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�حلمد هلل وحده و�ل�س���اة و�ل�س���ام على من ال نبي بعده �أما بعد: فاإن �إثبات تقدير 
�لنفق���ة للمطلق���ة هو من �الإنهاء�ت �لتي حتتاج لتاأ�س���يل و�إجر�ء يحف���ظ للمطلقة حقها 

�ملرتتب لها ويتم وفق �الإجر�ء�ت �لتالية وهي:
�أواًل: �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إثبات تقدير �لنفقة للمطلقة.

ثانياً: �لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات تقدير �لنفقة للمطلقة.
ثالثاً: �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات تقدير �لنفقة للمطلقة.

ر�بعاً: �سورة �سبط �إثبات تقدير �لنفقة للمطلقة.

الإجراءات املتبعة يف اإثبات تقدير النفقة للمطلقة:

1- ح�س���ور �ملطلق و�ملطلقة، �أو من ينوب عنهم���ا، وبرفقتهما ما يدل على عاقتهما 
و�سخ�سيتهما.

2-طلبهما تقدير �لنفقة للمطلقة.
3-تاأكد �لقا�سي من كون �ملطلقة ممن ت�ستحق �لنفقة، ويلزم مطلقها �الإنفاق عليها.

4- حماولة �لو�س���ول �إلى �تفاق بني �لطرفني بخ�س���و�ص �لنفقة �لازمة، فاإن حتقق 
فه���و �ملطل���وب، و�إن مل يتحقق فيحال �لطلب �إلى هيئة �لنظ���ر لاجتماع مع �لطرفني، 
ودر��س���ة حالهما، ومعرفة مقد�ر �لنفقة �لازمة للمطلقة، �س���و�ء كانت حامًا �أو حائًا، 

و�الإفادة عن هذ� �ملقد�ر.
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5- عر����ص ذلك على �لطرفني، فاإن و�فقا عليه، فاإنه يثب���ت بينهما، و�إن �ختلفا �أو مل 
يو�فقا، فاإنه يحكم به، ويخرج هذ� �الإجر�ء �إلى باب �لدعاوى.

6- ينظم �سك مبا ح�سل من تقدير للنفقة �ملو�فق عليها، وي�سّلم �أ�سله للزوجة ليكون 
م�ستند�ً لها يف ��ستام نفقتها.

التاأ�صيل الفقهي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة

�لنفقة هي كفاية �ملرء ملن يقوم عليه بالطعام و�لك�سوة وتو�بعها. 
ولقد �تفق �أهل �لعلم على وجوب �لنفقة للمطلقة طاقاً رجعياً، �سو�ء كانت حامًا �أو 

حائًا؛ وذل���ك لقول �هلل تعالى: ڍ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ڍ  �لبق���رة: 233. وقول �هلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   
پ پ   ڀڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڍ �لطاق: 6 

وق���ول �هلل تعالى: ڍ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍ �لط���اق: ٧ وقول �هلل تعالى: ڍ ک ک ک ڍ �لبقرة: 

22٨، والأنها زوجة يلحقها طاقه وظهاره �أ�سبه ما قبل �لطاق)1). 
و�إذ� طلق �لرجل �مر�أته طاقاً بائناً – فاإما �أن يكون ثاثاً، �أو بخلع، �أو بانت بف�سخ – 

وكانت حامًا، فلها �لنفقة و�ل�سكنى، باإجماع �أهل �لعلم، لقول �هلل تعالى: ڍ ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀڀ  پ    پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ڍ �لطاق: 6.

)1)  الهداي���ة �ص���رح البداية 325/2، والبحر الرائق 216/4-217، وعق���د اجلواهر الثمينة 310/2، وتكملة املجموع 464/5-
465، و�صحيح م�صلم ب�صرح النووي 96/10.  
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ويف بع����ص �أخبار فاطمة بنت قي�ص))) ر�س���ي �هلل عنها "�أن���ه ال نفقة لك �إال �أن تكوين 
حامًا" رو�ه م�سلم)3).

والأن �حلم���ل ولده، فيلزمه �الإنف���اق عليه، وال ميكنه �لنفقة علي���ه �إال باالإنفاق عليها، 
فوجب كما وجبت �أجرة �لر�ساع)4).

و�أما �إن كانت حائًا فقد �ختلف �أهل �لعلم فيها على ثاثة �أقو�ل، وهي:
�لق���ول �الأول: �إن �ملطلق���ة �لبائن �إذ� كانت حائًا فا نفقة لها وال �س���كنى، وهذ� قول 
�حلنابلة يف �لر�جح من مذهبهم، وقال به جملة من �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم كعلي و�بن 

عبا�ص، و�ختاره �الإمام �بن �لقيم رحمه �هلل)5).
و��ستدلو� مبا يلي:

ق���ول �هلل تعال���ى:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ 
�إل���ى  ڍ  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

قوله:  ڍ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڍ �لطاق: 1 - 3  .
فاأمر �هلل �س���بحانه �الأزو�ج �لذين لهم عند بلوغ �الأجل: �الإم�س���اك �أو �لت�رسيح باأن ال 
يخرجو� �أزو�جهم من بيوته���م، و�أمر �أزو�جهم �أن ال يخرجن، فدل على جو�ز �إخر�ج 

)2) هي فاطمة بنت قي�س بن خالد القر�صية الفهرية   ر�صي اهلل عنها ، كانت من املهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل، 
وكانت عند اأبي عمر بن حف�س املخزومي، فطلقها، ثم تزوجها اأ�ص���امة بن زيد، ويف بيتها اجتمع اأهل ال�ص���ورى ملا قتل 

عمر  ر�صي اهلل عنهم اأجمعني، الإ�صابة 384/4. 
)3) �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، كتاب الطالق، باب املطلقة البائن ل نفقة لها 101/10.

)4) املغني 402/11، و�صرح الإمام النووي   رحمه اهلل ل�صحيح م�صلم 96/10. 
)5)  املغني 402/11-464، وزاد املعاد يف هدي خري العباد 522/5، و�صرح النووي رحمه اهلل ل�صحيح م�صلم 95/10.
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من لي�ص لزوجها �إم�ساكها بعد �لطاق)6). 
�لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم كان �أنفق عليها نفقة دون، فلم���ا ر�أت ذلك قالت: و�هلل 
الأعلمن ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فاإن كان يل نفقة �أخذت �لذي ي�سلحني، و�إن 
مل تكن يل نفقة مل �آخذ منه �سيئاً،  قالت: فذكرت ذلك لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  

فقال: "ال نفقة لك وال �سلف" رو�ه م�سلم))).
ويف رو�ية قالت ر�س���ي �هلل عنه���ا: "طلقني زوجي ثاثاً، فلم يجعل يل ر�س���ول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم �سكنى وال نفقة" رو�ه م�سلم))).
ويف رو�ية فقال �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�إمنا �لنفقة و�ل�س���كنى للمر�أة �إذ� كان 

لزوجها عليها �لرجعة" رو�ه �لن�سائي))).
 "وقال���و�: �إن �لنفقة �إمنا تكون للزوجة، فاإذ� بانت منه، �س���ارت �أجنبية حكمها حكم 
�سائر �الأجنبيات، ومل يبق �إال جمرد �عتد�دها منه، وذلك ال يوجب لها نفقة، كاملوطوءة 
ب�س���بهة �أو زنى، والأن �لنفقة �إمنا جتب يف مقابلة �لتمكني من �ال�س���تمتاع، وهذه ال ميكن 
��ستمتاعه بها بعد بينونتها، والأن �لنفقة لو وجبت لها عليه الأجل عدتها، لوجبت للمتوفى 
عنها من ماله، وال فرق بينهما �لبتة، فاإن كل و�حدة منهما قد بانت عنه، وهي معتدة منه، 
قد تعذر منها �ال�س���تمتاع، والأنها لو وجبت لها �ل�س���كنى لوجبت لها �لنفقة، كما يقوله 

من يوجبها")11).

)6)  زاد املعاد يف هدي خري العباد 526/5.
)7)  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، كتاب الطالق، باب املطلقة البائن ل نفقة لها 99-98/10،

)8)  �صحيح م�صلم  ب�صرح النووي، كتاب الطالق، باب املطلقة البائن ل نقة لها 1036/10.
)9)  �ص���ن الن�ص���ائي، كتاب الطالق، باب الرخ�ص���ة يف ذلك 14/6، وقال عنه الإمام ابن القيم اإ�ص���ناده �ص���حيح: زاد املعاد يف 

هدي خري العباد 526/5.
)10) زاد املعاد يف هدي خري العباد 528/5.
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�لقول �لث���اين: �إن �ملطلقة �لبائ���ن �إذ� كانت حائًا فلها �لنفقة و�ل�س���كنى، وهذ� قول 
�حلنفية، وهي رو�ية عن �الإمام �أحمد رحمه �هلل وقال به جملة من �ل�س���حابة ر�س���ي �هلل 

عنهم كعمر بن �خلطاب وعائ�سة بنت �أبي بكر �ل�سديق وعبد�هلل بن م�سعود)11).
و��ستدلو� مبا يلي:

 ق���ول �هلل تعال���ى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ   ڀڀ 
ڀ ڀ    ٺ ٺ ڍ �لطاق: 6  .

ففي هذه �الآية �أوجب �هلل �ل�سكنى للمطلقة �لبائن، وهي حق يف مال �ملطلق، فاقت�سى 
ذلك وجوب �لنفقة، الأن �ل�سكنى بع�ص �لنفقة.

كما �أنه تعالى منع من �مل�سارة يف �ل�سكنى، وكذلك �مل�سارة يف �لنفقة، ومنع �لت�سييق 
يف �ل�سكنى، وكذلك �لت�سييق يف �لنفقة))1).

ونوق�ش هذا ال�ستدلل بالآية؛ باأن الآية حجة عليكم، ل لكم، لأنه �سبحانه �رشط يف 
اإيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، واحلكم املعلق على �رشط ينتفي عند انتفائه، فدل 

على �أن �لبائن �حلائل ال نفقة لها)13).
 م���ا ورد ع���ن عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه �أن���ه قال يف حديث فاطم���ة بنت قي�ص  
ر�س���ي �هلل عنها: ال نرتك كتاب �هلل و�سّنة نبينا �سلى �هلل عليه و�سلم لقول �مر�أة ال ندري 

لعلها حفظت �أو ن�س���يت، لها �ل�سكنى و�لنفقة، قال �هلل عّز وجّل:  ڍ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڍ �لط���اق: 1  فه���و �س���حيح يف 

)11) البح���ر الرائ���ق 216/4، والهداية �ص���رح البداي���ة 325/2، واملغني 403/11، والإن�ص���اف 361/9، وزاد املعاد يف هدي خري 
العباد 528/5. 

)12) اأحكام القراآن للج�صا�س 459/3. 
)13) زاد املعاد يف هدي خري العباد 541/5. 
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��ستحقاقها �لنفقة و�ل�سكنى)14).
ونوق�ص هذ� من عدة �أوجه:

1- �أن هذ� معار�ص مبا ثبت عن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم ن�ساً �رسيحاً، فاأي �سيء 
يعار�ص هذ� �إال مثله عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، �لذي هو �ملبني عن �هلل مر�ده، وال 

�س���يء يدفع ذلك. ومعلوم �أنه �أعلم بتاأويل قول �هلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ ڍ �لطاق: 6  .

2- �أن قول عمر ر�سي �هلل عنه ومن و�فقه معار�ص مبا ورد عن �ملخالف من �ل�سحابة  
�أحد منهم، ملا قبل قول �ملخالف لقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فاإن قول ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم حجة على عمر ر�سي �هلل عنه وعلى غريه)15).
 وقالو�: �إن �ملطلقة �لبائن �حلائل لها �لنفقة و�ل�سكنى قيا�ساً على �لرجعية، الأنها معتدة 

عن طاق، وحمبو�سة عن �الأزو�ج حلق مطلقها، فيجب لها �لنفقة و�ل�سكنى.
ونوق�ص: باأن �لبائن �حلائل تخالف �لرجعية وتفارقها، الأنها حمرمة على مطلقها حترمياً 
ال تزيل���ه �لرجع���ة، كاملاعنة وكاالأجنبية، و�أم���ا �لرجعية فلها �ل�س���كنى و�لنفقة؛ لاآية، 

و�خلرب و�الإجماع، والأنها زوجة يلحقها طاقه وظهاره و�إياوؤه)16).
�لقول �لثالث: �إن �ملطلقة �لبائن �إذ� كانت حائًا فلها �ل�س���كنى دون �لنفقة، وهو قول 

�ملالكية، و�ل�سافعية، ورو�ية عن �الإمام �أحمد  رحمهم �هلل جميعاً))1).
و��ستدلو� مبا يلي:

)14)  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، كتاب الطالق، باب املطلقة البائن ل نفقة لها 104/10.   
)15)  املغني 44/11.   

)16)  املرجع ال�صابق 403/11-404، واحلاوي الكبري 465/11.   
)17) عق���د اجلواه���ر الثمين���ة 310/2، واأح���كام الق���راآن لب���ن العرب���ي 286/4، واحل���اوي الكب���ري 465/11، وتكمل���ة املجموع 

277/18، واملغني 420/11-403، والإن�صاف 361/9، وزاد املعاد يف هدي خري العباد 528/5. 
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 قول �هلل تعال���ى:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ   ڀڍ 
�لطاق: 6  .

فهذه �الآية تعني �ملطلقات �لاتي قد ِبنَّ من �أزو�جهن، فا رجعة لهن عليهم، ولي�ست 
حامًا؛ فلها �ل�س���كنى، وال نفقة لها، وال ك�سوة؛ الأنها بائن منه، وال يتو�رثان، وال رجعة 

له عليها))1).
فاإن �هلل �س���بحانه وتعالى قد جعل يف هذه �الآية نفق���ة �ملبتوتة م�رسوطة باحلمل، فدل 

على �سقوطها بعدم �حلمل.
كما �أن �لزوجية ز�لت، فوجب �أن ت�سقط �لنفقة بزو�لها كالوفاة، والأن طاقها طاق 

بائن، فوجب �أن ت�سقط نفقتها كغري �ملدخول بها.
وتعقب ه���ذ� �لقول و�ال�س���تدالل باأنه تفريق بني �س���يئني مقرتنني مل ي���اأت �لت�رسيع 
بالتفريق بينهما، وقد قالت فاطمة بنت قي�ص ر�س���ي �هلل عنها ملا ناق�س���ها بع�ص �ل�سحابة: 

بين���ي وبينكم �لقر�آن، قال �هلل عّز وج���ّل:   ڍ ٺ ٺ ٺ ٿ ڍ �لطاق: 1 
�الآي���ة. قالت هذ� ملن كانت له مر�جعة، فاأي �أمر يحدث بعد �لثاث، فكيف تقولون: ال 

نفقة لها �إذ� مل تكن حامًا، فعام نحب�سونها))1).
فوجوب �ل�سكنى دون �لنفقة يدفعه �لن�ص و�لقيا�ص، ولو وجبت لها �ل�سكنى لوجبت 

لها �لنفقة)1)).
الرتجيح:

�لر�جح يف هذه �مل�س���األة و�هلل �أعلم بال�س���و�ب هو �لق���ول �الأول �لقائل: باأن �ملطلقة 

)18)  اأحكام القراآن لبن العربي 286/4. 
)19)  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، كتاب الطالق، باب املطلقة البائن ل نفقة لها 102/10.   

)20) زاد املعاد يف هدي خري العباد 528/5. 
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�لبائن �حلائل ال نفقة لها وال �س���كنى يف عدة طاقها، ملا ذكر من �لن�ص �لثابت �ل�رسيح، 
وملا تعقب على �أدلة �ملخالفني من مناق�سة �سليمة.

التاأ�صيل النظامي لإثبات تقدير النفقة للمطلقة

لقد جاء �لتعميم رقم 4/102/ت يف 1392/6/٨ه� �ملعطوف على قر�ر جمل�ص 
�ل���وزر�ء رق���م 31٧ يف /1392ه� �ملبلغ ل���وز�رة �لعدل بخطاب مع���ايل رئي�ص ديو�ن 
رئا�س���ة جمل�ص �لوزر�ء رقم 644٨ يف 1392/4/٨ه� �ملت�س���من �إي�ساح �خت�سا�سات 
هيئة �لنظر و�رتباطها: وقد جاء يف �لفقرة �ل�س���ابعة من هذه �الخت�سا�س���ات �أن �أع�ساء 
هيئة �لنظر: يقومون بالنظر يف تقدير نفقة �لزوجات و�لقا�رسين، ومن تلزم نفقته، وما 
يحتاجون �إليه من ك�سوة وم�سكن، ونفقات �حلمل للزوجات، و�حل�سانة و�لر�ساعة، وما 

�سابه ذلك)1)).
كما جاءت �ملادة )32( من نظام �ملر�فعات �ل�رسعية مبينة �أن من �خت�س���ا�ص �ملحاكم 

�لعامة: فر�ص �لنفقة و�إ�سقاطها)))).

�صورة �صبط اإثبات تقدير النفقة للمطلقة 

�حلمد هلل وحده، و�ل�ساة و�ل�سام على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا ..... )��سم 
�لقا�سي و�ملحكمة ح�رس ..... )��سم �ملنهي رباعياً( يحمل ..... وح�رس حل�سوره �ملر�أة 
فانة بنت فان )��س���م �ملطلقة زوجة �ملنهي �سابقاً( �مل�س���افة يف ..... و�ملعرف بها من 
قبل فان �بن فان يحمل ..... وفان بن فان يحمل ..... و�أنهى قائًا: لقد �سبق و�أن 

)21) الت�صنيف املو�صوعي 664-663/5.  
)22)  نظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر برقم م/21 يف 1421/5/20ه�.   
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طلقت زوجتي فانة بنت فان هذه �حلا�رسة مبوجب �ل�س���ك �ل�س���ادر من ..... برقم 
..... طاق���اً رجعياً وذلك بتاري���خ   /   /   14ه� وهي يف �لعدة،  و�أطلب تقدير نفقة 
لها مدة عدتها، هكذ� �أنهى، وبعر�ص ذلك على �ملطلقة �س���ادقت عليه جملة وتف�س���يًا، 
فج���رت �لكتابة لهيئة �لنظر لتقدير �لنفقة �لازمة للمطلقة خال عدتها. فوردنا �جلو�ب 
منهم برقم ..... يف ..... وقد ت�س���من �أنهم يرون �أن يقدر للمطلقة نفقة يومية قدرها 
..... طيل���ة مدة عدتها.�أ.ه����. وبعر�ص ذلك على �لطرفني ق���ررو� �ملو�فقة عليه، فبناء 
على ما �س���لف، فقد ثبت لدي �أن �ملطلقة فانة بنت فان ت�ستحق نفقة من مطلقها فان 
�بن فان مدة عدتها وقدرها ..... يومياً، وباهلل �لتوفيق، و�س���لى �هلل على نبينا حممد، 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم، حرر يف:   /   /   14ه�.
و�إن كانت �لزوجة حامًا فتطلب �أن تقدر لها نفقة مدة حملها، و�أن تكون هذه �لنفقة 
لولدها �إن جاء حياً مدة بقائه يف ح�سانتها، ويقرر �لقا�سي بعد تقدير �للجنة، �أو ما يتفق 
عليه �لطرفان باأن �ملطلقة ت�س���تحق نفق���ة من مطلقها: وقدره���ا ..... طيلة مدة حملها، 

وتكون هذه �لنفقة بعد والدتها لولدها منه �إن ��ستقر حياً مدة بقائه يف ح�سانتها.

وقفة:

�رسيعتنا �لغّر�ء؛ �رسيعة حفظ �حلقوق ورعايتها، ومن ذلك حق �ملطلقة بعد �نف�سالها 
عن زوجها، فقد كفلت لها �ل�رسيعة نفقة مقدرة لها وفق ما �أ�رسنا �إليه �سابقاً، وذلك الأنها 
قد حب�ست ومنعت من �لزو�ج ل�سالح �ملطلق يف فرتة �لعدة فكان لها �حلق يف نفقة تقدر 
بح�سب حالها وما ذ�ك �إال تكرمياً للمر�أة ورعاية حلقها وحفظاً ملا يجب لها، و�هلل �ملوفق، 

و�سلى �هلل على نبينا حممد.


