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شكر وتقدير
الحمد هلل الذي أعانني على إتمام ىذا العمل.
أتوجو بالشكر إلى كل األساتذة الذين ساىموا في إيصالي
إلى ىذه المرحلة العلمية ،كما أخص بالشكر لألستاذ طيار
السعيد ،الذي لم يبخل عليا بالنصائح والتوجييات ،وال

يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز

ىذا العمل من قريب ومن بعيد ،كما أتقدم بجزيل الشكر
إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بمناقشة ىذه
المذكرة.

إهداء
أتقدم بإهداء هذا العمل المتواضع إلى والدي العزيزين
اللذان منحاني كل ما عندهما من أجل إيصالي إلى هذه
المرتبة العلمية ،كما أتقدم بإهداء هذا العمل إلى كل
عائلتي وأصدق ائي.

مقدمة
لقد امتاز التشريع اإلسالمي باستجابتو الواعية لما تقتضيو أحوال المجتمعات البشرية في
مختمف عصورىا ،ألن أحكامو لم تقتصر عن تنظيم عالقة الفرد بربو فحسب بل شمل تنظيم
عالقة الفرد بالفرد وعمى نحو ال نظير لو ،فاإلنسان اليوم ال يستطيع أن يمارس حياتو
اليومية دون أن يضطر لمتعامل فييا مع اآلخرين ،ألنو يعيش ضمن المجموع اإلنساني،
خصوصا مع تعقيدات الحياة اليوم،
ال عن اآلخرين،
بحيث ال يستطيع الفرد أن يظل منعز ً
ً
وليذا اىتم التشريع اإلسالمي بتنظيم حياة األسرة وذلك سعياً لموصول إلى أمن المجتمع،
واستق ارره ،لكون األسرة النواة التي تتكون منيا األمم والشعوب ،فعنيت بيا أشد العناية

وأقامتيا عمى أسس قوية و متينة من المودة والرحمة والطمأنينة ،ولذلك تحت ّل األسرة في
جو من
اإلسالم
موقعا ّ
ً
متمي ًاز من حيث وفرة األحكام والتشريعات التي تساىم في خمق ّ
العالقات السميمة بين أفرادىا ،ومن بين تمك التشريعات مسألة النفقة التي حث عمييا

اإلسالم ،وبين أىميتيا وضرورتيا وحدد من يتولى مسؤليتيا ،وذلك لما لمنفقة من أثر فعال
في حياة اإلنسان ،فيي طريق لكسب مرضاة اهلل في الدنيا واآلخرة ،وتحقيقاً لمبدأ التكافل
االجتماعي ،ألن اإلنسان بفطرتو اجتماعيا ،وال يطيق الصبر عمى آالم الحياة ومتابعتيا

بمفرده ،ويشعر أنو في حاجة إلى مساعدة بني جنسو ،ومعاونة أخيو ،لذلك حثت التشريع
اإلسالمي عمى صمة الرحم وحذر من قطعيا بوجو عام ،وأوجب لذلك أمو اًر ،وحرم أخرى
عمى وجو خاص ،ومما أوجبو لذلك اإلنفاق عمى األقارب ،فاإلنفاق عمى الوالدين عند

احتياجيما ج ازئو الجنة ،واإلنفاق عمى األوالد تأسيس لعمارة الكون ،ووسيمة الستمرار
الوجود ،والنفقة عمى ذوى الرحم صمة عظيمة ،تجتث جذور الحسد من منابتيا ،فإن المحتاج
أول ما يخطر ببالو ،قريب لو ،لما يشعر بو من االتصال ،واالتحاد فإذا منحو وأعطاه كان
ذلك سبباً في توطيد أواصر المحبة والود واأللفة؛ ليذا عنى الشارع بنفقة األقارب عناية

كبيرة ،وخاصة نفقة الزوجة التي ىي أثر من أثار عقد الزواج وحق مالي ليا بعد تمام العقد
الصحيح والتزام مستمر يقع عمى عاتق الزوج طيمة بقاء الحياة الزوجية وبعده أيضا خالل
فترة العدة من الطالق والتفريق ،فكان ىذا نعمة من نعمو سبحانو وتعالى عمى عباده بحيث
جعل ليم من الشرائع واألحكام ما يتحقق بو سعادتيم في كل زمان ومكان ،ومثمما حظي
أ

موضوع النفقة باىتمام فقياء اإلسالم حظي أيضا باىتمام المشرع الجزائري لكونو مستمد من
الشريعة اإلسالمية فإن أحكامو المتعمقة بالنفقة منصوص عمييا بداية من المادة  74إلى
المادة  88من قانون األسرة فمم تخرج عن إطار ماىو مقرر في الشريعة اإلسالمية ألن
المشرع الجزائري نص في المادة  222من قانون األسرة عمى أنو ( :كل ما لم يرد النص
عميو في القانون يرجع فيو إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ).
وليدا الموضوع أىمية بالغة لما لمنفقة من تأثير عمى الحياة األسرية وخاصة عالقة الزوجين
ببعضيما واستقرار حياتيما الزوجية التي تعتبر المبنة األولى لتربية األوالد وتنشأتيم فيم نواة
األسرة وأساس المجتمع،وتعتبر النفقة كذلك من أىم وأبرز مظاىر القوامة حيث قال تعالى
اء بِما فَ َّ َّ
(الرجا ُل قَ َّوامون عمَى ِّ ِ
ضيُ ْم َعمَى َب ْع ٍ
ض َوبِ َما أ َْنفَقُوا ِم ْن أ َْم َوالِ ِي ْم) سورة
ض َل الموُ َب ْع َ
ُ َ َ
ِّ َ
الن َس َ
النساء اآلية ، 34والواجب الذي يقابل القوامة وينشأ عنيا ىو واجب اإلنفاق عمى الزوجة

واألوالد ،ألن ضمان معيشتيم وتمبية حاجاتيم ىو سبيل إلى صون كرامتيم والى حفظ
شخصيتيم،وتكمن أىمية ىذا الموضوع أيضا في انتشار ظاىرة عدم تسديد النفقة التي
أصبحت متفشية في المجتمع وخاصة النفقة الزوجية ونفقة األوالد التي تتمثل في نفقة
المسكن ومتطمباتو ،فمعظم النزاعات المطروحة أمام القضاء والمتعمقة بالزواج والطالق تدور
حول موضوع النفقة وتقديرىا وكذلك ،التغيير الحاصل لألسرة في عصرنا الحالي ،نتيجة
تأثير التطورات التكنولوجية،مما أدى إلى زيادة متطمبات الحياة داخل األسرة ،فكان لزاما
مسايرة ىذا الوضع الجديد من أجل إستقرار األسرة وضمان توازنيا ،فأصبح الرجل يجد
صعوبة في القيام بشؤون األسرة وتحمل أعبائيا ألن ظروف المعيشة ازدادت صعوبة
وتعقيدا ،ليذا لم يعد دور المرأة في المجتمع يقتصر فقط عمى القيام بالدور التقميدي ليا ،بل
أصبحت تشكل نسبة ميمة من اليد العاممة في مختمف الميادين ،وىذا ما جعل بعض اآلباء
يمقون بكل الحمل عمى عاتق الزوجة مع الظروف االجتماعية الصعبة تضطر بعض
األميات إلى تيميش أوالدىم وىذا ما يؤدي إلى ضياع شريحة ميمة وواسعة في مجتمعنا،
وما زاد في أىمية ىذا الموضوع أيضا ىو تعمقو بالجانب المالي وحب اإلنسان لممال وشدة

ب

حرصو عميو مما أدى إلى قسوة القموب وعدم مباالة الغني بالفقير والقوي بالضعيف،ومن
جية أخرى ظيور جممة من التقاليد تنكرىا الفطرة اإلنسانية ومبادئ األخالق الكريمة
كالجحود ونكران الجميل و اإلسائة إلى من أحسنوا إلييم وىو مانراه في عقوق الوالدين مما
يجعل بعض األبناء يدفعون بوالدييم في دور العجزة تيربا من مسؤولية النفقة والتنكر
لحقوق الزوجة بل واألبناء في النفقة الواجبة ليم.
وقد إعتمدت لدراسة ىذا الموضوع عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وكان المنيج الغالب في
ىذا الموضوع ىو المنيج الوصفي الذي إعتمدت عميو في الفصل األول  ،ألن الدراسة
انصبت في المبحث األول حول ماىية النفقة وتعريفيا ودليل وجوبيا ،و في المبحث الثاني
تطرقت إلى ،موجبات النفقة ومسقطاتيا  ،كما استخدمة المنيج الوصفي في الفصل الثاني
تحديدا في المبحث األول الذي تناولت فيو مفيوم النفقة الزوجية ،و أنواعيا ،و شروط
وحاالت إستحقاق النفقة الزوجية ،وأما في المبحث الثاني من ىذا الفصل تناولت فيو تقدير
النفقة الزوجية و مسقطاتيا وأثر اإلمتناع عن ت سديدىا ،كما إستعنت أيضا بالمنيج التحميمي
في الفصل األول وخاصة في الفصل الثاني ،لبعض النصوص الواردة في قانون األسرة
الجزائري مثل نص المادة  ،55،19، 112 ،118، 53، 79،88 75،76 ،74انتياء
بنص المادة  331من قانون العقوبات.
ومن ىنا فإن اإلشكالية التي تطرح في ىذا الصدد ىي :إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري

في تنظيم أحكام النفقة وتوفير الضمانات الكافية لحمايتها ؟
وعميو لمعالجة ىذا الموضوع ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وضعنا الخطة التالية:
لقد قسمنا ىذا الموضوع إلى فصمين ،ويندرج الفصل األول تحت عنوان ماىية النفقة ،والذي
قسمناه


ت

إلى مبحثين ،وتطرقنا في المبحث األول إلى مفيوم النفقة و أقساميا ودليل وجوبيا ،و في
المبحث الثاني تناولنا موجبات ومسقطات نفقة األصول والفروع والحواشي ،وأما الفصل
الثاني فقد خصصناه لدراسة النفقة الزوجية و شروط استحقاقيا ومسقطاتيا ،فتناولنا في
المبحث األول تعريف النفقة الزوجية وأنواعيا وشروط وحاالت إستحقاقيا ،وفي المبحث
الثاني تقدير النفقة الزوجية ومسقطاتيا وأثر اإلمتناع عن تسديدىا.


ث

الفصل األول :ماىية النفقة
نفقة األقارب ىي نوع من التكافل االجتماعي الذي أرسى اإلسبلم قواعده وشيد أركانو ،وأصل
ال في أكثر من آية ،وجاءت السنة مفصمة وشارحة في
وجوب ىذه النفقة مقرر في كتاب اهلل إجما ً
أحاديث عديدة ،وطبق ذلك في المجتمع اإلسبلمي في عصوره المختمفة ،وليذا نجد أن المشرع
الجزائري قد اىتم بنفقة األقارب وأعطى لآلباء واألبناء الحق في المطالبة بيذا الحق ،وعميو
اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمو إلى مبحثين تناولت في المبحث األول مفيوم النفقة وأقساميا
ودليل وجوبيا بصفة عامة ،وفي المبحث الثاني موجبات ومسقطات نفقة األصول والفروع
والحواشي

المبحث األول :مفيوم النفقة
تعد النفقة من بين الحقوق التي تثبت لئلنسان بمجرد والدتو حيا ولمكبار العاجزين عن الكسب
ولؤلقارب الفقراء ،و بضمان ىذا الحق ألصحابو تستمر الحياة البشرية وتكون قادرة عمى تحقيق
ثمراتيا ،وعميو لمعالجة ىذا الموضوع البد أوال أن نتطرق إلى تحديد مفيوم النفقة ومعرفة أقساميا
ودليل وجوبيا وىذا ما سنتطرق إليو من خبلل ىذا المبحث.

المطمب األول :تعريف النفقة
ال يمكننا دراسة موضوع النفقة إال إذا تمكنا من معرفة معناىا المغوي واإلصطبلحي الذي يزيل
نوعا ما بعض الغموض حول ىذا الموضوع وىذا ما سيتم تبيينو من خبلل ىذا المطمب

الفرع األول :تعريف النفقة لغة
النفقة في المغة مأخوذة اما من النفوق،وىو اليبلك،تقول من ىذا المعنى نفقت الدابة تنفق نفوقا أي
ىمكت،واما من النفاق،وىو الرواج،تقول من ىذا المعنى نفقت السمعة تنفق نفاقا،إذا راجت بين
5

الناس ،والنفقة ما أنفقت وأستنفقت عمى العيال ونفسك،ونفق الشئ ،فني،يقال نفقت نفقة القوم وأنفق
الرجل افتقر أي ذىب ما عنده،ومنو قولو تعالى( إ ًذا ألمسكتم خشية اإلنفاق) اإلسراء اآلية .100

1

والنفقة اسم من اإلنفاق وىو بذل المال في وجو من وجوه الخير وسميت بذلك ألنيا مشتقة من
النفوق وىو اليبلك يقال نفقت الدراىم أي نفذت ونفقت الدابة نفوقا أي ماتت ونفقت المرأة أي كثر
خطابيا وأنفق المال افتقر وذىب مالو ،وأىل المغة يستعممون كممة النفقة اسما لعين المال الذي
ينفقو اإلنسان عمى عيالو

2

الفرع الثاني :تعريف النفقة إ صطالحا
عرفت النفقة بتعريفات عدة ،فمن الفقياء من عرفيا بأنيا ،الشئ الذي يبذلو اإلنسان فيما يحتاجو
ىو أو غيره من الطعام والشراب وغيرىما ،وىذا تعريف عام لمنفقة لكونيا شاممة لما ينفقو اإلنسان
عمى نفسو وعمى غيره ،وقريب من ىذا التعريف بعضيم لمنفقة بأنيا ،إخ ارج الشخص مؤونة من
تجب عميو نفقتو ،وقد أخرج ىذا التعريف شخص المنفق نفسو فقصر النفقة عمى مايصرفو اإلنسان
عمى غيره من تجب عميو نفقتو ،وىذا التعريف أدق مما سبقو من الناحيتين الشرعية والقانونية،ذلك
ألن النفقة التي تخضع لمقضاء ىي إنفاق الشخص عمى غيره ال عمى نفسو ،ولذلك فأن التعريف
الذي يفضل ىو أن النفقة ،اسم لما يجب عمى الشخص صرفو لمن يعولو من زوجتو وأقاربو ،3و
عرف الحنفية النفقة بقوليم {،وىي الطعام والكسوة والسكنى} ،و عرف المالكية النفقة بقوليم {،مابو
قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف} ،و عرف الحنابمة النفقة بقوليم{ ،ىي كفاية من يمونو خب از
واداما وكسوة ومسكنا وتوابعيا} ،4والتعريف الشامل لكل أنواع النفقة ىو مايصرفو الزوج عمى

1محمد خضر قادر،نفقة الزوجة في الشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة،دار اليازوري العممية األردن عمان،سنة،2010ص17
 2محمد محي الدين عبد الحميد،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسبلمية ،المكتبة العممية لبنان،سنة2005،ص192
 3محمد خضر قادر ،مرجع سابق،ص18
 4جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق،ص221
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زوجتو وأوالده وأقاربو من طعام وكسوة ومسكن،وكل مايمزم لممعيشة بحسب المتعارف بين الناس
وحسب وسع الزوج.

1

الفرع الثالث :تعريف النفقة عرفا
أىل العرف يستعممون كممة النفقة استعمالين ،فيم يطمقون ىذه الكممة أحيانا ويريدون بيا خصوص
الطعام،وذلك أنيم يعطفون عمييا السكنى والكسوة ،فيقولون مثبل يجب عمى الزوج لزوجتو النفقة
والكسوة والسكنى ،و األصل في العطف أن يكون المعطوف غير المعطوف عميو ال نفسو وال
بعضو،ويطمقونيا مرة أخرى عمى ما يشمل ثبلثة أنواع الطعام ،والسكنى ،والكسوة ،وقد اشتير عن
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة تفسير النفقة بأنيا الطعام ،والكسوة ،والسكنى 2،وىي
الطعام والطعام يشمل الخبز واألدم والشرب والكسوة والسترة والغطاء ،والسكنى تشمل ،البيت
ومتاعو ومرافقو من ثمن الماء وأجرة النور وآلة التنظيف والخدمة ونحوىا بحسب العرف

3

المطمب الثاني :أقسام النفقة
بعدما تمكنا من معرفة معنى النفقة والذي فيمنا منيا أن اإلنسان يجب عميو أن ينفق عمى غيره ،و
اآلن سنبين أقسام النفقة والتي تنقسم إلى قسمين وىما نفقة اإلنسان عمى نفسو ،ونفقتو عمى غيره
وىم الزوجة ،األقارب ،المماليك ،وىذا ماسنعرضو في ىذا المطمب

الفرع األول :نفقة اإلنسان عمى نفسو
وىي واجبة عميو إذا قدر عمييا ويجب أن يقدميا عمى نفقة غيره،والدليل عمى ذلك ماروي عن
 1نسرين شرقي وكمال بوفرورة،قانون األسرة الجزائري،الطبعة األولى،دار بمقيس الجزائر،سنة 2013،ص117

 2محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق،ص192

 3رمضان محمد الشرنباصي ،جابر اليادي سالم الشافعي،أحكام األسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد في الفقو اإلسبلمي
والقانون والقضاء دراسة لقوانين األحوال الشخصية في مصر ولبنان ،طبعة الولي،منشورات الحمبي الحقوقية،لبنان 2007ص613
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جابر رضي اهلل عنو قال :رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ( ابدأ بنفسك فتصدق عمييا فان فضل
شئ فؤلىمك )

الفرع الثاني :نفقة اإلنسان عمى غيره
ويجب عمى اإلنسان أن ينفق عمى غيره بأحد ثبلثة أسباب:
األول :الزوجية ،وبيذا السبب وجبت نفقة الزوجة عمى زوجيا ،التي تزوجيا بعقد صحيح ،فمو
تزوجيا بعقد فاسد لم تجب نفقتيا عميو ،فإن أنفق عمييا وىو اليعمم بطبلن العقد ثم طير لو بعد
ذلك بطبلنو رجع عمييا بما أخذتو من النفقة،إن كان قد أنفق عمييا بإنفاق القاضي ،وانما وجبت
نفقة الزوجة عمى الزوج ألن الزوجة محبوسة في دار زوجيا لمنفعتو ،وكل إنسان حبس ألجل
إنسان آخر وجبت نفقتو عمى من كان حبسو ألجمو ،ومن أجل ذلك وجبت في بيت مال المسممين
نفقة القاضي ،والوالي ،والمفتي ،ومدرسي عموم الدين،بقدر مايكفييم ،ويكفي من تجب عمييم نفقتو،
ألنيم محبسون لمصمحة المسممين عامة.
الثاني :القرابة ،وبيذا السبب وجبت عمى اإلنسان نفقة أوالده الصغار الفقراء ،والكبار العاجزين عن
الكسب ،ونفقة والديو ،ونفقة كل ذي رحم محرم إذا كان أنثى مطمقا ،أو ذك ار بشرط أن يكون إما
صغي ار واما كبي ار عاج از عن الكسب.
الثالث :الممك ،وبيذا السبب وجب عمى اإلنسان أن ينفق عمى مماليكو ،وعمى سائر مايممكو من
حيوان وغيره 1،وأضاف المالكية اإللتزام عمى أنو سبب من أسباب وجوب النفقة ،وىو مايمزم بو
اإلنسان نفسو من النفقة.

2

 1محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق،ص193
 2جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق،ص222
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المطمب الثالث :دليل وجوب النفقة
قد عرفت أنو يجب عمى اإلنسان أن ينفق عمى زوجتو فيطعميا ويكسوىا وسكنيا ،وعمى والديو
وأوالده وسائر قرابتو وعمى مماليكو ومايقع في ممكو من حيوان وغيره ،والغرض اآلن بيان األدلة
الشرعية التي أوجبت عميو اإلنفاق واألدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والعقل وىذا ما سنتعرف إليو
من خبلل ىذا المطمب.
الفرع األول :دليل وجوب النفقة من الكتاب
أ_ نفقة الزوجة
قال تعالى { وعمى المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف ،ال تكمف نفسا إال وسعيا ال تضار والدة
بولدىا وال مولود لو بولده وعمى الوارث مثل ذلك } سورة البقرة اآلية  ،233والمولود لو ىو الزوج
الذي ينسب إليو الولد ،ومنيا قولو تعالى { أسكنوىن من حيث سكنتم من وجدكم ،وال تضاروىن
لتضيقو عميين } سورة الطبلق اآلية  ،6وىذه اآلية تدل عمى إيجاب سكنى لمزوجة عمى الزوج،
وعمى إيجاب أطعاميا  ،و ألنيا ال تستطيع أن تصل بنفسيا إلى مايقوتيا إال بالخروج السعي
واإلكتساب ،وقد وجب عمى الرجل أن

يسكنيا ،واإلسكان يستمزم حبسيا عمى الخروج ،فاستمزم أن

يقدم ليا تقتات منو ،ومنيا قولو سبحانو { :لينفق ذو سعة من سعتو ،ومن قدر عميو رزقو فمينفق
مما آتاه اهلل } سورة الطبلق اآلية  ،7أوجب عميو اإلنفاق بكل حال ،فدل عمى أنيا الزمة ال مفر
منيا.1
ب_ نفقة األقارب
وأما نفقة الوالدين واألوالد وسائر القرابات ،فالدليل عمى وجوبيا منيا قولو تعالى{ وقضى ربك أال
تعبدوا إال إياه وبالوالدين أحسانا } سورة اإلسراء اآلية  ،23وال شك أن األنفاق عمييما حال
 3محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص 391 391
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حاجتيما وفقرىما من أحسن اإلحسان  ،ومثمو قولو سبحانو { ووصينا اإلنسان بوالديو إحسانا }
سورة األحقاف اآلية ، 15ومنيا قولو جل ذكره { أن آشكر لي ولوالديك إلي المصير } سورة لقمان
اآلية  ،14وشكر الوالدين معناه مكافأتيما عمى صنيعيما معو بأن يمد إلييما يد العون حين يكونان
في حاجة إلى المعونة.
ج_ نفقة الممك:
وأما د ليل وجوب النفقة عمى المماليك ،فقولو سبحانو { :واعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا ،وبالوالدين
إحسانا ،وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن
السبيل وما ممكت أيمانكم } سورة النساء اآلية  ،36عطف سبحانو قولو { :وماممكت أيمانكم }
عمى قولو تعالى { وبالوالدين إحسانا } وقد بينا في صدر ىذه الكممة أن قولو سبحانو { وبالوالدين
إحسانا } يدل عمى وجوب النفقة لممماليك ،ألن العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عميو
في الحكم.
الفرع الثاني :دليل وجوب النفقة من السنة
أ_ نفقة الزوجة
وأما السنة فأحاديث ،منيا قولو عميو الصبلة والسبلم في خطبة حجة الوداع ( اتقوا اهلل في النساء،
َّ
َّ
َّ
َّ
ورزقين بالمعروف ) ومنيا ما
كسوتين
ا....ولين عميكم
شيئ
فإنين عندكم َع َو ٍار اليممكن
ألنفسين ً
رواه البخارى و مسمم وأصحاب السنن إال الترمذي أنو صمى اهلل عميو وسمم قال ليند بنة عتبة بن
صخ ِر بن حرب بن أمية( خذي من مال أبى سفيان مايكفيك وولدك
ربيعة امرأة أبى سفيان
ْ
بالمعروف ) ،ووجو اإلستدالل بيذا الحديث أنو أمرىا أن تأخذ من مال زوجيا من غير إذنو قدر
ما يكفييا وولدىا  ،فموا لم تكن نفقتيا ونفقة ولدىا منو واجبة عمى زوجيا لما أذنيا في أن تأخذ
 3محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص 391 391
10

1

مالو بغير إذنو ،ألنو ال يأمر باإلعتداء عمى أموال الناس ،ومنيا ما رواه أبو داود والنسائي وابن
ماجو والحاكم وابن حبان أن معاوية القشيري قال أتيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقمت ما
وآكسوىن مما تكتسون ،وال تضر َّ
َّ
َّ
بوىن ،وال
أطعموىن مما تأكمون،
تقول في نسائنا ؟ فقال( :
َّ
تقبحوىن ).
ب_ نفقة األقارب:
وما روى عن جابر ابن عبد اهلل أن رجبل جاء إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،و معو أبوه فقال:
َّ
إن أبي يريد أن يأخذ مالي ،فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم ( أنت ومالك إلبيك ) والبلم في المغة
الم ِ
العربية تدل عمى ِ
مك ،فإن لم تدل في ىذا الحديث عمى أن األب مالك لمال إبنو مطمقا ،محتاجا
إليو أو غير محتاج إليو ،فبل أقل من أن تدل عمى أنو يتممكو عند الحجة إليو  ،كما تعين في
أحاديث أخر منيا مارواه الترمذي والحاكم أبو عبد اهلل من أنو عميو الصبلة والسبلم قال ( :إن
أطيب ما يأكمو الرجل من كسبو ،وان ولده من كسبو ،فكموا من كسب أوالدكم إذا احتجتم إليو
بالمعروف ) ،ومنيا مارواه مسمم من أنو الرسول عميو الصبلة والسبلم قال( :ابدأ بنفسك فتصدق
عمييا ،فإن فضل شئ فؤلىمك ،فإن فضل عن أىمك ِ
فمذي قرابتك).
ٌ

1

ج_ نفقة الممك:
وما رواه أنس رضي اهلل عنو قال :كان اخر وصية لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين حضرتو
الوفاة ( الصَّبلةُ وما ممكت أيمانكم ) ،وجعل صمى اهلل عميو وسمم يغرغرىا في صدره وما يقبض
ِ
ف
بيا لسانو  ،ومنيا ما رواه مسمم من قولو عميو الصبلة والسبلم ( ِل ْم
ممموك طعامو وكسوتوُ واليكمَّ ُ
بالمرِء
كفى
من العمل ما اليطيق ) ،ومنيا مارواه مسمم ً
ْ
أيضا من قولو صمى اهلل عميو وسممَ ( :
ِ
ثما أن يحبِس عن ممموكو قوتو ) ،ومنيا ماروي من أنو عميو الصبلة والسبلم كان يوصي،
إً
 1محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق،ص ،194،196
11

ِ
ِ
بالممموك خي اًر ،ويقول ( :أ ْ ِ
ون ،فإن
وى ْم م َما تأكمُونَ ،وا ْك ُس ُ
طع ُم ُ
وىم َماال ُيطيقُ َ
وى ْم مماتَْم ُ
بسون ،وال تُ َكمّفُ ْ
فسا إِالَّ ُو ْس َعيَا ).
اهلل تعالى يقولَ :ال ُيكمّ ُ
ف اهلل َن ً
الفرع الثالث :دليل وجوب النفقة من اإلجماع
أ_ نفقة الزوجة:
لقد انعقد إ جماع المسممين عمى وجب نفقة الزوجة عمى زوجيا من عيد النبي صمى اهلل عميو
وسمم إلى اآلن لم يخالف فييا أحد

1

وبما أن الزوجة تكون بعقد الزواج محبوسة ألجل الزوج فتقوم

بشؤون البيت ورعاية األوالد وتربيتيم ،كان عميو أن ينفق عمييا

2

ب_ نفقة األقارب:
وقد انعقد إجماع عمماء الشريعة اإلسبلمية عمى وجوب النفقة عمى األقارب ،وان اختمفوا في تحديد
القرابات التي توجب اإلنفاق ،وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء اهلل.
ج_ نفقة الممك:
وقد إنعقد إجماع عمماء الشريعة اإلسبلمية عمى أنو يجب عمى اإلنسان أن ينفق عمى مماليكو.
الفرع الرابع :دليل وجوب النفقة من العقل
أ_ نفقة الزوجة:
وأما العقل فإنو يقضي بذلك ،ألن الزوجة محبوسة في بيت زوجيا لِحق زوجيا ،وىي ممنوعة
بسبب حقو عمييا من الخروج لئل كتساب والسعي ،فكانت كفايتيا واجبة عميو ،ألن منفعة استقرارىا
 1محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي مصر ،سنة  3991ص212
 2محمد مصطفى شمبي ،أحكام األسرة في اإلسبلم دراسة مقارنة بين فقو المذاىب السنية والمذىب الجعفري والقانون ،الطبعة
الرابعة ،دار النيضة العربية بيروت ،سنة  1983ص 439
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في داره عائدة إليو ،والغرم بالغنم ،ولو لم تجب عميو كفايتيا مع أننا نمزميا بالقرار في داره وعدم
الخرج إال بإذنو ليمكت جوعاً ،وىذا أمر اليقره عقل ،وال ترضى بو مرؤةٌ وال إنسانية.
ب_ نفقة الممك:
إن العقل يرشد إلى وجوب النفقة عمى المماليك ،من قبل أنيم اليقدرون عمى تحصيل نفقات
أنفسيم إال بترك مالك رقابيم والسعي ألنفسيم ،وىم مكمفون أن يقضوا حياتيم كميا في العمل لو،
ك لسيدىم ،فمو لم
إال أن يأذنيم في ترك ذلك ،ثم إن جميع ما يحصل في أيدييم من المال مم ٌ

ٍ
ليبلك محقق ،الشك فيو.
لعرضناىم
نوجب عميو أن ينفق عمييم مع ذلك كمو َّ

1

المبحث الثاني :موجبات نفقة األصول والفروع والحواشي ومسقطاتيا
لقد عرفنا مما سبق أنو يجب عمى المنفق أن ينفق عمى فروعو و أصولو وذوي قرابتو،إال أن
جميور الفقياء اختمفوا في من تجب لو النفقة و في الشروط التي يجب توافرىا في الشخص المنفق
والمنفق عميو وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا المبحث.
المطمب األول :موجبات نفقة األصول والفروع والحواشي
لقد انقسمت أراء الفقياء في من تجب لو النفقة إلى أربعة مذاىب وسنعرض من خبلل ىذا المطمب
رأي كل مذىب واألدلة التي احتجوا بيا وما ىو الرأي الراجح فييا و موقف المشرع الجزائري منيا:
يقول َّ
جل شأنو { وعمى المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف.....إلى أن قال :وعمى الوارث مثل
ذلك } البقرة اآلية233
وفي أية اخرى يقول تعالى { واعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيأً وبالوالدين إحساناً وبذي القربة } سورة
النساء اآلية 36وقال جل ثناؤه { :وآت ذا القربى حقو } اإلسراء اآلية ،26وقال جل شأنو { :وان
 1محمد محي الدين عبد الحميد ،مرجع سابق،ص197، 195
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جاىداك عمى أن تشرك بي ماليس لك بو عمم فبل تطعيما وصاحبيما في الدنيا معروفا } لقمان15
اآلية نزلت في األبوين الكافرين والمصاحبة بالمعروف كما فسرىا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
بحسن العشرة بأن يطعميما إذا جاعا ،ويكسوىما إذا عريا.
أما السنة ،فاألحاديث كثيرة نكتفي ببعض منيا ،مارواه النسائي عن طارق المحاربي قال:

1

قدمنا

المدينة فإذا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قائم عمى المنبر يخطب الناس ويقول ( :يد المعطي
العميا وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ).
وما رواه أحمد وأبو داوود والترمذي عن بيز بن حكيم عن أبيو عن جده معاوية بن حيدة القشري
قال ( :قمت يارسول اهلل من أبر؟ قال أمك ،قمت ثم من؟ ،قال أمك ،قمت ثم من؟ قال أمك ،قمت ثم
من قال أباك ،ثم األقرب فاألقرب).
فيذه النصوص توجب النفقة لؤلقارب في جممتيا ،ولما كانت داللتيا متنوعة منيا القطعي والظني،
كما أن منيا ماصح عند بعض األئمة بينما لم يصح عند اآلخرين لذلك اختمف األئمة في من
تجب لو ىذه النفقة عمى أراء.
فاإلمام مالك يرى أن نفقة األقارب تنحصر في قرابة الوالدة المباشرة ،فتجب لؤلب واألم عمى الولد
ذكر كان أم أنثى ،وتجب عمى األب ألوالده ،والتجب عمى األم نفقة ألوالدىا ،والتجب لغير ىؤالء
ًا

نفقة عمى أحد من أقاربيم ،ودليمو عمى وجوب النفقة لموالدين اآليات التي أوجبت ذلك صراحة من

قولو تعالى { وبالوالدين إحساناً } سورة النساء اآلية ،36وقولو { وصاحبيما في الدنيا معروفاً }
سورة لقمان اآلية  ،15وقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ( أنت ومالك ألبيك ) ،أما وجوبيا
لؤلوالد فبقولو تعالى{ وعمى المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف } سورة البقرة اآلية  ،233وبقول

 1محمد مصطفى شمبي ،مرجع سابق ،ص822 .821
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رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ( خذي ماكيفك وبنيك بالمعروف ) قالوا :فيذه النصوص صريحة
في ذلك فيقتصر عمى مورد النص ،أما غير ىؤالء فبل يصمون إلى مرتبتيم فبل يقاسون عمييم.
واإلمام الشافعي يذىب إلى أن النفقة تجب لؤلصول عمى الفروع وبالعكس ،فالقرابة الموجبة ىي
قرابة الوالدة مطمقاً مباشرة وغير مباشرة ،ودليمو عمى ذلك األدلة السابقة بتوسع في معنى الوالدين
ليشمل األجداد ،واألوالد ليشمل أوالد األوالد ألن األجداد آباء ،وأوالد األوالد أوالد 1،وال تجب لغير
ىؤالء،أما قولو تعالى { وعمى الوارث مثل ذلك } سورة البقرة اآلية ،233فبل يدل عمى وجوب النفقة
عمى القريب الوارث ألنو معطوف عمى قولو تعالى { ،التضار والدة بولدىا وال مولود لو بولده } ،ال
عمى قولو { ،وعمى المولود لو رزقين } ،ولكننا نقول إن ىذا مجرد إحتمال ألن الظاىر أنو
معطوف عمى األول ،ألن األحاديث صرحت بوجوب النفقة لؤلقارب غير األصول والفروع كقول
الرسول صمى اهلل عميو وسمم ( وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ) بعد قولو أمك وأباك .
وذىب الحنفية إلى أن القرابة الموجبة لمنفقة ىي القرابة المحرمة لمزواج فتجب عمى الشخص لكل
قريب تربطيما قرابة محرمية ،وىي تشمل األصول والفروع والمحارم من الحواشي كاألخوة واألخوات
وأوالدىم ،واألعمام والعمات واألخوال والخاالت ،أما القريب غير المحرم فبل تجب لو نفقة كأوالد
العم والعمة وأوالد الخال والخالة ،ولكنيم قيدوا الوارثين بالمحارم بما روي أن عبد اهلل بن مسعود
رضي اهلل عنو كان يق أر آية البقرة {وعمى الوارث مثل ذلك } ،بزيادة ذي الرحم المحرم وىي وان لم
تثبت قرآنيتيا لعدم تواترىا إال أنيا تعتبر تفسي اًر وبياناً مسموعاً من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
وألن القرابة المحرمية قرابة قوية تستحق العناية والمحافظة عمييا من القطعية بأيجاب النفقة ليا
دون غيرىا ،وليذا كانت سبباً في تحريم الزواج عند وجودىا لما في الزواج من بسط سمطان الزوج
عمى زوجتو مما قد يؤدي إلى قطع الرحم ،فاقتصر إيجاب النفقة عمى من اتصف بيا دون من
ىو أدنى منو قرابة.
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والحنابمة يذىبون إلى أن وجوب نفقة القريب عمى قريبو يدور مع اإلرث وجوداً وعدماً ،فإذا كان
القريب وارثاً وجبت لو النفقة ال فرق بين أصل وفرع وال بين محرم وغيره وسندىم في ذلك قولو
تعالى { وعمى الوارث مثل ذلك } سورة البقرة اآلية  ،233فإنيا أوجبت عمى الوارث مثل ما أوجبتو
اآلية في أوليا عمى األب من النفقة وذلك ألن القرابة التي تجعل القريب أحق بتركة قريبو وىو غنم
تقتضي أن يقابمو غرم وىو وجوب النفقة عمى الوارث ،ولذلك شرطوا اتحاد الدين بين من تجب لو
النفقة ومن تجب عميو حتى ولوا كان من الفروع واألصول ،في الرواية الراجحة في المذىب.
وفي رواية أخرى يشترط في غير األصول والفروع ،وىذه الرواية في نظري ىي التي تتفق مع
صريح النصوص ألنيا مطمقة لم تفرق بين المتفقين في الدين والمخالفين فقولو تعالى{ وعمى
المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف } سورة البقرة اآلية  ،233مطمق في كل مولود لو وقولو
{ وصاحبيما في الدنيا معروفاً } سورة لقمان اآلية  ،15نزل بخصوص الوالدين الكافرين ،وكذلك
أدلة وجوب النفقة لؤلوالد مطمقة ،وأما قولو تعالى{ وعمى الوارث مثل ذلك } ،فظاىرىا أنيا في
األقرباء اآلخرين.
وبيذا العرض لممذاىب نجد أن مذىب المالكية أضيق المذاىب في نفقة األقارب ،وأن أوسعيا
مذىب الحنابمة وأنو أصمحيا لمعمل لما فيو من توسيع دائرة النفقة لؤلقارب وأعد ليا من جية
اشتراط اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عميو الذي يحصر األنفاق بين المتوارثين إذا ماقصرنا ىذا
الشرط عمى األقارب من غير األصول والفروع وأخذنا بالرواية التي التشترط اتحاد الدين بالنسبة
لؤلصول والفروع ،ولو افترضنا عدم وجود ىذه الرواية فإننا نستطيع إلغاء ىذا الشرط بالنسبة ليم
نط اًر لمجزئية التى توجب النفقة لمفروع عمى األصول ،والمصاحبة بالمعروف التي تقضي بإيجاب
النفقة لؤلصول عمى الفروع.

1

أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة  77من قانون األسرة عمى أنو ( تجب نفقة األصول عمى
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الفروع والفروع عمى األصول حسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة في اإلرث ) ،بمعنى أن المشرع
مثمما أوجب نفقة األباء عمى األبناء فقد أوجب في المقابل نفقة األبناء عمى األباء وىذا في حال
عجز الوالدان لفقرىم أو عدم كفاية حاجتيم وذلك حسب يسر األبناء ودرجة القرابة في اإلرث
فاألبناء أولى بالنفقة من األحفاد عمى الوالدان.

1

المطمب الثاني :موجبات نفقة الفروع و األصول
بعدما عرضنا أقوال الفقياء وعرفنا الرأي الراجح في من تجب ليم النفقة وموقف المشرع الجزائري
منيا ،سنتطرق اآلن من خبلل ىذا الفرع عمى الشروط التي يجب توافرىا في كل من الشخص
المنفق والمنفق عميو حسب أراء الفقياء.
الفرع األول :موجبات نفقة الفروع عمى األصول
المراد بالفروع ىم األوالد وأوالد األوالد وان نزلوا ذكو اًر كانوا أو أناثاً،ويشترط لوجوب نفقة الفروع
عمى األصول مايأتي:
 _1أن يكون المنفق من عمودي النسب أو وارثا لو ألبويو وان عموا وولده وان سفل حتى لذوي
الرحم المحرم منيم أي الوالدين واألوالد حجبو أي الغني منيم معسر كجد موسر مع أب معسر
نحوه أوال أي أو لم يحجبو معسر ،يعني أنو ال يشترط التوارث ،فحتى لو كان المنفق محجوباً
بمعسر تجب لو النفقة ،مثال ( رجل عنده أب فقيرٌّ ،
وجد فقير ،فيجب أن ينفق عمى أبيو؛ ألنو ابنو
ووارثو ،ويجب أن ينفق عمى جده مع أنو ال يرثو في ىذه الصورة ).
وتجب النفقة لكل فقير يرثو قريبو الغني بفرض كأخ األم أو تعصيب كابن عم لغير أم البرحم
كخال ممن سوى عمودي نسبو سواء ورثو اآلخر كأخ لمغني أوال ،كعمة وعتيق فإن العمة الترث
ابن أخييا بفرض وال تعصيب وىو يرثيا بالتعصيب وكذالك العتيق ال يرث مواله وىو يرثو فتجب
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النفقة عمى الوارث بمعروف لقولو تعالى { :وعمى المولود لو رزقين وكسوتين بالمعروف } ،إلى
قولو { وعمى الوارث مثل ذلك }،فأوجب عمى األب نفقة الرضاع ثم أوجب عمى الوارث مثل ما
أوجبو عمى األب وىو قول الحنابمة

1

 _2أن يكون الفرع فقي ار فإن لم يكن فقي ار فنفقتو في مالو ألن األصل أن نفقة اإلنسان عمى نفسو
متى كان يجد مقدار الكفاية في مالو أو كسبو ان كان ممن يستطيع الكسب ،واليمزم غيره بنفقتو
فإن كان لمولد الصغير مال حاضر نقود أو غيرىا من المنقول أو العقارات كانت نفقتو في مالو
ويستغل المال أو يباع لمنفقة وان كان لو مال غير حاضر فعمى األب أن ينفق عميو حتى يحضر
مالو ثم إن كان قد أشيد عند اإلنفاق أنو ينفق ليرجع بما ينفق في مال الصغير ،أو كان اإلنفاق
بأمر القاضي كان لو أن يرجع عمى الصغير بما أنفق قضاء وديانة ،2أما إذا كان اإلنفاق بدون
قضاء وال
إشياد وال إذن من القاضي ،كان متبوعا وال يجوز لو الرجوع بما أنفق في مال الصغير
ً
يصدق أنو أنفق ليرجع ولو الرجوع ديانة إن كان قد أنفق ليرجع فيما بينو وبين نفسو ويشترط أن

قادر عمى الكسب
يكون عاج اًز عن الكسب ،وغير مستطيع كسب عيشو بوسيمة مشروعة فإن كان ًا
ٍ
حينئذ يكون مستغنياً بكسبو وال يعتبر في حالة ضرورة يتعرض فييا لميبلك
فنفقتو في كسبو ألنو
إن لم ينفق عميو والعجز يكون:
أ_ بالصغر ،بأن لم يبمغ حد الكس ب فإن بمغ ىذا الحد ،وكان غبلما فؤلب أن يؤجره أو يدفعو إلى
من يعممو حرفة يكتسب منيا وينفق عميو من كسبو وان كان أنثى فمو أن يسمميا إلى امرأة أمينة
تعمميا حرفة تنفعيا في مستقبل حياتيا فإن كان ليا من ذلك ما يكفي لنفقتيا فييا ،واال أنفق عمييا
األب أو أكمل ليا النفقة عمى حسب األحوال.

 1منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ،شرح منتيى االرادات المسمى دقائق أولى النيى لشرح المنتيى لفقيو الحنابمة ،الجزءالثالث،
دار عالم الكتب ،الطبعة األولى بيروت سنة  1993ص 238
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ب_ باألنوثة في األوالد الكبار ألن الشأن في األنثى أال تتعرض لعناء الكسب لكنيا لو اكتسبت
ٍ
حينئذ تكون في كسبيا فإن لم يفي كسبيا بالنفقة كان عمى
فعبل من وظيفة أو حرفة ،فإن نفقتيا
األب إكماليا.
ج_ المرض المزمن ،الذي يقعد الشخص عن الكسب ،كالجنون والعتو والشمل والعمى ونحو ذلك،
فإن اكتسب مع المرض كانت نفقتو في كسبو إن وفى بيا ،واال فعمى األب النفقة أو إكماليا.
مجدا ناجحاً فبل تعطى لمن ال يكون كذلك
د_ االشتغال بطمب العمم النافع المفيد ،إذا كان الطالب ً

إذ ال جدوى في اشتغالو بالطمب وعميو أن ينصرف لتحصيل قوتو أو كسب ما ينفق منو وال يكون
متكبلً عمى غيره ،وىذا رأي السمف من فقياء الحنفية وىو المختار ،إذ تكميف طالب العمم النافع
المجد الناجح باإلشتغال لكسب القوت ،يؤدي إلى تعطيمو عن تحصيل العمم ،والتفرغ لمبحث األمر
تأثير سيئاً عمى النيضة العممية ،ويعوق تقدم األمة وسيرىا في ميدان العمم والبحث.
الذي يؤثر ًا

1

واذا امتنع الولد القادر عمى الكسب عنو فيل يممك األب إجباره عميو؟
إذا كان أنثى فميس ألبييا جبرىا عمى العمل ألن الشأن فييا أال تعمل ،وتكون نفقتيا عمى أبييا
حتى تتزوج فتكون نفقتيا عمى زوجيا ،فإن انتيت زوجيتيا ألي سبب عادت نفقتيا إلى من كانت
عميو قبل زواجيا ،أما الذكر فيعتبر غير محتاج بقدرتو عمى الكسب ألنو بيذه القدرة يعتبر غنياً
إلمكانو االستغناء بيا فؤلبيو أو غيره إجباره عمى العمل ،وال يستثنى من ذلك إال طالب العمم فإنو
ال يجبر عمى التكسب حتى ال يشغمو عن طمب العمم ،وتجب لو النفقة ما دام جاداً في طمبو ناجح ًا
فيو ،أما إذا كان غير ذلك فبل تجب لو نفقة عمى غيره.
والمراد بالنفقة الواجبة ىي كل ما يحتاج إليو الشخص من طعام وكسوة وسكنى وأجرة خادم إذا كان
محتاجاً إليو لصغره أو لعجزه ،أما نفقة زوجة االبن المستحق لمنفقة فبل تجب عمى أبيو وال عمى
غيره من األصول بتفاق الحنفية وانما يقضي ليا بالنفقة عمى زوجيا ،ويأذن ليا القاضي باالستدانة
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عميو إذا طمبت ذلك ،ويؤمر من تجب نفقتيا عميو باالنفاق ويرجع بيا عمى الزوج إذا أيسر وىنا
يذكر فقياء الحنفية مسألة ما إذا كان الشخص يممك منزالً لمسكنى وليس لو سواه فيل تجب لو
النفقة عمى غيره أو ال تجب ؟ ويذكرون في ذلك روايتين في المذىب:
األولى :ال تجب لو النفقة ألنو ال يعتبر محتاجاً إلييا من الغير حيث يستطيع بيعو ويسكن باألجر
أو يبيع جزًء منو إن كان فسيحاً ينفق من ثمنو ويسكن باقيو.

الثانية :أنو تجب النفقة عمى قريبو وال يجبر عمى بيعو أو بيع جزء منو ،وعمموا ذلك .بأن بيع
المنزل ال يحصل إال ناد اًر ،وال يمكن لكل أحد أن يسكن باألجر أو المنزل المشترك ألنو تحل لو
الصدقة وال يؤمر ببيع المنزل ،ولكن الرواية األولى ىي الصحيح من المذىب وىذا أوجو ألن النفقة
لمقريب ال تجب إال عند الحاجة ،والحاجة مندفعة بممكو ىذا ألنو ال يعتبر معيا محتاجاً ،أما ما
قيل ،بأن بيع المنزل ال يحصل إال ناد اًر ،فمو سمم ذلك في زمنيم فغير مسمم في زماننا ،ولعل
التطور في المنازل ينفي ذلك ،وحل الصدقة لو إن جاز ال يسوغ وجوب النفقة لو عمى الغير ،ألن
حل الصدقة لشخص ال يتنافى مع ممكية الشخص لما ال يصير بو غنياً ،أما وجوب النفقة فيقوم
عمى حاجة من وجبت لو التي ينافييا ممك المنزل.
وال يشترط في نفقة الفرع اتحاد الدين بينو وبين األصل الذي وجبت عميو ،ألن النصوص الموجبة
ليا مطمقة في ذلك ،وألن وجوب النفقة ىنا بسبب الجزئية وىي ثابتة مع اختبلف الدين ىذا ما
يعتبر في جانب الفرع لتجب لو النفقة وىو ما ذىب إليو الجميور 1،وأما الحنابمة يعتبرون إتحاد الدين
شرطاً لوجوب النفقة بين األصول والفروع و الحواشي فيقول اإلمام أحمد:
اختِبلَ ِ
ف ِد ٍ
ين إِالَّ بِا ْل َوالَ ِء» ،قولو «وال نفقة» «ال» نافية لمجنس «نفقة» اسميا ،وخبرىا
« َوالَ َنفَقَةَ َم َع ْ
محذوف ،والتقدير«ال نفقة واجبةٌ».
وقولو «مع اختبلف دين» مثل أن يكون أحدىما كاف اًر والثاني مؤمناً ،أو أن يكون أحدىما ييودياً
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واآلخر نصرانياً فإنو ال نفقة؛ لفقد المواالة والمناصرة بين المسممين والكافرين؛ ألنو ال يجوز أن

َن تََولَّ ْو ُى ْم }
يكون المسمم ولياً لمكافر ،والكافر لن يكون ولياً لممسمم ،وربما يستدل لو بقولو تعالى { أ ْ
سورة الممتحنة اآلية  ،9فاإلنفاق عمييم ال شك أنو من الوالية ،وىذه المسألة مختمف فييا بين أىل

العمم؛ فمنيم من قال إنو ال نفقة النقطاع المواالة والمناصرة ،ولعدم التوارث أيضاً ،فإنو ال يرث
المسمم الكافر ،وال الكافر المسمم.
ومنيم من قال إنيا تجب لعموم قولو تعالى { و ِ
آت َذا ا ْلقُ ْرَبى َحقَّوُ } سورة اإلسراء اآلية  ، 26ولقولو
َ
في الوالدين المشركين { وص ِ
اح ْبيُ َما ِفي الد ْنَيا َم ْع ُروفًا } سورة لقمان اآلية  15والصحيح أنيا ال
َ َ

تجب ،ولكن تجب الصمة ،والصمة شيء غير اإلنفاق؛ ألن الصمة تحصل بما َّ
عده الناس صمة،

المنفق عميو.
ولو باليدايا وما أشبييا ،وأما اإلنفاق فإنو يمتزم بجميع مؤونة َ
وقال بعض العمماء إن اتفاق الدين شرط إالّ في األصول والفروع فإنو ليس بشرط ،واستدلوا باآلية
التي أشرنا إلييا { وص ِ
اح ْبيُ َما ِفي الد ْنَيا َم ْع ُروفًا } ،وألن قوة الصمة بين األصول والفروع أقوى من
َ َ

صمة الحواشي بعضيم مع بعض ،ولكن األقرب ما ذكره المؤلف أنو ال نفقة مع اختبلف الدين،

وأما الصمة بحسب ما تقتضيو تمك القرابة فإنيا واجبة.
قولو «إالّ بالوالء» ىذا االستثناء ىل ىو متصل أم منقطع؟ منقطع؛ ألننا نتكمم عن نفقة األقارب،
والوالء ليس من القرابة ،بل سبب مستقل ،وقد يقول قائل إن عموم قول المؤلف «ولكل من يرثو
ٍ
اء كان
بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثو بالقرابة والوالء ،وحينئذ يكون االستثناء متصبلً ،وسو ٌ

االستثناء متصبلً أو منفصبلً ،فإن اختبلف الدين ال يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببيا الوالء،

مثالو ،أعتق رج ٌل عبداً لو ،ثم افتقر العبد ،وكان العبد نصرانياً ،فيل يجب عمى سيده أن ينفق
عميو؟ عمى المذىب الحنبمي يجب؛ وعمة ذلك قالوا :إنو ال ينقطع التوارث باختبلف الدين في

1

ضعيف جداً ،وأن اختبلف الدين حتى في الوالء يمنع من التوارث،
الوالء ،وقد سبق أن ىذا القول
ٌ
 1محمد بن صالح العثيمين ،الشرح الممتع عمى زاد الستقنع ،المجمد الثالث عشر ،دار الجوزي ،الطبعة األولى ،المممكة العربية
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واستدالليم بعموم قولو صمّى اهلل عميو وسمّم« :إنما الوالء لمن أعتق».
َّ
وقالو تعالى { ي ِ
ون َ
وصي ُك ُم المَّوُ ِفي أ َْوالَ ِد ُك ْم } سورة النساء اآلية  ، 11وقال سبحانو { َي ْستَ ْفتُ َ
ك ُق ِل الموُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ك } سورة النساءاآلية 176
ف َما تََر َ
ام ُرٌؤ َىمَ َك لَ ْي َس لَوُ َولَ ٌد َولَوُ أ ْ
ص ُ
ُخ ٌ
ت َفمَيَا ن ْ
ُي ْفتي ُك ْم في ا ْل َكبلَلَة إِ ِن ْ
وما أشبو ذلك ،فإذا استدلوا بعموم قولو صمى اهلل عميو وسمم «إنما الوالء لمن أعتق» استدلمنا
عمييم بعموم الميراث بالقرابة ،والصواب أن العمومين ،عموم الوالء ،وعموم القرابة مخصوصان
بقولو صمّى اهلل عميو وسمّم« :ال يرث المسمم الكافر وال الكافر المسمم» ،واذا كانوا ىم مقرين أن
الميراث بالوالء متأخر عن الميراث بالنسب ،فمماذا يجعل أقوى منو في ىذه المسألة؟! فيذا من
التناقض أن نجعل األدنى أقوى من األعمى ،فالصواب أنو مع اختبلف الدين ال نفقة ال بالوالء وال
بالقرابة ،وأن اشتراط اتفاق الدين ال يستثنى منو شيء ،فتكون شروط النفقة أربعة اثنان ال استثناء
فييما ،واثنان فييما استثناء ،وىي:
األول :غنى ِ
المنفق.
الثاني :حاجة المنفَق عميو.
الثالث :اتفاق الدين ،إالّ في الوالء.

الرابع :أن يكون ِ
المنفق وارثاً لممنفَق عميو بفرض أو تعصيب ،إالّ في عمودي النسب.
ِ
المنفق وارثاً لممنفَق عميو بفرض ،أو تعصيب ،أو رحم،1و أن يكون األب قاد اًر عمى
وأن يكون
اإلنفاق عمييم ،وتتحقق قدرة األب عمى اإلنفاق بواحد من األمرين،

2

األول :اليسار
وقد اختمف الفقياء في حد اليسار أو الموسر الذي يكون منفقاً ومكمفاً باإلنفاق عمى قريبو المحتاج
 1محمد بن صالح العثيمين ،مرجع سابق ،ص 515- 514
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المعسر عمى أقوال متعددة ،نذكر منيا ما يمي:
األول :ىو من كان يممك نصاب الزكاة ،وىو قول أبى يوسف من الحنفية.
الثاني" :ىو من يممك نصاب حرمان الصدقة" ،ىو أيضا قول أبى يوسف ،واختار ىذا عدد من
فقياء الحنفية.
" الثالث :ىو من لو مصدر كسب دائم ،يكفى نفقتو ونفقة عيالو شيرياً ويزيد" ،وىو قول محمد بن
الحسن الشيباني من الحنفية.
والرابع :ىو من لو مصدر كسب دائم ،يكفى نفقتو ونفقة عيالو كل يوم ويزيد" .وىو أيضا قول
محمد بن الحسن ،وقد اختاره الجميور من متأخري الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة ،وقد وفق
الكمال بن اليمامو بين القولين لمحمد بن الحسن الشيباني فقال إن:
األول في خصوص أىل الغمة أي أصحاب المدخول الموسيمي واآلخر خاص بذوي الحرف الذين
يكسبون يوماً بيوم ،و القول الذي نميل إلى ترجيحو ىو ما ذىب إليو جميور الفقياء بأن الموسر
ىو من كان عنده فضل كفايتو من نفقة كل يوم ،فيو موسر بقدر ىذا الفضل ،ألن النصاب إنما
يعتبر في وجوب حقوق اهلل تعالى المالية ،والنفقة حق العبد؛ فبل معنى لبلعتبار بالنصاب فييا،
وانما يعتبر فييا إمكان األداء كما أن ىذا القول أرفق بزماننا وأوفق لو ،فإن مالك النصاب اآلن ال
بل مكتسباً ال
يعتبر غنى ،يوجب اإلنفاق عمى الغير بالنسبة لحياتنا االجتماعية ،وقل أن نجد عام ً
يدخر نصاب الزكاة ،أو ال يكون عنده من األمتعة والحاجيات ما يعادل ذلك ،وال يعتبر مثمو موس اًر
تجب عميو نفقة أقربائو المعسرين ،ويؤيده أيضا قول الرسول صمى اهلل عميو وسمم "ابدأ بنفسك
فتصدق عمييا ،فإن فضل شيء فؤلىمك ،فإن فضل عن أىمك شيء فمذي قرابتك"

1

واألمر الثاني :القدرة عمى الكسب بأن يكون لو عمل يفي كسبو منو بحاجتو وحاجتيم

 1رمضان محمد الشرنباصي ،مرجع سابق ،ص619 618
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2

الفرع الثاني :موجبات نفقة األصول عمى الفروع
يراد باألصول ىنا األب واألم واألجداد والجدات من جيتي األب واألم ميما عموا ،وىؤالء األصول
تجب نفقتيم عمى فروعيم متى توفرت في األصول والفروع الشروط اآلتية:

1

أن يكون األصل فقي اًر ال مال لو ولو كان قاد اًر عمى الكسب ،ألن اهلل أمر باإلحسان إلى الوالدين،
وىما يشمبلن كل األصول في غير آية ،كما أمر بمصاحبتيا في الدنيا بالمعروف وان كان
كافرين ،وليس من اإلحسان وال المصاحبة بالمعروف أن يكمفا بالسعي عمى العيش بعد أن تقدمت
ك
بيما السن وولدىما ينعم بالمال ،بل ىو إيذاء ليما ،وال يتفق مع قولو تعالى { ِإ َّما َيْبمُ َغ َّن ِع ْن َد َ
ِ
ِ
بلى َما فَ َبل تَُق ْل لَيُ َما أ ٍّ
اح الذ ِّل
يما َو ْ
اخ ِف ْ
َح ُد ُى َما أ َْو ك ُ
ض لَيُ َما َجَن َ
ا ْلكَب َر أ َ
ُف َوال تَْن َي ْرُى َما َوُق ْل لَيُ َما قَ ْوال َك ِر ً
ِ
الر ْح َم ِة َوُق ْل َّر ِّ
ير } سورة اإلسراء اآلية فإن كان األصل غنياً وجبت
ص ِغ ًا
ِم ْن َّ
ب ْار َح ْميُ َما َك َما َرَّبَياني َ
نفقتو في مالو ،ولم يجب عمى أحد فروعو شيء.

ويشترط في الفرع الذي تجب عميو النفقة أن يكون قاد اًر عمى الكسب ولو لم يكن موس اًر ،فمتى كان
الفرع عنده قدرة عمى الكسب واألصل فقير ال مال لو وجبت النفقة عمى الفرع ألصمو ،وطولب
بالسعي ليوفي بتمك النفقة ،فإن امتنع عن العمل أجبر عمى ذلك.
أما إذا كان مال الفرع أو كسبو اليزيد عن حاجتو وحاجة عيالو ،فبل يجب عميو ألصمو نفقة مستقمة
بل يجب عميو ديانة وقضاء أن يضمو إليو ليعيش معو ومع عيالو أباً كان األصل أو أماً ألن نفقة
العدد ال تضيق بزيادة واحدة واذا كان كسب اإلبن ال يزيد عمى نفقة نفسو وىو يعيش وحده وكان

2

األب عاج اًز عن الكسب وجب عمى اإلبن أن يضم إليو أباه ليعيش معو ،ألن رعاية األب الفقير
بالعمل واإلشتغال بالكسب ،أما إذا كانت األم ىي التي تجب عمييا النفقة تنفق وترجع عمى األب
إذا أيسر وان كان الجد ىو الذي تجب عميو النفقة ينفق ويرجع عمى األب إذا أيسر ،واذا كان لمولد
 1محمد مصطفى شمبي ،مرجع سابق ،ص 833
 2أحمد فراج حسين ،مرجع سابق ص273 -272
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أب وأم كبلىما محتاجا إلى النفقة ،و الكن الولد ال يستطيع اإلنفاق إال عمى أحدىما فإن األم تكون
ىي األحق بوجوب ىذه النفقة من األب في قول بعض فقياء الحنفية لما روى عن معاوية القشيري
قال (( :قمت يا رسول اهلل من أبر؟ قال :أمك ،قمت ثم من قال :أمك ،قمت ثم من قال :أباك ثم
األقرب فاألقرب )) ،فإن ىذا الحديث يدل عمى تقديم األم عمى األب في البر واإلنفاق من البر
فتكون األم أحق بو من األب ،وذىب بعض الفقياء إلى أن األب أحق من األم ألن األب ،وجبت
عميو وحده نفقة الولد في صغره ولم تجب عمى األم  ،والغرم عمى حسب الغنم وقيل أن النفقة التى
يستطيعيا اإلبن والتي ال تكفي إال أحدىما تقسم بينيما مناصفة وذىب البعض إلى أن اإلنفاق في
ىذه الحالة ،ينتقل أساساً إلى من تجب عميو النفقة لو لم يكن األب موجوداً ،فيجب عمى األم والجد
اثبلثاً ،الثمثان عمى الجد ،والثمث عمى األم ،كما في حالة موت األب ،أو عجزه عج اًز تاما بالمرض
أو الشيخوخة عن العمل والتكسب ،وليس من شرط ىذه النفقة إتحاد الدين إذ ىي وجبت بسبب
الوالدة والجزئية كما تشير اآلية الكريمة التي اقتضت ايجابيا { وعمى المولود لو رزقين وكسوتين
بالمعروف } ،فإن قولو وعمى المولود لو  ،يشير إلى أن عمة اإليجاب ىي الوالدة والجزئية  ،وىذا
المعنى ثابت سواء اتحد الدين أو اختمف وألن إحياء الجزء كإحياء النفس يجب في جميع
األحوال.

1

وتجب عمى الفرع إذا كان واحداً ،وعند التعدد تجب عمى األقرب ،فإن تعددوا وكانت درجتيم
واحدة وجبت عمييم بالتساوي ال فرق بين الذكر واألنثى ،وال بين الموافق في الدين والمخالف فيو،
وال بين واسع اليسار وقميمو فمو كان لؤلصل بنت وولد وجبت عمييما مناصفة عمى الرأي الراجح،
ألن النفقة وجبت بسبب الجزئية وىما فيو سواء ،ولو كان لو ابنان أحدىما مسمم واآلخر غير مسمم
وجبت عمييما مناصفة وان كان أحدىما وارث واآلخر غير وارث وكذلك لو كان لو ابن ابن وبنت
وجبت عمييما بالتساوي.
 1أحمد فراج حسين ،مرجع سابق ص 275 ،274
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وان اختبلف درجاتيم كانت النفقة عمى األقرب دون األبعد وان كان الميراث لؤلبعد ،فمن لو بنت
بنت وابن وابن ابن كانت النفقة عمى بنت بنتو وحدىا ،وكذلك لو كان لو ابن غير مسمم وابن ابن
مسمم وجبت النفقة عمى األول لقرب درجتو.
ومن ىذا ترى أن مسمك الحنفية ىنا سميم ال اضطراب في تطبيقو ،ألنيم اعتبروا درجة القرابة
وحدىا دون اإلعتبار لئلرث  ،وىو الذي يتفق مع األصل الذي يقوم عميو وجوب النفقة وىو
الجزئية بينما اضطربوا ىناك في نفقة الفروع عمى األصول فاعتبروا مرة اإلرث ومرة القرب
فاضطرب التطبيق.

1

وأما الحنابمة يرون أنو إذا اجتمع من تجب عمييم النفقة وكان فييم أب موسر وجبت عميو النفقة
وحده فإن لم يكن فييم أب أو كان لكنو فقير وجبت النفقة عمى غيره عمى قدر اإلرث من المنفق
عميو ألن اهلل تعالى رتب النفقة عمى اإلرث فوجب أن يرتب المقدار عميو ،وعمى ذلك إذا اجتمع
جد أبو أب وأم فعمى األم الثمث وعمى الجد الباقي ،وفي جدة وأخ شقيق أو أخ ألب عمى الجدة
السدس والباقي عمى األخ ،وفي أم وبنت عمى األم الربع والبنت ثبلثة األرباع ،وىكذا تكون النفقة
عمى نسبة الميراث سواء أكان في المسألة عول أو رد أم لم يكن فييا شيء من ذلك
ثم إن كان في الورثة موسر ومعسر ففي عمودي النسب تجب النفقة عمى الموسر وحده ولو حجبو
المعسر وذلك لقوة القرابة بدليل عدم اشتراط اإلرث ،وفي غير عمودي النسب تجب النفقة عمى
الموسر بقدر إرثو فقط من غير زيادة وذلك ألن الموسر منيم إنما يجب عميو مع يسار اآلخر ذلك
القدر فبل يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عميو أقول وعمى ىذا اقتصر في المنتيى
وكشاف القناع ،وقال في الفروع إن ىذا ىو المذىب ثم حكى قوالً آخر إن الموسر يمزمو الكل
ويعتبر المعسر كالمعدوم.
معسر
ًا
واذا كان بعض القرابة وارثًا وبعضيم غير وارث فالنفقة عمى الوارث إال إذا كان الوارث
 1محمد مصطفى شمبي ،مرجع سابق ص 845 -844
26

وكان الموسر في أحد عمودي النسب فإن النفقة تكون حينئذ عمى الموسر مثال ذلك أم أم وأبو أم
النفقة عمى أم األم ألنيا الوارثة ،وفي أم فقيرة وجدة موسرة النفقة عمى الجدة الموسرة لقوة قرابتيا
وان كانت محجوبة باألم فيي في ذلك كالجد الموسر مع األب المعسر ،وفي ابن فقير وأخ موسر
ال نفقة عمى واحد منيما فإما االبن فمعسرتو وأما األخ فؤلنو محجوب باالبن وىو ليس من عمودي
النسب ،وفي أب وأم وجد وزوجة واألب معسر النفقة عمى األم الثمث وعمى الجد الباقي وال شيء
عمى الزوجة ألنيا ليست من األقارب فبل مدخل في وجوب النفقة عمييا بل نفقتيا الواجبة ليا تابعة
لنفقة زوجيا المحتاج ،وفي أب وأم وأخوين وجد واألب معسر ال شيء عمى األخوين ألنيما
محجوبان وىما ليسا من عمودي النسب وانما النفقة عمى األم واألب بنسبة الميراث وىكذا ،ونقل
في كشاف القناع أن عمى الولد الموسر أن ينفق عمى أبيو المعسر وزوجة أبيو وعمى إخوتو
الصغار.
جميعا
ثم إن كان لمن تجب عميو النفقة من المال ما يكفي جميع المستحقين ليا أنفق عمييم
ً

جميعا بدأ بنفسو لحديث النبي صمى اهلل عميو وسمم (ابدأ
بالمعروف وان لم يفضل عنده ما يكفييم
ً
بنفسك) فإن فضل عنو شيء أنفق منو عمى امرأتو ثم عمى رقيقو ثم عمى األقرب فاألقرب ألن

النفقة صمة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد وعمى ذلك يقدم األب عمى الجد واالبن عمى ابن
االبن وأبو األب عمى أبي األم المتيازه بالعصوبة ويقدم األب عمى األم لفضيمتو وانفراده بالوالية
ويقدم االبن عمى الوالدين لوجوب نفقتو بالنص وقيل يقدم األحوج من ىؤالء لشدة حاجتو وىذا ىو
األرفق ،ويمزم المنفق خدمة قريبو الذي وجبت نفقتو عميو إن احتاج إلى ذلك إما بنفسو أو بغيره
ألن ذلك من تمام كفايتو ،ويمزمو نفقة زوجة من تمزمو نفقتو ويمزمو إعفافو ال فرق في ذلك بين

1

األصول والفروع وغيرىم ممن تجب نفقتيم ومن ترك النفقة الواجبة عميو مدة من الزمن لم يمزمو
عوضيا
 1أحمد إبراىيم ،نظام النفقات في الشريعة اإلسبلمية  ،مجمة المحاماة الشرعية،العدد الثامن،السنة األولى ،مصر ،سنة  1930دص
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ألن نفقة القريب وجبت لدفع حاجتو واحياء نفسو وقد حصل ذلك في الماضي بدونيا وقيل أن
فرضيا حاكم تأكدت بفرضو فبل تسقط وقيل ال تمزم إال إذا استدانيا عميو بأمر الحاكم.1
المطمب الثالث :موجبات نفقة الحواشي
بعدما تعرفنا عمى الشروط التي يجب توافرىا في نفقة األصول والفروع ،سنتطرق اآلن من خبلل
ىذا المطمب عمى الشروط التي يجب توافرىا في من تجب لو وعميو النفقة ،وقبل أن نتطرق إلى
ىذه الشروط يجب أوال تحديد معنى قرابة الحواشي وىي كالتالي:
يقصد بالحواشي ىنا،األقارب المحارم الذين ليسوا أصوالً وال فروعاً ،كاألخ وابن األخ والعم والخال
والعمة والخالة ونحوىم من كل قريب يحرم عمى قريبو أن يتزوج منو لو فرضنا أحدىما ذك اًر واآلخر
أنثى إذا كانت قرابتو نسبية  ،والمعتبر في وجوب نفقة الحواشي ،أن يكون القريب أىبلً لئلرث في
الجممة ولو لم يكن وارثاً بالفعل،وعمى ذلك فإذا كانت القرابة غير نسبية كاألخوة من الرضاعة أو
أنيا كانت قرابة نسبية ولكنيا غير محرمية كأوالد األعمام وأوالد العمات والخاالت أو أنيا كانت
نسبية محرمية ولكن صاحبيا ليس أىبلً لمميراث في الجممة كاألخوة المخالفين في الدين فبل تجب
لمقريب عمى قريبو نفقة

2

الفرع األول :شروط وجوب نفقة الحواشي
يشترط لوجوب نفقة الحواشي الشروط اآلتية:
الشرط األول :اإلتحاد في الديانة أي أن يكون من تجب لو النفقة ومن تجب عميو النفقة متحدين
في الدين ألن سبب وجوب النفقة ليؤالء ىو استحقاق اإلرث في ،وال توارث بين المختمفين في

الدين.
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 2أحمد فراج حسين ،مرجع سابق ،ص 278
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الشرط الثاني :أن يكون من تجب لو النفقة فقي اًر عاج اًز عن الكسب لسبب من األسباب كالصغر

واألنوثة والمرض المزمن وغيرىا ،فمو كان قاد اًر عمى الكسب وان لم يكن لو مال ال تجب لو نفقة
عمى غيره ،ألن القدرة عمى الكسب غنى

الشرط الثالث:أن يكون من تجب عميو النفقة موس اًر ،ألن النفقة عمى ذوي الرحم المحرم صمة وىي
ال تجب إال عمى األغنياء ،ويشترط لوجوب أدائيا قضاء القاضي بيا أو التراضي عمييا ،وليذا لو
ظفر الفقير من ىؤالء بما ىو من جنس النفقة من مال قريبو ليس لو أن يأخذه قبل القضاء أو
التراضي بخبلف نفقة األصول والفروع كما قدمنا عند عرض أصول النفقات فإذا توافرت ىذه
الشروط وجبت النفقة ،وحينئذ إن لم يكن لمفقير المحتاج إال قريب واحد قادر عمييا وجبت عميو
وحده ،وان كان لو أكث ر من قريب قادر عمى اإلنفاق ،فإما أن يكونوا كميم من ذوي األرحام أو ال
بأن يكون بعضيم محرماً واآلخر غير محرم فإن كان فييم غير محرم فالنفقة عمى القريب المحرم
ما دام أىبلً لئلرث في الجممة وان كان اآلخر ىو الوارث بالفعل ،كما لو كان لممحتاج خال وابن
عم فالنفقة عمى الخال وحده لكونو من ذوي األرحام ،وال تجب عمى ابن العم وان كان ىو الوارث
بالفعل ألنو غير محرم وان كانوا كميم من ذوي األرحام وليم أىمية اإلرث .فإن كانوا كميم وارثين
بالفعل وجبت عمييم النفقة عمى حسب أنصبائيم في الميراث ،وان كان بعضيم وارثاً بالفعل واآلخر
محجوباً عنو وجبت عمى الوارث بالفعل واحداً كان أو أكثر حسب أنصبائيم فمن كان لو أخ شقيق
وأخوان ألم كانت النفقة عمييم بنسبة أنصبائيم عمى األخ الشقيق الثمثان،وعمى األخوين ألم الثمث
مناصفة ولو كان لو أخت شقيقة وعم وأخت ألم فعمى الشقيقة النصف وعمى األخت ألم السدس
1

وعمى العم الثمث ،ألن نصيب الشقيقة في الميراث النصف فرضاً ،واألخت ألم السدس فرضاً

والعم الباقي بالتعصيب وىو الثمث ولو كان لو أخت شقيقة وأخت ألب وأخت ألم وزعت النفقة
عمييم حسب أنصبائيم في الميراث ،فعمى الشقيقة ثبلثة أخماسيا وعمى كل من اآلخرين خمسيا.
 1محمد مصطفى شمبي ،مرجع سابق ،ص 852 -851 -850
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وذلك ألن نصيب الشقيقة بالفرض نصف التركة  ،3/6واألخت ألب سدسيا تكممت لمثمثين ،1/6
ونصيب األخت ألم السدس فرضاً  1/6فالمسألة من  6فيبقى منيا سيم يرد عمييم بقدر أنصبائيم
التي ىي  ... 1 ،1 ،3واذا كان لو أخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم كانت النفقة عمى الشقيق واألخ
ألم .سدسيا عمى األخ ألم ،ألن نصيبو في الميراث السدس ،وخمسة أسداسيا عمى الشقيق ،ألنو
عاصب يأخذ الباقي ،وال شيء عمى األخ ألب ألنو ال يرث لحجبو باألخ الشقيق ،واذا كان لو خال
وعم كانت النفقة عمى العم وحده ألنو الوارث ،وال شيء عمى الخال ألنو من ذوي األرحام وىم ال
يرثون مع وجود العاصب ىذا إذا كان كل المحارم موسرين ،فإن كان بعضيم معس اًر ال تجب عميو
نفقة لعدم توفر شرط وجوبيا وتجب عمى الباقين بنسبة أنصبائيم في الميراث ،وتحت ذلك
صورتان:
األولى :أن يكون ذلك المعسر يحوز كل التركة عند اجتماعو مع اآلخرين.
والثانية :أن يكون صاحب نصيب فييا فقط.
ففي الصور األولى :نفترضو معدوماً ،ونعتبر الموسرين ىم الورثة ونقسم التركة عمييم ،وبعد معرفة

نصيب كل منيم نقسم نفقة المحتاج عمييم بقدر أنصبائيم ،فإذا كان لمقريب المحتاج عم معسر،

وعمة وخالة موسرتان ،فالعم ىنا الوارث يأخذ كل التركة ألنو عاصب ،والعمة والخالة من ذوي
األرحام ال ميراث ليما مع العاصب ،فنفترض العم غير موجود ،فتكون العمة والخالة وارثتين،
فتقسم التركة عمييما أثبلثاً لمعمة الثمثان ألنيا من أقارب األب ،ولمخالة الثمث ألنيا من أقارب األم،

فتقسم النفقة عمييما أثبلثاً عمى العمة الثمثان ،وعمى الخالة الثمث ،وكذلك لو كان مكان الخالة

خال 1كان عميو ثمث النفقة ،ألن نصيبو في الميراث ىنا الثمث.
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وفي الصورة الثانية :نقسم التركة عمى الكل بما فييم المعسر ليعرف نصيب كل واحد ،وبعد معرفة
نصيب كل واحد من الموسرين نقسم النفقة حسب أنصبائيم فمو كان لو أخت شقيقة معسرة وعم
وأخت ألم فالتركة إذا قسمت عمييم كان لؤلخت الشقيقة النصف ،ولؤلخت ألم السدس ،ولمعم
الباقي بالتعصيب وىو الثمث والمسألة من  6لمشقيقة منيا  ،3ولؤلخ ألم  ،1ولمعم  2يمغى نصيب
األخت ونقسم النفقة عمى العم واألخت ألم أثبلثاً عمى العم الثمثان ،وعمى األخت ألم الثمث ولو
كان لو أخ شقيق معسر وعم وأخت ألم فالعم ىنا غير وارث بالفعل فينحصر الميراث في األخ

الشقيق واألخت ألم ،وبما أن الشقيق معسر تكون النفقة كميا عمى األخت ألم وحدىا.

1

أما في رواية اإلمام أحمد أن كل شخصين جرى بينيما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين
يمزمو نفقة اآلخر كاألبوين واألوالد و اإلخوة واألخوات و العمومة وبنوىم ،واختمفوا في ما إذا جرى
بينيم اإلرث من أحد الطرفين كإبن األخ مع عمتو وابن العم مع ابنت عمو ،فيل تجب النفقة عمى
الوارث؟ عمى روايتين إحداىما ال تجب عميو والثانية تجب عميو ،وفي رواية ثالثة عن أحمد ابن
حنبل تجب النفقة لمموروث عمى الوارث ولو بالرحم كالخال والخالة مخرجة عمى المذىب في
توريث توريث ذوي األرحام إن لم يوجد صاحب فرض أو تعصيب ،وىو قول المتأخرين من
الحنابمة واختاره ابن تيمية 2،حيث يرى أصحاب ىذا الرأي أن وجوب النفقة عمى ذوي األرحام ىو
الصحيح في الدليل وىو الذي تقتضيو أصول أحمد ونصوصو وقواعد الشرع وصمة الرحم التي أمر
أمر اهلل أن توصل وحرم الجنة عمى كل قاطع رحم ،فالنفقة تستحق بشيئين بالميراث بكتاب اهلل
وبالرحم بسنة رسول اهلل – صمى اهلل عميو وسمم وقد حبس عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنو
عصبة صبي أن ينفوا عميو وكانوا بني عمو وقال زيد ابن ثابت – رضي اهلل عنو – إذا كان عم
وأم فعمى العم بقدر ميراثو وعمى األم بقدر ميراثيا وال مخالف ليما من الصحابة في ذلك وىو
إحسانا
قول جميور السمف وعميو يدل قولو تعالى (وآت ذا القربى حقو) وقولو تعالى (وبالوالدين
ً

وبذي القربى) ،وقد أوجب النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -العطية لؤلقارب وصرح بأنسابيم فقال
(وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك بحق واجب ورحم موصولة) ال يقال المراد بذلك البر والصمة دون
 1محمد مصطفى شمبي ،مرجع سابق ،ص 854- 853
 2محمد ابن الفراء الحنبمي ،كتاب التمام لما صح في الروايتين والثبلث واألربع عن اإلمام ،تحقيق عبد اهلل بن محمد بن أحمد
الطيار وعبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل ،دار عالم الكتب ،الطبعة الرابعة ،لبنان ،سنة  1985ص 185
31

الوجوب ألن اهلل سبحانو وتعالى سماه حقًا وأضافو إليو بقولو حقو ،وال يقال إن المراد بحقو ترك
قطيعتو ألن المراد بالقطيعة التي يجب تركيا إن كانت ىي القدر المشترك بين ذوي األرحام
واألجانب من السبلم عميو إذا لقيو ،وعيادتو إذا مرض وتشميتو إذا عطس ،وأجابتو إذا دعاه،
ومواساتو بمالو عمى طريق المعاوضة حتى يوسر إذا كان المراد بترك القطيعة ما ذكر وأشباىو فما
خصوصية صمة الرحم الواجبة لو إذا وىو األجنبي في كل صمة مشتركان عمى السواء ؟ وقد نادت
ائدا عمى حق
النصوص بصمة ذي الرحم وبالغت في إيجابيا وذمت قاطعيا فبل بد أن تكون ًا
قدر ز ً
جوعا وعط ًشا ويتأذى غاية األذى
األجنبي ،ثم أي قطيعة أعظم من أن يرى اإلنسان قريبة يتمظى ً
بالحر والبرد وىو ال يطعمو لقمة وال يسقيو جرعة وال يكسوه ما يستر عورتو ويقيو الحر والبرد

ويسكنو تحت سقف وىو أخوه وابن أمو وأبيو أو عمو صنو أبيو أو خالتو التي ىي أمو ،وبالجممة
فبل تتحقق ىذه الصمة إال بمواساة ذي الرحم مواساة ممتازة عمى مواساة األجنبي كما ال يخفى واال
ضائعا ومحال أن تكون كذلك وقد قرن النبي  -صمى اهلل
كبلما
كانت النصوص الخاصة بذلك
ً
ً
عميو وسمم حق األخ واألخت باألب واألم فقال (أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك) فما
الذي نسخ ىذا وما الذي جعل أولو لموجوب وآخره لبلستحباب وأقول إن الناظر في ىذا الكبلم
يجده صو ًابا وقد جمع فيو بين المشيور من مذىب اإلمام أحمد في إيجاب النفقة عمى الوارث من
1
غير األصول والفروع ومذىب اإلمام أبي حنيفة من إيجابيا عمى الرحم المحرم ولو لم يكن وارثًا.
المطمب الرابع :مسقطات نفقة األصول و الفروع و الحواشي
بعدما تعرفنا عمى الشروط التي تجب بيا نفقة الفروع واألصول و األقارب ،سنتعرف األن من
خبلل ىذا المطمب عمى مسقطات نفقة الفروع واألصول واألقارب.
الفرع األول :سقوط النفقة بمضي الزمن
تسقط نفقة األصول والفروع وسائر األقارب بمضى مدة شير فأكثر دون أن يتقاضاىا المحكوم لو،
عند الفقياء الثبلثة الحنفية والشافعية والحنابمة ألن ىذه النفقة وجبت لدفع الحاجة وحتى ال يتعرض
 1أحمد إبراىيم ،مرجع سابق ،د ص
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من فرضت لو لميبلك أو سؤال الناس ،وليست بابا لجمع المال عمى حساب المحكوم عميو،
ومضى مدة شير فأكثر دون أخذ النفقة معناه اندفاع حاجتو في ىذه المدة فيسقط متجمدىا ،كما
أنيا صمة محضة فبل يتأكد وجوبيا إال بالقبض أو اإلستدانة التى تقوم مقامو وعمى ذلك إذا حكم
القاضي بنفقة قريب ومضى مدة شير عمى استحقاقيا ال يطالب بنفقة الشير الذي مضى ولكن
يطالب بالشير الحاضر ،أما إذا كانت المدة التى مضت تقل عن شير فإنيا تعتبر ديناً بالقضاء
وال تسقط النفقة فييا ،ألنو البد من مثل ىذه المدة ليتمكن القريب من المطالبة بالنفقة ،فمو سقطت
النفقة بالمدة اليسيرة لما امكن استيفاؤىا ولم يكن لمقضاء فائدة ولو سقط كل مامضى لما أمكن
استفاء شيء منيا أما إذا كان المنفق قد أذن لمقريب باستدانة النفقة أو أذن لو القاضي بذلك،
واستدانيا القريب ال تسقط بمضي شير فأكثر وتعتبر ديناً في ذمة القريب ال تسقط إال باألداء أو
اإلبراء ،وتتعمق بتركتو بعد موتو ألن اإلستدانة كانت بالنيابة عنو ان كانت بأمره وأمر القاضي
كأمر المنفق ألنو رأى ذلك طريقاً لحممو عمى أداء مايجب عميو ،أما إذا أذن لمقريب باإلستدانة ولم
يستدن النفقة بالفعل ،فإنيا تسقط بمضي شير فأكثر ،والقاضي ال يأذن باستدانة النفقة من تمقاء
نفسو وانما يجب أن يطالب طالب النفقة اإلذن باإلستدانة ،وقد ذىب رأي في الفقو الحنفي رجحو
البعض إلى استثناء نفقة الصغير من حكم سقوط النفقة بمضي شير فأكثر من تاريخ فرضيا
تقدير لعجز الصغير والرأفة بو.
رضاء أو قضاء وجعميا في حكم نفقة الزوجة ،وذلك ًا

1

الفرع الثاني :سقوط النفقة بالموت
تسقط نفقة األقارب في الراجح من مذىب الحنفي بموت المحكوم لو وبموت المحكوم عميو ،ما لم
يكن قد أذن باستدانتيا واستدينت بالفعل ،فإنيا تستوفى من تركو المحكوم عميو ،ألن نفقة األقارب
صمة والصبلت تبطل بالموت كاليبة قبل القبض وعمى ذلك إذا توفى القريب المفروض لو النفقة

 1محمد عزمي البكري ،األحوال الشخصية موسوعة الفقو والقضاء ،الجزء الثالث ،دار محمود ،دط ،ص326 -323
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والذي لم يؤذن باستدانتيا كان لممحكوم عميو رفع دعواه بكف يد ورثتو عن المطالبة بالنفقة ال
باابطاليا ألن اإلبطال انما يرد عمى ما ىو قائم ،وقد سقطت النفقة بالموت.

 1محمد عزمي البكري ،مرجع سابق ،ص 326
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1

الفصل الثاني :النفقة الزوجية وشروط إستحقاقها و مسقطاتها
لما أوجب اهلل عز وجل عمى الزوجة أن تطيع زوجيا ،ولما كانت الزوجة تحت إدارتو وتصرفو،
أثر
وكان ىو المسؤول عنيا أمام اهلل وفي حدود ما أوجب اهلل فرضت عميو النفقة ،فكانت حكما و ًا
من آثار عقد الزواج الصحيح ،وليذا نجد أن الشريعة اإلسبلمية وقانون األسرة الجزائري قد كفبل
لمزوجة حقيا في النفقة ،وذلك لما ليا من اآلثر العظيم في بث روح المحبة والطمأنينة واستقرار
الحياة الزوجية ،وعميو اقتضت طبيعة الموضوع أن نقسمو إلى مبحثين نتعرض في المبحث األول
إلى مفيوم النفقة الزوجية وأنواعيا وشروط استحقاقيا ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى تقدير النفقة
الزوجية و حاالت سقوطيا و الضمانات القانونية المقررة لحماية ىذا الحق.

المبحث األول :مفهىم النفقة الزوجية وأنىاعها
تعد النفقة من بين الحقوق التي تثبت لمزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح ،وعميو بمراعاة ىذا
الحق والقيام بو تسير الحياة الزوجية سي ار حسنا وتكون قادرة عمى تحقيق ثمراتيا ،ولمعالجة ىذا
الموضوع البد أوال أن نتطرق إلى معنى النفقة ومعرفة مشتمبلتيا والشروط الضرورية الواجب
توافرىا فييا وىذا ما نحاول التعرف إليو من خبلل ىذا المبحث.

المطلب األول :تعريف النفقة الزوجية
إذا كان الحق في النفقة المقرر لمزوجة شرعا ،كأثر من آثار الرابطة الزوجية فإن ذلك مقرر ليا
مقابل احتباسيا ،وعميو لدراستيا البد من إيجاد تعريف ليا ،وىذا ما سنتناولو في ىذا المطمب.

الفرع األول :تعريف النفقة الزوجية إ صطالحا
ىي ما يصرفو الزوج عمى زوجتو وأوالده وأقاربو من طعام وكسوة ومسكن وكل ما يمزم لممعيشة
بحسب المتعارف بين الناس وحسب وسع الزوج ،1ونجد تعريف السيد محمد سابق بإنيا :توفير ما
 1بالحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،الجزء األول الزواج والطالق ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر

سنة 1999ص961
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تحتاج إليو الزوجة من طعام و مسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية ،1ونجد أيضا تعريف آخر
لمدكتور بدران أبو العينين بدران عمى أنيا ،اسم لما يصرفو اإلنسان عمى زوجتو وعيالو وأقاربو
ومماليكو ،من طعام وكسوة ومسكن وخدمة ،فالمراد بنفقة الزوجة ماتحتاج إليو لمعيشتيا من الطعام
والكسوة والسكن والخدمة وكل ما يمزم من فرش وغطاء وأدوات منزلية بحسب المتعارف بين
الناس ،2وى ي أيضا اسم لممال الذي يجب لمزوجة عمى زوجيا ألجل معيشتيا من طعام وشراب
وكسوة وخدمة وعبلج.3

الفرع الثاني :تعريف النفقة الزوجية في التشريعات العربية
عرف قانون األحوال الشخصية األردني في المادة ( ،)66وقانون األحوال الشخصية السوري في
(الفقرة أ من المادة  ،) 71وقانون األحوال الشخصية العراقي في ( الفقرة  2من المادة  ) 24النفقة
الزوجية بنصو عمى أن ،نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف،
وخدمة الزوجة التي يكون ألمثاليا خدم ،وعرف قانون األحوال الشخصية السوداني في المادة(،)65
ومشروع القانون العربي الموحد في ( الفقرة أ من المادة  ،) 47ومشروع قانون األحوال الشخصية
بدول مجمس التعاون الخميجي في المادة ( )45النفقة الزوجية بقولو ،تشمل النفقة الطعام والكسوة
والمسكن والتطبيب ،وكل مابو مقومات حياة اإلنسان ،حسب العرف ،وعرف قانون األحوال
الشخصية المصري رقم  44لسنة  1977في( المادة )1ومشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي
في المادة ( )65النفقة الزوجية بقولو تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العبلج
وغير ذلك مما يقضي بو العرف ،وعرف مشروع قانون األحوال الشخصية الكويتي في المادة( )75

النفقة الزوجية بقولو ،تشمل النفقة الطعام ،والكسوة ،والسكن ،وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة،
 1محمد السيد سابق ،فقو السنة ،الطبعة الثانية ،دار الفتح ،مصر سنة 1999ص 436
 2بدران أبو العينين بدران ،الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون ،دار النيضة
العربية ،بيروت سنة  3919ص112
 3جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 223
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وغيرىا حسب العرف ،وكذلك مدونة األحوال الشخصية المغربية في لمفصل ( )117بقوليا تشمل
نفقة الزوجة السكنى والطعام و الكسوة والتمريض بالقدر المعروف ومت يعتبر من الضروريات في
العرف والعادة ، 1وأما المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا لنفقة الزوجة ولكن بالرغو من ذلك نجده
ينص في المادة  74من قانون األحوال الشخصية عمى ما يمي (( :تجب نفقة الزوجة بالدخول بيا
أو بدعوتيا إليو ببينة مع مراعاة أحكام المواد  80 79 78من ىذا القانون )) وباإلضافة إلى ذلك
نجد أن شراح ىذا القانون تناولوىا في التعريف ،حيث نجد أن األستاذ فضيل سعد عرفيا بأنيا((:

مجموعة الوسائل الضرورية لضمان حياة الشخص وحفظ صحتو وكرامتو))،

2

المطمب الثاني :أنواع النفقة الزوجية
قد اتفق الفقياء وتقنين األسرة الجزائري أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن فيي تتعمق
بالمسائل المالية وترتبط أساسا بالواقع االجتماعي ،إال أنيم أثناء كبلميم عمى ىذه األنواع يتبين لنا
أن نفقة الزوجة ليست مقصورة عمى نفقة الطعام والكسوة والمسكن بل ليا توابع أخرى ،ال كنيا
محل خبلف بين الفقياء من جية وجوبيا عمى الزوج كالعبلج ونفقة الخادم وأدوات الزينة...الخ،
وعميو نحاول أن نبين في ىذا المطمب ىذه األنواع وىل أخذ بيا المشرع الجزائري أم أنو أخذ بعين
اإلعتابر التطورات وراعى ظروف المكان والزمان واألعراف ؟

الفرع األول :النفقة الزوجية في قانون األسرة الجزائري
قد تعرض المشرع الجزائري لمشتمبلت النفقة في المادة 78من قانون األسرة والتي تنص عمى((:

تشمل نفقة الزوجة الغذاء والكسوة والعبلج والسكن وأجرتو وما يعتبر من الضروريات في العرف
والعادة )) ،ومن خبلل ىذه المادة يتضح لنا أن النفقة تشمل ما يمي:

 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص224 -223
 2فضيل سعد ،شرح قانون األسرة الجزائري ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر سنة  1986ص 177
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أ :نفقة الغذاء والكسوة والعالج
فتعتبر ىذه النفقات ىي األىم من حيث الدرجة ،ليذا قد أوردىا المشرع الجزائري في القائمة األولى
التي تشمميا النفقة والتي تعتبر من أساسيات الحياة ،فعمى الزوج أن يوفرىا لزوجتو بقدر وسعو
وبحسب ماىو متعارف في المجتمع ،1وعمى ىذا األساس فقد أحسن المشرع وساير متطمبات
العصر الحالي عندما أضاف نفقة العبلج ،ألنو أصبحت الحاجة لمعبلج ضرورية أكثر من ضرورة
الطعام والشراب والزينة ،فمم يعد يقتصر عمى معنى مداواة المرض الحال بالشخص وانما أصبح
يمتد إلى الرعاية الطبية في حال الحمل وبعده ،واليصح أبدا أن يقال في عصرنا أن فائدة التطبيب
غير متيقنة وذلك ألن الطب قد وصل إلى نتائج عظيمة محققة ويقينية فتكون بذلك الحاجة إليو
توازي حاجة اإلنسان إلى الطعام والكساء خاصة بعد كثرة األمراض واألطباء والمستشفيات ،وىذا
ماسارت عميو المحكمة العميا في إحدى ق ارراتيا الصادرفي 1982_ 02_ 10ممف رقم 39394والذي
قضى بأن نفقة عبلج الزوجة واجبة عمى الزوج كغيرىا من النفقات الضرورية األخرى ويتوقف ذلك
عمى حال الزوج وفي حدود طاقتو 2،وعميو لما كان المجتمع الجزائري قد سار عمى إلزام الزوج
بعبلج زوجتو وتحميمو تمك النفقات سواء كانت غنية أم فقيرة فإن الدكتور محمد محدة يقول ((:أن
المشرع قد أحسن عندما أوجب نفقة الدواء عمى الزوج ألنيا إذا كانت ال مال ليا اضطرت حينيا
إما لمذىاب إلى ولييا ليمنحيا قيمة الدواء عمى أساس اإلعانة وتفريج الكربة ،وىذا ال يتماشى مع
مبادئ اإلسبلم فكيف تترك من ىي مسؤولة عميو وتذىب إلى شخص أخر ال يممك حتى النظر
إلييا أو اإلختبلء بيا)) ،3وفي نفس السياق يقول أيضا األستاذ عبد المؤمن بالباقي أنو(( ال يجب
التفريق بين الطعام والعبلج ألنيما شيئين متبلزمين ،فإذا كان الطعام ضروريا لحفظ الحياة فالعبلج
أيضا ضروريا لحفظ الصحة )).
 1بالحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،الجزء األول أحكام الزواج ،الطبعة ،الجزائر سنة  2010ص347
 2نبيل صقر ،قانون األسرة نصا وفقيا وتطبيقا ،دار اليدى ،الجزائر سنة  2006ص 276
 3محمد محدة ،سمسمة فقو األسرة ،الخطبة والزواج ،الطبعة الثانية ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة سنة  1994ص 384 383
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ب :نفقة المسكن وأجرتو
اعتبر المشرع الجزائري المسكن من مشتمبلت نفقة الزوجة فيجب عمى الزوج أن يوفره ليا ويشترط
فيو أن يكون مسكنا مناسبا و مبلئما شرعا ،1وىذا ما استقرت عميو المحكمة العميا في القرار
الصادر بتاريخ  2010_ 10_ 15رقم  544808والذي قررت فيو أن السكن وأجرتو يعدان طبقا
لممادة  78من قانون األسرة الجزائري من نفقة الزوجة.2
ج :ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
بمعنى أنو يضاف إلى كل العناصر السابقة كل شيء يعتبر ضروريا في عرف الناس وعاداتيم،
ويقول الدكتور بالحاج العربي في ىذا الصدد (( :أن المشرع قد أحسن صنعا عندما حكم الشرع
والعرف لبيان األمور الضرورية في النفقة في إيطار المستوى العام لمحياة اإلجتماعية وفي حدود
طاقة الزوج ببل إسراف وال تقتير )) ،وقد أكدت المحكمة العميا ىذا في القرار الصادر بتاريخ تحت
رقم والذي جاء فيو أن مصاريف النفاس تعتبر من الضروريات في عرف وعادات المجتمع
الجزائري ،3وعميو من كل ىذا نستنتج في األخير أن المشرع الجزائري عند تعداده لعناصر نفقة
الزوجة في ىذه المادة أنما أوردىا عمى سبيل المثال وليس عمى سبيل الحصر فمم يحدد مشتمبلت
النفقة تحديدا جامعا وانما فسح المجال لتشمل النفقة كل ما يقضي بو الشرع و العرف أنو من
الضروريات شريطة أن تتناسب و الوضعية المالية واإلجتماعية لمممزم بالنفقة والتي أخضعيا
المشرع لمسمطة التقديرية لمقاضي ألن عادات الناس تختمف من زمن آلخر

4

 1عبد المؤمن بالباقي ،التفريق القضائي بين الزوجين في الفقو اإلسبلمي ،دار اليدى ،الجزائر سنة  2000ص 16
 2المحكمة العميا ،قسم شؤن األسرة ،غرفة األحوال الشخصية 1986 -02 -10 ،ممف رقم  ،544808مجمة المحكمة
العميا 2010،عدد األول ،ص 241

 3المحكمة العميا ،ق ش أ ،غ أ ش  ،2009 -06 -10ممف رقم  ،502268م م ع  ،2010عدد األول ،ص 219
 4بالحاج العربي ،أحكام الزواج ،مرجع سابق ،ص347- 346
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الفرع الثاني :النفقة الزوجية في الفقه اإلسالمي
تناول فقياء الشريعة اإلسبلمية مشتمبلت نفقة الزوجة بالتفصيل ونذكر منيا مايمي:
أ_ نفقة الطعام وتوابعو
اتفق الفقياء عمى أنو يجب لمزوجة الطعام و الكسوة والسكن وأن يوفر ليا كل مايكفييا بحسب
الشرع والعرف السائد في كل بمد.1
ب_ نفقة الكسوة
الكسوة حق لمزوجة عمى زوجيا وذلك مجمع عميو بين العمماء فيي واجبة عمى قدر كفايتيا وحسب
حال الزوج من يسار وعسر وعميو أن يكسوىا بما إعتاد عميو أىل بمدىا بالمعروف ،ومما يدخل في
الكسوة الواجبة عمى الزوج الزينة وأدواتيا مثل الكحل والحناء وغيرىا مما تقتضيو العشرة الزوجية
بالمعروف وما جرى بو عرف الناس وقال بعض المالكية :ليس عميو أجرة الزينة إال إذا اشترطتيا
الزوجة في عقد النكاح.2
ج_ نفقة المسكن
من المتعارف عميو أن المسكن الزوجي ىو ذلك المكان المخصص لئلقامة المعتادة لمزوجين
وأوالدىما حال قيام العشرة الزوجية ،وأن المكمف بإعداده شرعا ىو كل زوج أقدم عمى بناء أسرة
وعميو قرر الفقياء عمى أن المسكن من مشتمبلت النفقة وحق من حقوق الزوجة.3

 1جابر عبد اليادي سالم الشافعي ،أحكام األسرة الخاصة بالفقو اإلسبلمي والقانون والقضاء ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،سنة
 2007ص 312

 2بالحاج العربي ،أحكام الزواج ،مرجع سابق ،ص 347
 3أم الخير بوقرة ،مسكن الزوجية ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،كمية الحقوق جامعة الجزائر ،سنة 2002 -2001ص 06
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د_ نفقة العالج
فبالنسبة لنفقة التطبيب من أدوية وتكاليف العبلج فقد اختمف الفقياء القدامى والمحدثين حول
حكميا عمى النحو التالي:
ذىب فقياء المذاىب األربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة ،إلى أنو ليس لمزوج عمى
الزوجة نفقة العبلج من أجرة الطبيب وثمن الدواء وذلك قياسا عمى إصبلح الدار المستأجرة التي ال
تجب عمى المستأجر إصبلحيا ،كما أنو لم يرد نص من القران أو من السنة ما يمزم الزوج بنفقة
العبلج ،في حين ذىب بعض من المالكية إلى أنو يجب عمى الزوج أن يعالج زوجتو بقيمة النفقة
التي تجب عميو وىي سميمة ،1وأن أجرة الوالدة عمى الزوج حتى وان كانت المرأة مطمقة ،أما
بالنسبة لمفقياء المعاصرين نجد شيخ اإلسبلم ابن تيمية يعتبر األدوية وأجرة الطبيب وغيرىا مما
يقتضيو العبلج من توابع نفقات الزوجة ،حيث أنيا تقاسم نفقة الطعام ألن العبلج من مستمزمات
الحياة  ، 2ومن ىذا نستنتج أن الحياة في زماننا قد تغيرت عن الماضي والتي كانت تتميز بالبساطة
وقمة التعقيد وبالتالي قمة األمراض ولذالك لم تكن الحاجة ماسة لممداواة ومن ىنا لم يمزم الفقياء
الزوج بنفقة العبلج ،3لكن في وقتنا الحالي زادت تعقيدات الحياة وكثرة األمراض وتنوعت فأصبحت
الحاجة إلى العبلج كالحاجة إلى الطعام فيو يعتبر من مقتضيات ىذا العصر التي ال يكاد يستغني
عنيا اإلنسان ،4وباإلضافة إلى ذلك إذا نظرنا إلى مبادئ اإلسبلم العامة وما تحتمو حسن المعاشرة
بين الزوجين من المودة والرحمة ،نجدىا تقتضي قيام الزوج بمعالجة زوجتو وتطبيبيا ورفع األذى
عنيا ، 5كما أنو بالنظر في األدلة التي وردت في وجوب نفقة الزوجة عمى الزوج نجد أنيا جاءت
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص265-264
 2محمد ابن أحمد الصالح ،فقو األسرة عند اإلمام ابن تيمية ،في الزواج وآثاره ،جامعة اإلمام محمد ابن مسعود اإلسبلمية،الرياض
 3أحمد محمد عمي داوود ،األحوال الشخصية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة األردن،سنة  2009ص396
 4محمد بمتاجي ،األحوال الشخصية ،الطبعة األولى ،دار السبلم ،نصر ،سنة  2006ص 167
 5بدران أبو العينين بدران ،مرجع سابق ،ص 251
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عامة من دون تحديد أو تخصيص فكل مايمزم من شؤون الحياة يسمى نفقة إذن فقد تركت
نصوص الشريعة اإلسبلمية تحديد األمور التفصيمية لنفقة الزوجة لمعرف ،وعميو تكون نفقة
التطبيب و العبلج جزء من نفقة الزوجة الواجبة عمى الزوج.1
 _5نفقة الخادم
إذا كانت نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن أمو ار واجبة عمى الزوج فإن نفقة الخادم تختمف
عنيم ،ألن ليس كل زوجة يمكن أن تخدم نفسيا فتفق الفقياء عمى أنو يجب عمى الزوج أن يوفر
لزوجتو خادما إذا كان موس ار وكانت الزوجة ممن ال يخدمن في بيوتين لكونيا من ذوات األقدار أو
مريضة أما إذا كان عكس ذلك فإنو يجب عمى الزوجة أن تقوم بشؤون بيتو من مطبخ وكنس وال و
ال يجب عمى الزوج ىذه النفقة

2

المطمب الثالث :شروط و حاالت إستحقاق النفقة الزوجية
تعتبر النفقة من الحقوق الثابتة لمزوجة باألدلة النقمية و العقمية والنصوص القانونية ،وقد قررت ليا
ىذه النفقة مقابل إحتباسيا لكن ال تكون واجبة إال إذا توافرت شروط معينة ،إال أن ىناك بعض
الحاالت قد تط أر عمى ىذه الشروط سواء عمى الممتزم بأداء النفقة أو مستحقيا تجعل ىذا االلتزام
يبقى أو يسقط ،وعميو سنتناول في ىذا المطمب شروط استحقاق الزوجة لمنفقة والحاالت الواردة
عمييا.
الفرع األول :شروط إستحقاق النفقة الزوجية
الواقع أن سبب وجوب نفقة الزوجة ىي قيام الزوجية الصحيحة والوجوب ىنا ال يثبت بالعقد بل بما
يترتب عميو من احتباس الزوجة وعمى ىذا ال تستحق النفقة إال بتوافر شروط معينة زيادة عمى
 1محمد سمارة ،أحكام وآثار الزوجية ،الطبعة األولى ،الدار العممية ودار الثقافة ،عمان ،سنة  2002ص223 -222
 2أحمد بن فريحة لغريسي ،في الحياة اإلسبلمية ،نطام األحوال الشخصية و الجزاءات ،تصدير :عبد الرزاق عبد الرزاق قسوم،
ديوان المطبوعات الجماعية ،سنة  2010ص 221
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العقد ،فنحاول من خبلل ىذا الفرع أن نبين شروط وجوبيا في الفقو اإلسبلمي وقانون األسرة
الجزائري.
أوال :في الفقو اإلسالمي
لقد اتفق جميور الفقياء عمى شروط معينة لوجوب نفقة الزوجة عمى الزوج عدا المالكية وىي:
شروط وجوب نفقة الزوجة عند الجميور
أ -أن يكون عقد الزواج صحيحا :فإن كان فاسدا فبل نفقة عمى الزوج ،ألن الواجب في حالة فساد
العقد فسخو والتفريق بين الزوجين وال يمكن بذلك اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوج1،ألن النفقة
لقاء اإلحتباس والتسميم وال احتباس لمزوج عمى زوجتو في العقد الفاسد والدخول بناء عمى شبية،واذا
تم العقد بين الزوجين ثم تبين أن العقد كان فاسدا كأن يتزوج من امرأة ثم يتبين أنيا أختو من

2

الرضاعة فبل نفقة عميو،فإن أنفق عمييا بحكم القاضي جاز لو الرجوع بما أنفق عمييا
ب -أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق األغراض الزوجية والقيام بواجباتيا :وذلك بأن تكون كبيرة
أو صغيرة يمكن وطؤىا ،ألن ذلك يؤدي إلى اإلحتباس المشروع وتحقيق ثمرات الزواج المقصودة
شرعا ،أما إذا كانت صغيرة ال تحتمل الوطء فبل نفقة ليا ،وذلك ألن النفقة تجب بالتمكين من
اإلستمتاع.
ج -أن ال يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي :أو كان ذلك بسب ليس من
جيتو أما إذا كان فوات االحتباس لمبرر شرعي كما إذا امتنعت عن االنتقال إلى بيت الزوجية لعدم

 1عبد القادر بن حرزهلل ،الخبلصة في أحكام الزواج والطبلق ،الطبعة األولى ،دار الخمدونية الجزائر ،سنة  2007ص 383
 2جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 230
43

قبضيا معجل صداقيا فإن الزوجة تجب ليا النفقة ألنو كان بسبب ال دخل ليا فيو

1

د -أن تمكن الزوجة نفسيا لزوجيا تمكينا تاما :ويقصد بو تسميم الزوجة نفسيا لزوجيا ىو تحقيق
التخمية التامة بينيما فإذا فات التمكين بدون مبرر شرعي فبل نفقة ليا ،أما إذا كان لسبب شرعي
فإنيا تظل نفقتيا واجبة عمى الزوج ،2ويقول ابن قدامى الحنبمي(( ولو بذلت تسميما غير تام بأن
تقول أسمم إليك نفسي في منزلي دون غيره ،أو في الموضع الفبلني دون غيره لم تستحق شيأ إال
أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد ألنيا لم تبذل التسميم الواجب بالعقد فمم تستحق النفقة)).
شروط وجوب نفقة الزوجة عند المالكية :فقد اشترطوا شروطا قبل الدخول ،وأخرى بعد الدخول
أ_شروط وجوبيا قبل الدخول:
التمكين من الدخول :بأن تدعوا المرأة زوجيا إلى الدخول بيا أو يدعوىا ولييا أو وكيميا فإن لم
تحصل ىذه الدعوة أو امتنعت عن الدخول دون عذر فبل نفقة ليا.
أن تكون الزوجة صالحة لمدخول بيا :فإذا كانت صغيرة ال تطيق الوطء ال تجب ليا النفقة إال إذا
دخل بيا وكان بالغا لزمتو النفقة ،وان كانت بيا مانع كرتق فبل نفقة ليا ،إال أن يتمذذ بيا بغير
الوطء وكان عالما بالعيب.
أن يكون الزوج بالغا :أما إذا كان صغي ار فإن نفقتيا ال تجب عميو وان دعتو لمدخول ولو كان قاد ار
عمى وطئيا ،ويقول الشيخ األزىري في بموغ الزوج (( فبل تجب لغير ممكنة وال لغير مطيقة لصغر
أو رتق وانما تجب النفقة عمى الزوج البالغ ))

3

 1عبد القادر بن حرزهلل ،مرجع سابق ،ص 384

 2محمد كمال الدين إمام ،الزواج والطبلق في الفقو اإلسبلمي ،الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية لمدراسات ،لبنان سنة 1996
ص134
 3محمد خضر قادر ،مرجع سابق ،ص 47 -40
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أن ال يكون أحد الزوجين مشرفا عمى الموت عند الدعوة إلى الدخول :فإذا كان أحدىما مشرفا
عمى الموت فبل نفقة لمزوجة لعدم القدرة عمى اإلستمتاع.
ب -شروط وجوبيا بعد الدخول
أن يكون الزوج موسرا :وىو الذي يقدر عمى النفقة بكسبو أو بمالو فمو كان معس ار ال يقدر عمى
النفقة ال تجب عميو النفقة مدة إعساره لقولو تعالى(:ال يكمف اهلل نفسا إال وسعيا)الطبلق اآلية07
أال تفوت الزوجة عمى الزوج حقو في االحتباس من دون مبرر شرعي :أما إذا فوتت الزوجةذلك من دون سبب شرعي فبل تجب ليا النفقة.

1

ثانيا :شروط وجوب نفقة الزوجة في تقنين األسرة الجزائري
لقد نص المشرع الجزائري عمى شروط وجوب النفقة في المادة  74وىي كالتالي:
أ-الدخول بالزوجة :ويقصد بذلك أن يكون عقد الزواج مستوفيا لجميع أركانو و شروطو
المنصوص عمييا في المادة  9و 9مكرر من قانون األسرة الجزائري ،وعميو فإن الزوجة المعقود
عمييا فقط دون الدخول بيا ال نفقة ليا عمى زوجيا إال في حالة واحدة وىي الحالة التي يتم فييا
العقد بصفة رسمية صحيحة ويتباطأ الزوج في الدخول بيا لسبب غير معروف أو غير شرعي و
لممحكمة أن تقضي ليا بالنفقة إذا طمبتيا وقدمت أدلة وبيانات تثب طمبيا ،2وفي ىذا يرى الدكتور
الغوثي بن ممحة أن األصح ىو ربط قضية النفقة من يوم انعقاد عقد الزواج ألنو بمجرد العقد
صارت المرأة زوجة لمزوج العاقد عمييا وبالتالي أصبحت محبوسة لو.3

 1عبد القادر بن حرزهلل ،مرجع سابق ،ص 384
 2سميمان ولد خسال ،المسير في شرح قانون األسرة الجزائري ،الطبعة األولى ،دار الطميطمة ،الجزائر،سنة  2010ص 96
 3الغوثي بن ممحة ،قانون األسرة الجزائري عمى ضؤ الفقو والقضاء ،الطبعة األولى ،الجزائر ،سنة  2005ص 80
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ب -أن تكون الزوجة صالحة لممعاشرة :وبما أن الزواج حسب المادة من قانون األسرة الجزائري،
ىو عقد رضائي ومن أىدافو تكوين أسرة أساسيا المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين
والمحافظة عمى األنساب فإنو لتحقيق ىذه ألغراض الزوجية يجب أن تكون المدخول بيا أو التي
بالغة السن القانونية لمزواج وىو 19سنة وذلك حسب ما ىو منصوص في المادة 07من قانون
األسرة الجزائري ،1وبتمام ىذا السن سيمكنيا من معرفة الحقوق و الواجبات المترتبة عميو ،كما نجد
أيضا أن القانون المدني نص في المادة 40عمى (( كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية،
ولم يحجر عميو يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية وسن الرشد سنة 19كاممة )) ،فإذا بمغت
المرأة سن الرشد تكون كاممة األىمية لمباشرة حقوقيا المدنية ،وبما أن الزواج من الحقوق المدنية
يحق ليا إبرامو.
الفرع الثاني :حاالت إتستحقاق النفقة الزوجية
لقد سبق القول أن الزوجة تستحق النفقة باإلحتباس ،إال أن ىناك حاالت معينة تستحق فييا
الزوجة نفقتيا ،وىذا ماسنحاول ذكره في ىذا الفرع:
إذا فات عمى الزوج حقو بسبب منو أو بسبب مشروع من جيتيا :كما لو كانت الزوجة كبيرة
والزوج صغيرا ،فقد اختمف الفقياء في وجوب النفقة ليا إذا سممت نفسيا عمى قولين:
القول األول :ذىب جميور الفقياء الحنفية والحنابمة والشافعية إلى أن نفقتيا في مالو ،ألنيا سممت
نفسيا واإلستمتاع بيا ممكن وانما تعذر من جية الزوج كما لو تعذر التسميم لمرضو أو غيبتو.

 1بالحاج العربي ،أحكام الزواج ،مرجع سابق ،ص 345
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القول الثاني :ذىب المالكية إلى أنو ال نفقة ليا ،ألن الزوج ال يتمكن من اإلستمتاع بيا فمم تمزمو
نفقتيا 1كما تستحقو أيضا إذا كان السبب من جيتيا مشروعا كما لو امتنعت عن اإلنتقال إلى بيت
زوجيا لعدم إعداد المسكن الشرعي ليا ،أو امتنعت عن تسميم نفسيا حتى تتسمم معجل ميرىا.

2

الزوجة المريضة :اختمف الفقياء في ىذه الحالة عمى النحو التالي:
المذىب الحنفي :ذىب إلى أن لمزوجة نفقة عمى زوجيا إن مرضت في بيتو ألن اإلحتباس بحقيا
قائم واإلنتفاع بيا ممكن كحفظ البيت واالستئناس ونحوه ،واذا مرضت في بيتو وانتقمت إلى بيت
أىميا بإذنو فميا النفقة إال إذا طالبيا باإلنتقال لبيتو وامتنعت لغير عذر فبل نفقة ليا ،وأما إذا
مرضت الزوجة قبل تسميم نفسيا لزوجيا وكانت غير قادرة عمى اإلنتقال بأية وسيمة فبل نفقة ليا
ألنيا لم تسمم نفسيا لو ،وفي رواية اإلمام أبو يوسف أنيا إذا سممت نفسيا ثم مرضت تجب النفقة
لتحقيق التسميم ولو مرضت ثم سممت نفسيا ال تجب النفقة ألن التسميم لم يصح.
المذىب الشافعي :ذىب الشافعية إلى أنيا تستحق النفقة مالم تمتنع عن اإلنتقال إلى بيت الزوجية.
المذىب المالكي :ذىب المالكية إلى القول بأنو تجب النفقة لمزوجة مع المرض الخفيف الذي يمكن
معو اإلستمتاع والمرض الشديد الذي ال يمكن معو اإلستمتاع ولم يبمغ صاحبو حد النزاع ،أما إذا
بمغ المرض حد النزاع وكان قبل الدخول إذا دعيت لمدخول فبل نفقة ليا أما إذا كان المرض بعد
الدخول فتجب ليا النفقة.
المذىب الحنبمي :ذىب الحنابمة إلى أن المريضة تستحق النفقة سواء أكان مرضيا قبل الدخول ،
أم حصل بعد الدخول واالنتقال إلى بيت الزوجية ،3ومن خبلل ىذه اآلراء يرى الدكتور الغوثي بن
ممحة أن كل ىذه االعتبارات عند الفقياء بشأن استحقاق الزوجة لمنفقة إذا كانت مريضة قد تتنافى
 3جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 233 -232
 2محمد سمارة ،مرجع سابق ،ص 227
 3جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 235 -234
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وقداسة الزواج و الذي ىو ميثاق بين الزوجين وحتى ال يراعى فيو بالخصوص الجانب المادي
المحض فإنو البد عمى الزوج أن ينفق عمى زوجتو المريضة ،ألنو ىو األقرب لروح اإلسبلم و
لسماحة تشريعو ألن النفقة تكون بمجرد العقد الصحيح وليس االستمتاع سوى ثمرة من ثمرات
الزواج وليس ألجمو فقط شرع ىذا العقد.

1

نفقة زوجة الغائب :إذا غاب الزوج بأن كان مساف ار سف ار طويبل أو كان مختفيا بحيث يتعذر
إحضاره لمجمس القضاء لممخاصمة وطالبة الزوجة نفقة ليا عمى زوجيا الغائب كانت عمى حق
ألن النفقة واجبة عميو حاض ار كان أو غائبا ،فإذا كان لمزوج الغائب مال ظاىر من جنس النفقة
كالنقود والغبلل وغيرىما في يد الزوجة فرض القاضي ليا النفقة وأمرىا بأخذ المفروض من المال
الذي في يدىا ،وأما إذا كان ليس من جنس النفقة كالعقارات مثبل حكم القاضي بالنفقة وتؤخذ من
إيجار ىذه العقارات وال يباع شيء منيا تنفيذا لمنفقة ألن المال المدين ال يباع لسداد دينو ،وىذا
رأي أبي حنيفة 2،أما المالكية والشافعية والحنابمة ذىبوا إلى أنو إذا كان الزوج غائبا ولو مال ظاىر
سواء كان من جنس النفقة أو لم يكن من جنسيا كما أن لمقاضي أن يحكم لمزوجة بالنفقة فتستدين
عميو وعمى ىذا فإن الغائب ،كالحاضر بالنسبة ألحكام النفقة ،3أما ان ادعت الزوجة أن لزوجيا
دين أو وديعة عند الغير وطمبت من القاضي فرض النفقة أجابيا القاضي وأمر من عنده المال
إيفاءىا مقدار النفقة إذا كان من عنده المال معترفا بو وبزوجة وأما إذا لم يعترف بذلك فإن الزوجة
ال يمكنيا إقامة البينة ألن البينة عمى دين الغائب أو وديعتو ال تقبل.

4

إذا خرجت الزوجة من بيت زوجيا لعذر مشروع :إذا خرجت مثبل لزيارة أىميا أو تمريض أحد
أبوييا أو لضرورة يترتب عمييا ضرر يمحق بالنفس أو المال أو الدين أو العقل أو العرض مثل
 1الغوثي بن ممحة ،مرجع سابق ،ص 81

 2بالحاج العربي ،الزواج والطبلق ،مرجع سابق ،ص 180
 3أحمد محمد عمي داوود ،مرجع سابق ،ص 400
 4حسين طاىري ،األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري ،الطبعة األولى  ،دار الخمدونية ،الجزائر ،سنة  2009ص 168
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خروجيا إلشراف البيت عمى االنيدام أو الحريق أو خرجت لقضاء حوائجيا في نطاق الشرع أي
الذي ال يتعارض مع نص الكتاب و السنة كخروجيا لشراء األشياء الخاصة بيا مثبل ،أما بالنسبة
لخروجيا ألداء عمميا المشروع أو ألداء فريضة الحج فقد اختمف فييا الفقياء ،فذىب المالكية
والحنابمة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنيا إذا سافرت مع محرم ألداء فريضة الحج ال يسقط حقيا
في النفقة ألنو سفر ألداء فريضة دينية فيكون فوات حقو في االحتباس مصحوبا بمبرر شرعي،أما
الشافعية والحنفية فقد قالوا أنو ال نفقة ليا ألنيا فوتت عميو حق االحتباس بسبب من جيتيا أما
بالنسبة لممرأة المحترفة التي تعمل لقاء اجر كالمعممة والممرضة والقابمة و الخياطة وغيرىا فإن
القول الصحيح الذي ذىب إليو الفقياء أنو إذا أخذت اإلذن من زوجيا لتحترف عمبل يستدعي
خروجيا من المسكن الزوجي ورضي بذلك كانت النفقة واجبة عميو لرضاه باالحتباس الناقص،
ولكن ليس ىناك ما يمزمو بالبقاء عمى رضائو فمو حق الرجوع عن اإلذن متى شاء بشرط أن ال
يكون متعسفا في استعمال ىذا الحق واال كان آثما  ،ألن تنازلو عن حقو بعض الوقت ال يسقط
حقو كميا ،وان امتنعت كانت ناش از وسقط حقيا في النفقة.
نفقة المعتدة من طالق :ال خبلف بين الفقياء في أن المطمقة قبل الدخول ال نفقة ليا ألنو ال عدة
عمييا ،وال خبلف بينيم في أن لممطمقة رجعيا بعد الدخول تجب نفقتيا في زمن العدة ألن الزوجية
باقية والتمكين من االستمتاع موجود ،وال خبلف بين الفقياء أيضا في أن لممطمقة طبلقا بائنا أو
ت ٍ
حمل فَ ْأن ِفقُ ْوا َعمَي ِي َن َحتَى
بخمع وكانت حامبل ليا النفقة ،وقد استدلوا بقولو تعالى (( َوِا ْن ُك َّن أ َْوَال َ
عن َحمميُ َّن )) ،سورة الطبلق اآلية  ،6وورد في بعض الروايات حديث فاطمة بنت قيس التي
َي َ
ض َ
طمقيا زوجيا ثبلثا (( ،ال نفقة لكي إال أن تكوني حامبلً )) ،ألن النفقة تجب جزاء اإلحتباس

والحامل محبوسة عمى الزواج صيانة لحمميا وألن الحمل ولده فيمزمو اإلنفاق عميو وال يمكنو
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1

اإلنفاق عميو إال باإلنفاق عمييا ،واختمف الفقياء في المطمقة الغير حامل ىل ليا النفقة أم ال عمى
مذىبين ،المذىب األول ذىب الحنفية إلى أن ليا النفقة بما فييا نفقة المسكن وقد استدلوا عمى ذلك
بما يمي ،قال اهلل تعالى (( يأييا النبي إذا طمقتم النساء فطمقيون لعدتين وأحصوا العدة واتقوا اهلل
وال تخرجوىن من بيوتين إال أن يأتين بفاحشة مبينة وتمك حدود اهلل ومن يتعد حدود اهلل فقد ظمم
نفسو )) ،سورة الطبلق اآلية ،1وقال اهلل تعالى (( :أسكنوىن من حيث سكنتم من وجدكم )) سورة
الطبلق اآلية ،6والقول الثاني دىب فيو جميور الفقياء من المالكية والشافعية والحنابمة 1إلى أنو ال
نفقة ليا واختمفوا في نفقة السكنى عمى قولين ،ذىب المالكية والشافعية والحنابمة في الرواية
الصحيحة إلى أن ليا السكنى لعموم قولو تعالى (( :أسكنوىن ....وجدكم )) سورة الطبلق اآلية،6
والقول الثاني ذىب الحنابمة في رواية ثانية إلى أنو ال سكنى ليا وقد استدلوا عمى عدم وجوب
النفقة بما روتو فاطمة بنت قيس (( :أن زوجيا طمقيا البتة وىو غائب فأرسل إلييا وكيمو بشعير
فسخطتو فقال ،واهلل مالمك عمينا من شيء فجاءت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تذكر ذلك لو
فقال (( ليس لك عميو نفقة وال سكنى فأمرىا أن تعتد في بيت أم شريك )).
نفقة المعتدة من وفاة :اختمف الفقياء في وجوب نفقة العدة لممتوفي عنيا زوجيا عمى النحو التالي
المذىب األول ذىب الحنفية إلى أنو ال نفقة وال سكنى لممتوفى عنيا زوجيا حامبل كانت أو غير
حامل ألن احتباسيا عبادة وجبت حقاً لمشرع وألن نفقة الحمل في نصيبو من مال مورثو.
المذىب الثاني :ذىب إليو المالكية إلى أنو ال نفقة وال مسكن لممتوفى عنيا زوجياإذا كانت غير
حامل و لي ا المسكن فقط دون النفقة إن كانت حامبل ألنو حق تعمق بذمتو فبل يسقطو الموت سواء
كان المسكن لو أم ال.
المذىب الثالث :ذىب الشافعية إلى أنو ال نفقة لممتوفى عنيا زوجيا حامبل كانت أم غير حامل
وفي وجوب السكنى قوالن ال سكنى ليا حامبل أم غير حامل قياسا عمى النفقة ،والقول الثاني ليا
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السكنى لما روت فريعة بنة مالك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال (( :امكثي في بيتك أربعة
أشير وعش اًر حتى يبمغ الكتاب أجمو )).
المذىب الرابع :ذىب الحنابمة إلى أنو ال نفقة وال سكنى لممعتدة من وفاة وان كانت غير حامل ألن
النكاح قد زال بالموت وأما إن كانت حامبل ففي وجوب نفقتيا روايتان عندىم ليا السكنى والنفقة
ألنيا حامل من زوجيا فكانت ليا السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة ،والقول اآلر ال سكنى ليا وال
نفقة ألنو ال يجب عمى الميت حق وال يمزم بذلك الورثة وان كان لمميت ميراث فنفقتو من نصيبو
وان لم يكن لو ميراث لم يمزم وارث الميت اإلنفاق عمى حمل امرأتو.
ومما سبق ذكره يتبين لنا أن اتفاق الفقياء عمى أنو ال نفقة لممتوفى عنيا زوجيا إن كانت غير
حامل أما إن كانت حامبل فقد ذىب جميور الفقياء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة في قول
إلى أنو ال نفقة ليا وذىب الحنابمة في القول الثاني إلى أن ليا النفقة ،أما بالنسبة لمسكن فقد ذىب
الجميور الحنفية والشافعية في قول والحنابمة في رأي إلى أنو ال سكنى ليا سواء أكانت حامبل أم
غير حامل ،وذىب الشافعية في لبقول الثاني والحنابمة في الرأي األخر إلى أن ليا السكنى حامبل
كانت أم ال  ،وذىب المالكية إلى أنو ال سكنى لممتوفى عنيا زوجيا إن كانت غير حامل وليا
السكنى إن كانت حامل.

1

أما قانون األسرة الجزائري لم يتخذ موقفا واضحا من حاالت استحقاق الزوجة لمنفقة ولكن بالرجوع
إلى نصوصو يمكن أن نستخمصيا منيا وىي كمايمي:
الزوجة المدخول بيا :من خبلل قراءة نص المادة

74

من قانون األسرة والذي نص فيو عمى

مايمي ( :تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا بالدخول بيا أو دعوتيا إليو ببينة مع مراعاة أحكام المواد
 80 79 78من ىذا القانون) ،نجد أنيا تنص بشكل واضح عمى أن الزوجة تستحق النفقة متى تم
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الدخول بيا بموجب عقد الزواج،أودعوتيا إليو فإذا رفضت الدخول رغم دعوتيا إليو فإن حقيا في
النفقة يسقط

1

الزوجة العاممة :يتبين لنا من خبلل استقرائنا لنص المادة 19من قانون األسرة نجد أن الزوجة
يمكن أن تشترط في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق شرط العمل كل ما تراه ضروريا،ألنو حق
من حقوقيا ،2وعمى ىذا األساس قضت المحكمة العميا بقرار ليا أن الزوجة العاممة ال يسقط حقيا
في النفقة رغم يسارىا ،ألنو بالرجوع إلى القواعد الفقيية نجد أن النفقة واجبة عمى الزوج اتجاه
زوجتو العاممة إذا رضي بعمميا خارج البيت ولم يطمب منيا تركو.3
زوجة الغائب :بالرجوع إلى قانون األسرة يتبين لنا أن الزوجة التي غاب عنيا زوجيا ،وكان غيابو
طبقا لمشروط التي حددتيا لنا المادة  110من قانون األسرة يمكنيا أن تطمب من القاضي أن
يفرض نفقة ليا ألن النفقة تجب عميو سواء كان حاض ار أم غائبا فإذا كان لو مال ظاىر في يد
الزوجة فرض ليا القاضي نفقة مناسبة بعد أن يسمع القاضي دعواىا ودليل قيام زوجيتيا مع
الغائب ،4أما إذا كان ىذا المال لدى الغير كأن يكون لدى البنك مثبل واعترف ىذا األخير بالزوجية
فرض ليا القاضي النفقة من ىذا المال ما يكفييا ،وبما أن المشرع لم ينظم ال في السابق وال في
التعديل الجديد ىذه المسائل الميمة فقد يغيب الزوج مدة طويمة دون أن يرسل ليا النفقة ،فتتضرر
الزوجة بطبيعة الحال من ىذه الوضعية ،وبالتالي يبقى مشكل النفقة مطروحا لمزوجة وأوالدىا وليذا
كان عمى المشرع أن ال يغفل عمى ىذه المسألة ويجد ليا حموال ،وعميو يبدو لنا من خبلل الرجوع

 1القانون رقم  11 -84المؤرخ في 9رمضان عام 1404الموافق 9يونيو سنة ،1984المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم
باألمر رقم  ،02 -05المؤرخ في  27فبراير 2005

 2يوسف دالندة ،استشارات قانونية في قضايا شؤون األسرة ،دار ىومة ،الجزائر ،سنة  2011ص126 -125
 3المحكمة العميا ،ق .ش .أ ،غ .أ .ش ، 2000 -02- 22،ممف رقم  ،237148المجمة القضائية ،2001عدد  ، 1ص 284
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إلى تقنين األسرة أنو نص في المادة  112والتي أحالتنا إلى المادة 5\53بأنو يمكن لمزوجة طمب
التطميق بعد مضي سنة عمى غياب الزوج بدون عذر وال نفقة

1

المبحث الثاني :تقدير النفقة الزوجية وحاالت سقوطيا وآثار اإلمتناع عن عدم تسديدىا
البد لمممتزم بالنفقة أن يؤدييا إلى من تجب لو ويكون ذلك حسب مقادير معينة ،فكيف تقدر ىذه
النفقة وماىو الوقت التي تستحق فيو الزوجة لمنفقة وماذا لو امتنع الزوج عن أدائيا؟ فنحاول من
خبلل ىذا المبحث اإلجابة عمى ىذا التساؤل.
المطمب األول :تقدير النفقة الزوجية وتاريخ إستحقاقيا
بالرغم من ثبوت نفقة الزوجة عمى الزوج إال أن آراء الفقياء تشعبت حول كيفية تقديرىا والعوامل
التي يجب أخذىا بعين اإلعتبار عند تحديد مقدار النفقة والوقت التي تستحق فيو الزوجة لمنفقة
وىذا ما سنتطرق إليو من خبلل ىذا المطمب.
الفرع األول :تقدير النفقة الزوجية
لقد اختمفت أراء الفقياء في كيفية تقدير النفقة ونذكر من ىذه األراء مايمي:
القول األول :وىو ماذىب إليو جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والحنابمة إلى أن النفقة الواجبة
لمزوجة ىي نفقة الكفاية ببل اسراف وال تقتير في حدود المعروف وفي حدود طاقة الزوج ،وىذا أخذا
بقولو تعالى (( :لينفق ذو سعة من سعتو ،ومن قدر عميو رزقو فمينفق مما آتاه اهلل ال يكمف اهلل
نفسا إال ما آتاه)) سورة الطبلق اآلية7

2

القول الثاني :ذىب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بمقدار معين وأنيا تجب عمى الموسر وىو
 1الرشيد بن الشويخ ،شرح قانون األسرة الجزائري المعدل ،الطبعة األولى ،دار الخمدونية ،سنة  2008ص 148
 2بالحاج العربي ،الزواج والطبلق  ،مرجع سابق ،ص 174
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الذي،يقدر عمى النفقة بمالو أو كسبو في كل يوم مدان وعمى المعسر وىو الذي ال يقدر عمى النفقة
بمال وال كسب في كل يوم مد وعمى المتوسط في كل يوم مد ونصف ،وقد استدلوا عمى ذلك قياسا
عمى الكفارة بجامع أن كل منيما مال يجب بالشرع ويستقر بالذمة وأكثر ما يجب في الكفارة مدان
لكل مسكين في كفارة األذى في الحج وأقل مايجب مد لكل مسكين في كفارة الظيار.
القول الثالث :ذىب القاضي من الحنابمة إلى أنيا مقدرة بمقدار ال يختمف في القمة والكثرة وقال:
بأن الواجب رطبلن من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبا ار بالكفارات ويختمف
الموسر عن المعسر في الجودة فقط ال في المقدار وذلك ألن الموسر والمعسر سواء في قدر
المأكول وفيما تقوم بو البنية.
ومما سبق ذكره يتبين لنا أن الرأي القائل بعدم تحديد النفقة ىو الرأي األصح ،ألن النساء يختمفن
ويتفاوتن في مقدار ما يكفيين من طعام وكسوة وغير ذلك ولموصول إلى تقدير محدد لجميعين
أمر غير ممكن ،وأما أساس تقدير النفقة فقد اختمف فيو الفقياء إلى أربعة أقوال عمى النحو التالي:
القول األول :ذىب الكرخي من الحنفية وىو ظاىر الرواية عندىم الشافعية والظاىرية إلى أن النفقة
تقدر حسب حال الزوج يس ار وعس ار بغض النظر عن حالة الزوجة ،واستدلوا باآلية 7من سورة
الطبلق ،ووجو الداللة أن اآلية الكريمة اعتبرت حال الزوج فقط حيث فرقت بين نفقة المعسر ونفقة
الموسر ،فينفق الزوج حسب حالو يس ار واعسا ار فموا كمفنا المعسر بنفقة الموسيرين لكان ذلك تكميفا
فوق الوسع وىو مخالف لمنص.
القول الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوجة وقدر كفايتيا ،وقد
استدلوا عمى ذلك بقولو تعالى (( :وعمى المولود....بالمعروف)) سورة البقرة اآلية  ،233والمعروف
الكفاية فتجب بحال الزوجة ولحديث عائشة رضي اهلل عنيا (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)،
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1

فالحديث الشريف اعتبر كفايتيا دون النظر إلى حال الزوج.
القول الثالث :ذىب الخصاف من الحنفية وىو قول المفتى بو عندىم والحنابمة إلى أن النفقة تقدر
بحسب حال الزوجين معا ،وقد استدلوا باآلية  7من سورة الطبلق وبقولو صمى اهلل عميو وسمم ليند
بنت أبي سفيان (:خذي.....بالمعروف) ،ووجو الداللة أن اآلية الكريمة اعتبرت حال الزوج واعتبر
الحديث الشريف حال الزوجة وجمعا بين األدلة واعماال ليا يقتضي اعتبار حال الزوجين ،وىذا
أولى من العمل ببعض األدلة دون البعض األخر.
المذىب الرابع :ذىب المالكية إلى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوجين وحال بمدىما واألسعار
رخصا وغبلءا.1
وفي األخير يرى الدكتور عبد الرحمان الصابوني أن الرأي الراجح ىو القائل باعتبار حال الزوج
وىو أعدل األراء وذلك ألن تقدير النفقة حسب حال الزوجين قد يحمل الزوج أكثر مما يستطيع.2
وأما قانون األسرة الجزائري من خبلل النصوص القانونية التي تعالج النفقة نجد أن المشرع أخذ
برأي جميور الفقياء 3حيث نص في المادة  79من قانون األسرة عمى أنو ( يراعي القاضي في
تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ،)..وعميو من خبلل ىذه المادة يتضح لنا أن تقدير
النفقة في القانون الجزائري يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي المختص ،وأنو حتى يتمكن من إعمال
ىذه السمطة وتبريرىا يجب عميو أن يراعي الحالة اإلجتماعية و اإلقتصادية وظروف المعيشة
لمطرفين وذلك اعتبا ار من يوم الطمب ،4ولكن بالرجوع إلى بعض اإلجتيادات القضائية نجد أنيا في
مجمميا تأخذ بعين اإلعتبار حال الزوج حيث قضت المحكمة العميا في قرار ليا أن عدم اإلطبلع
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 249 -248
 2عبد الرحمان الصابوني ،نظام األسرة وحل مشكبلتيا في ضؤ اإلسبلم ،الطبعة األولى ،دار الفكر المعاصر لبنان ،دار الفكر
دمشق ،سنة  2001ص 108

 3عيسى حداد ،عقد الزواج دراسة مقارنة ،منشورات جامعة باجي مختار ،عنابة سنة  2006ص271
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عمى الوضعية المادية واإلجتماعية لمزوج وعمى مرتبو الشيري واغفال ذكر المستندات الذي اعتمد
عمييا في تقدير مبمغ النفقة يستوجب نقض القرار.

1

الفرع الثاني :تاريخ إستحقاق النفقة الزوجية
لقد ذكرنا فيما سبق كيف يتم تقدير النفقة لمزوجة عمى حسب طاقة الزوج و األسس التي تقدر بيا،
وعميو من خبلل ىذا الفرع سنحاول معرفة الوقت التي تستحق فيو الزوجة لمنفقة.
لقد اختمف الفقياء حول ىذه المسألة فذىب جميور الفقياء من المالكية والشافعية والحنابمة في
أظير الروايتين إلى أن الزوجة تستحق النفقة من قبل فرضيا ،فمو طالبت بنفقة عن مدة ماضية
وثبت عدم إنفاق الزوج عمييا خبلليا حكم ليا وقد استدلوا عمى ذلك بما يمي:
أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو كتب إلى أمراء األجناد في رجال غابوا عن نسائيم يأمرىم أن
ينفقوا أو يطمقوا فإن طمقوا بعثوا بنفقة ما مضي ،وأن النفقة عندىم دين قوي ال تسقط إال باألداء أو
اإلبراء ،وألن النفقة مال يجب عمى سبيل البدل في عقد معاوضة فبل تسقط بمضي الزمن كالثمن
واألجرة والمير ،أما الحنفية والحنابمة في الرواية الثانية إلى أن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ
الفرض ،وال تستحق الزوجة شيأ منيا قبل فرضيا قضاء أو رضاء ألن النفقة عندىم صمة ال تتأكد
إال بالفرض وفي رواية عند الحنفية إذا كانت المدة التي مضت أقل من شير فإنيا تستحق النفقة
عنيا ألنيا مدة قصيرة يصعب التحرز عنيا.

2

أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة  80من قانون األسرة بأنو ( تستحق النفقة من تاريخ رفع
الدعوى ولمقاضي أن يحكم باستحقاقيا بناء عمى بينة لمدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى) ،وعميو
فإن تاريخ استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ رفع الدعوى وتسجيميا في كتابة الظبط بالمحكمة إلى
 1المحكمة العميا ،ق .ش .أ ،غ .أ .ش ، 1980-02 -15 ،ممف رقم  ،21823المجمة القضائية  ،1981العدد ،2ص105
 2جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 257
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تاريخ صدور الحكم وال يجوز لمقاضي أن يحكم بالنفقة لما قبل رفع الدعوى وال بعد صدور
الحكم،إال في الحالة التي يتضمن فييا حكم القضاء بالطبلق واسناد حق الحضانة إلى المطمقة
حيث يجوز الحكم في مثل ىذه الحال بنفقة مستقبمية لؤلوالد كما يجوز لممحكمة أن تحكم بنفقة
مؤقتة لمزوجة أو لؤلوالد بموجب حكم تمييدي أثناء إجراءات المرافعة ثم تفصل فييا بصفة نيائية
مع الفصل في موضوع النزاع ،وقد أجاز القانون استثناء أن يقدرىا القاضي لمدة سابقة عن رفع
الدعوى وذلك تقدي ار لمظروف التى تكون فييا المرأة والتي أخرتيا عن رفع الدعوى لكي تفتح فرصة
لزوجيا لمراجعة نفسو ،غير أن المشرع منع عمى القاضي أن يحكم بالنفقة بمدة أكثر من سنة قبل
رفع الدعوى وأن ال يراجع حكمو قبل مرور سنة عمى الحكم ولكن الحكم فيما قبل الدعوة بسنة
يحتاج إلى دليل من المرأة بأن تثبت امتناع الزوج عن اإلنفاق خبلل ىذه المدة كميا فإن انعدمت
البينة تعذر القول واالشياد بإدعاء الزوجة لذلك.1
المطمب الثاني :حاالت سقوط النفقة الزوجية
إذا أخمت الزوجة بالحقوق الزوجية ترتب عمى ذلك سقوط حقيا في النفقة وىذا ما سنتعرف عميو
من خبلل ىذا المطمب.
الزوجة المعقود عمييا بعقد فاسد والموطؤة وطء شبية:
ال نفقة لممرأة التي عقد زواجيا بعقد فاسد والمرأة المدخول بيا بناءا عمى شبية ألن النفقة مقابل
احتباس الزوجة لمنفعة زوجيا وىذا ال احتباس لمزوج عمييا ألن الواجب التفريق بينيما لفساد العقد،
وان أعطاىا نفقة ثم ظير فساد العقد فإن أعطاىا بناءا عمى حكم القاضي رجع بيا ألنو مظطر
إلى ذلك لحكم القاضي وألن القاضي أعطاىا النفقة بناءا عمى أنيا مستحقة ليا فإذا ظير خطأ في

 1بالحاج العربي ،الزواج والطبلق  ،مرجع سابق ،ص 176
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حكمو رجع فيما أعطاىا وان أعطاىا من غير حكم القاضي فميس لو الرجوع ألن النفقة صمة فبل
يرجع فييا.
الزوجة الناشزة:
والناشزة ىي العاصية لمزوج التي خرجت عن طاعة زوجيا بدون حق شرعي فيي التي فوتت
عميو حق اإلحتباس والناشز عند الحنفية ىي الممتنعة عن االنتقال إلى بيت الزوجية بغير حق،
وعند الشافعية والمالكية ىي الخارجة عن طاعة زوجيا بمنعو من الجماع أو دواعيو أو الخارجة
من بيت و من غير إذن لغير عذر ،وعند الحنابمة ىي معصية الزوجة لزوجيا فيما لو عمييا مما
أوجبو لو النكاح ،فتسقط نفقة المرأة إذا نشزت في قول عامة أىل العمم ،والنشوز قد يكون قبل
الدخول عند امتناع الزوجة عن اإلنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر بعد أن طمب منيا الزوج
ذلك،ومن صور النشوز التي يكون بعد الدخول مثل خروج الزوجة من بيت زوجيا دون إذنو ودون
مبرر شرعي ،وكذلك إذا سافرت بغير إذن زوجيا أو مع غير محرم.1
الزوجة الصغيرة والمريضة:
إذا كانت الزوجة صغيرة ال يمكن اإلستمتاع بيا وال تصمح لخدمة الزوج أو كانت مريضة مرضا
يمنعيا من اإلنتقال إلى بيت الزوجية فإن نفقتيا تسقط بحيث ال يمكن احتباسيا.

2

الزوجة المحبوسة:
اختمف الفقياء في حكم الزوجة فقالت الحنفية والحنابمة أن نفقتيا تسقط ولو حبست ظمما ،أما
المالكية وأبو يوسف من الحنفية قالوا بأن نفقتيا ال تسقط ألن تفويت اإلحتباس كان ليس بسببيا.
الزوجة المرتدة:
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 240 -236 -231
 2حسين طاىري ،مرجع سابق ،ص 165 -164
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تسقط نفقة الزوجة بردتيا عن اإلسبلم ،ألنو يترتب عن ردتيا فرقة من قبميا وأصبحت حابسة
نفسيا بغير حق وصارت كالناشز التي ال تستحق النفقة.
موت أحد الزوجين:
لو مات الزوج قبل إعطائو النفقة لزوجتو ولم يأمرىا ىو أو القاضي باإلستدانة فإنيا ال تأخذ النفقة
من مالو ويسقط حقيا فييا.

1

السفر بالزوجة:
إذا أراد الزوج أن يسافر بزوجتو فأبت أن تسافر معو بدون عذر شرعي سقطت نفقتيا عمى شرط
أن يكون الزوج أمينا عمى نفسيا وماليا وأن ال يقصد من السفر اإلضرار بيا وأن يكون الزوج قد
أوفاىا ما اتفقا عميو من المير المعجل فإن اختل من ذلك شيء كان ليا الحق في النفقة ألن
امتناعيا كان لعذر شرعي ،وىذا ماذىب إليو جميور الفقياء.

2

الزوجة التي أبرأت زوجيا من النفقة:
يكون اإلب ارء في الحالة التي تستحق فييا الزوجة لمنفقة عن مدة سابقة فيصح لمزوجة أن تبرئ
زوجيا بشرط أن تكون مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي ألنو صارت دين في ذمتو وىذا قول
األئمة الثبلثة أما فيما يخص النفقة المستقبمية فبل يصح اإلبراء منيا ألن اإلبراء يعد إسقاط لدين قد
وجب الوفاء بو ولكن يصح اإلبراء عن المدة التي بدأت بالفعل تنفيذ النفقة فييا كأن تكون النفقة
تجب بعد.3

 1أحمد محمد عمي داوود ،مرجع سابق ،ص 378 -377
 2محمد خضر قادر ،مرجع سابق ،ص 131 -130
 3بدران أبو العينين بدران ،مرجع سابق ،ص 262 -261
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أما المشرع الجزائري لم يتعرض لحاالت سقوط النفقة بشكل متميز وخاصة أن القانون رقم،02\ 05

قد عدل بالكامل نص المادة  37من قانون األسرة والتي كانت تنص عمى أن النشوز من مسقطات
النفقة وبالتالي ال نجده ينص في ىذا التعديل األخير سوى في المادة  55من ىذا التقنين والتي
تقضي بالطبلق في حالة نشوز الزوجة ،1وعميو يفيم من ىذه المادة أنو إذا كان يترتب عمى
النشوز الطبلق فإنو يترتب عميو أيضا سقوط حقيا في النفقة بسبب امتناعيا عن استئناف الحياة
الزوجية شريطة أن يتحمل الزوج عبء إثباتو ،وال يثبتو إال بعد تبميغيا بالحكم الصادر ضدىا عن
طريق المحضر القضائي بالرجوع إلى بيت الزوجية فإذا رفضت ذلك فعمى المحضر تحرير
محضر امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية ويسمم نسخة منو إلى الزوج حتى يتمكن من
تقديمو كدليل إثبات نشوز الزوجة إلسقاط حقيا في النفقة ،2وىذا ماقررتو المحكمة العميا في قرار
ليا والذي قضى بأن سقوط النفقة ال يكون إال بعد ثبوت أنيا بمغت بالحكم النيائي القاضي
برجوعيا إلى محل الزوجية وبعد امتناعيا عن تنفيذ ىذا الحكم يجعميا ناش از عن طاعة زوجيا
وبالتالي يسقط حقيا في النفقة.

3

المطمب الثالث :اآلثار القانونية المترتبة عن عدم تسديد النفقة
األصل أن معيشة الزوجين معا في مسكن واحد ،ومن ثم أنو ال خبلف بين الفقياء عمى أن الزوج
يتولى من تمقاء نفسو اإلنفاق عمى األسرة ويمبي احتياجات زوجتو في حدود إمكانيتو دون أن يمزمو
بذلك القاضي أو غيره ،وعميو إذا قصر في ذلك فإنو يجوز لمزوجة أن ترفع األمر لمقاضي لتقرير
نفقة ليا ويجب عمى ىذا األخير أن يتحرى حال الزوج إذا كان موس ار أو معس ار حتى يحكم بالنفقة
كما نجد أيضا أن قانون األسرة قد وضع إجراءات ردعية في مواجية من يمتنع عن دفعيا ،وىذا
مانحاول أن نوضحو في ىذا المطمب.
 1الرشيد بن شويخ ،مرجع سابق ،ص 1 153 -152
 2عيسى حداد ،مرجع سابق ،ص 275 -274
 3المحكمة العميا ،ق .ش .أ ،غ .أ .ش ،1984 -07 -09،ممف رقم ،33762المجمة القضائية ،1989عدد ،4ص 199
60

الفرع األول:جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بيا قضاءا
إذا أخل الزوج بالتزامو في أداء النفقة لمزوجة بعد فرضيا عميو من قبل القاضي كان ليا ىي
األخرى أن تمتنع عن تنفيذ إلتزاميا دون أن تعتبر ناش از كما يكون من حقيا كذلك المطالبة
بالتفريق والفقياء في ىذه الحالة قد فرقوا بين ما إذا كان معس ار أو موسرا ،وىذا ماسنحاول معرفتو
من خبلل ىذا الفرع.
إذا كان الزوج معسرا:
اختمف الفقياء في حكم نفقة زوجة المعسر الذي ال يممك شيأ وال يستطيع إنفاق شيء وال كسب لو
حيث ذىب عامة الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة إلى أن نفقة زوجة المعسر ال
تسقط وليا الحق في أن تطالب بيا فإذا طالبت بيا فإنيا تؤمر أن تستدين عمى حساب زوجيا
والنفقة المستدانة بأمر القاضي ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء ولمدائن الرجوع عمى الزوج أو الزوجة
وال تكون النفقة مستدانة عمى حساب الزوج إال إذا صرحت باالستدانة أو نوتيا واذا أنكر الزوج
استدانتيا عمى حسابو فالبينة عمى الزوجة فإن عجزت فالقول لمزوج ببل يمين ألن االطبلع عمى

1

نيتيا متعذر من جانبو فبل يمكنو الحمف عمى عدم نيتيا باالستدانة ،أما إذا لم تجد من تستدين منو
فإن نفقتيا تجب عمى من يجب عميو أن ينفق لو لم تكن متزوجة ويرجع بو عمى الزوج إذا أيسر
ويحبس قريبيا إذا امتنع عن االنفاق عمييا وىذا كمو إذا كانت معسرة أما إذا كانت موسرة فتجب
عمييا في ماليا وتكون دينا عمى الزوج إذا أيسر.
إمتناع الزوج الموسر عن أداء النفقة :
إذا كان الزوج قاد ار عمى اإلنفاق وامتنع عن أداء النفقة لزوجتو فقد قال جميور الفقياء أنو إذا كان
لو مال ظاىر أخذت منو قدر كفايتيا وال خيار ليا ألن الرسول صمى اهلل عميو وسمم أمر ىندا أن
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 289
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تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفييا وولدىا بالمعروف بقولو ( :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
و إن لم يكن لو مال تأخذ منو رفعت أمرىا إلى القاضي فيأمره القاضي بالنفقة ويجبره عمييا فإن
أبى حبسو حتى ينفق فإن صبر عمى الحبس أخذ الحاكم النفقة من مالو فإن لم يجد إال عروضا أو
عقا ار باع منيا الحاكم ودفع ليا النفقة ،1وعميو فإن عقوبة الحبس تتجدد حسب تجدد النفقة
واالمتناع عنيا والقاضي ال يأمر بو إال إذا ثبت أن الزوج قادر عمى إعطاء الزوجة لمنفقة أو يكون
ىناك عمى األقل احتمال أن الزوج لو القدرة عمى ذلك ،ويجب أن تكون النفقة مقدرة وال بد أن
تمضي مدة ال ينفق فييا الزوج حتى يتكون الدين

2

أما قانون األسرة الجزائري ومن قبمو الشريعة اإلسبلمية قد قر ار إلزام الزوج باإلنفاق عمى زوجتو
ضمانا لحترام مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد األسرة ،فإن التخمي عن القيام بيذا الواجب يعتبر
تخمي نوعا ما عن اإللتزامات الزوجية والتي يستوجب المعاقبة عمييا ،بعد أن تشتكي بو الزوجة
لمنيابة والمطالبة بمسائمتو عمى ىذا الجرم ،وليذا نص المشرع الجزائري في المادة  331من قانون
العقوبات عمى ما يمي (:يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى ثبلث سنوات وبغرامة من 50.000دج
إلى 3000.000دج كل من امتنع عمدا ،ولمدة تتجاوز الشيرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء
إلعالة أسرتو ،وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عميو إلى زوجو أو أصولو أو فروعو ،وذلك رغم
صدور حكم ضده بإلزامو بدفع نفقة إلييم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدى مالم يثبت العكس ،وال يعتبر اإلعسار الناتج عن االعتياد عمى سؤ
السموك أو الكسل أو السكر عذ ار مقبوال من المدين في أية حالة من األحوال ،)...وعميو من خبلل
ىذه المادة نستنتج أنو لقيام جريمة اإلمتناع عن تسديد النفقة المحكوم بيا قضاء توفر الشروط
التالية 1:صدور حكم يثبت استحقاق الزوجة لمنفقة ،ويكون حائ از لقوة الشيء المقضي فيو.
 2اإلمتناع المتعمد عن أداء النفقة ،وذلك باستيانة الزوج وتجاىمو في تطبيق القرار الصادر عن
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 289 284
 2محمد أبو زىرة ،مرجع سابق ،ص 311 -310
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القضاء وعمى المتيم إثبات العكس.
 3اإلمتناع لمدة أكثر من الشيرين وذلك بأن يكون الممتنع قد استغرق مدة شيرين متتاليين دون
انقطاع ،وعميو يشكل عنص ار ىاما لجريمة اإلمتناع عن تسديد النفقة.1
الفرع الثاني :حق الزوجة في طمب التطميق
بعد أن ترفع الزوجة دعوى النفقة وصدر الحكم بوجوبيا عمى الزوج فإنو إذا امتنع الزوج عن أدائيا
أقر ليا المشرع الجزائري وقبمو الشريعة اإلسبلمية الحق في طمب التطميق وىذا ما سنتطرق إليو في
ىذا الفرع.
ذىب جميور الفقياء من المالكية والشافعية والحنابمة إلى أنو إذا أعسر الزوج فمم يستطع اإلنفاق
عمى زوجتو فإن لمزوجة أن تطمب التطميق أو أن تصبر عميو ،وقد استدلوا بقولو تعالى (( :فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان )) سورة البقرة اآلية  ،231فقد بينت اآلية الكريمة أن استمرار الحياة
الزوجية يكون بالمعروف واال فالتفريق باإلحسان وان من المعاشرة بالمعروف القيام بواجبات الزوجة
كاممة بما فييا النفقة ،وليس من اإلمساك بالمعروف أن يترك زوجتو من دون نفقة فتعين التسريح
بإحسان  ،أما الحنفية ورواية عن اإلمام أحمد والمزني من الشافعية والزىري وابن شبر مة إلى أن
الزوجة ال تممك طمب التفريق لئلعسار بالنفقة وليا الحق في أن تطالب بيا وقد استدلوا عمى ذلك
بقولو تعالى (( :وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) سورة البقرة اآلية  ،280فاآلية الكريمة تنص
عمى أن المعسر منظر وىذا عام يدخل تحتو كل معسر ومنو إعسار الزوج بالنفقة والمطالبة بالفرقة
يناقض القول باإلميال لحين اليسار ،وفي األخير وبعد التأمل في أصول الشريعة وقواعدىا وما
اشتممت عميو من المصالح ودرء المفاسد ودفع أعمى المفسدتين باحتمال أدناىما يتبين لنا ترجيح
مذىب الحنفية القائل بأنو ليس لمزوجة أن تطمب التفريق بينيا وبين زوجيا لعدم قدرتو عمى النفقة
وليا أن تطالب بالنفقة وتؤمر بأن تستدين عمى حساب زوجيا ويبقى دينا في ذمتو ،إذ ليس من
 1عبد العزيز سعد ،الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة ،المؤسسة الوطنية ،الجزائر ،سنة  1990ص 32 -30
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العشرة بالمعروف أن تطمب الزوجة التفريق بينيا وبين زوجيا إلعساره بالنفقة بل إن من العشرة
بالمعروف أن تصبر عمى ذلك وتعين زوجيا عمى مجاوزة ىذه المحنة التي مر بيا الزوج

1

أما المشرع الجزائري فقد نص في قانون األسرة في المادة  1\53بقوليا ( يجوز لمزوجة أن تطمب
التطميق عند عدم اإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبو مالم تكن عالمة بإعسار الزوج وقت الزواج مع
مراعاة المواد 78و79و 80من ىذا القانون) ،وىذا معناه أنو لكي تتمكن الزوجة من طمب التطميق
والحصول عمى حكم بذلك أن تتوافر الشروط التالية:
أ_ أن يكون ىذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي فيو ،أي أصبح الحكم نيائي ولم يعد قاببل ألي
طريقة من طرق الطعن.
ب_ أن يكون الزوج قد بمغ بالحكم المسند إليو وطمب منو تنفيذه وفقا لمقانون وثبت امتناعو بموجب
محضر رسمي يحرره المحضر القضائي المكمف بالتنفيذ.
ج_ الحصول عمى حكم صادر من القسم المدني بالمحكمة يقضي عمى الزوج بأن يقدم النفقة
الشرعية.
د_ أن ال تكون الزوجة عالمة بإعسار الزوج وفقره وقت الزواج فإنو ال يجوز ليا بعد ذلك أن تتظمم
منو.

2

وال كن السؤال الذي يمكن طرحو ىنا ىو :ىل القاضي ممزم بالحكم بالتطميق بمجرد إثبات الزوجة
عدم إنفاق زوجيا عمييا أم لو سمطة تقديرية في منح الزوجة ميمة لتدبير أمورىا؟
ولئلجابة عمى ىذا التساؤل نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى ىذه المسألة إال أنو بالرجوع إلى
أحكام الشريعة اإلسبلمية نجد أن جميور الفقياء يجيزون التفريق لعدم اإلنفاق وفي ىذا يرى
 1جميل فخري محمد جانم ،مرجع سابق ،ص 288 -287 -286 -285 -284
 2بالحاج العربي ،الزواج والطبلق ،مرجع سابق ،ص 187
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الدكتور بمحاج العربي أنو عمى القاضي أن ال يطمق الزوجة لعسر الزوج لموىمة األولى فإذا ثبت
إليو أن الضائقة المالية التي يمر بيا الزوج مؤقتة وأن الضرر البلحق بالزوجة ليس جسيما فمن
األفضل أن ال يحطم حياتو الزوجية وال بد من أن يميمو مدة مناسبة أما إذا ثبت لديو العكس طمق
عميو القاضي جب ار دون تأجيل لرفع الضرر عن الزوجة وىذا وفقا لما يتمتع بو القاضي من سمطة
تقديرية. 1

 1بالحاج العربي ،أحكام الزواج ،مرجع سابق ،ص357 -367 -365
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الخاتمة
وفي األخير من خبلل دراستنا ليذا الموضوع يمكننا القول بأن نفقة اإلنسان سواء كانت عمى نفسو
أو عمى غيره واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع والعقل ،وال يمكن اإلستغناء عنيا لما تشمل عميو من
طعام وكسوة وعبلج وسكن وكل مايعتبر ضروريا في حياة اإلنسان ألن بيا تقوم حياة اإلنسان،
وعميو لمحصول عمى ىذا الحق ىنالك شروط يجب توافرىا في الشخص المنفق والمنفق عميو
كالقرابة الحاصمة بين األصل وفرعو مثبل ،و إذا توفرت ىذه الشروط وامتنع من أوجب باإلنفاق فقد
يعرضو ذلك إلى الجزاء الذي يمكن أن تصل عقوبتو إلى السجن ،إال أن ىناك بعض الحاالت قد
تؤدي إلى سقوط ىذا الحق من أصحابيا ،كنشوز الزوجة أو موت األصل ،وعميو من أىم النتائج
التي تم التوصل إلييا من خبلل ىذه الدراسة ما يمي:
*إن القانون الجزائري والشريعة اإلسبلمية قد وضعا وسائل وطرق لحماية حق النفقة كما جعل لو
أيضا إمكانية المطالبة بو عن طريق السمطة القضائية .
*ما يتضح لنا من خبلل ىذه الدراسة أن المشرع الجزائري استمد عدة أحكام من الشريعة اإلسبلمية
حول ىذا الموضوع ،وصاغيا في شكل نصوص معينة أصبحت قواعد قانونية تشريعية وىذا ما
يفيم من خبلل إحالتو إلى أحكام ومبادئ الفقو اإلسبلمي وأراء الفقياء بموجب المادة  222من
قانون األسرة المعدل والمتمم ،كما نجده أيضا يستمد بعض األحكام من قانون العقوبات في الباب
المتعمق بترك نفقة الزوجة من خبلل نص المادة  331من ق .ع.
* وما يتبين لنا أيضا أن موقف القضاء قد برز جميا من خبلل األحكام والق اررات التي وردت في
ىذا الموضوع كما نجد أنو لم يخل أي حكم من أحكامو المتعمق بالنفقة من تطبيق أحكام الشريعة
اإلسبلمية متى كانت األحكام مخالفة ليا بعتبارىا المصدر الثاني والرسمي في التشريع الجزائري
لم ينص قانون األسرة الجزائري عمى كيفية استحقاق زوجة الغائب لمنفقة فكان البد عمى المشرع أن
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يدرج نص خاص بيذه المسألة وأن يجد ليا حبل يميق بيا دون أن تمجأ إلى الطبلق ألن الزوج قد
يغيب مدة طويمة عن زوجتو دون أن يرسل ليا النفقة فتتضرر الزوجة بطبيعة الحال من ىذه
الحالة.
*إن المشرع الجزائري لم يبين في نص المادة  80من قانون األسرة البينة التي يمكن لمزوجة أن
تعتمدىا لتثبت إمتناع زجيا عن اإلنفاق عمييا فنرى أنو من الضروري تبيين ىذه البينة حتى يسيل
عمى الزوجة معرفتيا وتقديميا بكل سيولة.
وأخي ار أسأل اهلل أن يوفقني إلى ما يحبو ويرضى وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال المصادر:
القرآن الكريم
ثانيا :المراجع
النصوص القانونية
القانون رقم  11 -84المؤرخ في 9رمضان عام 1404الموافق 9يونيو سنة ،1984المتضمن
قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم ،02 -05المؤرخ في فبراير  ،2005الجريدة الرسمية رقم
،15
ثالثا :الكتب
 1أحمد فراج حسين ،أحكام األسرة في اإلسبلم  ،دار الجامعة الجديدة ،مصر سنة2004
أحمد محمد عمي داوود ،األحوال الشخصية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة األردن،سنة 22009
 3أحمد بن فريحة لغريسي  ،في الحياة اإلسبلمية ،نطام األحوال الشخصية و الجزاءات ،تصدير
عبد الرزاق عبد الرزاق قسوم ،ديوان المطبوعات الجماعية ،سنة 2010
 4الغوثي بن ممحة  ،قانون األسرة الجزائري عمى ضؤ الفقو والقضاء ،الطبعة األولى ،الجزائر،
سنة 2005
 5الرشيد بن الشويخ ،شرح قانون األسرة الجزائري المعدل ،الطبعة األولى ،دار الخمدونية ،سنة
2008
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 6بالحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،الجزء األول الزواج والطالق،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر سنة 9111
 7بالحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،الجزء األول أحكام الزواج ،الطبعة،
الجزائر سنة 2010
 8بدران أبو العينين بدران ،الفقه المقارن لألحوال الشخصية بين المذاهب السنية والمذهب
الجعفري والقانون ،دار النيضة العربية ،بيروت سنة 3919
 9جابر عبد اليادي سالم الشافعي ،أحكام األسرة الخاصة بالفقو اإلسبلمي والقانون والقضاء ،دار
الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،سنة 2007
 10جميل فخري محمد جانم،آثار عقد الزواج في الفقو والقانون،الطبعة األولى،دار حامد عمان
األردن،سنة2009 ،
 11حسين طاىري ،األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري ،الطبعة األولى  ،دار الخمدونية،
الجزائر ،سنة 2009
 12رمضان محمد الشرنباصي ،جابر اليادي سالم الشافعي ،أحكام األسرة الخاصة بالزواج والفرقة
وحقوق األوالد في الفقو اإلسبلمي والقانون والقضاء دراسة لقوانين األحوال الشخصية في مصر
ولبنان ،طبعة الولي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،سنة2007
 13سميمان ولد خسال ،المسير في شرح قانون األسرة الجزائري ،الطبعة األولى ،دار الطميطمة،
الجزائر،سنة 2010
 14عبد العزيز سعد ،الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة ،المؤسسة الوطنية ،الجزائر ،سنة 1990
 15عبد الرحمان الصابوني ،نظام األسرة وحل مشكبلتيا في ضؤ اإلسبلم ،الطبعة األولى ،دار
الفكر المعاصر لبنان ،دار الفكر دمشق ،سنة2001
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 16عيسى حداد ،عقد الزواج دراسة مقارنة ،منشورات جامعة باجي مختار ،عنابة سنة.2006
 17عبد القادر بن حرزهلل ،الخبلصة في أحكام الزواج والطبلق ،الطبعة األولى ،دار الخمدونية
الجزائر ،سنة 2007
 18عبد المؤمن بالباقي ،التفريق القضائي بين الزوجين في الفقو اإلسبلمي ،دار اليدى ،الجزائر
سنة 2000
 19فضيل سعد ،شرح قانون األسرة الجزائري ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر سنة 1986
 20محمد بن صالح العثيمين ،الشرح الممتع عمى زاد الستقنع ،المجمد الثالث عشر ،دار الجوزي،
الطبعة األولى ،المممكة العربية السعودية سنة2007
 23محمد ابن الفراء الحنبمي ،كتاب التمام لما صح في الروايتين والثبلث واألربع عن اإلمام،
تحقيق عبد اهلل بن محمد بن أحمد الطيار وعبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل ،دار عالم الكتب،
الطبعة الرابعة ،لبنان ،سنة 1985
 22محمد عزمي البكري،األحوال الشخصية موسوعة الفقو والقضاء ،الجزء الثالث ،دار محمود،
دط،
 21محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي مصر ،سنة 3991
 24محمد مصطفى شمبي ،أحكام األسرة في اإلسبلم دراسة مقارنة بين فقو المذاىب السنية
والمذىب الجعفري والقانون ،الطبعة الرابعة ،دار النيضة العربية بيروت ،سنة 1983
 25منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ،شرح منتيى االرادات المسمى دقائق أولى النيى لشرح
المنتيى لفقيو الحنابمة ،الجزءالثالث ،دار عالم الكتب ،الطبعة األولى بيروت سنة 1993
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 26محمد خضر قادر،نفقة الزوجة في الشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة،دار اليازوري العممية
األردن عمان،سنة2010
 27محمد محي الدين عبد الحميد،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسبلمية ،المكتبة العممية
لبنان،سنة2005،
 28محمد السيد سابق ،فقو السنة ،الطبعة الثانية ،دار الفتح ،مصر سنة 1999
 29محمد محدة ،سمسمة فقو األسرة ،الخطبة والزواج ،الطبعة الثانية ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة
سنة 1994
 30محمد ابن أحمد الصالح ،فقو األسرة عند اإلمام ابن تيمية ،في الزواج وآثاره ،جامعة اإلمام
محمد ابن مسعود اإلسبلمية ،الرياض
 31محمد بمتاجي ،األحوال الشخصية ،الطبعة األولى ،دار السبلم ،نصر ،سنة 2006
 32محمد سمارة ،أحكام وآثار الزوجية ،الطبعة األولى ،الدار العممية ودار الثقافة ،عمان ،سنة
2002
 33محمد كمال الدين إمام ،الزواج والطبلق في الفقو اإلسبلمي ،الطبعة األولى ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات ،لبنان سنة1996
 34نبيل صقر ،قانون األسرة نصا وفقيا وتطبيقا ،دار اليدى ،الجزائر سنة 2006
35

نسرين شرقي وكمال بوفرورة،قانون األسرة الجزائري،الطبعة األولى،دار بمقيس

الجزائر،سنة2013،
 36يوسف دالندة ،استشارات قانونية في قضايا شؤون األسرة ،دار ىومة ،الجزائر ،سنة 2011
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رابعا :المذكرات والرسائل الجامعية
أم الخير بوقرة ،مسكن الزوجية ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،كمية الحقوق جامعة الجزائر،
سنة2002 -2001

خامسا :المجالت القضائية
أحمد إبراىيم ،نظام النفقات في الشريعة اإلسبلمية  ،مجمة المحاماة الشرعية ،العدد الثامن ،السنة
األولى ،مصر ،سنة 1930
المحكمة العميا ،المجمة القضائية  ،العدد  ،2سنة 1981
المحكمة العميا ،المجمة القضائية  ،العدد  ،4سنة 1989
المحكمة العميا ،المجمة القضائية ،عدد  ،1سنة 2001
المحكمة العميا المجمة القضائية  ،عدد ، 1سنة2010
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تعتبر النفقة من أىم المواضيع التي تفرض عمى المشرع إبداء إىتمامو بيا ألنيا تعتبر من
ضروريات الحياة ،وذلك لما تحتويو من عناصر ميمة ال يمكن لئلنسان أن يستغني عنيا ،فيي ما
يصرفو اإلنسان عمى زوجتو وعيالو وأقاربو ومماليكو،من طعام وكسوة ومسكن وخدمة.
وقد خص المشرع الجزائري لمنفقة مواد في قانون األسرة  ،والذي بين فييا عمى من تجب ولمن
تجب والوقت الذي تجب فيو و كيفية تقديرىا والعناصر التي تشتمل عمييا ،إال أنو رغم ذلك تبقى
ىذه المواد غير كافية نظ ار ألىمية ىذا الموضوع ،لذلك نص المشرع في المادة  222من قانون
األسرة عمى الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسبلمية في حالة عدم وجود نص قانوني ،كما وضع
المشرع مواد تحمي ىذا الحق وتعاقب كل من إمتنع عن أدائو و ىذا ما قرره المشرع الجزائري من
خبلل نص المادة  331من قانون العقوبات.
وفي األخير فإن المنيج الذي سمكو المشرع الجزائري في ىذا الموضوع يتناسب مع كل ما جاء في
أحكام الشريعة اإلسبلمية والتي تيدف إلى حماية حق النفقة.
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ملخص
تعتبر النفقة من أىم المواضيع التي تفرض عمى المشرع إبداء إىتمامو بيا ألنيا
تعتبر من ضروريات الحياة ،وذلك لما تحتويو من عناصر ميمة ال يمكن لإلنسان
أن يستغني عنيا ،فيي ما يصرفو اإلنسان عمى زوجتو وعيالو وأقاربو ومماليكو،من
طعام وكسوة ومسكن وخدمة.
وقد خص المشرع الجزائري لمنفقة مواد في قانون األسرة  ،والذي بين فييا عمى من
تجب ولمن تجب والوقت الذي تجب فيو و كيفية تقديرىا والعناصر التي تشتمل
عمييا ،إال أنو رغم ذلك تبقى ىذه المواد غير كافية نظ ار ألىمية ىذا الموضوع ،لذلك
نص المشرع في المادة  222من قانون األسرة عمى الرجوع إلى أحكام الشريعة
اإلسالمية في حالة عدم وجود نص قانوني ،كما وضع المشرع مواد تحمي ىذا الحق
وتعاقب كل من إمتنع عن أدائو و ىذا ما قرره المشرع الجزائري من خالل نص
المادة  333من قانون العقوبات.
وفي األخير فإن المنيج الذي سمكو المشرع الجزائري في ىذا الموضوع يتناسب مع
كل ما جاء في أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تيدف إلى حماية حق النفقة.

