليم التـام  
 . وهم ال يوجبون لها النفقة بمجرد العقد الصحيح 

 
م ،  بالتمكين التـا – النفقة   –تجب  : (( يقول صاحب مغني المحتاج     

ولو  ) 2)) (  فتستحق ما يقابله من األجرة لها  ، ألنها سلمت ما ملك عليها 
  ) .3( كانت بالغاً وهو غير بالغ لزمته نفقتها 

 
  ، وأما الحنبلية فلم يجعلوا لمن لم تبلغ إذا تزوجها غير بالغ نفقـة  

 وإن كانت صغيرة ال: ((  وقد جاء في مذهبهم  ، لعدم وجود الموجب للنفقة 
 وعليـه               ،  وهـذا المـذهب    ، لـم تجـب لهـا النفقـة     : يمكن وطؤهـا  

جماهير األصحاب وبـه جـزم الخرقـي وصـاحب الهدايـة والمـذهب                  
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 ) 1( ومسبوك الذهب والمستوعب والخالصة والمغني والشرح والزركشـي       
  ) .2)) ( وغيرهم 

 
نـه بـأن    م67 بنص المادة  ، وقد أخذ قانون األحوال الشخصية 

الزوجة تستحق نفقتها من وقت انعقاد العقد ، حتى لو لم تكـن مقيمـة مـع       
 :  ففي نص المادة  ،  وهو مذهب الحنفية كما مر  ، الزوج في نفس البيت 

 
تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من حين           (( 

 بالنقلـة   العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيـت أهلهـا ، إال إذا طالبهـا              
  ) .3 )) ( …وامتنعت بغير حق شرعي 

 
وبناء على ذلك تكون نفقة الزوج واجبة على زوجها إذا تم إبـرام             
العقد صحيحاً ، حتى ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية ، ألنهـا انتقلـت إلـى                 

 . عصمته بالعقد الصحيح 
 

وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة أخذ العرف السائد بعين االعتبار          
مع أن النفقة تجب على الزوج من حين العقد ، فإن العرف السائد في بلد               ، ف 

                                                           
الكتب الواردة في النص المقتبس هي من كتب المذهب الحنبلي  ،  وهي مشهورة                . 1

في المذهب لدرجة صار االختصار يدل عليها عندهم ، كإسنادهم القول للخرقي ، وهو              
 ) .  هـ 334(  الخرقي ، المتوفى سنة أبو القاسم عمر بن الحسين

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجـل أحمـد بـن                  . 2
  . 377ص  / 9ج / حنبل 
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ما ، أو زمان ما له حظه من التأمل والتدبر ، فإذا كان أهل بلـد معـين ال                   
ينفقون على الزوجة إال حين انتقالها إلى بيت الزوج ، فإن هذا األمر يتم من               

يا ، فال مـانع مـن       خالل تفاهم الفريقين وتراضيهما عن األمر ، فإذا تراض        
 . العمل بالعرف السائد 

 
 

�����&�2#�4אא�
�

��ط�:�א�زو�%�

 
  ، إن من شروط استحقاق النفقة أن تسلم المرأة نفسـها لزوجهـا   

وتمكنه من االستمتاع بها على الوجه الذي شرعه اهللا تعالى له بعقد النكـاح              
 وجوب النفقة  وقد قام العلماء ببحث مسألة ، الذي استكمل أركانه وشروطه 

على الزوجة المريضة بناء على مدى تأثير مرضـها فـي بـذل التسـليم                
 وقد ذهـب   ،  ومدى تعارضه مع حق الزوج باالستمتاع بزوجه  ، لزوجها 

 -: العلماء في ذلك إلى مذاهب 
 

 :  الحنفية مذهب 
 

يرى الحنفية أن الزوجة إذا قامت بتسليم نفسها لزوجها ثم مرضت           
 وجعلوا المرض الذي ألم بهـا   ،  ألن التسليم حاصل  ، ا النفقة في بيته فله

 .أشبه بحالها أثناء فترة الحيض 
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وإن : ((  إال أنهم فصلوا في المسألة على نحو ما جاء في الهداية            
 والقياس أن ال نفقـة لهـا إذا كـان     ، مرضت في منزل الزوج فلها النفقة 

، ووجه االستحسـان أن    لالستمتاع مرضاً يمنع من الجماع لفوت االحتباس
 والمانع بعـارض،   ، االحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت 

واعتـراض  : (( وهو ما عبر عنه السمرقندي بقوله      ) 1)) ( فأشبه الحيض   
  ) .2)) ( المانع ال يسقط النفقة كالحيض 

 
جـب  إذا سلمت نفسها إليه ثم مرضـت ، ت        : (( وقال أبو يوسف    

 ولو مرضت ثم سلمت نفسها ال تجب ، ألن التسـليم   ، النفقة لتحقق التسليم 
  ) . 3)) ( لم يصح 

 
والذي يستشف من قول الحنفية ، أنهم أوجبوا النفقة على الزوجـة         

 فعليه أن يتكفل بدوائها وطعامها  ،  ألنها محبوسة لحق زوجها  ، إذا ولدت 
 . دته أثناء الوالدة الذي يصلح بدنها وتستعيض به عما فق

 

 :  المالكية والحنبلية  مذهب
 

 ولو نزل الولد  ،  نفقة القابلة على الزوج أوجب المالكية والحنبلية
  ) .4( ميتاً 
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