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 هي كفاية َمْن يمونه طعاماً وكسوة وسكنى وما يتبع ذلك. النفقات : 

  :فضل النفقة 

 .[274 ]البقرة/  ( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٴۇ  ۈ) قال هللا تعالى:  -1

إذَا يَْنفَننَ  »قننال:  ×عننن يبنني مسننعوا ا نضننا ع   نني هللا عنننه ي  النبنني و -2

 .(1)متف  عليه«. ةً َعلَى يَْهِلـِه َوُهَو يَـْحتَِسبُـَها َكانَْت لَـهُ َصدَقَةً الُمْسِلـُم نَفَقَ 

السَّنناِعي َعلَننى : »×عننن يبنني هريننرة   نني هللا عنننه قننال: قننال  سننول هللا و -3

نائِِم النَّنـَها َ  « . ا ْ َملَِة َوالِمْسِكيِن َكالُمـَجاِهِد فِي َسبِيِل هللا، يَْو القَائِِم اللَّْيَل الضَّ

 .(2)متف  عليه

  :أحوال اإلنفاق على الزوجة 

نفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن ونحو  -1

ذلك بما يضلح لمثلها، وذلك يختلف باختالف يحوال البالا وا زمنة، وحنال 

 الزوجين وعاااتهما. 

ُكْم إ َّ اِ »قنننال:  ×عنننن جنننابر بنننن عبننندهللا   ننني هللا عنهمنننا ي  النبننني  َُ َمنننا

َل َعلَننْيُكْم...  ، فَننأنَُّكْم يََخْهتُننـُموُهنَّ » -َوفِيننهِ -َويَْمننَوالَُكْم َحننَرا ُِ فَنناتَّقُوا هللا فِنني الناَِسننا

... َولَننننـُهنَّ َعلَننننْيُكْم ِ ْزقُُهنننننَّ بِأََمنننناِ  هللا، َواْستَـْحلَْلتُننننـْم فُننننُرْوَجُهنَّ بَِكِلننننـَمِة هللا

 .(3). يخرجه مسلم«َوِكْسَوتُـُهنَّ بِالَمْعُروفِ 

يجب على الزوج نفقة زوجتنه المللقنة الرجعينة وكسنوتها وسنكناها، لكنن    -2

 قسم لها. 

                                                           

 (.1002( واللفظ له، ومسلم برقم )5351خرجه البخا ع برقم )، يمتفق عليه( 1)

 (.2982( واللفظ له، ومسلم برقم )5353، يخرجه البخا ع برقم )متفق عليه( 2)

 (.1218برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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الزوجة البائن بفسخ يو طالق لها النفقة إ  كانت حنامالً، فنأ  لنم تكنن حنامالً  -3

 فال نفقة لها و  سكنى. 

قتهنا منن   نفقة و  سكنى لمتوفى عنها زوجهنا، فنأ  كاننت حنامالً وجبنت نف -4

 نضيب الحمل من التركة، فأ  لم يكن فعلى وا ثه الموسر. 

 إذا نشزت المرية يو ُحبست عنه سقلت نفقتها إ  ي  تكو  حامالً.  -5

 :حقوق زوجة الغائب 

 إذا غاب الزوج ولم ينف  على زوجته لزمته نفقة ما مضى.  -1

لننم ينندز للزوجننة إذا يعسننر الننزوج بالنفقننة، يو الكسننوة، يو السننكن، يو غنناب و -2

 نفقة وتعهَّ  يخهها من ماله فلها الفسخ إ  شاُت بأذ  الحاكم. 

  النفقة على اآلباء واألوالد واألقارب:حكم 

تجب النفقة  بويه وإ  علوا حتى ذوع ا  حاَ منهم، وتقدَ ا َ علنى ا ب 

في البر والنفقنة، وتجنب لولندإ وإ  سنفل، حتنى ذوع ا  حناَ مننهم إ  كنا  

غنياً والمنفَ  عليه فقينراً، والوالند تجنب علينه نفقنة ولندإ كاملنة ينفنرا  المنِف 

 بها.

(   ...ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) قال هللا تعالى: -1

 .[233]البقرة/

: يَا َ ُسنْوَل ــــــرة   ـــــــــي هريـــــــــن يبـــعو -2 ي هللا عنه قال: قَاَل َ ُجلل

ْحبَِة؟ قَاَل: ـــهللا َمْن يََح ُّ بُِحسْ  نَك، ثُنمَّ يَبُنوَم، ثُنمَّ »ِن الضُّ نَك، ثُنمَّ يُمُّ َك، ثُنمَّ يُمُّ يُمُّ

 .(1)متف  عليه«. يَْانَاَم يَْانَامَ 

 

 :شروط النفقة على القريب  

                                                           

 ( واللفظ له.2548( ، ومسلم برقم )5971، يخرجه البخا ع برقم )متفق عليه( 1)
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 يو تعضيب.  تجب النفقة على كل من يرثه المنف  بفرض -1

يشننترط لوجننوب النفقننة علننى القريننب مننن غيننر ا صننول والفننروز ي  يكننو   -2

 ، عنندَ اخننتالف   عليننه، غنننى المنِفنن  عليننه، فقننر المنفَنن  وا ثنناً للمنفَننالمنِفنن

 الدين. 

  :حقوق المملوك 

جه سيدإ يو باعنه،  يجب على السيد نفقة  قيقه المملوم، وإ  طلب نكاحاً زوَّ

 ر سيدها بين وطئها، يو تزويجها، يو بيعها. وإ  طلبته يمة ُخياِ 

 حكم النفقة على البهائم: 

تجننب النفقننة علننى مننا يملكننه النسننا  مننن البهننائم والليننو  ونحوهننا، فيقننوَ 

لهنا منا تعجنز عننه، فنأ  عجنز عنن  بأطعامها وسقيها ومنا يضنلحها، و  يحماِ

كننل، و  نفقتهننا يجبننر علننى بيعهننا، يو إجا تهننا، يو ذبحهننا إ  كانننت ممننا ي 

يجننوز ذبحهننا لة احننة كالمريضننة والكبيننرة ونحوهننا، وعليننه ي  يقننوَ بمننا 

 يلزمها.

 :أحوال المنفق 

 للمنفق حالتان:

إ  كا  المنف  قليل المال وجب عليه ي  يبندي بالنفقنات الواجبنة منن الزوجنة،  -1

والفروز، وا صنول، والممالينك فيبندي بنفسنه يو ً، ثنم منن تجنب نفقنتهم منع 

 ليسر وهم: الزوجة، والمماليك، والبهائم. العسر وا

ثننم َمننْن تجننب نفقننتهم ولننو لننم يننرثهم المنفنن  مننن ا صننول، كننا َ وا ب، 

والفننروز كنننا و ا، ثنننم نفقنننة الحواشنني إ  كنننا  المنفننن  ينننرثهم بفنننرض يو 

  .تعضيب

 . ، ويعلي كل ذع ح  حقهيما إ  كا  المنف  غنياً فينف  على الجميع -2
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