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اسالمیفقه پرتو  همسر در حقوق مالی  
 

  ضیا الدین انصاری
 

 خالصه
 است عنوان تحقیقی فقه اسالمی پرتو حکم نفقه زوجه در حقوق مالی همسر از جمله چون بررسی

فقهای اسالم تمسک جسته شده،  نبوی ونظریات به آیات قرآنی،احادیث برای بیان وتحلیل آن که

احکام و مسایل مربوط به حکم نفقه زوجه در پرتو آیات، احادیث وآرای فقها مورد بحث قرار 

تعریف نفقه، دالئیل مشروعیت حکم نفقه زوجه، اسباب  موضوعاتی از قبیل شاملاست و گرفته 

، طلب  وج ازانفاق برزوجهوجوب نفقه ، شروط استحقاق نفقه زوجه، انواع وکیفیت نفقه، امتناع ز

مواد این تحقیْق، از کتابهای معتبر  .تفریق در عدم انفاق، تبرئه از نفقه ونفقه زوجه معتده میباشد

 فقهی جمع آوری گردیده، تحلیل شده است.
 

 مقدمه
نفقه زوجه از جمله حقوقی است که شریعت اسالمی به پرداخت، صیانت وحفظ آن توجه جدی 

اسالم عزیز زنان را تکریم کرده  .ن را به این موضوع مکلف گردانیده استشوهرا و نموده است

وبرای آنها دونوع حق قایل شده، حقوق مادی وحقوق معنوی وآن چه به امورمادی مربوط است 

عبارت از مهر و نفقه وآن چه به امور معنوی وابسته است همانا حسن سلوک ومعاشرت نیک با 

را فرض  زنانر شوهران مراعات حقوق و معاشرت نیک با دین مقدس اسالم ب .آنها است

دین مقدس اسالم زنان را اکرام نموده وحقوق  .گردانیده است. گفته های فوق شاهد بر آن است

نفقه زوجه یکی  ی از آنها حقنفقه است.کی .معنوی ومادی برای آنها قایل شده است آن را معتبره

 .رمیرودبه شما باالی مرد از حقوق اساسی وشرعی

گی واقتصادی میباشد بنابراین ه نفقه یکی از موضوعاتی است که دارای اهمیت وارزش خانواد

را میکند که به عنوان موضوع مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد از ناحیه دیگر  ایجاب آن

 واز .افرادی یافت میشوند که علیه حق نفقه به سهل انگاری وعدم پرداخت آن مبادرت میورزند

گی انسان را از آغاز ه آنجا که شریعت اسالمی شریعت جاویدان بوده وتمام مسایل مربوط به زند

تا انتها احتوا مینماید باید حکم اعتدال بر اینگونه حقوق وکیفر های شرعی آن از نظر شریعت 

 .اسالمی توضیح شود
 

 هدف از تحقیق
دراین ،استفقه زوجه درفقه اسالمی درفقه اسالمی، تشریح وتبین ن حقوق مالی همسرپیرامون  

پیرا مون حقوق که اعضای خانواده در قبال خانواده  مقاله تالش شده است تا توضیح وتشریح شود.

  .دارند بخصوص نفقه زوجه که یکی از وجایب شوهران در قبال همسران ایشان می باشد
 

 تعریف نفقه

) به فتح عین فََق از باب دََخَل یَدُخلُ نفقه یک واژه عربی بوده از لحاظ لغت عرب اسم مصدر نَ

خوانده میشود وجمع آن نِفاق است مثل رقبه وِرقاب ،در آن در مضارع(  ضمکلمه در ماضی و به 

 لغت بمعانی متعدد استعمال شده است،اینک شرح آن قرار زیر بیان میشود. 

مردن ،فوت شود به معنای  به خوانش گرفته، فا و قاف  نون فتح( آنگاه به َنفَقَ کلمه )نفقه از 

یعنی حیوان  نفقت الدابة» کردن، نیست شدن وسپری شدن میباشد چنانچه دراین قول آمده است:

(.657ص8:ج3فوت کرد )
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وهمچنان بمعنی رواج یافتن ورونق پیدا کردن نیز استعمال شده 

برپای شد بازار  نفقت السوقـ  »است چنانچه اعراب گویند: 

 (.2078ص2:ج1۲گشت) ورواج گردید وبارونق

وهمچنان نفقه بمعنی خرج ومصرف کردن نیز آمده است مثل 

َ ﴿این قول هللا متعال: ن نَّذ ٍر فَِإنَّ اَّللَّ تُم ِمِّ ن نَّفَقٍَة أَو  نَذَر  َوَما أَنفَق تُم ِمِّ

آنچه از نفقه خرج کردید یا نذری که انجام  [.270]البقرة: (یَع لَُمهُ 

 را میداند. دادید خدا آن

یعنی شی  نفق الشیمچنان در زبان عربی گفته میشود: ه

نفقت کاال بفروش رسید ویا  نفقت البضاعةمصرف شد ویا 

مال ودرهم خویش  ماله ودرهمه ونفقپولها خرج شدند  الدراهم

 (.656ص8:ج3را مصرف کرد)

صاحب فرهنگ عربی المنجد میگوید: نفقه راه باریک در زمین 

حرایی را نیز میگویند مانند یا تونل به شکل سوراخ موش ص

یعنی موش صحرایی از سوراخ خود بیرون رفت  نفق الیَربُوعُ 

 (.2079ص2:ج1۲)

تََطع َت أَن تَب تَِغَي نَفَقًا )ونیزشاهد در این قول هللا بی نیاز فَِإِن اس 

ِض أَو  ُسلًَّما فِي السََّماءِ  َر  بتوانی نقبی  [.35]انعام:(فِي اْل 

 نردبانی در آسمان بجویی. )سوراخی( در زمین یا

فقهای احناف نفقه را در اصطالح چنین  نفقه در اصطالح فقها:

)وهی ما ینفقه االنسان علی عیاله وتشمل :تعریف نموده اند

: 1۴)الطعام والکسوة والسکنی وغیرها من ضروریات الحیاة(

 (.236ص2ج

وآن عبارت از چیزی است که انسان برعیال خویش خرچ 

ل طعام ،لباس ،مسکن ومانند آن اشیایی که از میکند که شام

 ضروریات زندگی باشد.

فهی اخراج فقهای مالکیه نفقه را اینگونه تعریف نموده اند:)

شخص مونه من تجب علیه نفقه من خبز وادم وکسوة ومسکن 

عبارت از ادای حقوق کسانی  (.485ص4:ج 7( )وما یتبع ذلک

لباس ، مسکن وآنچه طعام ، که شامل  نفقه آنها پرداخت است

 میباشد.واجب  شخصباالی  است تابع آن

 

 حکم مشروعیت نفقه

،در تمام نواحی اسالم دین فطرت و آئین رهگشای بشریت است 

زندگی انسان ها آموزه های ارزشمند وبخصوص خود را 

عقد ازدواج میان زوجین منعقد گردید بنابرین زمانیکه دارد،

به بر زوجین تعلق براساس مقتضی آن بعضی حقوق واج

یکی هم حق نفقه زوجه باالی ،که از جمله آن حقوق میگیرد

زوج میباشد وحکمت مشروعیت پرداخت آن اینست که زن به 

اساس مقتضی عقد زناشویی در خانه باقی میماند و کامال به 

شوهر خویش اختصاص پیدا میکند وحق تمتع ، لذت جویی 

امالً در اختیار اوست وبهره وری شوهر به وی تعلق میگیرد وک

وبراو واجب میشود که از فرمان شوهرش اطاعت کند ،در 

کارهای خانه را روبراه کند وفرزندانش  منزل او اقامت گزیند،

 ،دراجرای این امور ءً را تربیت، پرورش ونگهداری نماید. بنا

 وی درخانه محتبس شده پس درمقابل احتباس وی بر شوهر
ند زناشویی میان شان برقرار است واجب است تا زمانی که پیو

گی ونیازمندیهای وی را تأمین نماید که در این ه کفاف زند

کل من احتبس لحق غیره صورت بدین اصل کلی عمل میشود)

 (.64ص3:ج1۰()ومنفعته ،فنفعته علی من احتبس الجله

هرکس بخاطر حق کسی بازداشته شود وبنفع او، اورا باز دارند 

بر آنکس است که بخاطر وی اورا باز پس نفقه وهزینه او ،

 داشته اند.

 که نفقه زوجه ، فقهای کرام اتفاق نظر دارند حکم تکلیفی نفقه:
 .باالی شوهر، پدر ویا سید واجب میباشد والدین واقارب خاصه

نفقه بر اساس کتاب هللا ،سنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

را ذکر  واجماع امت ثابت شده است که ذیالً دالیل هریک

 میکنیم .

اُموَن َعلَى النَِِّساِء بَِما هللا متعال میفرماید:) قرآنکریم: َجاُل قَوَّ الِرِّ

َواِلِهم   ُ بَع َضُهم  َعلَٰى بَع ٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمن  أَم  َل اَّللَّ ]النسا (  فَضَّ

 .[34ء:

خاطر برتریهایی که ه مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، ب

ظام اجتماع( برای بعضی نسبت به بعضی خداوند )از نظر ن

دیگر قرار داده است و بخاطر انفاق هایی که از اموالشان )در 

 مورد زنان( میکنند.

َوتُُهنَّ ونیز قول هللا متعال: قُُهنَّ َوِكس  لُوِد لَهُ ِرز  )وَعلَى ال َمو 

 [. 233]البقره بِال َمع ُروِف( 

[ الزم است خوراک وبرآنکس که فرزند برای او متولّد شده ]پدر

 و پوشاک مادر را به طور شایسته.
)تطعمها اذا طعمت پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده اند:سنت: 

وتکسوها اذا اکتسیت وال تضرب الوجه وال تقبح والتهجر اال 

 .(2142ص :1۱)فی البیت(

حق زن بر شما آنست که هرگاه خود خوراک خوردی به وی 

اس برای خود تهیه کردی برای وی نیز خوراک دهی وهرگاه لب

نیز لباس تهیه نمایی وهیچگاه بر چهره وی نزنی و وی را 

ناسزا نگویی واورا ترک نکنی مگر درمنزل یعنی )اگر پیش 

آمد که اورا ترک کنی ویا تهذیب نمایی( تنها در منزل چنین 

 کاری را بکن ونباید دیگران ازآن اطالع داشته باشند.

ه اتفاق الرأی دارند که نفقه والدین، زوجه و اهل علم هم اجماع:

 (.231ص9:ج2) اوالد باالی پدر واجب است
 

 انواع نفقه

 :نفقه بر دوقسم است 

ست که انسان بر نفس خویش وقتی قادر بر آن :نفقه واجبی (اول

به اساس این قول پیامبر صلی هللا علیه  .آن باشد انفاق نماید

ثم بمن ابدا بنفسک وسلم که میفرمایند:)

 (.321:ص6:ج1۵()تعول

نفقه نمودن را از نفست آغاز کن سپس بر کسانی که تحت تکفل 

 تو هستند.

باالی انسان،مثل نفقه  عبارت از نفقه است کهنفقه غیر( دوم

که  واجب میباشد زوجه ، اوالد ، والدین ،اقارب وذواالرحام

 ذیال بیان میشود. افرادسبب وجوب نفقه این 
 

 قه اسباب وجوب نف

اسباب وجوب نفقه سه است جمهور فقهاء اتفاق نظر دارند که  

 41:ج۱۸و به این اسباب سه گانه پرداخت نفقه واجب میشود )

 (.34ص

وقتی عقد زناشویی میان زن وشوهر به اساس عقد  زوجیت : -1

صحیح ثابت شد نفقه زوجه باالی زوج واجب میشود که دربحث 

 شود. نفقه زوجه روی آن مفصالً بحث می
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نفقه اقارب )خاصه( نیزباالی شخص واجب  خاصه:-قرابت-2

میباشد مثل نفقه پدر،مادر،پدرکالن،مادرکالن کاکا،ماما،عمه 

به شکل مفصل  وخاله که در مبحث نفقه اقارب شرح حال آنها

 بیان میشود.

نفقه مملوک )واجبی( نیز شامل آنچه تابع انسان است  ملکیت:-3

بات،زرع و زمین زراعتی میباشد مثل نفقه غالم ،حیوان،ن

وجمهورعلما ترک زمین مزروع ، زرع ودرخت را بدون آب 

دادن ودور واراضی را بدون تعمیرواصالح کردن مکروه 

 (.721ص7:ج۹میدانند)

  

 حکم نفقه زوجه
حق اصیل از حقوق  ،به اتفاق همه فقهای اسالمی نفقه زوجه

: 4اشد)سبب عقد ازدواج میبه واجبه زوجه باالی زوج ب

 (.321ص3ج

همه فقهای کرام براین امر متفق القول اند که نفقه  ،از اینرو

شوهر واجب میباشد؛  برنکاح صحیح ه زوجه )مسلمه وکافره( ب

 (.743ص 7: ج۹مگر اینکه در ازدواج آنها فساد آشکار شود)

وجوب نفقه زوجه به اساس آیات قرآنکریم ،سنت پیامبر صلی 

ثابت شده است که دالیل  ،امت وعقالً هللا علیه وسلم ،اجماع 

 هریک را ذیالً ذکر میکنیم .

ن َسعَتِهِ به اساس قول هللا تعالی:) قرآنکریم :  ِلیُنِفق  ذُو َسعٍَة ِمِّ

 ُ ا آتَاهُ اَّللَّ قُهُ فَل یُنِفق  ِممَّ ُ نَف ًسا إاِلَّ َما  َوَمن قُِدَر َعلَی ِه ِرز  اَل یَُكِلُِّف اَّللَّ

 . [7]الطالق :آتَاَها(

که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود  یآنان

انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق 

نمایند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده 

 کند.تکلیف نمی 

قُهُ ونیز این قول هللا تعالی:) لُوِد لَهُ ِرز  َوتُُهنَّ َوَعلَى ال َمو  نَّ َوِكس 

 [ .233( ]البقره : بِال َمع ُروفِ 

و بر آن کس که فرزند برای او متولّد شده ] پدر[ الزم است 

 خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته.

ن وهمچنان قول هللا سبحان وتعالی:) ِكنُوُهنَّ ِمن  َحی ُث َسَكنتُم ِمِّ أَس 

ِدُكم    [.6( ]الطالق:ُوج 

{ را هر جا که خودتان سکونت دارید و در لّقهآنها } زنان مط

 توانایی شماست سکونت دهید.

دراین آیه مبارکه امر به اسکان امر به انفاق نیز میباشد ؛ زیرا 

: ۹زوجه نفقه حاصل کرده نمیتواند مگر به خروج واکتساب)

 (.743ص 7ج

در حدیث حجة الوداع از جابر رضی هللا عنه روایت  سنت:

النساء  اتقوا هللا فییه الصلوة والسالم فرمودند:)است که نبی عل

فانهن عوان عندکم اخذتموهن بامانة هللا واستحللتم فروجهن 

: 1۵( )بالمعروف  بکلمة هللا و لهن علیکم رزقهن وکسوتهن

 (.889ص:2ج

از هللا جل جالله در باره زنان پروا دارید ؛ زیرا آنها نزد شما 

شما اند( وبه امانت هللا جل  اسیر اند )تحت کفالت وعیالداری

جالله آنها را اخذ کردید ونفس هایشان به کالم هللا جل جالله 

برای شما حالل شده است غذا ولباس آنها باالی شما بطور 

 شایسته واجب است.

وهمچنان از ابن عمر بن االحوص روایت است که پیامبر صلی 

 هللا علیه وسلم فرمودند:

قا ولنسائکم علیکم حقا فاما حقکم اال ان لکم علی نسائکم ح)

علی نسائکم فال یوطئن فرشکم من تکرهون وال یاذن فی 

بیوتکم لمن تکرهون اال وحقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی 

 (. ۳۱۵ص  ۲: ج6( )کسوتهن وطعامهن

آگاه باشید شما بر همسرانتان حق دارید وهمسران تان نیز باالی 

اینست که بشما خیانت شما حق دارند ، حق شما بر ایشان 

ناموسی نکنند وکسی را که دوست ندارید اجازه ورود به خانه 

را ندهند وآگاه باشید حق ایشان بر شما اینست که خوراک 

  گی بپردازید.ه وپوشاک آنها را به نیکویی و شایست
ونیزامام بخاری وامام مسلم از عایشه صدیقه رضی هللا عنها 

هللا عنها دختر عتبه خانم ابو روایت کرده اند که هند رضی 

سفیان نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد وگفت: ای رسول خدا 

ابوسفیان شخص خسیس وتنگ چشم است و نفقه من و اوالدهایم 

شکل شایسته که کفایت ما را نماید نمیدهد مگر چیزی که ه را ب

بدون اطالع اومیگیرم پیامبر صلی هللا علیه وسلم به ایشان 

: 5()خذی ما یکفیِک و ولدِک بالمعروفدند:)فرمو

 (.507ص9ج

چیزی که کفایت تو واوالدهایت را میکند )آنگونه که شایسته 

 است برابر عرف و عادت( ازمال وی بردارید وهزینه کنید. 

واز معاویه قشیری روایت شده که گفت: به پیامبر صلی هللا 

پیامبر علیه وسلم گفتم ای رسول خدا حق زن بر ما چیست؟ 

تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا صلی هللا علیه وسلم فرمودند:)

: 1۱) (اکتسیت وال تضرب الوجه وال تقبح والتهجر اال فی البیت

 (.2142 ص

حق زن بر شما آنست که هرگاه خود خوراک خوردی بوی نیز 

خوراک دهی وهرگاه لباس برای خود تهیه کردی برای وی نیز 

ه به چهره وی نزنی و وی را ناسزا لباس تهیه نمایی وهیچگا

نگویی واورا ترک نکنی مگر در منزل یعنی )اگر پیش آمد که 

اورا ترک کنی ویا تهذیب نمایی( تنها در منزل چنین کاری را 

 بکن ونباید دیگران اطالع داشته باشند.

ابن قدامه رحمه هللا گفته است که اهل علم اتفاق نظر  اجماع:

وجه بر عهده زوج بالغ واجب می باشد که دارند براینکه نفقه ز

به زوج خویش تمکین نماید و وی را بدون عذر شرعی از نفس 

خویش مانع نشود وراه نشوز و نافرمانی را پیشه خویش 

 (.231ص9:ج2)نسازد

وهمچنان ابن المنذر میگوید: اهل علم همه بر وجوب نفقه زوجه 

زوجه ناشزه باالی زوج بالغ اتفاق الرأی دارند مگر اینکه 

 (.231ص9:ج2باشد)

آنچه عقال دراین مورد دانسته میشود اینست که  دلیل عقلی:

زوجه بخاطر منافع زوج در خانه وی محبوس شده وممنوع 

نفقه وی باالی زوج واجب ًء التصرف از اکتساب میباشد بنا

میشود چنانچه باالی امام مسلمین واجب است تا از بیت المال 

که آنها نفس های  اهدین را بپردازد بخاطرینفقه اهل نفیر ومج

خویش را وقف این راه نموده اند ونیز نفقه جزای احتباس است 

وکسی که بخاطر حق شخصی باز داشته شود نفقه وی باالی 

خاطر عدم فراغت وی برای بر آورده ه همان شخص است ب
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ساختن حاجات نفسش قیاسا به قاضی ، والی وعاملین 

 (.16ص4:ج1۶صدقات)

 

 نزد فقهای کرام سبب وجوب نفقه زوجه

فقهای کرام درمورد سبب وجوب نفقه زوجه اختالف الرأی 

 دارند که ذیالً آرا ودالیل هریک از آنها را نقل میکنیم.

: فقهای مذهب حنفیه سبب وجوب نفقه زوجه را جزای احناف

سبب عقد ازدواج صحیح میدانند؛ ه احتباس وی در خانه زوج ب

سبب عقد ازدواج باالی زوجه است ه زوج ب زیرا حبس حق

خاطر شخص ه ونیز زوجه ممنوع از تکسب است وکسی که ب

ویا کفایت وی حبس شود کفایت وی باالی آن شخص است که 

بخاطر وی حبس شده است ونیز بخاطرعدم فراغت زوجه برای 

برآوردن حاجت نفسش مثل قاضی، والی وعاملین 

 (.192ص 4:ج4صدقات)

لینفق ذوسعته من عموم این قول هللا متعال است:) ودلیل آنها

 [.7(]طالق:سعته

که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود  یآنان

 انفاق کنند.

هللا متعال در این آیه مبارکه انفاق برآنها را بدون تقید بوقت امر 

فرموده است پس این امر بروجوب انفاق آنها حین عقد داللت 

 (.36ص 41 :ج۱۸دارد) 

ولهن علیکم رزقهن وهمچنان قول پیامبر صلی هللا علیه وسلم:)

 (.889ص2:ج1۵()وکسوتهن بالمعروف

 غذا ولباس آنها باالی شما بطور شایسته واجب است.

این حدیث مبارک بیان گر آنست که انفاق ایشان از حین عقد 

 (.36ص 41: ۱۸واجب است)

ه وامام ابویوسف :جمهور فقهای مذاهب مالکیه ،حنابلجمهور

رحمهم هللا سبب وجوب نفقه زوجه را تمکین تامه زوجه برای 

 (.230ص9:ج2زوج بعد از عقد ازدواج صحیح آنها میدانند)

مستندین این قول به حدیث عایشه رضی هللا عنها استناد میکنند 

که پیامبرصلی هللا علیه وسلم با وی ازدواج کرد وی  زمانی

که با او زفاف نکرد نفقه برای  یشش سال سن داشت وتا زمان

 (.1038ص2:ج1۵وی تعین ننمود)

این حدیث مبارک دال بر آنست که سبب وجوب نفقه مطلق عقد 

نه بلکه تمکین تامه زوجه برای زوج نیز میباشد پس اگرنفقه 

حق وی میبود دقیقاً نبی علیه السالم بر ایشان انفاق میکرد واین 

 (.435ص3:ج1۳د)خود داللت بر عدم وجوب آن میکن

ودلیل دیگرجمهور فقها اینست که مهر به عوض عقد است پس 

نفقه عوض آن نمیشود ؛ زیرا دوعوض در مقابل یک عوض 

نمی آید و نیز گفته اند نفقه مال مجهول است ومال مجهول در 

مقابل عقد نمیاید پس این قول داللت بر آن دارد که نفقه محض 

ین تامه زوجه نیز مرتبط میباشد در مقابل عقد نیست بلکه به تمک

از ناحیه دیگر نفقه در مقابل استمتاع واجب میشود وقتی تسلیم 

د مثل بایع وقتی مبعیه را تسلیم آی آمد نفقه نیز در مقابل آن می

 (.435ص3:ج1۳کرد برمشتری تسلیم ثمن واجب میشود)

فقهای مذهب شافعیه معتقدند که نفقه بر اساس عقد  شوافع:

تمکین استقرار میابد. ابن قدامه در کتاب خویش واجب وبه 

المغنی میگوید:زمانی زوجه به شکلی که باالی وی واجب است 

نفس خویش را برای زوج تسلیم کرد در آنصورت جمیع 

حاجات وی باالی زوج از قبیل غذا ، لباس ومسکن واجب 

 (.230ص9:ج2میشود )

 

 شروط استحقاق نفقه زوجه

بر عهده زوج واجب شود شروط وجوب برای اینکه نفقه زوجه 

 آن نزد جمهور فقها چهار چیز میباشد.

صورت صحیح ومعتبر از نظر شرع ه عقد ازدواج آنها ب -1

صورت گرفته باشد اگر عقد ازدواج آنها فاسد باشد برباالی 

زوج پرداخت نفقه واجب نیست ؛ زیرا مقتضی عقد فاسد فسخ 

ر جلوگیری از فساد آن است وبر زوجین واجب است که بمنظو

 (.196ص4:ج4فوراً از هم جدا شوند)

ابن عابدین میگوید:باالی زوج مسلمان نفقه درعقد فاسد بخاطر 

 (.644:ص2:ج1انعدام سبب وجوب آن واجب نیست )

تمکین تامه زوجه وسپردن نفس خویش برای زوج برابر  -2

است که تسلیم نفس باشد و یا اظهار استعداد برای تسلیم نفس 

که در وقت خواست زوج ، زوجه ویا ولی وی مانع  شرطیب

زوج نشود، اگر زوجه نفس خویش را از زوج مانع میشود 

بروی انفاق الزم نمیباشد ؛ اما اگر امتناع وی برحق باشد مثل 

عدم پرداخت مهر ویا عدم تهیه مسکن وشوافع سفر طویل را 

نفقه نیز اضافه نموده اند پس درتمام اینصورت ها برای وی 

 (.745ص7:ج۹الزم است )

زن کبیره باشد جمهور فقهای مذاهب )احناف،شوافع  -3

وحنابله( برای استحقاق نفقه شرط گذاشته اند اینکه زوجه کبیره 

بوده وتوانایی برخورداری زناشویی و همبستری را داشته باشد 

ونفس خود را بدون عذر شرعی از شوهر مانع نشود پس اگر 

مبستری با وی ممکن نباشد برای وی تا زن صغیره بوده وه

را پیدا نماید نفقه نیست؛ زیرا نفقه درمقابل  که توانایی آن زمانی

تمکین واستمتاع است واین شرط تا هنوز در زوجه صغیره 

متحقق نشده است واین گروه فقها به فعل نبی علیه السالم 

که پیامبر صلی هللا علیه وسلم با عایشه  استدالل کرده اند زمانی

رضی هللا عنها ازدواج کرد بعد از دوسال باوی زفاف کرد 

وتنها وقتی نفقه وی را داد که باوی زفاف نمود ونفقه گذشته 

 (.58ص9:ج۱۷) اورا نداد

زن ناشزه ونافرمان نباشد: زوجه حقوق شرعی متعلق به  -4

مکلف ساخته عمل زوج را وآنچه شرع وی را در مورد شوهر 

نماید وراه نافرمانی و نشوز را بدون مسبوغ شرعی پیشه نگیرد 

 (.746ص7:ج۹درآنصورت نفقه وی باالی شوهر واجب است )

 

 زوجاتی که نفقه آنها واجب نبوده و ساقط میشود

بعضی زوجاتی اند که نفقه آنها باالی زوج واجب نبوده وساقط 

 میشود به اساس تفصیل ذیل نزد فقها.

نشوز : نشوزنافرمانی زوجه است زوج را از آنچه به سبب  -1

عقد ازدواج باالی وی واجب شده است ونفقه از عهده زوج به 

نشوز زوجه ساقط میشود و مواردی که نشوز اعتبار شده 

 .وباعث اسقاط نفقه زوجه میشوند ذیال تحریر یافته است

ذر الف: ممانعت همبستری از طرف زوجه: اگر زوجه بدون ع

شرعی نفس خویش را از زوج مانع میشود حتی اگر به ممانعت 

لمس ازجانب زوجه باشد)الحاقا به مقدمات همبستری( نفقه وی 

ازعهده زوج ساقط میشود ؛ زیرا نفقه در مقابل استمتاع است ؛ 
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زخم ویا التهاب حاد در  سببه اما اگر عذری در زوجه ب

ی ضرر وارد شرمگاهش موجود باشد و با همبستری برای و

شود دراینصورت نفقه وی ازعهده زوج ساقط نمیشود 

 (.736ص7:ج۹)

ب : خروج زوجه از خانه زوج: اگر زوجه بدون اذن زوج 

سفرمیکند ویا بدون اذن زوج برای حج احرام می بندد ویا بدون 

عذر شرعی از خانه وی خارج میشود همه اینها نشوز هستند 

تخریب خانه وفروپاشی  واگر خروج وی ضرورتا وعذراً مثل

آن ویا بخاطر عیادت و زیارت والدین باشد در اینصورت 

 (.736ص7ج۹خروج وی تعذرا است ونشوز محسوب نمیشود)

ج: ممانعت زوجه نفسش را از زوج به سبب عبادات : اگر 

زوجه زوج خویش را بسبب صوم قضایی ویا نفلی ازنفس 

یشود ؛ زیرا خویش مانع میشود نفقه وی ازعهده زوج ساقط م

وی تمکین تام را بسبب آنچه بر وی واجب نیست مانع میشود 

واگر نفس خویش را بسبب صوم رمضان ویا قضایی از جهتی 

که وقت برای وی ضیق است از زوج مانع میشود نفقه وی 

ساقط نمیشود ؛ زیرا آنچه مربوط به شرع است زوج در زمان 

بب بجا آوردن آن حق دخالت را ندارد واگرنفس خویش را بس

صوم قضایی بدون آنکه وقت آن برایش ضیق باشد ویا بسبب 

صوم کفاره ویا نذر مانع شود نفقه وی ازذمه زوج ساقط میشود 

؛ زیرا زوجه زوج را از حقش مانع شده است وآن حق زوج 

علی الفورواجب است ؛ اما بجا آوری آن )روزه قضایی( علی 

بسبب بجا آوری نماز  الفور نیست. واگر زوجه زوج خویش را

ازنفس خویش مانع میشود اگر نماز های پنجگانه ویا سنن 

مرتبه بود نفقه اش ساقط نمیشود ؛ زیرا آنچه مترتب به اساس 

شرع است زوج درزمان آن حق دخالت را ندارد واگر قضای 

فوائت باشد نفقه وی ساقط میشود ؛ زیرا انجام آن به تراخی نیز 

زوج علی الفور واجب میشود ؛ اما ادای حق 

 (.736ص7:ج۹است)

که نفقه زوجه ازعهده زوج بسبب نشوز وی ساقط شود ؛  زمانی

اما بعدا زوج را اطاعت کرد واز نشوز خویش عدول نمود 

وزوج حاضر بود نفقه وی باالی شوهربمجرد رجوعش واجب 

که به سبب مرگ ونشوز ساقط  یمیشود واحناف گفته اند: نفقه ی

 (.736ص7:ج۹روضه است نه نفقه استدانت)میشود نفقه مف

بنزد فقهای احناف نفقه بر زنانی واجب نیست که بین آنها  -2

وشوهران ایشان بسبب معصیتی از طرف زوجه فرقت آمده 

باشد مثل زنا، ردة وتقبیل ابن زوج به شهوت ؛ زیرا زوجه 

خودش نفس خویش را بسبب عصیان از نفقه مانع شده است 

ه یرود و شوهر میتواند از تهیه امکانات زندوناشزه بحساب م

 (.575ص3:ج1گی وی خوداری نماید )

نزد ه گذشت زمان بدون حکم قاضی ورضایت جانبین: ب -3

فقهای احناف نفقه زوجه به گذشت زمان از ذمه زوج خارج 

میشود ؛ اما به گذشت زمان بعد از قضای قاضی ساقط نمیشود 

باقی ائمه مذاهب ومالکیه حساب میرود ه وبه ذمه زوج دین ب

زوجه اگرچه بدون قضای قاضی هم باشد به  میگویند : نفقه

 (.735ص7:ج۹گذشت زمان ساقط نمیشود)

ابرا از نفقه ماضی :نفقه زمان گذشته به ابرا دادن ویا  -4

 (.332ص3:ج4بخشش زوجه از ذمه زوج ساقط میشود )

اقط ردة :وقتی زوجه مرتد شود نفقه وی از دوش شوهر س -5

میشود بخاطر خروج وی ازاسالم وامتناع استمتاع زوج ازوی 

بسبب مرتد شدن وی پس اگر به اسالم رجوع کرد نفقه وی به 

 (.22ص4:ج۱۶مجرد رجوعش بر زوج واجب میشود)

که عده وضع حمل را گذرانیده وطفل را بدنیا  یخانم مطلقه ی -6

چنانچه  آورده نفقه اش از آن به بعد بر مرد واجب نیست؛ اما

کودکش را شیر بدهد میتواند حق شیر دادن بچه را از شوهرش 

 (.738ص7:ج۹در خواست نماید)

فوت یکی از زوجین: هرگاه زوج قبل از اعطا نفقه وفات  -7

نماید زوجه حق ندارد تا نفقه خویش را از مال وی اخذ نماید 

واگرزوجه فوت نماید ورثه اش حق ندارد تا نفقه وی را از 

البه نمایند واگر زوج فوت کرد ونفقه زوجه اش را از زوج مط

را استرداد کرده نمیتواند این  قبل پرداخته بود ورثه زوج آن

قول امام ابوحنیفه وامام ابویوسف رحمهما هللا است 

 (.736ص7:ج۹)

نزد فقهای مذهب شوافع نفقه به اساس نشوز،صغر، ه ب -8

مستحبه( خروج به عبادت غیر مفروضه ،روزه واعتکاف )

بدون اجازه شوهر وبه زوجه معتده باینه غیرحامله واجب 

 (.58ص9:ج۱۷نمیباشد )

ازدیدگاه فقهای مذهب حنابله نفقه زوجه زمانی ساقط میشود  -9

که نفس خویش را به زوج خویش تسلیم نکند ویاصغیر باشد که 

توانایی همبستری را نداشته باشد ونیز اگر بدون اجازه شوهر 

ا ازمنزل وی خارج شود ناشزه محسوب سفر کند وی

 (.256ص9:ج2میشود)

 

 ل مربوطه برشروط وجوب نفقه زوجهیمسا

وقتی زوجه در بیرون از خانه کار : حکم نفقه زوجه عامله

میکند برابر است که شب باشد ویا روز مثل داکتر،معلم،نرس 

،صانعه و... اگر بخروج وی از خانه زوج راضی باشد و وی 

ن مانع نشود درآنصورت نفقه وی باالی شوهر را از کارکرد

واجب میباشد ؛ زیرا احتباس زوجه حق زوج است وزوج 

میتواند از آن تنازل نماید واگر شوهر به کارکردن زن در 

را از خارج شدن از خانه  بیرون ازخانه راضی نباشد و وی

مانع شود ؛اما زن بدون اذن زوج خویش خارج شود در 

ذمه زوج ساقط میشود ؛ زیرا احتباس در  آنصورت نفقه وی از

صورت نشوز  این حالت ناقص بوده و خروج زوجه در این

اعتبار میشود واگر زوجه نفس خویش را شبانه به زوج تسلیم 

نماید و روز مانع شود ویا عکس آن در اینصورت بخاطر نقص 

 (.891ص2: ج1تسلیم از طرف زوجه برای وی نفقه نیست)

ت عقد شرط گذاشته باشد که زوج بعد از و اگر زوجه در وق

عقد وی را از کار کردن مانع نشود در مورد وفا به آن شرط 

 فقها آرا ونظریات اختالفی دارند که آرای آنها ذیال نقل میشود .

فقهای مذهب حنفیه عقد را صحیح میدانند و چنین  احناف :

ز شرط را ملغا قرارمیدهند وزوج حق دارد تا زوجه خویش را ا

کار کردن در بیرون از خانه مانع شود واگر زوجه به کار 

کردن استمرار ورزد نفقه وی ازعهده زوج ساقط میشود 

 (.749ص7:ج۹)

استحقاق نفقه تمکین تامه زوجه  ،بنزد فقهای شوافع شوافع :

است نه مطلق عقد ، وخروج از خانه زوج بدون اجازه وی 
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برای عبادت حج نشوز بشمارمیرود برابر است که خروج وی 

ویا امر دیگری باشد ونشوز نفقه آنها را ساقط میکند بخاطر 

انجام ندادن آنچه بر آنها واجب است واگربر همبستری تمکین 

نماید ؛ اما از سایر استمتاعات ابا ورزد نشوز محسوب میشود 

 (.749ص7:ج۹)

فقهای مذهب مالکیه چنین شرط را صحیح ؛اما مکروه مالکیه :

وفا کردن به این شرط را الزم نمیدانند و زوج حق میدانند و 

دارد تا ویرا را از کار کردن در بیرون از خانه مانع شود و 

اگر زوج را استجابت نکرد نفقه وی ساقط 

 (.749ص7:ج۹میشود)

فقهای مذهب حنابله چنین شرط را صحیح دانسته و  حنابله :

زوجه را از  وفا نمودن به آنرا واجب میدانند وزوج حق ندارد تا

کار کردن مانع شود واگر مانع شد زوجه ناشزه محسوب 

 (.74۰ص7:ج۹نمیشود )

 

 حکم نفقه زوجه مریضه

به اتفاق عموم فقهای مذاهب اسالمی نفقه زوجه مریضه باالی 

زوج واجب میباشد برابر است که مریضی وی قبل از زفاف 

ز بعد از آن ویا در هنگام زفاف بوده ویا مریضی وی قبل ا

آمدن به خانه زوج باشد در تمام اینصورت ها نفقه وی باالی 

شوهر واجب است ؛ زیرا شرط وجوب نفقه که تسلیم وتمکین 

تامه زوجه برای زوج است تحقق یافته ومرض یک امر 

عارضی است مثل )حیض ونفاس( وزوجه در آن دخالت ندارد 

وهمچنان از حسن معاشرت نیست که این امرعارضی سبب 

نفقه زوجه شود اگر چه همبستری بخاطر مرض باوی سقوط 

 (.19ص4:ج1۶متعذر باشد )

همچنان فقها میگویند: وقتی زوج با زوجه خویش زفاف نمود و 

وی تندرست بود وبعداً زوجه مریض شد استمتاع زوج از وی 

قطع نمیشود ؛ زیرا زوج با او انس میگیرد ویا وی را لمس 

ونیز از جانب زوجه تفریطی  میکند وزوجه خانه را حفظ میکند

در حق زوج صورت نگرفته واحتباس نیز قایم بجای خودش 

است ومرض یک امر عارضی است که مانع نفقه نمیشود 

 (.437ص3:ج2)

واگر وی در خانه اهل خویش مریض شود نفقه وی ساقط 

نمیشود مگر اینکه زوج از وی طلب عودت به خانه خودش را 

را داشته اگرچه بوسیله محموله نماید و وی استطاعت عودت 

باشد ؛ اما وی از آمدن امتناع ورزد ناشزه محسوب میشود  یی

واگر زوجه برضایت زوج در خانه اهل خویش ایام بگذراند 

 (.74۰ص7:ج۹نفقه وی باالی زوج واجب است)

زنی که مجرای عمل جنسی او مسدود باشد ، یا الغر اندام باشد 

نع آمیزش جنسی گردد وباوجود آن و یا دارای عیبی باشد که ما

شوهر نتواند باوی آمیزش کند این زن نیز حکم زوجه بیمار را 

 (.66ص 3:ج1۰دارد وپرداخت نفقه اش واجب است )

 

 حکم نفقه تداوی زن

جمهور فقهای متقدم ائمه مذاهب اربعه براین امر اتفاق نظر 

 دارند که اجرت طبیب ، پول تداوی و ادویه زوجه باالی زوج

 (.889ص2:ج1واجب نمیباشد )

ن )وجه استدالل آنها این قول هللا متعال است: ِلیُنِفق  ذُو َسعٍَة ِمِّ

ُ  َسعَتِهِ  ا آتَاهُ اَّللَّ قُهُ َفل یُنِفق  ِممَّ ُ  ۖ  َوَمن قُِدَر َعلَی ِه ِرز  ۖ  اَل یَُكِلُِّف اَّللَّ

ٍر یُ  نَف ًسا إِالَّ َما آتَاَها ُ بَع دَ ُعس  عَُل اَّللَّ ًراۖ  َسیَج    .[7]الطالق : (س 

که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود  یآنان

انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق 

نمایند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده 

 کند؛ خداوند بزودی بعد از سختیها آسانی قرار میتکلیف نمی

 دهد.

ست که در این آیه مبارکه هللا متعال نفقه ا وجه استدالل آنها این

شکل مستمر آن الزم کرده است ونفقه عالج تحت این آیه ه را ب

: 1۶از امور عارضه است ) ،داخل نیست ؛ زیرا آن

 (.20ص4ج

ودلیل دیگرآنها اینست اینکه خرید ادویه واجرت طبیب برای 

زوجه باالی زوج واجب نیست اصالح جسم است واصالح جسم 

 (.235ص9:ج2)

بنابرین در مورد تداوی زوجه فقهای متقدم میگویند: اگر زن 

مالدار باشد نفقه تداوی وی از پول خودش پرداخته میشود واگر 

مالدار نباشد نفقه تداوی وی باالی کسی است که شرعا نفقه اش 

بر او واجب است ؛ زیرا تداوی برای حفظ اصل جسم است 

حفظ آن باالی صاحب منفعت واجب نیست مثل آباد کردن خانه و

بر باالی کرایه نشین الزم نیست بلکه باالی مالک خانه الزم 

 (.750ص7:ج۹است)

وعصر خود آنها بود  این اجتهاد فقها بر عرف قایم در زمان

ودرگذشته ها تداوی حاجت اساسی نبود وانسان غالبا به تداوی 

ا در این عصر و زمان تداوی مثل ضرورت پیدا نمیکرد ؛ ام

غذا ومسکن از حوائج اساسی بوده بلکه مهمتراز آن میباشد؛ 

زیرا مریض از همه چیز تداوی را ارجحیت میدهد وآیا ممکن 

که وی مریض است واز مرض  است تناول وی در حالی

شکایت میکند و از درد ها رنج میکشد ویا درد وی را به مرگ 

ی را می آزارد ؛ لهذا رأی فقهای متأخر تهدید میکند و وجود و

براینست که تداوی زن ازضروریات الزامی باالی شوهر 

میباشد وآیا این از حسن معاشرت است که زوج در حال صحت 

زوجه از وی استمتاع حاصل نماید ودر حال مریضی وی را 

در این مورد قول مفتی بِِه به اساس مذهب مالکیه  ءً رها نماید بنا

آنها نفقه واجبه زوجه را غذا، لباس، مسکن ومصارف است که 

عالج وغیر ذالک و آنچه شرع بدان فیصله نموده است 

 (.750ص7:ج۹میدانند)

 

 امتناع زوجه از همبستری ویا رفتن به خانه زوج

وقتی زوجه زوج را از همبستری مانع میشود ویا به خانه زوج 

ویش را از نمیرود برای وی نفقه نیست ؛ اما اگر وی نفس خ

که مهر معجل وی را نپرداخته ویا  زوج مانع میشود تا زمانی

درمسکن وی خلل است ویا امور ضروری خانه موجود نیست 

ویا زن از همسایه ها اذیت میشود ویا از کدام چیزمخیف و 

افرادی که وی مساکنت با آنها را دوست ندارد ویا اینکه  وجود

رد نفقه وی باالی خوف ضرر از آنهاست در همه این موا

شوهرش واجب میباشد ؛ اما اگر زوجه زوج خویش را بدون 

عذر از همبستری مانع میشود ویا بدون عذر به خانه وی 
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نمیرود در اینصورت بروی نفقه الزم نمیباشد ؛ زیرا وی ناشزه 

 (.751ص7:ج۹محسوب میشود)

همچنان اگر زن خود را در اختیار شوهر قرار داد ولیکن زن 

کوچک وکم سن وسال بود که عرفا نمیشد با وی  آنقدر

همبستری شود بنا بر رأی فقهای احناف، مالکیه وصحیح مذهب 

شافعیه پرداخت نفقه وی واجب نیست چون امکان برخورداری 

کامل جنسی تا هنوز از اوبوجود نیامده پس استحقاق عوض آنرا 

هر که نفقه است ندارد وگویند: اگر زن خود را در اختیار شو

قرار داد وزن بزرگ بود وشوهر کوچک قول صحیح آنست که 

نفقه زوجه واجب میشود چون امکان برخورداری جنسی از 

جانب زن کامل است واین شوهر است که نمیتواند از آن 

برخوردار گردد پس دراینصورت پرداخت نفقه وی واجب 

میشود همانگونه که اگر زن خود را تسلیم کند وشوهربزرگ 

 3:ج1۰لی از زن بگریزد بازهم نفقه او واجب میشود)باشد و

 (.66ص

و اگر شوهر زن کم سن وسال وکوچک خود را بمنظور انس 

والفت گرفتن درخانه خویش نگهداشت فتوای حنفیه )امام 

ابویوسف رحمه هللا ( اینست که نفقه وی باالی شوهر واجب 

میگردد چون شوهر خودش بدین عدم استیفای کامل خویش 

وی را در خانه خویش نگهداری ننماید  ی شده است واگرراض

 (.66ص3:ج1۰نفقه اش واجب نمیشود )

همچنان اگر زن خود را به شوهر تسلیم کرد وحال آنکه بگونه 

بیمار بود که مانع آمیزش با شوهرش میشد در اینصورت  یی

نفقه اوباالی شوهر واجب میباشد چون حسن معاشرت زناشویی 

یسته با زن را که خداوند جل جالله بدان امر ورفتار نیکو وشا

کرده است حکم نمی کند که موجب تضییع حق واجب او 

 (.66ص3:ج1۰شود)

 

 حکم نفقه زوجه محبوسه

فقهای اسالمی در مورد نفقه زوجه ای که مدتی را محبوس بوده 

 است اختالف نظر دارند که آرای آنها ذیال بیان میشود.
هب )احناف،شوافع وحنابله( بر این جمهور فقهای مذا( قول اول

جهت جرمی که مرتکب ه امر متفق القول اند اینکه اگر زن ب

کاری ویا ظلما محبوس وزندانی شود  جهت بدهه شده است یا ب

نفقه وی از دوش شوهر ساقط میشود ؛ زیرا احتباس زوجه در 

صورت از بین میرود و  خانه زوج که حق شوهر است در این

غضب کند ومانع وصلت بین زن وشوهر شود  اگر کسی زن را

در مدت غضب نفقه زن باالی شوهر واجب نمیباشد و اگر 

اورا زندانی کند نفقه وی از  کار باشد و اوطلب شوهر خود از

عهده زوج ساقط نمیشود چون شوهر خود مانع برخورداری 

 (.198ص4:ج4خویش شده است و باید نفقه وی را بپردازد )

ه وامام ابویوسف رحمهم هللا میگویند: برای وی مالکی( قول دوم

نفقه است چون زوجه سبب ومانع از استمتاع واحتباس نشده واز 

 یا ظلما محبوس شده و سبب فقره جهت وی نیست؛ زیرا وی ب

پرداخت نفقه وی واجب  ءً بناجرم سبب ه نه ب

 (.517ص2:ج۸است)

 

 نتیجه

 دین مقدس اسالم برای زن حقوق مادی ومعنوی را 

بر مردان واجب  درنظرگرفته ومعاشرت نیک با آن ها را

 .نموده است

  هیچ یکی از نظام های ماقبل از اسالم وقوانین موضعه

اسالم راگرفته وباآن  غیراسالمی جای قوانین روح بخش

 رقابت کرده نمتواند

  فقهای احناف نفقه را چنین تعریف نموده اند: نفقه عبارت

یال خویش خرچ میکند که از چیزی است که انسان به ع

شامل طعام ،لباس ،مسکن ومانند آن اشیایی که از 

 .ضروریات زندگی می باشد

  حکم مشروعیت نفقه توسط قران کریم، سنت نبوی صلی

 .هللا علیه وسلم واجماع امت ثابت است

  شرایط استحقاق نفقه زوجه را احناف عقد ازدواج ، تمکین

 اعتتامه زوجه ، کبیره بودن زوجه و اط
  .وعدم نشوز می دانند

  ،فقهای احناف میگویند که انواع نفقه شامل طعام ، لباس

 .مسکن، خادم، تهیه اسباب وتداوی می شود

  فقهای حنفی اتفاق الرأی دارند که نفقه زوجه معتده رجعیه

 .در ایام عدت از طعام ،لباس ومسکن بر شوهرواجب است

 
Abstract 

The research method in this study is library research. The 

discussion of these issues has referred to valid juridical 

books. Since the topic is about the alimony of spouse in 

Hanafi jurisprudence, therefore, the verses of Quran, 

Hadiths of prophet, and Islamic beliefs of scholars were 

searched. The rules and issues related to alimony of spouse 

has been discussed based on the verses of Quran and 

scholar's beliefs which includes The definition of alimony, 

reasons for legitimation of alimony, the incumbency 

instruments for alimony, merit conditions of alimony, the 

kinds and quality of alimony, avoidance of alimony by 

spouse, asking for division in case of avoiding alimony, and 

clearance of alimony by spouse. 
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