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نفقه در مذهب حنفی


محمد صادقی

(تاريخ دريافت1331/11/23 :؛ تاريخ پذيرش)1331/12/11 :

چکيده
نفقه عبارت است از تأمين مخارج شخصي مانند غذا ،لباس ،مسکن و امثال آن .نفقه در مورد زوجيت و قرابت مطرر مريشرود؛ نفقره در
زوجيت ،به معني وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت ،به معني وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقرارب مريباشرد.
براي وجوب نفقة زوجه به کتاب ،سنت ،اجماع و قياس استناد شده است .از کتاب به آية «وعلي المولود له رزقهن و کسوتهن برالمعرو »
بقره.233 /استناد شده که منظور ،وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است .از سنت نيز گفترار پيرامبر اکررم(ص)« :و لهرن علريکم رزقهرن و
کسوتهن بالمعرو » مورد استناد قرار گرفته است .از زمان پيامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدين بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفرا نظرر
دارند و در صورت درخواست زوجه ،قاضي حکم به پرداخت نفقه ميدهد .سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج ،عقد صحيح ،مشروط بره وجرود
احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسي شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام ،لباس و مسکن ميشرود .اطعرام زوجره برر زوج
واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجيده ميشود .براي وجوب نفقه برر زوج ،شررايطي مطرر شرده اسرت:وجرود عقرد ازدواج صرحيح
،توانايي زن براي آميزش،تمکين زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معترده نبرودن زن بره عردة وفرات.
همچنين احکام نفقه  ،يعني موضوعاتي مانند ترک انفا زوجه ،موارد سقوط نفقه ،نفقة عده ،نفقه زوجره شرخغ غايرب ،عجرز شروهر از
پرداخت نفقه ،پرداخت نفقة آينده و اختال زوجين در نفقه مورد بحث قرار ميگيرد.

کليدواژگان
نفقه ،زوجه ،زوج ،اقارب ،تمکين.

 استاديار حقوق خصوصی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران.
رايانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
نفقه عبارت است از تأمين مخارج شخصی مانند غذاا ،ببذا  ،منذون و ام ذا آن .نفقذه در مذورد
زوجيت و قرابت مطرح میشود؛ نفقه در زوجيت ،به معنی وجوب پرداخذت نفقذز زوجذه توسذ
زوج و در قرابت ،به معنی وجوب پرداخت نفقز اقارب از ارحام توس اقارب میباشد( .ابن نجيم،
624 ،4؛ کاسانی.)414 ،3،
نفقز زوجه بر زوج واجب و حقی از حقوق زن در عقذد ازدواج اسذت کذه بذه مقت ذاي عقذد
ازدواج واجب میشود ،خواه زن غنی يا فقير و منلمان يا غير منلمان باشد.
براي وجوب نفقز زوجه به کتاب ،سنت ،اجماع و قيا
«وعلي املولود له رزقهن و سونو

استناد شذده اسذت .از کتذاب بذه آيذز

عملون و » بقره.322 /استناد شده که منظور ،وجذوب نفقذز زوجذه بذر

عهدة زوج است.
از سنت نيز گفتار پيامبر اکرم(ص)« :و هل عليکم رزقه و سونو عملون و » مورد استناد قرار گرفته
است .از زمان پيامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدين بر وجوب نفقز زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند
و در صورت درخواست زوجه ،قاضی حوم به پرداخت نفقه میدهد ( کاسانی.)414 ،
الف) سبب وجوب نفقة زوجه

سبب وجوب نفقز زوجه بر زوج ،عقد صحيح ،مشروط به وجود احتبا

(بودن زن در منز شوهر

و دسترسی شوهر به او) است؛ بنابراين عقد ازدواج سبب مباشر براي وجوب نفقز زوجذه بذر زوج
نينت (چنانکه در مهر ،خود عقد باعث وجوب است) ،بلوه احتبا

زوجذه و تموذين و اطاعذت

زوجه از زوج سبب وجوب نفقه است تا زوج بتواند از حقوق زوجيت استفاده کند.
بنابراين اگر عقد فاسد باشد ،نفقه واجب نينت ،اما اگر شذوهر بذه زن نفقذه باذردازد و سذا
معلوم شود که عقد فاسد بوده؛ م الً به زن نفقه پرداخته و معلوم شود خواهر رضاعی او بوده است،
در صورتی که نفقز پرداخت شده به حوم قاضی باشد به مقداري که پرداخته رجوع میکند اما اگر
به حوم قاضی نبوده نمیتواند رجوع کند؛ چون احتما تبرع میرود ( کاسانی414 ،؛ بدران.)634 ،
تحقق احتبا

به اين است که زوجه خود را حقيقتاً يا حوماً تنليم کنذد؛ يعنذی مهيذاي رابطذز
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جننی و اطاعت از زوج باشد .اگر زوجه در حابتی باشد که استمتاع از او ممتنع است م الً صذ يره
باشد که صالحيت براي امور زناشويی ندارد يا با نشوز و نافرمانی احتبا

را از بين ببذرد منذتحق

نفقه نينت ،هرچند ازدواج آنها صحيح باشد( .کاسانی.)414 ،
ب) مصاديق نفقة زوجه

نفقز زوجه شامل اطعام ،ببا

و منون میشود .اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حنب حا

هر دو سنجيده میشود.
در مورد اطعام ،آيا فق تهيز مواد اوبيه بر زوج واجب است و زن بايذد آنهذا را باذزد و غذاا را
آماده نمايد يا بر شوهر واجب است که غااي آماده براي زن فراهم نمايد؟
اين امر تابع حا زن است؛ اگر زن از خانوادهاي است که خودشان کار نمیکنند يا بيماري دارد
که نمیتواند کار کند ،شوهر بايد غااي آماده تهيه کند .اما اگر زن قادر بر پخت و پذز غذاا باشذد،
بايد خودش انجام دهد و نمیتواند در برابر آن اجرت بگيرد .معيار در اين زمينه عرف اسذت؛ اگذر
عرف زن را از کنانی میداند که کار نمیکننذد ،بايذد بذه عذرف عمذل شذود (ابنذباعی656،؛ ابذن
نجيم662،؛ ابجزيري.)226،
اما ببا  ،در هر نيم سا يک بار بايد براي زن تهيه شود ،مگر اينکه ابتذداي ازدواج باشذد کذه
زن قبل از نصف سا میتواند مطاببه کند .ببا

بايد متناسب با فصل باشذد .منظذور از ببذا  ،هذر

چيزي است که بدن با آن پوشيده میشود و شامل جوراب و روسري نيز میگردد .همان.
تأمين منون متناسب با وضعيت زن نيز بر شوهر واجب است .اين منون بايد خابی از اهل و
فرزندان شوهر باشد ،مگر طفلی که معناي آميزش را نمیفهمد .اين در صورتی است که زن راضی
نشود ،اما اگر به سوونت به همراه اهل و خانوادة شوهر راضی شود ،صحيح است.
مرد می تواند زن را از سوونت به همراه اهل خودش منع کند ،هرچند فرزند زن ،ص ير باشذد و
حتی میتواند زن را از شير دادن و تربيت آن کودک منع کند .اين در صذورتی اسذت کذه در خانذز
شوهر باشد ،خواه ملوی يا استيجاري باشد .امذا اگذر در منذز خذودش باشذد ،مذرد نمذیتوانذد از
سوونت اهل زن جلوگيري کند و فق میتواند از شير دادن و تربيت کودک منع کنذد؛ چذون ايذن
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کار او را از شوهرداري بازمیدارد (ابن نجذيم .)644 ،منذون بايذد مشذتمل بذر اموانذات و بذوازم
متناسب با حا زن بوده و هوو در آن نباشد و شوهر نمیتواند او را بذه سذوونت در منذونی کذه
هوو در آن زندگی میکند ،مجبور کند ،هرچند در اطاق منتقلی باشد؛ چذون وجذود هذوو موجذب
اذيت او میشود ،اما اگر زن راضی شود که در اطاقی کنار هوو ساکن شود بايد بين آنهذا منذاوات
در سوونت رعايت گردد ،به طوري که هيچ کدام بر ديگري امتياز نداشذته باشذد .اگذر يوذی را در
خانهاي منتقل ساکن میکند ،بايد ديگري را نيز در خانهاي منذتقل سذاکن سذازد ( کاسذانی454،؛
ابنباعی.)661،
وقتی زن در منز شوهر ساکن شود ،شوهر حق دارد که زن را با خود به منذافرت ببذرد و زن
نمیتواند امتناع کند ،مگر در دو حابت:
1ذ در عقد شرط کرده باشد که از شهر خودش به جاي ديگري منتقل نشود؛
6ذ براي قاضی ثابت کند که سفر يا انتقا به همراه شوهر موجب اذيت جنمی ،يذا شذرافتی او
می گردد و شوهر قصد اضرار به او دارد .در اين صورت قاضی به زن اجازه میدهد کذه بذا
زوج سفر نوند ( ابنباعی.)666 ،
اگر زوج ،توانمند و زوجه از کنانی است که در منز پدري کار نمیکرده ،زوج بايد براي وي
خادم بگيرد و نفقز خادم بر عهدة زوج است؛ زيرا نفقز خادم از توابع نفقز زوجه محنوب میشود.
اگر زوج از گرفتن خادم امتناع کند ،قاضی اجرتی براي خادم زوجه تعيين مذیکنذد ،امذا اگذر زوج
معنر باشد ،نفقز خادم زوجه بر عهدة زوج نينت؛ چون آنچه بر زوج معنر واجب است ،حداقلِ
مقدار کفايت از نفقه است و خادم از امور کمابی محنوب میشود؛ بنابراين در اين صورت زوجذه
خودش بايد خادم بگيرد.
اما در صورتی که زوجه از کنانی است که خودشان کار کرده و امور منز را انجام مذیدهنذد،
خادم بر عهدة زوج نينت.
زوج نمی تواند خادم زوجه را اخراج و خادم ديگري را جايگزين او کنذد؛ زيذرا مموذن اسذت
زوجه فق به خادم خود اطمينان داشته باشد ،مگر اينکذه خذادم صذابح يذا امذين نباشذد .در ايذن
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صورت زوج میتواند به جاي او خادم صابح و امين برگزيند و رضايت زوجه شرط نينت.
از ديدگاه ابوحنيفه و محمد ،تأمين بيشتر از يک خادم بر عهدة زوج نينت؛ چذون يذک خذادم
کفايت میکند ،اما ابويوسف میگويد :در صورتی که زوج توانمند باشد ،نفقز دو يا چنذد خذادم در
صورت نياز بر او واجب است( .بدران.)656 ،
مراجعه به نصوص شرعيه و کتب فقهی نشان میدهد که نفقه عبارت است از خوراک ،پوشاک
و منون؛ چنانچه آيز شريفه «و علی ابموبود به رزقهن و کنوتهن بابمعروف» بقره 633 /و روايت
نبوي «علی ابزوج ان يند جوعتها و ينتر عورتها» اين مطلب را بيذان مذیدارد و بذه هزينذز دارو و
درمان اشاره نشده است .از حنفيه نقل شده که در حابت تنازع دارو بر عهدة زوج نينت.
برخی نوينندگان در اين زمينه گفتهاند :شرع موارد نفقه را تعيين نورده ،وبذی بذر زوج واجذب
نموده و تعيين مقدار آن را به عرف واگاار کرده است؛ بنابراين دربارة هزينز دارو و درمان بايد بذه
حوم عرف مراجعه کرد .بدون شک اهل عرف ،شوهري را که توانمنذد بذوده و ننذبت بذه درمذان
زوجه و تأمين هزينههاي آن کوتاهی کند ،مامّت مینمايند؛ چنان چه اگر پدر از تأمين هزينز درمان
فرزندان خود و اجرت طبيب خودداري ورزد ،مورد مامت اهل عرف قرار مذیگيذرد؛ بنذابراين بذر
طبق نظر عرف ،هزينز دارو و درمان بر شوهري که توانذايی پرداخذت دارد واجذب اسذت (بذدران،
 .)651همچنين تأمين هزينز نفا

(والدت) بر عهدة زوج است.

ج) معيار تعيين نفقة زوجه

اگر زوجين غنی يا معنر باشند اختالفی نينت؛ يعنی در حابت غنی به نفقز آن و در حابت اعنذار
به نفقز اعنار تعيين میگردد ،اما اگر يوی توانمند و غنی و ديگري معنر باشد دو نظريه است:
 .1بر حنب حا هر دو تعيين میشود؛ يعنی نفقز متوس در نظر گرفته میشود .بنذابراين اگذر
شوهر غنی باشد بايد نفقز متوس ؛ يعنی زائد بر حا زن و کمتر از حا خودش را باردازد،
اما اگر شوهر فقير باشد نفقز متوس بر او واجب است ،اما چون به اندازة نفقز فقير قذدرت
دارد ،همان را میپردازد و مابقی به عنوان دين در ذمهاش باقی مذیمانذد (ابذن نجذيم624 ،؛
کاسانی436 ،؛ ابجزيري.)224،
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 .6فق حا زوج معتبر است؛ اگر مرد غنی و زن فقير باشد مذرد بايذد نفقذز غنذی و مؤسذر را
باردازد و اگر مرد فقير باشد ،نفقز معنر بر مرد واجب است.
هر دو نظر صحيح است ،اما نظريذز دوم تذرجيح دارد (ابنذباعی 656 ،و 653؛ کاسذانی 436 ،و
.)431
براي تعيين نفقه ،قاضی به حا زوجه توجه نموده؛ اگر مصلحت زوجه در اين باشد که کاالهذا
و مواد غاايی به او داده شود به آن حوم میدهد و اگر مصلحت او در پرداخت پو باشد حوم به
پرداخت پو مینمايد .پو بر طبق نقد بلد تعيين میشود ،اما تعيين پو خاص براي هميشذه الزم
نينت ،بلوه براي هر زمان براسا

مصلحت میتوان تعيين نمود.

اگر شوهر کارمند بوده و حقوق ماهانه داشته باشد ،نفقه به صورت ماهانه و اگر کارگري اسذت
که هر هفته مزد میگيرد به صورت هفتگی و اگر کشاورزي اسذت کذه محصذو سذاالنه دارد ،بذه
صورت ساالنه تعيين میشود.
اگر در عقد ازدواج شرط نمايند که نفقز خاصی پرداخت نشود ،بلوه طعذام را بذا هذم اسذتفاده
نموده و شوهر در زمنتان يک ببا

و در تابنتان يک ببا

بدهد به اين شرط عمذل نمذیشذود و

زن بعد از آن میتواند درخواست تعيين نفقه نمايد (ابجزيري 224 ،و .)224
د) شرايط وجوب نفقه

براي وجوب نفقه بر زوج ،شرايطی مطرح شده است:
بند اول :وجود عقد ازدواج صحيح

زنی که به عقد فاسد ازدواج کرده و همچنين زنی که به شبهه بدون عقد با او آميذزش شذده باشذد
نفقه ندارد؛ چون فاقد شرط اوّ از شروط وجوب نفقه هنتند .يعنی عقد ازدواج صحيح ندارنذد و
همچنين سبب وجوب نفقه که احتبا

مشروع است محقق نمیشود؛ زيرا کنی که با عقذد فاسذد

با زنی ازدواج کرده يا آميزش به شبهه داشته باشد نمیتواند آن زن را نگهدارد ،بلوه واجذب اسذت
بين آنها تفرقذه اي جذاد شذود و اگذر خودشذان جذدا نشذدند قاضذی بذين آنهذا جذدايی مذیافونذد؛
(الجزيري176،؛ بدارن.)321 ،بنابراين اگر عقد فاسد يا باطل باشد و مرد نفقه بدهد سا

فنذاد يذا
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بطالن عقد ظاهر شود ،مرد حق دارد به مقداري که نفقه داده به زن رجوع نمايد؛ زيرا نفقه در برابر
حب

زن و محدود بودن در منز  ،بر شوهر واجب است و زنی که عقد او فاسد است حبنذی بذر

او نينت(.بدران .)635 ،اگر گفته شود در صورت آميزش ،زن بايد عده نگه دارد و در ايام عده زن
در حا حب

است؛ بنابراين منتحق نفقه است؛ جواب داده میشود که حب

زن در اين ايذام بذه

سبب عقد ني نت ،بلوه به خاطر محافظت بر فرزند و ننل است ،پ

نفقه بر شوهر واجب نينت.

همچنين اگر شوهر غايب بوده و زن با مرد ديگري ازدواج کند ،سا

شوهر پيدا و حاضذر شذود،

نواح دوم فاسد است و قاضی بين آنها جدايی میاندازد و با آميزش مبتنی بر عقد فاسذد ،زن بايذد
عده نگهدارد ،اما نفقهاي براي زن بر عهدة شوهر دوّم نينت .اگر زن با مردي ازدواج کند در حابی
که در عدة ديگري است و با او آميزش کند سا

قاضی بين آنها جذدايی افونذد نفقذز زن در ايذام

عده بر عهدة شوهر اوّ است( .ابجزيري.)246 ،
بند دوم :توانايي زن براي آميزش

براي اين منظور سن خاص شرط نينت ،بلوه بر حنب حا زوجه است؛ زيرا گاهی ص ير اسذت
اما توانايی آميزش دارد و گاهی کبير است ،اما اين توانايی را ندارد .بنابراين اگر زوجز ص يره ،توان
آميزش داشته باشد و خود را تنليم شوهر کند ،پرداخت نفقه بر شذوهر واجذب اسذت .اگذر زوج،
ص ير بوده و با آميزش آشنايی نداشته باشد ،نفقه در ما ص ير واجب اسذت نذه مذا پذدر و اگذر
ص ير ما ندارد ،پدر ملزم به پرداخت نفقز زوجز او نينت ،وبی ملزم به استدانه و پرداخذت نفقذه
میباشد و هنگام بلوغ و توان مابی ص ير ،می تواند از اموا او به مقداري که هزينذه کذرده ،مطاببذه
نمايد .در صورتی که زن ،بدون توان آميزش ،خواستار مباشذرت و اسذتمتاع باشذد؛ ماننذد رتقذاء و
قرناء ،نفقه بر شوهر واجب است .همچنين اگر توان آميزش و صالحيت براي استمتاع نداشته ،امذا
صالحيت براي خدمت و ان

گرفتن داشذته و شذوهر ،او را در خانذه نگهذدارد ،نفقذهاش واجذب

است (.بدران.)635 ،
بند سوم :تمکين زن

زن بايد خود را تنليم کرده و تموين نمايد ،واال ناشزه بوده و نفقه نذدارد؛ ناشذزه زنذی اسذت کذه
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بدون اذن شوهر و به غير حق از منز خارج شده يا از تنذليم خذود امتنذاع کذرده و داخذل منذز
شوهر نشود ،اما اگر در آميزش اطاعت نوند ،هرچند اين کذار حذرام اسذت ،موجذب سذقوط نفقذه
نمیشود؛ چون حب

که موجب استحقاق نفقه است وجود دارد.

اگر زن در منزبی که ملک خودش میباشد ،سذوونت داشذته و از ورود شذوهر ممانعذت کنذد،
ناشزه محنوب میشود .اگر بدون اذن شوهر خارج شده يا منافرت و سا

برگشذت کنذد ،نفقذه

عود مینمايد .منظور از اين که گفته شد ،زن به غير حق خارج شود ،مواردي اسذت کذه زن بذراي
خروج ،دبيل و مجوز شرعی نداشته باشد ،اما در مواردي که به حق بوده و دبيذل و مجذوز شذرعی
دارد؛ مانند اينکه شوهر مهر را نارداخته يا زن براي ديدن پدر و مادرش خذارج شذده باشذد ،نفقذه
ساق نمیشود( .ابجزيري 246 ،و ).241
بند چهارم :عدم ارتداد زن

در صورتی که زن مرتد شود ،نفقهاش ساق میشود .ايذن بذرخالف جذايی اسذت کذه زن ذمذی و
شوهر منلمان باشد .در اين حابت نفقز زن ،خواه در دوران زوجيت و خواه در عده ،واجب است.
در صورتی که زن مرتد ،توبه کرده و اسالم آورد و در حا عذده باشذد ،نفقذهاش عذود نمذیکنذد.
برخالف زن ناشزه؛ چون ارتداد موجب جدايی شده و جدايی از جانب زن است؛ بنابراين نفقذهاش
باطل میشود و وقتی نفقه با جدايی باطل شد عود نمیکند ،وبی نشوز امر عارضی است و موجذب
توقف نفقه شده ،اما باطل نمیشود .بنابراين اگر زن مطلقه باشد و در عده ،بدون اذن شوهر خذارج
شود ،نفقهاش متوقف شده ،اما باطل نمی گردد و در صورت بازگشت بذه اطاعذت ،نفقذه نيذز عذود
میکند.
اگر زن را طالق دهد و در ايام عده ،زن مرتد شود ،نفقز عده ساق میشود و اگر توبه کذرده و
اسالم آورد ،نفقهاش برنمیگردد( .همان ،ص.)241
بند پنجم :عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن

اگر زن با پنر شوهر يا پدر شوهر رابطه داشته و تموين نمايد يا او را به شذهوت بمذ

کنذد ،زن

جدا شده و نفقهاش ساق میشود؛ چون کاري کرده که موجب جدايی شده و جدايی از جانذب او
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و مبطل نفقه است .اگر زن در عدة طالق چنين کاري کند؛ اگذر در طذالق رجعذی باشذد ،نفقذهاش
ساق میشود اما اگر در طالق بائن يا در عدة فنخ باشد ،حق نفقه و سونی دارد.
بند ششم :معتده نبودن زن به عدة وفات

با توجه به مطابب فوق ،در  16مورد زن نفقه ندارد؛
 .1ناشزه؛
 .6مرتد؛
 .3تموين به پنر يا پدر شوهر يا هر چيزي که موجب حرمت مصاهره شود؛
 .4در عدة وفات؛
 .5معقود به عقد فاسد؛
 .2زنی که توان آميزش ندارد (ص يره)؛
 .4زندانی؛
 .4مريض ،در صورتی که زفاف نورده باشد؛ بنابراين اگر بعذد از ازدواج و قبذل از آميذزش زن
مريض شود به طوري که نتواند به خانز شوهر بيايد ،نفقهاش ساق است؛ چذون تنذليم در
اين حابت منتفی است ،اما اگر در خانز شوهر مريض شود ،شوهر بايد نفقهاش را باردازد؛
 .4اگر شخصی ،زن شوهرداري را غصب کرده و بربايد ،پرداخت نفقه بر شوهر واجب نينت؛
 .16زن میتواند براي حج واجب به همراه محرم ،هرچند بدون اذن شذوهر ،خذارج شذود ،امذا
نفقه ندارد؛ به خاطر اينکه حب

کردن زن منتفی است مگر اينکذه شذوهر نيذز بذه عنذوان

حاجی با او خارج شود که در اين صورت نفقزح ر بر شوهر واجب است نه نفقز سذفر و
نفقز اضافی سفر بر عهدة خود زن است( .بدران.)327 ،
از مطابب فوق روشن میگردد که مالک نفقه ،حذب

زن در منذز شذوهر (بابفعذل يذا بذابقوه)

است؛ بنابراين براي وجوب نفقه ،آميزش را شرط نوردهاند ،چنانکه مطاببز آميزش از جانب شوهر
نيز شرط نينت ،بلوه اگر زن ،تمام مهريه را گرفته باشد ،در صورت مطاببز آميزش از سوي شوهر،
نبايد از آن امتناع کند.
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در صورتی که زن ،محبو

در خانه باشد و بدون اذن خارج نشود ،تموذين زن بذا درخواسذت

شوهر و نيز بابغ بودن شوهر ،براي پرداخت نفقه شرط نينت (ابجزيري.)246 ،
هـ ) احکام نفقه

در اين قنمت ،موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه ،مذوارد سذقوط نفقذه ،نفقذز عذده ،نفقذه زوجذه
شخص غايب ،عجز شوهر از پرداخت نفقه ،پرداخت نفقز آينده و اختالف زوجين در نفقذه مذورد
بحث قرار میگيرد.
بند اول :ترک انفاق به زوجه

اگر شوهر نفقز زوجه را پرداخت نوند؛ م ل اينکه غايب بوده يا امتناع کند ،نفقه ننبت به گاشذته،
مطاببه نمیشود ،بلوه با گاشت زمان نفقه ساق میشود ،مگذر ايذنکذه کمتذر از يذک مذاه باشذد.
ابجزيري ،پيشين ،ص.244
اما اگر به قاضی مراجعه و نفقه توس وي تعيين گذردد ،نفقذه تبذديل بذه ديذن شذده و سذاق
نمیگردد ،مگر با موت يوی از زوجين يا طالق و ام ا آن؛ چون بعد از تعيين نفقه توس قاضذی،
زن مابک آن شده و می تواند در آن تصرف نمايد و اگر از ما خود يا ديگري خرج کند ،میتوانذد
به مقدار تعيين شده رجوع کند ( بدران.)656 ،
در صورتی که زن به قاضی مراجعه نموده و دعوي ترک انفاق را مطرح سازد؛ اگر شوهر ثابذت
کند که نفقه را پرداخته است ،دعوي زن رد میشود .اما اگر ثابت شود کذه زوج از پرداخذت نفقذه
امتناع نموده و زوجه نيز از تهيز هزينههاي خود عاجز است ،قاضی در حا زوج جنتجو میکنذد؛
اگر زوج توانمند بوده و ما موجود داشته باشد ،قاضی آن ما را اجباراً فروختذه و ثمذن آن را بذه
عنوان نفقه به زوجه میدهد ،وبی اگر مذا موجذود نداشذته و توانمنذدي او ثابذت شذده باشذد ،در
صورتی که زوجه درخواست حب

زوج را نمايد ،قاضی او را حب

می کند تا وادار بذه پرداخذت

نفقز زوجه گردد .براي حب  ،مدت معينی در نظر گرفته نشده است و بذر حنذب نظذر قاضذی بذا
اختالف موارد ،تفاوت پيدا میکند.
حب

زوج مانع از فروش اموا موجود نينت؛ بنابراين اگر مابی از او پيدا شود فروخته شده و

نفقه در مذهب حنفي 101  .........................................................................................................................................

نفقه از آن تأمين میشود و سا

شوهر آزاد میگردد .در صورتی که زوج ،محجور باشذد ،نفقذه از

وبی او خواسته میشود و در صورت امتناع از پرداخت نفقه از محل اموا زوج ،حب

میشود.

در صورتی که زوج معنر بوده و قادر بر پرداخت نفقز تعيين شده به زوجه نباشد و زوجذه بذه
خاطر عدم پرداخت يا امتناع از پرداخت ،تقاضاي حب
اعنار زوج ،او را حب

زوج را نمايد ،قاضذی در صذورت ثبذوت

نمیکند .در اين صورت زوجه با امر قاضی قرض میکند.

اگر کنی براي قرض گرفتن يافت نشود ،قاضی اقارب زوجه را امر به قرض دادن مذیکنذد .در
صورتی که از کنی قرض گرفته شود ،قرض دهنده هنگام توانايی شوهر به او مراجعه خواهد کرد.
پيشين ،ص.653
فايدة دستور قاضی به استدانه در دو حابت روشن میشود:
 .1قرض دهنده میتواند دين خود را از زوج يا زوجه بازستاند ،امذا بذدون اذن قاضذی ،قذرض
دهنده نمیتواند به زوج مراجعه کند و فق حق رجوع به زوجه را دارد؛
 .6نفقه قرض گرفته شده با موت يوی از زوجين ساق نمیشود.
اگر زن قبل از تعيين نفقه توس قاضی ،شوهر را از پرداخت نفقه ابذراء کنذد ،صذحيح نينذت؛
چون قبل از تعيين ،دين نشده ،پ

ابراء معنی ندارد ،اما بعد از تعيين ،ابراء صحيح است.

اگر شوهر ،او را در برابر اينکه نفقز عده را ابراء کند ،طالق دهد ،ابذراء صذحيح اسذت؛ چذون
ابراء در برابر عوض است و شوهر آن را براي خود مابک میشود ،يعنذی قبذل از وجذوب ،اسذتيفا
میکند ،بر خالف ابراء بدون عوض که اسقاط شئ قبل از وجذوب بذوده و صذحيح نمذیباشذد .در
صورتی که بعد از تعيين نفقه ،شوهر را ابراء کند ،ابراء هم ننبت به نفقز گاشته و هذم ننذبت بذه
نفقز آينده صحيح است( .ابجزيري244 ،؛ بدران.)626 ،
بند دوم :موارد سقوط نفقه

نفقه با موت يوی از زوجين ساق میشود ،مشروط بر اينکه قاضی ،زن را امر بذه اسذتدانه نوذرده
باشد ،که در اين صورت ،نفقه مقرر میشود (.کاسانی.)434 ،
ننبت به سقوط نفقز پرداخت نشده با طالق ،اختالف است .و نظر صحيح ،عدم سقوط نفقه با

 .................................................... 019فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال دوم ،شماره  ،7پاييز 0941

طالق است .در طالق رجعی که روشن است ،اما در طالق بائن ،نيز سقوط نفقذز پرداخذت نشذده،
وسيلهاي براي سوءاستفادة مردان ،براي از بين بردن حقوق زنان میشود( .ابجزيري.)246 ،
يوی از موارد سقوط نفقه ،نشوز زن میباشد که الزم است توضيح بيشتري راجع بذه مفهذوم و
مصاديق آن داده شود.
زوجز ناشزه ،زنی است که بدون حق و دبيل شرعی از شوهر اطاعت نورده و بدون اذن شذوهر
و دبيل شرعی از منز خارج شود.
نشوز شامل موارد زير میشود( :بدران.)634 ،
 .1چنانچه زوجه از انتقا به منز زوج بدون حق و دبيل شذرعی امتنذاع ورزد ،در حذابی کذه
شوهر براي او منز مناسب آماده نموده و او را به انتقا به منز ماکور دعوت کرده است،
اما اگر امتناع زوجه از انتقا  ،به دبيل مشروع باشد؛ مانند ايذنکذه شذوهر مهريذز نقذد او را
نارداخته است ،در اين حابت نفقه بر عهدة زوج بوده و ساق نمیشود.
 .6زوجه بعد از اينکه به منز شوهر رفت ،بدون دبيذل شذرعی و اذن شذوهر از منذز خذارج
شود ،خواه مدت کوتاه يا طوالنی باشد ،اما اگر خروج از منز به دبيل شذرعی باشذد؛ م ذل
اينکه منز مناسب نينت يا افراد ديگري هم در منز زندگی میکنند ،زوجه ناشزه نبوده و
حق نفقه دارد.
 .3اگر زوج با اذن زوجه در منز زوجه زندگی کند ،وبی زوجه از ورود او ممانعذت نمذوده و
درخواست انتقا به منون ديگر نيز نداشته و فرصتی براي جنتجو بذه او ندهذد نفقذهاش
ساق میشود؛ چون منع از ورود شوهر بذدون درخواسذت منذون ديگذر و دادن فرصذت
کافی ،خروج از اطاعت شوهر محنوب میشود ،اما اگر زوجه از شوهر درخواست نمذوده
که او را به منز ديگر (منز شوهر) يا منزبی که براي او اجاره میکند انتقا دهذد و مذدت
کافی براي انتقا به منز شوهر يا براي جنتجوي منز اسذتيجاري بگذارد و شذوهر او را
منتقل ننازد ،در اين صورت اگر زوجه از ورود شوهر ممانعت کند ،ناشزه نبوده و نفقهاش
ساق نمیشود( .همان.)646 ،
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اگر زوجه در منز شوهر از استمتاع خودداري کند ،هرچند شرعاً جذايز نينذت ،امذا نفقذهاش
ساق نمیشود؛ چون نفقه در برابر احتبا

و بودن زن در منز شوهر است.

 .4در صورتی که زوجه قبل از زفاف در مقابل دين يا جريمهاي ،هرچند به ظلم ،حب
عاجز از پرداخت دين باشد ،منتحق نفقه نينت؛ زيرا حق احتبا

زوج فوت شده است و

اين منأبه ارتباطی به شوهر ندارد ،اما اگر ننبت به حقی که شوهر بر او دارد حب
زن نفقه دارد؛ چون فوت احتبا

شود و
شذود،

از جانب زوج بوده و او بذه فذوت حقذض رضذايت داده

است.
در صورتی که حب

زن بعد از زفاف باشد و اموان تالفی نباشد اختالف نظر است؛

ظاهر ديدگاه حنفيه عدم نفقه است؛ چون احتبا

از جانب زوجه فوت شده ،امذا از ابويوسذف

روايت شده که زن نفقه دارد؛ زيرا معاور است.
زن م صوبه نيز همانند محبو

است؛ اگذر مذردي زن ديگذري را غصذب کذرده و بربايذد،

شوهر وظيفهاي براي پرداخت نفقه ندارد؛ چون احتبا

فوت شده و شوهر در آن دخذابتی

نداشته است ،اما ابويوسف زن را منتحق نفقه میداند؛ چون مانع از جانب زن نينت.
 .5زوجه به تنهايی منافرت کند که قبالً بيان شد.
 .2زن ،صاحب حرفهاي مانند تدري  ،پرستاري ،بافندگی يا وکابت بوده و در خارج از منز به
حرفز خود اشت ا داشته باشد ،به طوري که تمام يا بخشی از روز را در خذارج منذز باشذد و
شب به منز مراجعت کند يا تمام يا بخشی از شب را خارج از منذز باشذد؛ در صذورتی کذه
زوج به اشت ا او راضی نبوده و عدم خروج يا اشت ا زن را مطاببه کند و زن امت ا نوند ،حق
نفقه ندارد؛ چون بدين وسيله احتبا

فوت شده و از اطاعت شوهر خارج شده اسذت .اشذت ا

به کار زن بعد از منع شوهر ،نشوز بوده و موجب سقوط نفقه است( .همان.)641 ،
همچنين اگر زوج از ابتدا با اشت ا زوجه موافق بوده ،وبی بعد از آن از زوجه عدم اشذت ا بذه
کار را مطاببه کرده و زوجه امت ا نورده باشد ،نفقهاش ساق میشود.
اگر زوج با اشت ا زوجه موافق باشد و او را از اشت ا بذه کذار منذع نونذد ،زن منذتحق نفقذه
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است؛ چون شوهر خودش به احتبا

ناقص رضايت داده است .شوهر نمیتوانذد زن را از اشذت ا

در منز به کاري که با حقوق زوجيت منافات ندارد ،منع کند ،مگر اينکه او را ضعيف نموده يذا از
جما او بواهد ،وبی در صورت مخابفت با منع شوهر ،ناشزه نبوده و نفقهاش ساق نمیشود؛ زيرا
خود را تنليم نموده است ،اببته شوهر حق تأديب دارد .همان ،ص.646
نفقز پرداخت نشده ،با نشوز ساق میشود ،مشروط بر اينکه زن مأمور به استدانه نبوده باشذد،
واال ساق نمیشود .اگر زن راضی شود که بر طبق نيازش به او نفقه پرداخت شود ،نفقهاي که قبالً
تعيين شده ،ساق میگردد.
بند سوم :نفقة عده

در عدة طالق رجعی ،زن منتحق نفقه است و اگر شوهر فوت کند ،عده تبديل به عدة وفات شذده
و نفقز عدة طالق که تعيين شده ساق میگردد ،مگر اينکه زن مأمور بذه اسذتدانه بذوده و بابفعذل
قرض کرده باشد ،در اين صورت ساق نمیشود (.ابجزيري.)246 ،
همچنين اگر طالق بائن باشد ،هرچند عدة طالق سوم باشد ،خواه حامله باشد يا نه ،مشروط بر
اينکه تا انق اء عده از خانهاي که براي او مهيا شده خارج نشود .اگر بذدون اجذازة شذوهر خذارج
شود ،ناشزه بوده و نفقهاش ساق میشود.
فنخ عقد صحيح هم مانند طالق است؛ چنانچه جدايی به واسطز فنخ عقد فاسد و آميزش به
شبهه باشد؛ مانند اينکه نفقه تعيين شود و در عده با ديگري ازدواج نموده و آميزش کند ،سا

بذه

جهت بطالن عقد بين آنها جدايی انداخته شود ،در اين صورت دو عده تداخل میکند ،وبی نفقه بر
عهدة زوج اوّ است؛ چون گرچه آميزش با نواح فاسد موجب عده میشود ،وبی موجب نفقز عده
نمیشود.
آميزش به شبهه هم موجب نفقز عده بر واطی نمیشود و نفقز عده بر زوج اوّ واجذب اسذت،
مشروط بر اينکه از خانهاي که عده را در آن میگاراند خارج نشود واالّ نفقه ساق میگردد.
اگر شوهر طوري غايب شود که تصور فوت او برود و زن با ديگري ازدواج نمذوده و آميذزش
کند ،سا

شوهر حاضر شود ،بين زن و شوهر دوّم جدايی میافتد و از او عده نگذه مذیدارد و در
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دوران عده ،نفقه بر عهدة هيچ يک نينت؛ چون اوّبی او را طالق نداده پ

عده از جانب او نينت

و ازدواج دوم که فاسد است موجب عده بوده اما موجب نفقه نينت ( .ابجزيري.)243 ،
در صورتی که جدايی به سبب فوت زوج باشد ،زن در ايام عده ،خواه حامله باشد يا نذه ،نفقذه
ندارد .اگر مطلقه ادعا کند که طهرش ادامه داشته و حيض نشده ،قو او با يمين پايرفته میشود و
نفقهاش تا اثبات تمام شدن عده ،ادامه میيابد؛ يعنی بينهاي بر نزديک بودن پايان عده شهادت دهد.
اگر زن ادعاي حامله بودن نمايد ،از زمان طالق تا دو سا نفقه دارد .بعذد از گاشذت دو سذا
اگر معلوم شود حامله نبوده ،شوهر نمیتواند به مقداري که نفقه داده به او رجوع کند.
بند چهارم :نفقة زوجة شخص غايب

منظور از غايب شخصی است که اح ار او به دادگاه براي رسيدگی به دعوي ممون نباشد خواه از
شهري که زوجه در آن است غايب شده و خذواه در همذان شذهر مخفذی باشذد و خذواه غيبذت او
نزديک يا دور باشد (.ابن منظور  ، 366 ،فراهيدي ) 44 ،
در صورتی که زوج ،غايب و ما موجودي که از جن

نفقز پرداختی به زوجذه اسذت ،داشذته

باشد؛ م الً پو نقد يا غالّت ،در اين حابت ،اين ما نزد زوجه يا شخص ديگري است؛ م ل اينکه
نزد شخصی وديعه بوده يا از کنی طلب داشته باشد؛ اگر مذا موجذود نذزد زوجذه باشذد ،زوجذه
میتواند بدون مراجعه به قاضی ،به مقدار کفايت خود براي نفقه از آن ما بردارد و اگر بذه قاضذی
مراجعه کرده و اثبات زوجيت کند و تقاضاي تعيين نفقز خذود را از مذا موجذود شذوهر نمايذد و
قاضی علم به زوجيت پيدا کند ،قاضی نفقه را براي او تعيين نموده و به او اجذازة اسذتيفاء از مذابی
که نزد او میباشد میدهد .درواقع اينجا ق اوت بر عليه غايب نينت ،بلوه کموی به زوجه اسذت
تا به حقض برسد( .بدران.)654 ،
اما اگر مابی که از جن

نفقه است نزد زوجه نينت ،بلوذه نذزد شذخص ديگذري اسذت؛ م ذل

اينکه نزد بدهوار يا نزد کنی وديعه است .در اين صورت زوجذه بذه دادگذاه مراجعذه کذرده و از
قاضی تقاضاي تعيين نفقه از اين ما را مینمايد و قاضی براي او از اين ما نفقه تعيين کرده و بذه
شخصی که ما نزد اوست امر میکند که مقدار تعيين شده از ما غايب را به زوجز او بدهد .ايذن
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در صورتی است که شخصی که ما نزد اوست زوجيت بين آنها را قبو داشذته و بذه وجذود مذا
غايب نزد خودش اعتراف دارد .اما اگر شخصی که ما نزد او است منور ما و زوجيت يذا منوذر
يوی از آنها باشد؛ اگر قاضی ننبت به آنچه انوار میکند علم داشته باشد نفقه را تعيين کرده و امذر
به پرداخت نفقه از آن ما مینمايد .و اگر قاضی عابم به آن نباشد نفقه را تعيين نمیکند و از نظذر
ابوحنيفه و صاحبين (محمد و ابويوسف) دعوي زوجه پايرفته نمیشود؛ چون از شراي صذحت و
شنيدن دعوي ،وجود خصم در دعوي است و در اين حابت خصمی وجود ندارد تا دعذوي شذنيده
شود و بينه براي اثبات آورده شود .اما زفر گفته است :دعوي شنيده میشود و زوجذه بايذد وجذود
مابی را که انوار شده ،اثبات کند و در صورت اثبات ،قاضی حوم به پرداخت نفقه از ما میکند و
به شخصی که ما نزد اوست امر به پرداخت نفقه میشود .اما حوم به پرداخت نفقه ،ق اوت عليه
غايب نينت ،بلوه کمک به زوجه براي رسيدن به حق خودش میباشد( .همان.)655 ،
در صورتی که ما موجودي که غايب به جا گااشته از جن

نفقز زوجه نباشد؛ مذ الً زمذين و

خانه باشد ،قاضی نفقه را تعيين کرده و زوجه ،از محل درآمد ايذن امذالک ،نفقذز خذود را اسذتيفاء
میکند ،اما اين اموا  ،براي اجراي حوم نفقه ،به فروش نمیرسد؛ زيرا از نظر ابوحنيفه ما شخص
مديون حاضر ،در صورت امتناع از پرداخت دين فروخته نمیشود ،بلوه شخص ،حب
دين را پرداخت کند ،پ

میشود تذا

به طريق اوبی ما شخص غايب نيز بذراي پرداخذت ديذنض بذه فذروش

نمیرسد؛ اما ابويوسف و محمد فروش ما مذديون را در صذورتی کذه حاضذر اسذت و امتنذاع از
پرداخت میکند ،جايز داننتهاند ،وبی در مورد غايب ،چون امتنذاع از پرداخذت او معلذوم نينذت،
ايشان نيز بيع ما شخص غايب را جايز نمیدانند.
اگر شوهر غايب بوده و مابی نداشته باشد و زن از قاضی تقاضاي نفقه کنذد ،دادگذاه نفقذز او را
تعيين نموده و به او اجازة استدانه میدهد ،مشروط بر اينکه اثبات زوجيت نموده يا قاضذی بذه آن
علم داشته باشد .اگر کنی پيدا نشود که قرض بدهد ،قاضی اقارب زن را (کنانی کذه در صذورت
عدم ازدواج زن ،نفقز زن بر عهدة آنها بود) امر به پرداخت نفقه میکند و اگر امتنذاع کننذد ،آنهذا را
حب

میکند تا امت ا نمايند .در اين حابت کنی که به زن قرض میدهد حق مراجعه به شذوهر را
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دارد؛ زيرا دينی است که بر عهدة شوهر میباشد و بايد پرداخت کند(.بدران652 ،؛ ابجزيري،244 ،
منلم  655 ،؛ بخاري  ،321 ،ابن حنبل .)615 ،
قاضی در تمامی موارد ماکور که نفقز زوجز شخص غايب را تعيين مذیکنذد ،بايذد حذق زوج
غايب را نيز مراعات نمايد؛ يعنی از زوجه کفيل بگيرد تا ضامن مابی که به عنذوان نفقذه مذیگيذرد،
باشد و در صورتی که شوهر بازگشت و روشن شد که زوجه منتحق نفقه نبوده است به زوجه يذا
کفيل مراجعه شود ،بلوه قاضی به اخا کفيل اکتفا ننموده و زوجه را به اينکه شوهر غايب نفقذهاي
براي او باقی نگااشته و نيز زن ناشزه نينت يا مطلقهاي که عدهاش مننتفی شده نمیباشد ،سذوگند
میدهد و اگر زن از سوگند خوردن يا کفيل دادن امتناع کند ،قاضی حوم به پرداخت نفقذه از مذا
شوهر غايب نمیکند( .بدران)652 ،
آيا زن میتواند مطاببز کفيل نمايد که بذه جذاي شذوهر پرداخذت نفقذه را عهذدهدار شذود؟ زن
میتواند مطاببز کفيل کند که اگر شوهرش غايب شد براي يک ماه نفقه را پرداخت کند ،مگر اينکه
ثابت کند شوهرش بيشتر از يک ماه غايب میشود که میتواند براي مدت غيبت ،مطاببز کفيل کند.
اگر بر اح ار کفيل تراضی کنند که تا زمانی که زوجيت برقرار است يا کمتر يا بيشذتر نفقذه را
کفابت کند صحيح است ،به شرط اينکه مبلغ نفقهاي که کفابت میکند معلوم شود.
اگر مدت تعيين نشود ،برخی گفتهاند فق براي يذک مذاه اسذت و برخذی آن را بذراي هميشذه
داننتهاند؛ بنابراين اگر بر نفقز معين تراضی کرده و شخص کفابت کند ،ملزم به پرداخت آن اسذت.
اما اگر بر نفقه خاصی تراضی نورده و شوهر کفيل آورد و او را ضامن نفقه معرفی نمايد ،برخی آن
را صحيح و کفابت را ننبت به آنچه بر عهدة زوج است ،محقق داننتهاند؛ چون هرچند نفقه معين
نشده ،وبی بعداً تعيين میشود .برخی نيز اين حابت را صحيح نمیدانند (.ابجزيري.)244 ،
بند پنجم :عجز شوهر از پرداخت نفقة زوجه

اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز شود و زن به خاطر اعنار شوهر تقاضذاي طذالق نمايذد ،قاضذی
تقاضاي زن را نمیپايرد؛ چون اعنار زوج و عجز از پرداخت نفقه ،خواه زوج غايذب يذا حاضذر
باشد مجوزي براي طالق زوجهاش نمیباشد.
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اگر شوهر توان مابی نداشته (معنر باشد) ،اما از زن ديگر فرزندي که توان مابی دارد يا برادر و
عمويی که توان مابی دارد ،داشته باشد ،نفقز زن بر عهدة شوهر است ،اما به فرزند يا عمذو امذر بذه
پرداخت نفقه میشود و اگر امتناع کند حب

میشود تا پرداخت کند و در صورتی که شوهر تذوان

مابی پيدا کرد مقدار نفقز پرداختی توس آنها را بايد باردازد.
همچنين اگر شوهر ،اوالد ص ير داشته ،وبی معنر باشد ،اما فرزند يا برادري دارد که توان مذابی
دارند ،بايد آنها نفقه را پرداخته و هنگامی که شوهر توان مابی پيدا کرد به او مراجعه کننذد (همذان،
ص).246
در صورتی که فرزند پنتان زن ديگر را قبو نوند يا پدر از گرفتن دايه عاجز باشد ،زن (مادر)
بر شير دادن فرزند خود اجبار میشود ،وبی حق اجرت ابم ل دارد و هنگامی که شوهر تذوان مذابی
پيدا کرد ،مطاببه مینمايد.
بند ششم :پرداخت نفقة آينده

گاهی زوج نفقز آيندة زوجه را نيز میپردازد و در اثناء مدتی که نفقز آن پرداخت شده ،عذاملی کذه
باعث سقوط نفقه است؛ مانند فوت يوی از زوجين يا نشوز زوجه اتفاق مذیافتذد؛ در ايذن حابذت
اک ر حنفيه گفتهاند :زوج يا ورثز او حق مراجعه به زوجه و استرداد نفقز آينده را ندارند ،خواه نفقه
موجود باشد يا مصرف و تلف شده باشد؛ چون هرچند نفقه در مقابل احتبا

زوجه است ،امذا بذه

صله و هبه شباهت دارد و زوجيت مانع رجوع به هبه است (.بدران ، 626 ،عبدابوهاب .)43 ،
بند هفتم :اختالف زوجين در نفقه

اگر زوجين در انفاق اختالف داشته باشند؛ با اينکه زوج به استحقاق زن براي نفقذه اعتذراف دارد،
اما زوجه میگويد پرداخت نشده و زوج میگويد پرداخت شده ،از آنجا که زن منور اسذت ،قذو
وي با سوگند مقدم میشود.
اما اگر زوج به عدم پرداخت نفقه اعتراف دارد ،وبی مدعی عدم استحقاق زوجه يا عدم تنذليم
زوجه است ،قو زوج مقدم میشود( .همان621 ،؛ وزارة االوقاف.)365 ،
اگر زوجه مديون باشد؛ م ل اينکه زوج به او قرض داده و قرض را پ

نداده است يا مابی بذه
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او فروخته و قيمت را نداده است و همچنين زوج هم بابت نفقز مدت معينی به زوجه مديون باشد
و زوجه تقاضاي تقاص دو دين را داشته باشد ،در صورتی که دين نفقذه صذحيح باشذد (يعنذی بذه
وسيلز تراضی يا به وسيلز قاضی تعيين شده يا قاضی امر به استدانه کرده و زن نيذز بابفعذل قذرض
نموده) تقاضاي زوجه پايرفته میشود( .بلخی.)636 ،
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