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 التأصيل الشرعي لمنفقة في الفقه االسالمي

 ـ النفقة عمى المرأة خالل قيام العالقة الزوجية نموذجا ـ

" صندوق النفقة المخصص لمنساء مداخمة لميوم الدراسي الموسوم ب : 
المطمقات واألطفال المحضونين في الجزائر والدول العربية ـ التحديات 

، مديرية النشاط االجتماعي والتضامن قسنطينة 2022جوان  30 واآلفاق" ـ
 1ومخبر الدراسات القانونية التطبيقية قسنطينة 

 

 األستاذة الدكتورة سعاد سطحي

 رئيسة المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد 

 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 

 ممخص بالعربية: 

، وذلك بتوفير بل حياتو لضرورية التي تحفظ لإلنسان كرامتو تعتبر النفقة من األمور ا
المأكل والمشرب والمسكن، ونجد أن الشريعة اإلسالمية حفظت ىذا الحق لممرأة ، 

ن ينفق عمييا قبل الزواج ، وعمى الزوج في حالة قيام العالقة أوذلك بتكميف الولي ب
الزوجية ولو كانت غنية ، وبالتالي ال يوجد تشريع يوجب النفقة عمى غني إال في 
الشريعة اإلسالمية حيث أوجبت النفقة عمى المرأة سواء أكانت بنتا  أو أما أو أختا أو 

ذا امتنع من تجب عميو الزوجة أو غير ذلك ،  نفقة يجبر شرعا عمييا، ويمحقو اإلثم ، وا 
ذا لم يوجد من ينفق عمييا يتولى ذلك الحاكم ، أي أن الدولة ىي التي تتكفل بذلك  وا 
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من المخصص لمنساء المطمقات واألطفال المحضونين ويعتبر إنشاء صندوق النفقة 
مى قامت بيا الدولة الجزائرية مشكورة عمى ذلك حفاظا عالمبادرات الطيبة التي 

كرامتيم، ونحن في مداخمتنا سوف نتولى التأصيل الشرعي لمنفقة في الفقو االسالمي 
وذلك بإعطاء نموذج حول النفقة عمى المرأة خالل قيام العالقة الزوجية، وذلك من 

 خالل إدراج مداخمتنا في المحول األول .

 

Legitimate rooting of alimony in Islamic jurisprudence Alimony for 
the woman during the marital relationship as a model 

Intervention for the school day marked with: 

"Alimony fund for divorced women and foster children in Algeria 
and Arab countries - challenges and prospects" 

- 30 June 2022, 

Directorate of Social Action and Solidarity Constantine and the 
Laboratory of Applied Legal Studies Constantine 1 

 

 Prof. Dr. SOTEHI SOUAD  

 President of the Scientific Council of the College of Sharia and 
Economics 

University for Islamic Sciences  
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 English summary                                       ممخص باإلنجميزية:

Alimony is one of the necessary matters that preserves a 
person’s dignity and even his life, by providing food, drink and 
housing. We find that Islamic Sharia has preserved this right for 
women, by assigning the guardian to spend on her before 
marriage, and on the husband in the event of the marital 
relationship even if it is rich, and therefore there is no Legislation 
obligating maintenance on a rich person, except in Islamic 
Sharia, where maintenance is obligatory on a woman, whether 
she is a daughter, mother, sister, wife, or otherwise. That is, the 
state is responsible for this, and the establishment of the alimony 
fund for divorced women and children in custody is considered 
one of the good initiatives undertaken by the Algerian state, 
thanks for that in order to preserve their dignity. The 
establishment of the marital relationship, by including our 
intervention in the first transformer. 
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 :  : تعريف النفقةول الفرع األ 

 :تعريف النفقة -أ
مأخوذة من النفوق  وىو اليالك، وذلك ألّن المنفق ييمك مالو عمى    النفقة لغة:

  (1)المنفق عميو، وذلك ببذلو من أجمو، وفي مصالحو.

مأخوذة من اإلنفاق، وىو في األصل بمعنى اإلخراج والنفاد، وال يستعمل اإلنفاق وقيل 
 .إال في الخير

 .كفاية من َيُموُنو يعولو بالمعروف قوتًا، وكسوة، ومسكنًا، وتوابعيا   ب/ اصطالحا :

 

 :  النفقة عمى الزوجةـ  ثانيالفرع ال

تطمق النفقة الزوجية وتشمل الطعام و الكسوة  والسكنى، والتطبيب بالقدر المعروف، 
 (2)وخدمة الزوجة التي يكون ألمثاليا خادم.

 أدلة مشروعيتها :

 الكريم : أ/ من القرآن 

َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف اَل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا اَل    :قولو 
 .233البقرة :  ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدِه َوَعَمى اْلـَواِرِث ِمثْـُل َذِلَك 

                                                           
 : "نفق". لسان العرب مادة - 1
 71وىذا التعريف ىو نص المادة :  1/302الصابوني : شرح قانون األحوال الشخصية السوري. عبد الرحمن  - 2

 من قانون األحوال الشخصية السوري.
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من اآلية يتمثل في أن "المولود لو" ىو األب الذي رزق الولد وأّن  االستدالل ووجه
 " يعود عمى الزوجات، وعميو فإّن نفقة الزوجات عمى أب الولد.رزقهن  الضمير في "

َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأنْ  :قال تعالى َفُقوا الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ
 [ 34النساء:  ]ِمْن َأْمَواِلِيمْ 

 :  ب/ من السنة

 مرويات كثيرة منيا :

عن معاوية القشيري قال : قمت : يارسول اهلل، نساؤنا ما نأتي منيا، أم ما نذر قال : 
ال تقبح، وال تيجر إاّل في البيت، ائت حرثك أّنى شئت غير أن ال تضرب الوجو، و 

 (3)كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض".وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت 

إّن أبا سفيان رجل شحيح فيل  وعن عائشة )رضي اهلل عنيا( أّن ىندا قالت لمنبي 
 (4)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".عمّي جناح أن آخذ من مالو، قال : "

ولين »جابر رضي اهلل عنو في سياق حجة النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم وفيو:  ولحديث
 ، «عميكم رزقين وكسوتين بالمعروف

 .«فإن فضل شيء فألىمك»ولقولو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم في حديث جابر المتقدم: 

 
 : شروط استحقاق النفقة ـ   ثالثالفرع ال

 (5)تستحق الزوجة النفقة إذا توافرت شروط ثالثة : 

                                                           
 .7/467البييقي، السنن الكبرى، كتاب النفقة، باب : "وجوب النفقة لمزوجة"  - 3
 .7/466المصدر نفسو.  - 4

https://dorar.net/tafseer/4/12
https://dorar.net/tafseer/4/12
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 ـ أن يكون الزوج قد بنى بيا بعقد صحيح. 1

 ـ أن تكون الزوجة صالحة لممعاشرة الجنسية. 2

 ـ أن ال تكون في حالة نشوز. 3

 

 :  تقدير النفقةـ   رابعالفرع ال

كان موسرا أنفق ذىب الشافعية وبعض الحنفية إلى اعتبار حال الزوج في النفقة فإن 
ن كان معسرا أنفق نفقة المعسر، وذىب فريق آخر من الحنفية إلى  نفقة اليسار، وا 
اعتبار حال الزوجة، بينما ذىب جميور الحنفية وظاىر قول المالكية، والمنصوص 

 (6)عن الحنابمة إلى اعتبار حالتييما معا.

يسارا وفقرا وينطبق ىذا  بعد عرض ىذه األقوال أرى ـ واهلل أعمم ـ مراعاة حال الزوج
 عمى الكسوة والسكنى.

 

ـ اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، وعن انفصال الذمة المالية بين  خامسالفرع ال
 الزوجين

أصدر مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 
إلى  9المنعقد في دورتو السادسة عشرة بدبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة( ــ من 

                                                                                                                                                                          
، وأستاذنا الدكتور محمود جبر  الفضيالت 305-1/303وري. الصابوني: شرح قانون األحوال الشخصية الس - 5

 . 196-195: بناء األسرة المسممة. 
 .205-204بناء األسرة المسممة.  - 6
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اختالفات الزوج والزوجة الموظفة، وعن قرارا وفتوى عن    -2005أبريل  14
 فيو : ، جاءانفصال الذمة المالية بين الزوجين 

 أواًل : انفصال الذمة المالية بين الزوجين  

لمزوجة األىمية الكاممة والذمة المالية المستقمة التامة، وليا الحق المطمق في إطار  
أحكام الشرع مما تكسبو من عمميا، وليا ثروتيا الخاصة، وليا حق التممك وحق 

ذن الزوج في التممك التصرف بما تممك وال سمطان لمزوج عمى ماليا، وال تحتاج إل
 والتصرف بماليا. 

 ثانيا: النفقة الزوجية: 

تستحق الزوجة النفقة الكاممة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج، وبما يتناسب  
مع األعراف الصحيحة والتقاليد االجتماعية المقبولة شرعا، وال تسقط ىذه النفقة إال 

 بالنشوز. 

 الزوجة خارج البيت:  ثالثا: عمل 

( من المسؤوليات األساسية لمزوجة رعاية األسرة وتربية النشء والعناية بجيل 1) 
المستقبل، ويحق ليا عند الحاجة أن تمارس خارج البيت األعمال التي تتناسب مع 

طبيعتيا واختصاصيا بمقتضى األعراف المقبولة شرعا، بشرط االلتزام باألحكام الدينية 
 الشرعية ومراعاة مسؤوليتيا األساسية. واآلداب 

( إن خروج الزوجة لمعمل ال يسقط نفقتيا الواجبة عمى الزوج المقررة شرعا، وفق 2) 
 الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط لمنفقة. 

 رابعا : مشاركة الزوجة في نفقات األسرة:  
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مشاركة في النفقات الواجبة عمى الزوج ابتداء، وال ( ال يجب عمى الزوجة شرعا ال1) 
 يجوز إلزاميا بذلك. 

( تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات األسرة أمر مندوب إليو شرعا لما يترتب عميو 2) 
 من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين. 

الراتب أو األجر ( يجوز أن يتم تفاىم الزوجين واتفاقيما الرضائي عمى مصير 3) 
 الذي تكسبو الزوجة.

( إذا ترتب عمى خروج الزوجة لمعمل نفقات إضافية تخصيا فإنيا تتحمل تمك 4) 
 النفقات. 

 خامسا: اشتراط العمل:  

( يجوز لمزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج 1) 
 . بذلك ألزم بو، ويكون اإلشتراط عند العقد صراحة

( يجوز لمزوج أن يطمب من الزوجة ترك العمل بعد إذنو بو إذا كان الترك في 2) 
 مصمحة األسرة واألوالد. 

( ال يجوز شرعا ربط اإلذن )أو االشتراط( لمزوجة بالعمل خارج البيت مقابل 3)
 االشتراك في النفقات الواجبة عمى الزوج ابتداء أو إعطائو جزءا من راتبيا وكسبيا. 

 ليس لمزوج أن يجبر الزوجة عمى العمل خارج البيت. ( 4) 

 سادسا: اشتراك الزوجة في التممك :  
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إذا أسيمت الزوجة فعميا من ماليا أو كسب عمميا في تممك مسكن أو عقار أو  
مشروع تجاري فإن ليا الحق في االشتراك في ممكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة 

 المال الذي أسيمت بو. 

 سابعا: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:  

( لمزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وىي محددة شرعا وينبغي أن تقوم 1) 
العالقة بين الزوجين عمى العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عمييا يعد محرم 

 شرعا. 

جة من العمل أو مطالبتيا ( ال يجوز لمزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزو 2) 
بتركو إذا كان بقصد اإلضرار أو ترتب عمى ذلك مفسدة وضرر يربو عمى المصمحة 

 المرتجاة. 

( ينطبق ىذا عمى الزوجة إذا قصدت من البقاء في عمميا اإلضرار بالزوج أو 3) 
 األسرة أو ترتب عمى عمميا ضرر يربو عمى المصمحة المرتجاة منو. 

 توصيات:  

المجمع بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية آلثار عمل الزوجة  يوصي•  
خارج البيت عمى األسرة وعمى الزوجة نفسيا لما ليذه الدراسات من أثر في تجمية 

 حقائق الموضوع، وتكون عينات الدراسة من مجتمعات مختمفة. 

الم عمى يؤكد المجمع عمى وجوب غرس مفيوم التكامل بين الزوجين وحرص اإلس•  
 أن تكون العالقة بينيما قائمة عمى المودة والرحمة. 
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يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة تتناول شؤون المرأة المسممة بعامة، ودورىا في •  
تنمية المجتمع اإلسالمي بخاصة، بما يواكب مسيرة التطور الحضاري، وفق المعايير 

و، لدى جميع الحكومات والييئات الشرعية، ليصار إلى اعتماد قرارات المجمع وتوصيات
 (7) .اإلسالمية أمام المؤتمرات الدولية بشأن المرأة والسكان

 

وفي األخير: نسأل اهلل العمي القدير بأسمائو الحسنى وصفاتو العميا لندوتكم التوفيق 
عمى سيدنا محمد، وعمى  اهلل، وباركَ  ىمَّ وصَ والسداد ولمقائمين عمييا األجر والرشاد، 

آلو وصحبو وسمم تسميما كثيرا، طيبا مباركا فيو، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب 
 العالمين

                                                           
  https://iifa-aifi.org/ar/2174.html( موقع مجمع الفقو اإلسالمي الدولي   16/2) 144قرار رقم:   - 7
  


