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یکی از مهمترین مسائل خانواده، مسئله نفقه است که در همه مراحل زندگی چه در دوران تجرد 

در تعریف آن  و چه بعد از آن یعنی در زمان تأهل و حتی گاهی پس از انحالل آن وجود دارد

می توان به تأمین نیازمندی ها و لوازم زندگی )زوجه و والدین و فرزندان(از جمله خوراک ، 

 پوشاک ، مسکن و... اشاره داشت.

وجوب نفقه مسلم و قطعی است و هیچ کس در وجوب آن تردید نکرده است .دلیل وجوب آن 

 هم آیات و روایات و اجماع فقها است.

جه دو چیز است شرط اول دائمی بودن عقد وشرط دوم تمکین کامل زوجه شرایط وجوب نفقه زو

که منظور این است که در هر زمان و مکانی که زوج خواهان تمتع باشد زوجه تسلیم باشد.ولی 

عده ای از فقها مجرد عقد و عدم نشوز را شرط وجوب نفقه می دانند.در این مسئله میان علما 

 اخنالف نظر وجود دارد.

(صغیره بودن 3(ارتداد 2(نشوز 1موانع وجوب نفقه زوجه را نیز چند چیز ذکر کرده اند  فقها 

 (طالق بائن یا فسخ نکاح5(صغیر بودن زوج 4زوجه 

در ادامه به افراد دیگر واجب النفقه یعنی اقارب پراخته می شود که در این مورد به ادله وجوب 

(فقر نفقه 2صعودی یا نزولی، عمودی اعم از (قرابت در خط 1از کتاب و سنت و شرایط آن یعنی 

 گیر 

 (توانائی پرداخت نفقه توسط منفق اشاره شده است.3

امتیاز را مورد بررسی  6سپس به امتیازات نفقه زوجه نسبت به  نفقه اقارب پرداخته می شود که 

 قرار داده ایم.

 ( مشروط نبودن نفقه زوجه به فقر او 1

 نفقه اقارب( مقدم بودن نفقه زوجه بر 2

 (قابل پرداخت بودن نفقه گذشته زوجه 3

 (مقدم بودن نفقه زوجه بر دیون غرما4

 (حق تقاص برای نفقه زوجه5



 (متقابل نبودن انفاق در زوجین6

 در خاتمه به مورد دیگر افراد واجب النفقه یعنی مملوک مورد بررسی قرار گرفته است.
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