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والصالة والسالم على خیر األولین واآلخرین سیدنا محمد ، الحمد هللا رب العالمین

  .وعلى اله وصحبة الطیبین الطاهرینلمین المبعوث رحمة للعا
  ..أما بعد

 .ًفالطالق مباحا إذا دعت الحاجة إلیه، ولم یتیسر اإلصالح -
ًتعتبر الزوجة طالقا إذا أوقع زوجها علیها الطالق، وهو مكلف مختار لیس به  -

مانع من موانع وقوع الطالق، كالجنون والسكر ونحو ذلك، وكانت المرأة طاهرة 
 .م یجامعها فیهًطهرا ل

ًأما إذا كان الزوج مجنونا أو سكرانا، أو اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل  - ً
لمضار الطالق، ألسباب واضحة تؤید ما ادعاه من شدة الغضب مع تصدیق 
المطلقة له في ذلك أو شهادة البینة المعتبرة بذلك، فانه الیقع طالقه في هذه 

 .الصورة
ركت بیت الزوجیة، أو عدم صالحها في دینها وفي خلقها فهو إذا نشزت المرأة وت -

 .سبب من أسباب طالقها
كذلك عجز الزوج من القیام بحقوق الزوجة كالنفقة أو نحوها یكون من حق  -

 .الزوجة طلب الطالق من زوجها لتضررها بذلك
 ًوفي الختام أسأل اهللا أن یكون هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وصلى اهللا على

  .سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
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Conclusion: 

Praise be to Allah, prayer and peace on the best the first two and the 

others Prophet Muhammad sent as a mercy to the worlds and on his family 

and his divine good. 

After. 

- Divorce is permissible if the need arises to him, could not be reform. 

- Considered the wife divorced if her husband inflicted upon divorce, 

it is charged with Mukhtar has no objection to contraception and 

divorce, Kaljnon, sugar and so on, and the woman was a pure Tehra 

did not have intercourse with her in it. 

- If your spouse insane or drunk, or intensified by anger severity 

prevents him from sanity to the harmful effects of divorce, for 

obvious reasons in favor of what he claimed in anger with absolute 

to believe him in that certificate or evidence considered so, it Aiga 

divorce in this picture. 

- If women rebels, then she left the marital home, or lack of validity in 

debt is created in the cause of her divorce. 

- The pair as well as the inability to carry out the rights of the wife 

Kalnvqh or so have the right wife is seeking a divorce from her 

husband to be affected thereby. 

In conclusion, I ask God that this work is purely for Allah's sake and 

God bless our Prophet Muhammad and his family and him. 

Keyword : Parting , nachos , insolvency
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الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  .الطیبین الطاهرین

ُأما بعد َّ:  

 ومسائلة مختلفة ؛ فهي تشكل ، وبحوثه كثیرة،ّفإن أبواب الفقه اإلسالمي واسعة
فحاولت أن اختار وبرنامج العمل في شتى نواحي الحیاة، , بمجموعها مناهج البشریة 

فوقع اختیاري على ناحیة , من بین تلك البحوث ما یكون أكثر تناوال وامتزاجا بالواقع
الفراق بین الزوجین (: ، وهوالذي امتد ساحله واتسعت آفاقهعملیة من نواحي هذا الفقه 

 ؛َسائال المولى الكریم أن یهب لي التوفیق والسداد) ٕواعسار الزوجأبسبب نشوز الزوجة 
  :سبب اختیاري لهذا الموضوع ألمرینو

أو , یحسب له حسابه كل من یفكر في اإلساءة, ه موضوع نابع من الواقعّنإ – ١
ن م, التنصل من الواجبات الملقاة على عاتقهأو ، التقصیر في جانب العالقة الزوجیة 

  . احد الزوجین تجاه الزوج الثاني

  .ولته بالغ االهتماموُأ, عنایة فائقة موضوع اعتنت به الشریعة اإلسالمیة ّإنه – ٢

والحاقدین على , ولما كان من المعروف عند البعض من الجهالء والمغفلین
 ْ أنّ أن المرأة إذا تزوجت فال تملك إال،والمستشرقین وتالمیذهم, اإلسالم من المالحدة

  استعرض مدى اهتمام اإلسالمْأحببت أن, تصبر على ما ابتلیت به من  أذى الزوج
  .بالمرأة

مصحوبة , والشریعة اإلسالمیة حریصة كل الحرص على دوام عقد الزوجیة 
  :  والدلیل على ذلك قول النبي صلى اهللا علیه وسلم ،بحسن العشرة بین الزوجین
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 فسدت هذه العشرة فالفراق راحة من ْنإف، )١())الطالقبغض الحالل إلى اهللا أ ((
  .الشقاق

  :ث تقسیمه إلى ثالثة مباحث ، وخاتمة ، وتسبقهما المقدمة اقتضت طبیعة البح
  :وفیه مطلبان, بیان حقیقة الطالق ومشروعیته :المبحث األول 

  . بیان معنى الطالق وأسبابه: المطلب األول

  . التفریق بین الزوجین بسبب النشوز :المطلب الثاني

  : مطالبة؛ وفیه ثالثقها وعدم صالحها في دینها وفي خلنشوز الزوجة: المبحث الثاني

  .بیان معنى النشوز: المطلب األول  

  .أقسام النشوز: المطلب الثاني 

  .اآلثار الشرعیة المترتبة على نشوز الزوجة: المطلب الثالث

  .عجز الزوج من اإلنفاق على زوجته: المبحث الثالث 

  . تعریف النفقة ووقت وجوبها:المطلب األول

  .ب إعسار الزوجالطالق بسب: المطلب الثاني

ًوفي الختام أسأل اهللا تعالى السداد والتوفیق ، وأن یكون هذا العمل خالصا لوجهه  ْ
ِالكریم إنه نعم المولى ونعم النصیر ، وصل اهللا تعالى على سیدنا محمد وعلى آله  ّ

  .وصحبه وسلم

                                                 
، )١٤٨٩٤: (یثحد) ما جاء في كراهیة الطالق: (باب) ٧/٥٢٧( أخرجه البیهقي في السنن الكبرى )١(

حمدي بن عبد : المحقق) هـ٣٦٠:ت(أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني : الطبراني في المعجم الكبیر
 ).١٣٨١٣: (، برقم )١٣/١٣٩ (م١٩٨٣الثانیة : اث العربي الطبعةدار إحیاء التر: المجید السلفي
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  :وفیه مطلبان

  . معنى الطالق وأسبابهبیان:  المطلب األول

  .التفریق بین الزوجین بسبب النشوز: المطلب الثاني 

  املطلب األول

  وأسبابه بيان معىن الطالق

ــین ِمـــن القواعـــد  علـــى الـــشيء فـــرع عـــن َ الحكـــمّنإ:  كافـــةالعلمـــاء المتفـــق علیهـــا بـ
ـــذلك اإلمـــام اآلمـــدي ُ، وهـــذا التـــصور)١(تـــصوره ـــات، وممـــن صـــرح ب ـــى التعریف َّمتوقـــف عل َ ٌ 

ِ حــق علــى كــل مــن حــاول تحــصیل علــم مــ:ِهِبقولــ) رحمــه اهللا( ِ َن العلــوم َأن یتــصوَ َ ْر معنــاه َ َ
ِ، بالحــد أو الرســم،ًأوال ال ): رحمــه اهللا(األســنوي ، وقــال )٢(فیمــا یطلبــه لیكــون علــى بــصیرةٍ ِ

ــي علـــم ـــِ مـــن العلـــومِیمكـــن الخـــوض فـ ــستفاد مـــن ِ إال بعـــد تـــصور ذل ـــم، والتـــصور مـ ك العل

                                                 
 العزیز بن علي الفتوحي تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد: شرح الكوكب المنیر: ینظر )١(

, )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة : ، تحقیق)هـ٩٧٢ت(
أحمد بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفي : غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر، )١/٥٠(
، حواشي الشرواني )٢/٣١٤) (م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(، دار الكتب العلمیة الطبعة األولى ) هـ١٠٩٨ت(

 -بیروت( ، دار الفكر)هـ١٣٠١ت(عبد الحمید المكي الشرواني : على تحفة المحتاج بشرح المنهاج
 ) .١/٢٨٧) (لبنان

. د: تحقیق) هـ٦٣١ت(علي بن أبي علي بن محمد بن سالم اآلمدي : األحكام في أصول األحكام:  ینظر)٢(
 ).١/٢١(، الطبعة األولى )  لبنان–بیروت (سید الجمیلي، دار الكتاب العربي 
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، وجملــة مفــردات العنــوان  مفرداتــه ُأصــور العنــوان ببیــانْ لــذا وجــب بدایــة أن؛)١(التعریفــات
  :ّبینها باآلتياألسباب والطالق، ُأ: هي 

 

  :ةــــــلغ
 العــرب لــه أكثــر مــن معنــى، والــذي ِأســباب جمــع ومفردهــا ســبب، والــسبب فــي لغــة

ِ الطریـق الموصـل إلـى غیـره، ومنـه : یـأتي بمعنـىَهـو أن الـسبببحثـي موضوع یتوافق مع 

ُوآتیناه:قوله تعالى َ َْ ِّكل ِمن َ ٍشيء ُ ْ ًَسببا َ َ
ًطریقا موصـال، فكـل مـا یتوصـل بـه إلـى : ، أي)٢( ً

  .)٣(فهو سبب،  نریدهاٍحاجة أو ٍمقصد
  :ًاصطالحا

ًما كان طریقا موصال إلى الحكم المقصود، فالسبب م عـام یتنـاول كـل مـا یـدل  اس:ً
 ٍ فهــو باعتبــار الــشرع ســبب مفــضِ ویوصــل إلیــه، فكــل مــا یــؤدي إلــى الطــالقِعلــى الحكــم

 .)٤( الطالقِوموصل إلى وقوع

                                                 
) هـ٧٧٢ت(ّعبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي :نهایة السول شرح منهاج الوصول:  ینظر)١(

 ) .٧) (م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(، الطبعة األولى ) لبنان–بیروت (دار الكتب العلمیة 

 ).٨٤(آیة :  سورة الكهف)٢(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعي : لسان العرب: ینظر )٣(
 ).نشز: (مادة) ١/٢٥٨(، الطبعة الثالثة )لبنان-بیروت(دار صادر) هـ٧١١ت(اإلفریقي 

دار النفائس للطباعة :  حامد صادق قنیبي-محمد رواس قلعجي ): ٢٣٩: ص(معجم لغة الفقهاء : ینظر )٤(
علي بن محمد ): ١٥٤ص(م ، التعریفات للجرجاني ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨الثانیة، : والنشر والتوزیع الطبعة

 .هـ بیروت١٤٠٥تحقیق إبراهیم األبیاري، دار الكتاب العربي ) هـ٨١٦ت(بن علي الجرجاني 
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التخلــــي عــــن الــــشيء ة، منهــــا، یــــد عدٍ أورد أهــــل اللغــــة للفــــظ الطــــالق معــــان:لغــــة

ا حل القید، وفیـه ًرسلها، ومنه أیض وأتخلى عنها: أطلق الراعي الناقة، أي: یقال، رسالهوأ
لجوهري فـي حل قید الـزواج، قـاال: مرأته، أيطلق الرجل ا: لطالق المعروف، یقالمعنى ا

 حـل القیـد: ، فـالطالق عنـد أهـل اللغـة )١(ًمرأته تطلیقا فهي طالقوطلق الرجل ا: الصحاح
  . وفك االرتباط بینهما، شخص وآخربین

بعد مراجعتي الكتب الفقهیـة وكتـب االصـطالحات التـي عنیـت بتعریـف  :ًاصطالحا
رفـع قیـد النكـاح بـین : الطالق، وجدت أن تعریفاتهم التكاد تختلف في تعریفهم لطالق فهو

: ع نیـة الطـالق كقولـهأنت طالق أو كنایة مـ: كقوله، الطالق صراحة الزوج وزوجته بلفظِ 
ًالذي صارت به المرأة محال لعقد الزواج ممـن كـان ٕ، فهو رفع والغاء للعقد ِال شأن لي بك

ْأهال لرفعه، بأن ً بالغا عاقال –ً یكون زوجا ً   .)٢(ً مختارا–ً

                                                 
بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي : مختار الصحاح:  ینظر)١(

 ،الخامسة: ، الطبعة) لبنان–بیروت (یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة : ، تحقیق)هـ٦٦٦ت(
 ).طلق(مادة ) ١٠/٢٢٦(ابن منظور: لسان العرب، )طلق( مادة )١٩٢(

بیروت (، دار المعرفة )هـ٤٨٣ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : المبسوط:  ینظر)٢(
أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین، محمد : ، رد المحتار على الدر المختار)٦/٢) ( لبنان –

، مغني المحتاج إلى معرفة )٥/٢٣٢(دار الفكر، الطبعة الثانیة ) هـ١٢٥٢ت(عابدین الدمشقي الحنفي 
، دار الكتب العلمیة، ) هـ٩٧٧ت (محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي : معاني ألفاظ المنهاج

منصور بن یونس بن : عن متن اإلقناع، كشاف القناع )٤/٤٥٥) (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الطبعة األولى
، )٥/٢٣٢(، دار الكتب العلمیة )هـ١٠٥١ت(صالح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي 

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف
، الفقه اإلسالمي )٨/٤٢٩(طبعة الثانیة ، دار إحیاء التراث العربي، ال) هـ٨٨٥ت(الصالحي الحنبلي 

 .، دار الفكر، الطبعة الرابعة)٩/٦٨٧٣(وهبة الزحیلي، : وأدلته
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  املطلب الثاني

  القــــــة الطـــــروعيـمش

 ،نـسابإلسالمیة وضروریاتها الحفاظ علـى األعـراض واأل من مقاصد الشریعة اَّإن
  .ا المقصدذ لتحقیق ه الزواجوقد شرع اإلسالم

 الزواج هو استمرار الحیاة الزوجیة بین الزوجین، ووضع نـواة ِالحكمة من تشریع و
األسرة التي فیها عمارة األرض، واطمئنان النفس البشریة على الوجـه الـذي وضـعه الـشرع 

ُومن آیاته َأن خلق لكم من َأنفسك:الحكیم، قال تعالى ُِ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ ْْ َ ََ َ ِ ْم َأزواجـا لتـسكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم َ َ ُْ َُ ُْ َْ َ ًَ َ َ ََِ ْ َ ِ ْ
َمودة ورحمة إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون ُ ََّ َ ََ َ ٍَ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َ ًَّ ِ َ َْ َ ًَ َّ

)١(.  
 معهــا اإلصــالح بعــض الظــروف التـي یتعــذر ه قــد یطــرأ علــى الحیـاة الزوجیــةَّإال أنـ
 لذا كان البد من تـشریع أحكـام تـؤدي بینهما، فیقع التنافر ، واستمرار الزواج،بین الزوجین

 عقـــدة الـــزواج علـــى نحـــو ال تهـــدر فیـــه حقـــوق أحـــد الـــزوجین، فـــشرعت الـــشریعة ِّإلـــى حـــل
 أصــل مــن أصــول فهــواإلســالمیة الــدواء لهــذه الحــاالت لــضمان حــق كــل مــن الــزوجین، 

هـو ، و)صـلى اهللا علیـه وسـلم( ة المـصطفى في نصوص القرآن الكریم وسـنالشریعة الثابتة
تفـــق الفقهـــاء علـــى أصـــل مـــشروعیته واســـتدلوا علـــى ذلـــك أقطعـــي مـــن قطعیـــات الـــشریعة، 

  .ًذكرها اختصارا كما یأتي، سأبأدلة

ذا نـــصوص  ویـــشهد لهـــ، الـــشریعة اإلســـالمیةِ أصـــل مـــن أصـــولَ الطـــالقَّنإ: قلـــت
ُالطـالق: ، منهـا قولـه تعــالىِهِلكـریم الدالــة علـى إثباتــالقـرآن ا َ ِمرتــان َّ َ َّ ٌفإمـساك َ َ ْ ٍبمعــروف َِ ُ ْ َ  َْأو ِ

                                                 
 ) . ٢١(آیة :  سورة الروم)١(
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ٌتسریح ِ ْ ٍبإحسان َ َ ْ ِِ
ََأیها َیا: ، وقوله تعالى)١( ّالنبي ُّ َإذاُ َِّ ُُطلقـتم ِ ْ َالنـساء ََّ َ ّفطلقـوهن ِّ ُ ُ َِّ َّلعـدتهنَ َ ِ ِ ِ َِّ

)٢( ،
ــالى َواذا: وقولـــــه تعـــ ــتم َِٕ ـــ ُُطلق ْ ـــساءا ََّ ــ َلن َ ـــبلغن ِّ ــ َف ْ ََ ـــن َ ََّأجلهــ ُ َ ــسكوهن َ َّفَأمـــ ُ ُ ِ ْ ــــروف َ ٍبمعـ ُ ْ َ ــرحوهن َْأو ِ َّســـ ُ ُ ِّ َ 

ٍبمعــروف ُ ْ َ ِ
باحتــه  وأ الطــالقِ، فاآلیــات الكریمــات صــریحات فــي داللــتهن علــى مــشروعیة)٣(

  .)٤(سالمیة اإلِ للشریعةبنصوص مصدر التشریع األول

ــو مــــا ) صــــلى اهللا علیــــه وســــلم(قــــد جــــاءت ســــنة المــــصطفى  جــــاءت بــــه علــــى نحــ
ــة :  الطــالق بــین الــزوج وزوجتــه، ومنهــاِ علــى مــشروعیةِنــصوص القــرآن الكــریم فــي الدالل

 عبـد اهللا بـن عمـر َّأخبرني سـالم، أن: قال، الحدیث الذي أخرجه البخاري عن ابن شهاب 
صـلى اهللا (ق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول اهللا ّه طلَّأخبره أن) رضي اهللا عنهما(

ثم لیراجعهـــا،:(( ثـــم قـــال، )  وســـلمصـــلى اهللا علیـــه(ظ فیـــه رســـول اهللا ّفتغـــی، ) علیـــه و ســـلم
 ْا قبــل أنًهــا طــاهرْلقّقهــا فلیطْلّ یطْدا لــه أنَ بــْفتطهــر، فــإنر، ثــم تحــیض ُهــْطَها حتــى تْكِسْمــُی

، فهـــذا الحـــدیث وغیـــره مـــن األحادیـــث الـــواردة عـــن )٥()) كمـــا أمـــره اهللاُةّدِیمـــسها، فتلـــك العـــ
 ومبینـــة ألحكامـــه ،جـــاءت دالـــة علـــى شــرعیة الطـــالق) صـــلى اهللا علیـــه وســلم(المــصطفى 

                                                 
 ) .٢٢٩(جزء من آیة :  سورة البقرة)١(

 ) .١(جزء من آیة :  سورة الطالق)٢(

 ).٢٣١(جزء من آیة : سورة البقرة )٣(

محمد علي الصابوني،  مكتبة الغزالي، الطبعة الثالثة : روائع البیان تفسیر آیات األحكام: ینظر )٤(
 ) .١٥٤ص(محمد علي السایس، المكتبة العصریة : ، تفسیر آیات األحكام)٢/٥٩٦(

محمد بن ): ٤٦٢٥(برقم)  الطالقتفسیر سورة: (باب) ٤/١٨٦٤( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه )٥(
مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة ، الطبعة : إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقیق

 ) .٤/١٨٦٤(الثالثة،
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الـذي ارتـضاه ، لشرعیة التي على المسلم األخذ بها لیسیر علـى مـنهج الـشریعة الـسمحاء ا
  .اهللا سبحانه وتعالى لعباده

ِ أصل من أصولُالطالق  ً ثابت بنصوص القرآن والـسنة النبویـة، واسـتنادا، الشریعةٌ
األخـذ بــه وجـواز ، الطالقِ أجمـع أهــل العلـم علـى مـشروعیة، النـصوص المباركـةِعلـى هـذه
)١( وتوفرت أركان الطالق وشروطه، اإلصالح بین الزوجین والجمع بینهماَإن تعذر

.  
جمــاع أهــل العلــم، جــاءت بــه ٕ واٌ ثابــت بنــصوص الــشریعةَ الطــالقَّإن: وعلیــه أقــول

 ولتحقیــق مــصلحة ، بــین الــزوجین وفــك النــزاع عنــد تعــذر اإلصــالح بینهمــاِالــشریعة للتفرقــة
  . وأعلمُّواهللا سبحانه وتعالى أجل، ما بعد رفع العقد الزوجین بضمان حقوقه

                                                 
أبو حماد صغیر احمد بن : ، تحقیق)هـ٣١٨ت(محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري : اإلجماع:  ینظر)١(

 أحمد بن أبو محمد علي بن: ، مراتب اإلجماع) ١١٢ص(محمد حنیف، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانیة 
 ) .٧١ص(, ، دار الكتب العلمیة) هـ٤٥٦ت(سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 
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:وفیه ثالثة مطالب
  .بیان معنى النشوز: طلب األولالم

  .أقسام النشوز: المطلب الثاني

  .اآلثار الشرعیة المترتبة على نشوز الزوجة: المطلب الثالث

  لاملطلب األو

  بيان معىن النشوز

  :النشوز في اللغة

ُ النــشز َ منــه رأى ، وشازْوز وأنــُشُ والجمــع نــ،المكــان المرتفــعنها وفــتح الــشین وســكب :َّ
ً ناشـــزةمةّا مـــسنًقبـــور َ ِ ُ نـــشزت المـــرَأة  ومنـــه،مرتفعـــة مـــن األرض: أي  ،َ ْ َْ َ ْ َ  فهـــي ،علـــى زوجهـــاَ
ِ النـــشوز یكـــون مـــن الـــزوجین  وعـــن الزجـــاج،بغـــضته إذا استعـــصت علیـــه وأ،ناشـــزة ُّْ َ َْ َّ ْ ِ ُ ُ ُ َوهـــو ، ُ َُ

ُكراهة كل واحد منهما صاحبه َ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َْ َ ِّ ُ َُ َ)١(.  

                                                 
 ).نشز(مادة ) ٤٦٤: ص( المغرب في ترتیب المعرب : ینظر)١(
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ونـــشزت ، أرتفـــع: ًشز الـــشيء نــشوزا ، أي َ نــ: یقـــال،هـــو المكــان المرتفـــعو ُّوالنــشوز
  . )١(ت زوجها وامتنعت علیهعص: المرأة تنشز

ـــو إ ــال أبـ ـــحاققــ ــــزوجین: سـ ــین ال ــ ــون ب ـــشوز یكــ ُالنـ ــو كراهــــة كــــل واحــــد منهمــــا , ُّ وهــ
: هــا ِت المــرأة علــى زوجَزَشَ ونــ، وهــو مــا ارتفــع مــن األرض،شزّشــتقاقه مــن النــه، والــصاحب

استعــصاؤها علــى : ز المــرأةفنــشو,  وتركتــهِهِعــن طاعتــ وخرجــت ،ارتفعــت علیــه وأبغــضته
َونشز هو علیها, هاِزوج َ   .)٢(َّاعرض عنها وجفاها وضربها وأضر بها:  أي:َ

  : وفي االصطالح

  . )٣( بغیر حقِخروج المرأة من البیت: ُّف الحنفیة النشوز بأنهَّعر

 إذا علیـه امتناعها فهو زوجها، على المرأة شوزُن أما:  من الشافعیةالماوردي قالو
 فـسمیت ،نـشز: المرتفـع للمكان قیل ولذلك االرتفاع، من مأخوذ النشوز، فراشه إلى دعاها

  .)٤(منه وامتناعها عنه الرتفاعها ،اُناشز زوجها على الممتنعة

  .)٥( الواجبة للزوجِخروج الزوجة عن الطاعة:  فقالوا ابلةوعرفه بعض الحن

                                                 
 ) .٢/٦٣٤(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :  ینظر)١(

 ).نشز(مادة ) ٥/٤١٧(لسان العرب البن منظور : ینظر  )٢(

دار الكتاب العربي بیروت )  ٥٧٨ت (ائع الصنائع في ترتیب الشرائع  عالء الدین الكاساني بد: ینظر )٣(
 ) .٤/٢٢(م ١٩٨٢سنة النشر 

محمد بن : ط دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ٩/١٤٠(الحاوي الكبیر :  ینظر)٤(
 ).٣/٢٥٩(، دار الفكر، الطبعة األولى )هـ٩٧٧ت(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

دار ) ٣/٩٢) (هـ٦٢٠:ت(الكافي في فقه اإلمام المبجل احمد بن حنبل البن قدامة المقدسي :  ینظر)٥(
المدونة الكبرى لإلمام , )٢/٤٣٢(الكتب العلمیة، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني 

 ).٢/٢٤١(مالك 
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ّ، وصــرح الــبعض األخــر مــن الــشافعیةیكــون النــشوز مــن الزوجــة ال عكــسوهنــا 
)١( 

 لـم یـشتهر إطـالق ْنٕ ، واِشوز كمـا یكـون مـن الزوجـة یكـون مـن الـزوجُّ النـّنأب: )٢(والحنابلة
  .لرجلشوز في حق اُّالن

  .من األلفاظ ذات الصلة للنشوز هو اإلعراضو

 وال یخــرج  ،)٣( وولــىَّدّ اعــرض عــن الــشيء أي صــ:یقــال, ّالــصد: اإلعــراض لغــةو
 واإلعـراض مـن أمــارات ،شوزُّفالطاعـة ضـد النــ, معنـى االصـطالحي عـن المعنــى اللغـويال

 الكـــره : والـــبغض هـــوه،حـــد الـــزوجین لـــصاحبّوقـــد یكـــون النـــشوز بـــسبب بغـــض أ, شوزُّالنـــ
  .)٤(به القلَحلَ ومِّوهو ضد الحب، فس عن الشيء ّور النُفُ ون،والمقت

  املطلب الثاني

  وزــــــام النشــــــأقس

ْبعــد عــرض تعریــف النــشوز لغــة واصــطالحا، أود أن أبــین فــي هــذا المطلــب أقــسام  ً
ُّالنشوز، إذ ینقسم النشوز بین الزوجین إلى   : )٥( أربعة أقسامّ

                                                 
دار الوفاء المنصورة الطبعة : رفعت فوزي عبد المطلب: تحقیق, األم محمد بن إدریس الشافعي:  ینظر)١(

 ).٥/١٠٧(م ٢٠٠١األولى 

: ت(بلي الدمشقي النعماني اللباب في علم الكتاب لسراج الدین عمر بن علي بن عادل الحن:  ینظر)٢(
دار الكتب العلمیة : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض الناشر: لمحققا,)هـ٧٧٥

 ).٧/٥٣(م، ١٩٩٨-هـ ١٤١٩ لبنان الطبعة األولى - بیروت–

: ، المحقق)هـ٤٥٨:ت(المحكم والمحیط األعظم أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي :  ینظر)٣(
,  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ولى، األ: بیروت ،الطبعة–دار الكتب العلمیة: عبد الحمید هنداوي ،الناشر

)٨/٢٦١. ( 

 ).أعرض(مادة ) ٣/١٠٦٦(الصحاح للجوهري :  ینظر)٤(

 ).٩/١٤١٠(وي الكبیر للماوردي ، الحا)٦/١٨٣(المبسوط للسرخسي :  ینظر)٥(
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ِوان: زوجة، واألصل فیه قول اهللا تعـالى یكون النشوز من الزوج على الْأن ٌامـرَأة َِٕ َ ْ 
ْخافــت ْمــن ََ َبعلهــا ِ ِ ْ ًنــشوزا َ ُ ًإعراضــا َْأو ُ َ ْ َفــال ِ َجنــاح َ َعلیهمــا َُ ِ َْ َیــصلحاْ َأن َ ُِ َنهمــاَْبی ْ ُ ًصــلحا َ ْ ُوالــصلح ُ ْ ُّ َ 
ٌْخیر َ

 النفقة والكـسوة والـسكنى، والقـسم الـذي ینـدب ،ا في نشوزهً الذي یؤخذ به جبرّفإن، )١(

  .)٢(وال یسيء عشرتها، وال یظهر كراهیتها، أال یهجر مباشرتها ، إلیه استحبابا 

: صل في بیان حكمه قـول اهللا تعـالى یكون النشوز من الزوجة على الزوج، واألْأن
ـــال ُالرجـ َ ــون ِّ َقوامــ ُ ـــى ََّ َعلـ ـــساء َ ِالنـ َ َبمــــا ِّ ــضل ِ َفــ َّ ُاللــــه َ ـــضهم َّ ْبعـ ُ َ ـــى َْ َعلـ ٍبعــــض َ ْ َوبمــــا َ ِ ــوا َ َُأنفقــ َ ـــن ْ ْمـ ِ 

َْأمــوالهم ِ ِ َ ْ
، واألخــذ علــى أیــدیهن  أهــل قیــام علــى نــسائهم فــي تــأدیبهن الرجــالّیعنــي أن، )٣(

، وبمـا رجال على النساء من العقـل والـرأيبما فضل اهللا تعالى له الوفیما یجب هللا تعالى، 
  .)٤(قوا من أموالهم من المهور والقیام بالكفایةأنف

 فهــو ،صــاحبه علــى الناشــز هــو أیهمــا یعلــم فــال فیــه، الــزوجین حــال یــشكل ْأن هــو
 فیــستوفي منهمــا، الناشــز ویعلــم لیراعیهمــا، أمینــه جــوار فــي یــسكنهما الحــاكم ّنإ فیــه الــذي
  .یستوفیه حتى الحاكم إلى ینهیه أو ،صاحبه حق منه

                                                 
 ).١٢٨: ( سورة النساء من اآلیة)١(

 ).٦/١٨٣(المبسوط للسرخسي : ینظر )٢(

 ).٣٤: ( سورة النساء من اآلیة)٣(

 ).٩/١٤١٠(الحاوي الكبیر للماوردي :  ینظر)٤(
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 اهللا أنـــزل الـــذي فهـــو اآلخـــر، علـــى الـــزوجین مـــن واحـــد كـــل مـــن شوزُّالنـــ یكـــون ْأن
ْوان: فیه تعالى ُْخفتم َِٕ ْ َشقاق ِ َ َبینهما ِ ِ ِ ُفابعثوا َْ َ ْ ًحكما َ َ ْمن َ َِأهله ِ ًوحكما ِْ َ َ ْمن َ ََأهلها ِ ِْ

)١(.  

  املطلب الثالث

  اآلثار الشرعية املرتتبة على نشوز الزوجة

ــیم، هـــو الحرمـــة،الحكـــم التكلیفـــي للنـــشوز ــا ورد فـــي تعظـ  ووجـــوب ، حـــق الـــزوجِ لمـ
 زوج أذات: ((هللا علیــه وســلم المــرأة ومنــه قــول رســول اهللا صــلى ا،هــاِجطاعــة الزوجــة لزو

: قـال, عنـه مـاعجزت إال آلـوه مـا: قالـت , ))لـه؟ أنـت كیـف((: قـال, نعم : قالت , ))أنت؟
إذا ((، ولقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم )٢())كُونــار كُجنتــ هــو مــاّفإن, منــه أنــت أیــن فــانظري((

َ، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجهـاهاَصلت المرأة خمس َ ادخلـي : قیـل لهـا َ
  .)٣())الجنة من أي أبواب الجنة شئت

أو عـدم طاعتهـا لزوجهـا ، مـن بیـت الـزوج وخروجهـا ، یترتب على نشوز الزوجـة ف
  : منهاٌأمور

ًاستحقاق اإلثم، ألن النشوز حرام شرعا: ًأوال ُّ ّ.  

                                                 
 .٦/١٨٣المبسوط للسرخسي : ، وینظر)٣٥: ( سورة النساء من اآلیة)١(

) ي اهللا تعالى عنهماحدیث حصین بن محصن رض: (باب) ٣١/٣٤١( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )٢(
: حدیث) طاعة المرأة زوجها: ( باب) ٥/٣١٠(، النسائي في السنن الكبرى )١٩٠٠٣: (رقم الحدیث

 .الحدیث إسناده محتمل التحسین:  قال شعیب االرنؤوط).٨٩٦٢(

: باب) ٩/٤٧١(، ابن حبان في صحیحه ) ١٦٦١: (حدیث)  ١/١٩١: ( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده)٣(
 .حسن صحیح: قال في موارد الظمآن). ٤١٦٣: (حدیث) ذكر إیجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها(
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ســقوط النفقــة والــسكنى، فالناشــز ال نفقــة لهــا وال ســكنى، وهــو قــول الجمهــور : ًثانیــا
ّخالفــا لــبعض المالكیــة والظاهریــة؛ ألن النفقــة تجــب فــي مقابلــة تمكــین المــرأة زوجهــا مــن  ً

ٕمتاع بهــا، بــدلیل أنهــا التجــب قبــل تــسلیمها نفــسها إلیــه، واذا منعهــا النفقــة كــان لهــا االســت
  .)١(منعه من التمكین

 ِ نــشوز المــرأة علــى زوجهــا بمــا ورد مــن الوعیــدِواســتدل الفقهــاء كــذلك علــى حرمــة
ُإذا باتـت المـرَأة، (:( ومنـه قـول النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم،هـاِالشدید لمن تنشز علـى زوج ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ

َهــاجرة فــرا َِ ً ِ َش زوجهــا، لعنتهــا المالئكــة حتــى تــصبحَ َِ َّْ ُ ُ ََ ِ َ َ ْ َ َْ ََ ِ ْ َ ولــه صــلى اهللا علیــه وســلم مــن وق، )٢())َ
َإذا دعــا الرجــل امرَأتــه إلــى فراشــه فَأبــت فبــات غــضبان علیهــا لعنتهــا (( :بــي هریــرةحــدیث أ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ُ ُ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ

َالمالئكة حتى تصبح َِ َّْ ُ ُ َ َِ َ ْ(()٣(.  
  : حقوق الزوجة  فمن

 القـاء :ي، وعـدم العـزل، أوحرمـة الـوطء فـي الـدبر، و االستمتاع اعفاف الزوجة، أ
ِ، والمهر،ِ والنفقـــة،ِ والعـــدل بـــین النـــسوة فـــي المعاشـــرة،ِ والمعاشـــرة بـــالمعروف،ًالمنـــي خارجـــا

  . والسكنى

                                                 
، اإلنصاف في معرفة الراجح من )٧/٢٠٥(، نهایة المحتاج )٥/٢٨٧(حاشیة ابن عابدین :  ینظر)١(

أبو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري : )١٠٨٨(، المحلى البن حزم )٢٤/٣٥٦(الخالف 
 . بیروت-لجنة إحیاء التراث العربي دار اآلفاق الجدیدة: تحقیق) هـ٤٥٦ت(محمد

المسند الصحیح ) تحریم امتناعها عن فراش زوجها: (باب) ٢/١٠٥٩( أخرجه مسلم في صحیحه )٢(
مسلم بن الحجاج أبو : المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم المؤلف

 –دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق) هـ٢٦١:ت(الحسن القشیري النیسابوري 
 .بیروت

: حدیث برقم) إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها: (باب) ٤/١٤١( أخرجه البخاري في صحیحه )٣(
محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا : ، الجامع الصحیح ،المؤلف)٣٢٣٤(
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧األولى، :  القاهرة ،الطبعة–دار الشعب : ، الناشر)هـ٢٥٦:ت(
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 مـــن ِ والخـــروج،ِهـــا فـــي االســـتمتاعِطاعـــة الزوجـــة لزوج: َّوأمـــا حقـــوق الـــزوج فهـــي
 ِ والنفــاسِ واالغتــسال مــن الحــیض،وحــق التأدیــب بــالمعروف، ِ والمعاشــرة،ِمانــة، واألِنــزلالم

، فهـي بحكـم الناشـز، و صـدت أ هـا وأعرضـت عنـهِ لحقوقیـاذا كـان الرجـل مؤد، فإِوالجنابة
  . )١( یجري علیها حكم الناشز:أي 

 هــو خروجهــا مــن دار الــزوج ، دون ضــرورة تــدعو إلــى :المراد بنــشوز الزوجــةفــ
ِن الـزوج ورضــاه، أو منــع المـرأة زوجهــا مــن دخـول بیتهــا ، دون ســبب ذالخـروج مــن غیــر إ

ِ عـن طاعـة الـزوج، وهـو مـا تـستحق علیـه ، فنشوزها هو بمعنى خروجها)٢(ا المنعذمقنع له

ِالتأدیـــب والـــردع مـــن الـــزوج لتعـــود إلـــى رشـــدها، والـــدخول تحـــت عـــصمة الـــزوج وحمایتـــه،  َ ِ
َّونــشوز الزوجــة ســبب مــن األســباب المفــضیة إلــى وقــوع الطــالق، إال أن الــشرع اإلســالمي  ّ ِ

التـي مـن شـأنها  بهـا، وذِقد عالج بعدد من اإلجـراءات واالحتیاطـات التـي علـى الـزوج األخـ
أن تمنــع تزایــد حــاالت الطــالق ألســباب بــسیطة ، فقــد تتالفــى عــن طریــق العــالج الــشرعي 

ــالىذالــــ ــك الحــــاالت، قــــال تعــ ــیم لتلــ ــعه الــــشارع الحكــ ِوالالتــــي: ي وضــ َّ َتخــــافون َ ُ َ َّنــــشوزهن َ ُ َ ُ ُ 
َّفعظــوهن ُ ُ ِ َّواهجــروهن َ ُ ُ ُ ْ ِالمــضاجع ِفــي َ ِ َ َ َّواضــربوهن ْ ُ ُ ِ ْ ْفــإن َ ِ َْأطعــنكم َ ُ َ ْ َفــال َ ُتبغــوا َ َّعلــیهن َْ ِ ْ َ ًســبیال َ ِ َ

)٣( ،
فالشرع الحكیم أراد هنـا عـدم وقـوع الطـالق ابتـداء، وعلـى الـزوج امتثـال أوامـر الـشرع علـى 

  :ة على الناشزفالعقوبات المترتب، التوالي

                                                 
ي وأدلته لوهبة الزحیلي ، الفقه اإلسالم)٢/٤٨١(المهذب في فقه االمام الشافعي للشیرازي :  ینظر)١(

 ).٣٢٣ و ٣١٩ و ٣١٧ و٩/٣١٠(

محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي :  المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ:  ینظر)٢(
ابن عابدین، محمد : ، حاشیة ابن عابدین)٤/٤٢٧(، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى ) هـ٩٧٧ت(

، دار الفكر، الطبعة الثانیة )هـ١٢٥٢ت(أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 
)٣/١٤٥. ( 

 ) .٣٤(جزء من آیة : سورة النساء )٣(
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ـــه ناشـــزة، كانـــت بـــأن طاعتـــه یلـــزم فیمـــا تطعـــه لـــم إذا للـــزوج التأدیـــب والیـــةف  ْأن فل
 مـــن كـــوني :لهـــا یقـــول ْبـــأن ،واللـــین الرفـــق علـــى ًأوال فیعظهـــا الترتیـــب، علـــى لكـــن ،یؤدبهـــا

 ظــة،الموع تقبــل هــافلعل وكــذا، كــذا مــن تكــوني وال، للغیــب الحافظــات القانتــات الــصالحات
ّواال الفراش إلى ورجعت الموعظة، فیها تنجح فإن النشوز، فتترك   .)١(هجرهإ

 تركـت ْفـإن والمـضاجعة، الجمـاع وترك عنها، واالعتزال ًأوال بالهجر یخوفها :وقیل
ّواال   .)٢(الهجر تحتمل ال نفسها لعل هجرها ٕ

ّ وقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن الهجـر العقوبة الثانیة للمـرأة الناشـز هـي عقوبـة الهجـر،
  :)٣(یتعدى عن أربع حاالت هي ال

  .فراشه على یضاجعها وال یجامعها، ال ْبأن یهجرها :لىاألو الحالة
ـــــة ـــــالحال ــــا: ة الثانی ــــأن یهجرهـ ــــا ال بـ ـــي یكلمهـ ـــال فــ ـــضاجعته حــ ــــا مــ ــــا إیاهـ ً، خالفـ

 فــي فیكــون بینهمـا، مــشترك حـق ذلــك ّألن جعتها؛ومــضا جماعهـا یتــرك ْأن ال ،)٤(عیةللـشاف
  .حقه ویبطل بنفسه، ُّیضر بما یؤدبها فال علیها، ما الضرر من علیه ذلك

                                                 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام ، )٢/٣٣٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر)١(

 –دار الفكر، بیروت ) هـ١٣٩٧ت(أبو بكر بن حسن بن عبد اهللا الكشناوي ): ٢/١٣١(األئمة مالك 
 .الثانیة: لطبعةلبنان ا

 .)٢/٣٣٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر)٢(
، المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي )٢/٣٣٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :  ینظر)٣(

أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن ): ٣/٥٢٦(حنیفة رضي اهللا عنه 
َمازة  َ  لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : عبد الكریم سامي الجندي: المحقق)هـ٦١٦ت(البخاري الحنفي َ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة
محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد ): ٥/٥٤٨(التهذیب في فقه اإلمام الشافعي :  ینظر)٤(

دار : عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: المحقق)  هـ٥١٦ت(بن الفراء البغوي الشافعي 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، : الكتب العلمیة الطبعة
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ـــةال ـــحال  حقهـــا فـــي أخـــرى ویـــضاجع المـــضجع، فـــي یفارقهـــا بـــأن یهجرهـــا :ة الثالث
 حـدود وحفظ الموافقة حال في القسم في حقهاعلیه َّألن ؛ْإن كانت له زوجة غیرها وقسمها

  .والتنازع النشوز وخوف، التضییع حال في ال، تعالى اهللا
 وحاجتهـا شـهوتها، غلبـة لوقـت وجماعهـا مضاجعتها، بترك یهجرها :ة الرابعالحالة

 نفـسه یـؤدب ْأن ال یؤدبهـا ْأن فینبغـي والزجـر، للتأدیـب هـذا ّألن إلیهـا؛ حاجتـه وقت في ال
  .هاهجر إذا إلیها، حاجته حال في المضاجعة عن بامتناعه

 إذا لـــم ینفـــع التأدیـــب والهجـــر فـــي المـــضاجع للمـــرأة :الـــضرب غیـــر المبـــرح: ًثالثـــا
الناشــز، فقــد اتفــق الفقهــاء أن ینتقــل إلــى العقوبــة الثالثــة ، وهــي الــضرب غیــر المبــرح، وال 

ِوالالتـــي:  شـــائن، واألصـــل فیـــه قولـــه تعـــالى َّ َتخـــافون َ ُ َ ُنـــشوزه َ َ ُ َّفعظـــوهن َّنُ ُ ُ ِ َّواهجـــروهن َ ُ ُ ُ ْ  ِفـــي َ
ِالمضاجع ِ َ َ َّواضربوهن ْ ُ ُ ِ ْ َْأطعنكم َِفإن َ ُ َ ْ َفال َ ُتبغوا َ َّعلیهن َْ ِ َْ ًسـبیال َ ِ َ

 ًمحظـورا ارتكبـت إذا وكـذلك )١(
 زوجتـه یعزر ْأن للزوج ّألن لها؛ ًتعزیرا یؤدبها أن فللزوج مقدر، حد فیه لیس النشوز سوى
)٢(مملوكه یعزر ْأن للمولى كما

.  

ــا  القاضــي إلــى األمــر رفــع ٕواال ذا لــم تنفــع هــذه العقوبــات الثالثــة،إ :التحكــیم: ًرابع
ْوان: تعـالى اهللا قـال كمـا، أهلهـا مـن ًوحكمـا أهلـه، مـن ًحكما، حكمین إلیهما لیوجه ُْخفـتم َِٕ ْ ِ 
َشــــقاق َ َبینهمــــا ِ ِ ِ ُفــــابعثوا َْ َ ْ ًحكمــــا َ َ ْمــــن َ َِأهلــــه ِ ًوحكمــــا ِْ َ َ ْمــــن َ ََأهلهــــا ِ ْإن ِْ َیریــــدا ِ ِ ًإصــــالحا ُ َ ْ ِیوفــــق ِ ِّ ُاللــــه َُ َّ 
َبینهما ُ َ َْ

، النـاس سـائر حـق في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر سبیل، هذا لوسبی ،)٣(

                                                 
 ) .٣٤(جزء من آیة : سورة النساء )١(

، التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب )٢/٣٣٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر )٢(
. د: المحقق) هـ٧٧٦ت(خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري ): ٤/٢٧٠(

 - هـ ١٤٢٩األولى، : مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث الطبعة: مد بن عبد الكریم نجیبأح
 .م٢٠٠٨

 ) .٣٥(جزء من آیة : سورة النساء )٣(



   
 

 

 
١٧٦



 غلـظ ٕواال قبلـت، ْفـإن القـول، فـي التغلـیظ دون واللـین الرفـق علـى بالموعظة یبدأ اآلمر ّإن
  .)١(فیه یده بسط ٕواال لت،ِبَق ْفإن به، القول

ًفیكــون بــوعظ الزوجــة أوال، ثــم هجرهــا فــي المــضجع، ثــم الــضرب غیــر المبــرح، ثــم  ِ

ً یـوكال حكمـا ْأن واألولــىالوقـوف عنـد القاضــي لإلصـالح بینهمـا،  َ ً، وحكمــا الـزوج أهـل مــنَ َ َ
ا، فیلجـأ إلـى ذر كـل هـذْإن تعـِ بقـصد الـصلح بینهمـا، فـالزوجان ویوكلهما الزوجة، أهل من

ِّفك قید الزواج بینهما،  ًفنـشوز الزوجـة كـان داعیـا ، ًصـوابا رأیـاه ْإن بینهمـا الحكمـان ویفـرقَ ُ
ِّوسببا من أسباب الطالق، وفك قید الزواج بین الرجل والمرأة ً)٢(.  

  

                                                 
، المغني )٥/٥٤٨(م الشافعي ، التهذیب في فقه اإلما)٢/٣٣٤(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر )١(

 ).١٠/٢٦٣(البن قدامة 

اإلمام : عب، المستو)٤/٤٢٦(للشربیني : ،مغني المحتاج)٦/٧٣٩(ابن عابدین، : رد المحتار: ینظر )٢(
عبد الملك بن عبد اهللا بن دهیش : ، تحقیق)هـ٦١٦ت(نصیر الدین محمد بن عبد اهللا السامري الحنبلي 

 ).١٠/٢٦٣(، المغني البن قدامة )٢٨١٦٧(
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  :وفیه مطلبان

  . تعریف النفقة ووقت وجوبها:المطلب األول

.الطالق بسبب إعسار الزوج: المطلب الثاني

  املطلب األول

  :تعريف النفقة ووقت وجوبها

ِالــشریعة اإلســـالمیة أعطـــت القوامـــة فـــي الـــزواج للرجـــل، وفـــي مقابـــل  ِ ُ لـــك فرضـــت ذُ
نفقـــة الـــزوج علـــى : علیـــه بعـــض األمـــور التـــي تتحقـــق بهـــا رعایـــة األســـرة وحفظهـــا، ومنهـــا

ِزوجته و ِریتهذِ ِ.  
ُّالنـون والفــاء والقــاف َأصــالن صــحیحان، یــدل  ومــشتقة مــن اإلنفــاق، :  لغــةوالنفقــة ُ َُ َِ ِ ُِّ َ َُ ْ َ َْ َْ َ ُ

َِأحــدهما علــى انقطــاع شــيء وذهابــه، واآلخــر علــى إخفــاء شــيء واغماضــه ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َْ َِْٕ َ َْ َْ ََ ِ َِ َ ََ َ َُ َ ْْ َ ُِ َ َومتــى حــصل . ُ ِّ ُ َ َ َ
َالكالم فیهما تقاربا َ ََ َ ِ ِ ُ َ َ ْ.  

ََّفاألو ْ ًنفقت الدابة نفوقا: ُلَ ُ َ َُ َُ َّ َّ ُماتت، ونفـق الـسعر نفاقـا، وذلـك َأنـه یمـضي فـال یكـسد : ِ َُ ْ ََ َ َُ ًِ ِْ َّ َ َ َ ََ ََ َُ ْ ِّ ْ َ َ
ُوال یقف َِ ُوَأنفقوا. ََ َ ْ ُْنفقت سوقهم: َ ُ ُ ْ َ َ َوالنفقة ألنها تمـضي لوجههـا. َ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ َّ ََّ ِ ُ ُونفـق الـشيء. ََ ْ َّ َ َ َ ْفنـي یقـال قـد : َ َ َُ َ ُ َ ِ

ْنفقت َ ِ نفقة القومَِ ْ َ ََْ ُ ُوَأنفق الرجل .َ ُ َّ َ َ ْ ُافتقر، َأي ذهب ما عنده: َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َََ ْ
)١(.  

                                                 
، باب )هـ٣٩٥: ت(بو الحسین معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أ: ینظر )١(

 ) .٥/٤٥٥(م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: ار الفكرد: عبد السالم محمد هارون: المحقق ،)نفق(



   
 

 

 
١٧٨



 یفـرض  مـا:، ونفقة الزوجـة)١(بقاؤه فیه بما الشيء على اإلدرار: ً اصطالحاالنفقةو
  .)٢(ونحوها والحضانة، والسكنى، والكساء، للطعام، مال من زوجها على للزوجة

، والѧѧذي یھمنѧѧا ھѧѧو نفقѧѧة )٣( والملــك، والقرابــة،الزوجیــة :وأســباب وجــوب النفقــة ثالثــة

جــرد العقــد أم العقــد اختلــف الفقهــاء فــي اســتحقاق الزوجــة النفقــة هــل هــو م وقــد .الزوجѧѧة
  :واالحتباس في بیت الزوج، على الزوجة إلى قولین

، )٦(،  وقـــول للـــشافعیة)٥(، وقـــول للمالكیـــة)٤(ذهـــب الحنفیـــة فـــي قـــول: القـــول األول
، إن النفقـــة تجـــب للزوجـــة علـــى زوجهـــا )٨(، وروایـــة للظاهریـــة)٧(وروایـــة عـــن اإلمـــام أحمـــد

  .بمجرد العقد
  :استدلوا
 ٩()المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى: (قوله تعالى(. 

                                                 
 ).٤٨٥: ص(، معجم لغة الفقهاء )٣٥٨: ص(القاموس الفقهي : ینظر )١(

 ).٥٧٢/ ٣) (ررد المحتا(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین : ینظر )٢(

 ).١/٨٥٨(مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة : ینظر )٣(

ّأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي الیمني ): ٢/١٦٤(الجوهرة النیرة للحدادي :  ینظر)٤( ِ ِ َّ
 .هـ١٣٢٢األولى، : المطبعة الخیریة الطبعة): هـ٨٠٠ت(الحنفي 

 ).٢٥٥ص(الكافي في فقه أهل المدینة :  ینظر)٥(

 :)هـ٦٧٦ت( أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي :)١٨/٣٢٥(المجموع شرح المهذب :  ینظر)٦(
 ).٨/٣٠٢(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج دار الفكر

 ).٥/٧٧(كافي البن قدامة ال: ینظر )٧(

 ).١٠/٨٨(المحلى البن حزم :  ینظر)٨(

 ).٢٣٣: (من اآلیة: البقرة )٩(
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 ومـــا زاد ,  فیرتـــب الحكـــم علیـــه،وجـــوب العقـــد ســـبب الّوعلـــة ذلـــك عنـــدهم أن
وال یلــزم مــن تخلفــه ســقوط بــاقي ، علــى ذلــك إنمــا هــو أثــر مــن آثــار العقــد 

 .)١(ومنها النفقة، اآلثار 
 منتفــع لحقــه محبوســة ألنهــا النفقــة؛ فلهــا نفــسها ومنعــت منزلــه فــي كانــت إذا 

  .)٢(حاصال التسلیم معنى فكان وغالبا ظاهرا بها
بمجـرد العقـد، إذ العقـد تجـب النفقـة للزوجـة علـى زوجهـا  ال :إذ قالوا :القول الثاني

 فـي البیـت وعـدم الخـروج والمقـام بـد مـن االحتبـاس واللبـث یوجب المهـر ولـیس النفقـة، فـال
ــین عنــــد المالكیـــة)٣(منـــه عنـــد الحنفیــــة ــشافعیة)٤(، والتمكـ ــین عنـــد الــ )٥(، واالحتبـــاس والتمكــ

 

  .، حتى تستحق النفقة)٦(والحنابلة
ـــة ـــال المالكی ــین بالعقـــد للزوجـــة النفقـــة وتجـــب: "ق ــوغ مـــع االســـتمتاع مـــن والتمكـ  بلـ

  .)٧("بمثلها یستمتع ممن وكونها ،الزوج

                                                 
 .المصادر السابقة )١(

 ).٤/٢٢(بدائعالصنائعفیترتیبالشرائع :  ینظر)٢(
زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم ): ٤/١٩٣(ق البحر الرائق شرح كنز الدقائ:  ینظر)٣(

 ).٣/٣٩٧(الثانیة، العنایة شرح الهدایة للبابرتي : دار الكتاب اإلسالمي الطبعة): هـ٩٧٠ت(المصري 

بن أحمد بن رشد أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد ): ٣/٧٧(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد :  ینظر)٤(
م،الكافي في فقه ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ القاهرة –دار الحدیث ): هـ٥٩٥ت(القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

 ).٢٥٥ص(أهل المدینة 

 ).١٥/٤٥٠(،نهایة المطلب )١٨/٢٣٥(المجموع شرح المهذب :  ینظر)٥(

 ).٥/٧٧(ن قدامة الكافي الب:  ینظر)٦(

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ): ١/١١٩(التلقین في الفقه المالكي  )٧(
األولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: أبو أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني: المحقق) هـ٤٢٢ت(

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥



   
 

 

 
١٨٠



ــولهم ـــد ذكـــــر الـــــشافعیة قـــ ــرأة ســـــلمت إذا: "وقــ ـــسها المـــ ـــى نفــ ـــن زوجهـــــا إلــ ـــن وتمكــ  مــ
 وجبـت صـحیح، نكـاح فـي السـتمتاع أهـال مـن وهمـا یریـد، حیـث إلى ونقلها بها االستمتاع

ْوان ،نفقتها  منـزل فـي أو ،اسـتمتاع دون اسـتمتاع مـن مكنـت أو ،نفـسها لیمتس من امتنعت ٕ
 تجــب فلــم، التــام التمكــین یوجــد لــم نــهأل ؛النفقــة تجــب لــم  دون بلــد،بلــد فــي أو ،منــزل دون

  .)١("النفقة
أن المــرأة محبوســة علــى الــزوج : وفیــه ضــرب مــن العبــرة ، هــو: "وقــال ابــن قدامــة

  .)٢("ْن التعرف واالكتساب ، فال بد من أن ینفق علیها كالعبد مع سیدهیمنعها م
بعد عرض أقوال الفقهاء، أرى واهللا أعلم ان القول الثاني هو الراجح، الن : الراجح

احتبــاس الزوجــة فــي البیــت الــزوج وبقائهــا فیــه تــستحق بــه النفقــة، ألن نــشوز الزوجــة فــي 
الزوج وامتناعها عن الوطء ربما لعارض، وهذا العارض الیمنعهـا مـن وجـوب النفقـة، بیت 

أمـــا مجـــرد العقـــد وخروجهـــا مـــن البیـــت وعـــدم تـــسلیم نفـــسها لـــه التـــستحقالنفقه، واهللا تعـــالى 
  .أعلم

  الثاني املطلب

  الزوج إعسار بسبب الطالق

سـواء أكـان من واجبات الزوج اإلنفاق على زوجتـه مـن مأكـل ، وكـسوة ، ومـسكن، 
ّزوجها غنیا أم فقیرا؛ ألنها استحقت النفقة في مقابل حق زوجهـا فـي احتباسـها لمـصلحته،  ً ً

ِا أعـسر بالنفقـة علـى زوجتـه فهـل للزوجـة الحـق فـي طلـب فـسخ عقـد الـزواج مـن ذفالزوج إ ِ

ــ ي یقــدر علیــه؟ أختلــف الفقهــاء فــي ذزوجهــا وطالقهــا منــه؟ أو الــصبر علیــه ورضــائها بال
  :ینذلك إلى قول

                                                 
 ).١٨/٢٣٥(المجموع شرح المهذب  )١(

 ).١١/٣٤٨( البن قدامة  المغني)٢(



   
 

 

 
١٨١



 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز طلب المـرأة الطـالق مـن زوجهـا فـي :القول األول
  .)١(حال إعساره، وللقاضي إجابتها متى ثبتت صحة دعواها

الیثبــت للزوجــة طلــب الطــالق مــن :  ذهــب إلیــه الحنفیــة ، إذ قــالوا:القــول الثــاني
ْ إن كــان -انة علیــه ْزوجهــا المعــسر، ولكــن لهــا أن تطلــب مــن القاضــي اإلذن لهــا باالســتد

ـــاق -ًمعــــسرا ــره باإلنفـ ً إن كـــــان ممتنعــــا- ، وجبـــ ـــم -ْ ــــالحبس أو التعزیـــــر إن لــ ـــده ب ْ ، وتهدیــ
  .)٢(یفعل

  :  أدلة عدیدةاستدل أصحاب القول األول ب

ٍفإمــساك بمعــروف َأو تــسریح بإحــسان: قولــه تعــالى: ًأوال َِ َْ ِِ ِ ٌِ ْ َْ ْ ٍ ُ َ ٌ ْ َ
ََوال : ، وقولــه تعــالى)٣(

َُتمسكوهن ضرارا لتعتدوا َ ُْ ِ ِ ًِ َ َّ ُ ُ ْ
ِوعاشروهن بالمعروف: ، وقوله تعالى)٤( ُِ ُْ َ ْ ِ َّ ُ َ َ

)٥(.  

وعدم اإلنفاق علیـه فیـه ضـرر كبیـر، یتنـافى مـع مـا أمـر بـه اهللا إن إمساك الزوجة 
  .)٦(من اإلمساك بالمعروف، بل هو إمساك ألجل اإلضرار

                                                 
، )ه٦٧٦ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : روضة الطالبین وعمدة المفتین : ینظر)١(

، كفایة األخیار في حل غایة )٩/٧٢(الثالثة زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، الطبعة : تحقیق
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني تقي الدین الشافعي : االختصار

علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، دار الخیر، الطبعة األولى، : ، تحقیق)هـ٨٢٩ت(
اإلمام محمد بن أحمد بن عبد :  معونة أولى النهى،)١١/٣٦١(ابن قدامة المقدسي : ، المغني)٤٤٤ص(

 ).١٠/١٧٩(عبد الملك بن عبد اهللا دهیش : ، تحقیق)هـ٩٧٢ت(العزیز الفتوحي الحنبلي 
 ).٢/٣٢١(شرح فتح القدیر :  ینظر)٢(
 .)٢٢٩: (سورة البقرة من اآلیة )٣(
 .)٢٣١: (سورة البقرة من اآلیة )٤(
 .)١٩: (سورة النساء من اآلیة )٥(
 .١٨/٢٦٧(المجموع شرح المهذب : ینظر )٦(



   
 

 

 
١٨٢



ــرر وال ضــــرار: ((قــــال صــــلى اهللا علیــــه وســــلم: ًثانیــــا ، الــــذي یفیــــد بمنــــع )١())الضــ
  .بهالشخص من أن یلحق الضرر بغیره، أو یتضار الشخصان فیضر كل منهما صاح

ِالمصطفى صلى اهللا علیه وسلم بقولـه فـيقال : ًثالثا  ینفـق مـا یجـد ِالرجـل الـذي ال ِ
  .)٢())بینهما یفرق: ((امرأته  على

 بـــن عمـــر ّنإ(() : عنهمـــا اهللا رضـــي(عمـــر ابـــن عـــن األثـــر فـــي جـــاء وبمـــا: ًرابعـــا
 فــأمرهم، نــسائهم عــن غــابوا رجــال فــي األجنــاد أمــراء إلــى كتــب ) عنــهاهللارضــي (الخطــاب 

  .)٣())حبسوا ما بنفقة بعثوا طلقوا فإن لقوا،یط أو ینفقوا ْبأن یأخذوهمْ أن
ًسار الــزوج وعجــزه بالنفقــة علــى زوجتــه ، كــان ســببا داعیــا إلــى اللجــوء إعــ: ًخامــسا ً ِ ِ ِ

 القاضـــي علــى وجـــب ذلــك طلبـــت إذار اإلصـــالح بینهمــا، فالزوجــة ذإلــى الطــالق بعـــد تعــ
  .)٤( بینهماّویفرق طلبها ّیلبيْ أن

                                                 
، والدار قطني )١١٣٨٥: (حدیث) رارالضرر وال ض: (باب) ٦/١١٥( أخرجه البیهقي في السنن الكبرى )١(

من بنى في : ( باب٢/٧٨٤، وابن ماجة في سننه )٣٠٧٩: (حدیث) البیوع: (كتاب) ٤/٥١(في سننه 
 .صحیح: ، قال الشیخ األلباني )٢٣٤٠: (حدیث) حقه مایضر بجاره

أبو الحسن : ، سنن الدار قطني)١٩٣: (، برقم)المهر: (، باب)٣/٢٩٧(أخرجه الدار قطني في سننه  )٢(
، )هـ٣٨٥ت(ر البغدادي الدار قطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینا

 .عبد اهللا هاشم یماني المدني، دار المعرفة: تحقیق
، )١٦١٢٤: ( برقم)الرجل ال یجد نفقة امرأته: (باب) النفقات: (كتاب) ٧/٤٦٩(أخرجه البیهقي في سننه  )٣(

أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مجلس دائرة المعارف النظامیة في الهند، : السنن الكبرى
 .الطبعة األولى

خیار في ، كفایة األ)٩/٧٢(النووي : ، روضة الطالبین)١١/٣٦١(ابن قدامة المقدسي، : المغني: ینظر )٤(
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني تقي الدین : حل غایة االختصار

: ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل)١٠/١٧٩(اإلمام الفتوحى : ، ومعونة أولى النهى)٤٤٤(الشافعي،
 .،  دار الفكر )٤/٤٠٥(، )هـ١٢٩٩ت (محمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد اهللا المالكي 
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  : أدلة أصحاب القول الثاني

لــم یــرد دلیــل صــریح مــن كتــاب اهللا ، أو ســنه رســوله، أو قــول الــصحابة، مــا : ًأوال
  .)١(یدل على التفریق لعدم اإلنفاق

ـــا ــالى: ًثانی ــال  َّإن اهللا تعـ ــتطاع، قـ ــا مـــا اسـ ـــأن ینفـــق كـــل واحـــد منهمـ ْأمـــر األزواج ب
ْلینفــق: تعــالى ِ ٍســعة ُذو ُِْ َ ْمــن َ ِســعته ِ ِ َ ْومــن َ َ َقــدر َ ِ ِعلیــه ُ َْ ُرزقــه َ ُ ْ ْفلینفــق ِ ِ َّممــا َُْْ ُآتــاه ِ ُاللــه َ َّ)ن )٢ѧѧفم ،

  .)٣(فقة في الحالأعسر بنفقة زوجتھ ، فھو غیر مكلف بدفع الن

ًإن عدم اإلنفاق إن كان معسرا ال یكون الزوج ظالمـا، وعلـى الزوجـة انتظـاره : ًثالثا ً
َكانْ َِٕوان: إلى حین الیسار، قال تعالى ٍَعسرة ُذو َ ْ ٌفنظرة ُ َ ِ ٍَمیسرة َِإلى ََ َ ْ َ)٤(.  

  :حـــــراجــال

ًبعد عرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم فالـذي أراه راجحـا ، یجـوز للزوجـة طلـب الطـالق 
 األدنـى للنفقـة،في حال ثبت إعسار الزوج وعدم قدرتـه مـن اإلنفـاق علـى زوجتـه فـي الحـد 

أو أقل النفقة الموجبة للفرقة، وهي نفقة المعسرین بـدفع الهـالك لقـوة أدلـتهم ووجاهتهـا واهللا 
   .تعالى أعلم واحكم

                                                 
 ).٢/٣٢١(شرح فتح القدیر :  ینظر)١(

 ).٧: (سورة الطالق من اآلیة )٢(

 ).٢/٣٢١(شرح فتح القدیر :  ینظر)٣(

 ).٢/٣٢١(شرح فتح القدیر : ینظر، )٢٨٠: (سورة البقرة من اآلیة )٤(
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الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد ، آله وصحبه 
  . الطیبین الطاهرین

  ...بعدأما 
 الفراق( وهو أال الحنیف، اإلسالمي الفقه مواضیع من ٍموضوع في دراستي انتهت

 في فتجمعت ،)زوجته على باإلنفاق الزوج ٕواعسار الزوجة نشوز بسبب الزوجین بین
  . اآلتیةنتائج الفكري

  .ًالطالق رفع قید النكاح بین الزوج والزوجة بلفظ الطالق صراحة  .١
  . ٕالطالق ثابت بنصوص الشریعة ، واجماع أهل العلم  .٢
  .تكون الزوجة ناشزة إذا خرجت من طاعة زوجها وال تجب لها النفقة .٣
  .الحكم التكلیفي للنشوز هو الحرمة  .٤
إذا أعسر الزوج بالنفقة على زوجته ، فاللزوجة الحق في طلب فسخ عقد  .٥

  .الزواج
ٍوفي الختام ما كان من توفیق فمن اهللا ، وما كان من خطأ أو نسیان فمني ومن  ِ

  .  ، أستغفر اهللا علیه الشیطان



   
 

 

 
١٨٥



 

 

 .القرآن الكریم .١

أبي : ، تحقیق)هـ٣١٨ت (محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري: اإلجماع .٢
 . أحمد بن محمد حنیف، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانیةحماد صغیر 

م اآلمدي بن محمد بن سالعلي بن أبي علي : اإلحكام في أصول األحكام .٣
، ) لبنان–بیروت (ر الكتاب العربي سید الجمیلي، دا. د: تحقیق، )هـ٦٣١ت(

 .الطبعة األولى

أبو بكر بن : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك .٤
:  لبنان الطبعة–دار الفكر، بیروت ) هـ١٣٩٧ت(حسن بن عبد اهللا الكشناوي 

 .الثانیة

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب : ألفاظ أبي شجاعاإلقناع في حل  .٥
 دار - مكتب البحوث والدراسات : ، المحقق)هـ٩٧٧ت(الشربیني الشافعي 

 . بیروت–دارالفكر : الفكر، الناشر

دار , رفعت فوزي عبد المطلب : المحقق, محمد بن إدریس الشافعي: األم .٦
 .م٢٠٠١األولى : دار الوفاء المنصورة ،الطبعة: النشر

عالء الدین أبو الحسن علي بن : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .٧
، دار إحیاء التراث ) هـ٨٨٥ت(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .العربي، الطبعة الثانیة
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زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف : البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٨
 .الثانیة : دار الكتاب اإلسالمي الطبعة): ـه٩٧٠ت(بابن نجیم المصري 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .٩
 القاهرة - دار الحدیث ): هـ٥٩٥ت(بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

دار ) هـ٥٧٨ت(ساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع عالء الدین الكا .١٠
 .م١٩٨٢بیروت سنة النشر الكتاب العربي، 

محمد علي السایس، المكتبة العصریة للطباعة : تفسیر آیات األحكام .١١
 .م٢٠٠٢: والنشر، تاریخ النشر

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر : التلقین في الفقه المالكي .١٢
س محمد بو خبزة أبو أوی: المحقق) هـ٤٢٢ت(الثعلبي البغدادي المالكي 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: الحسني التطوانیر

محیي السنة، أبو محمد الحسین بن : التهذیب في فقه اإلمام الشافعي .١٣
عادل : المحقق)  هـ٥١٦ت(مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

: یة الطبعةدار الكتب العلم: أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، 

خلیل بن إسحاق بن : التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب .١٤
. د: المحقق) هـ٧٧٦ت(موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري 

مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث : أحمد بن عبد الكریم نجیب
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة
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ّأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي : لجوهرة النیرةا .١٥ ِ ِ َّ
 .هـ١٣٢٢األولى، : المطبعة الخیریة الطبعة): هـ٨٠٠ت(الیمني الحنفي 

البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز : حاشیة ابن عابدین .١٦
 .، دار الفكر، الطبعة الثانیة)هـ١٢٥٢ت(عابدین الدمشقي الحنفي 

عبد الحمید المكي : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .١٧
 ). لبنان-بیروت( ، دار الفكر)هـ١٣٠١ت(الشرواني 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد : رد المحتار على الدر المختار .١٨
، دار الفكر ، الطبعة )هـ١٢٥٢ت (العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 .الثانیة

محمد علي الصابوني،  مكتبة الغزالي، : روائع البیان تفسیر آیات األحكام .١٩
 . الطبعة الثالثة

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین .٢٠
زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، الطبعة : ـ، تحقیق)ه٦٧٦ت (النووي 
 .الثالثة

 بن عمر بن أحمد بن مهدي بن أبو الحسن علي: سنن الدار قطني .٢١
: ، تحقیق)هـ٣٨٥ت(مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدار قطني 

 .عبد اهللا هاشم یماني المدني، دار المعرفة

أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مجلس دائرة : السنن الكبرى .٢٢
 .المعارف النظامیة في الهند، الطبعة األولى
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: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقیق :  الكبرىسنن النسائي .٢٣
 –سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة , عبد الغفار سلیمان البنداري.د

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١بیروت، الطبعة األولى ، 

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز : شرح الكوكب المنیر .٢٤
محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة : قیق، تح)هـ٩٧٢ت(بن علي الفتوحي 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العبیكان، الطبعة الثانیة 

أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .٢٥
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : ، تحقیق)هـ٣٩٣ت(الجوهري الفارابي 

 .م هـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–للمالیین 

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم : البخاري الجامع الصحیح ،المؤلفصحیح  .٢٦
 القاهرة، –دار الشعب : ، الناشر)هـ٢٥٦:ت(بن المغیرة البخاري، 

 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧األولى، : الطبعة

: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقیق: صحیح البخاري .٢٧
 .ة ، الطبعة الثالثةمصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمام

صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .٢٨
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري : اهللا صلى اهللا علیه وسلم

دار إحیاء التراث : محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق) هـ٢٦١:ت(النیسابوري 
 .العربي بیروت



   
 

 

 
١٨٩



أحمد بن محمد مكي : باه والنظائرغمز عیون البصائر في شرح األش .٢٩
، دار الكتب العلمیة الطبعة األولى )هـ١٠٩٨ت(الحسیني الحموي الحنفي 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 .وهبة الزحیلي، دار الفكر، الطبعة الرابعة: الفقه اإلسالمي وأدلته .٣٠

الكافي في فقه اإلمام المبجل احمد بن حنبل البن قدامة المقدسي  .٣١
 .ار الكتب العلمیة، د)هـ٦٢٠:ت(

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن : كشاف القناع عن متن اإلقناع .٣٢
 .، دار الكتب العلمیة )هـ١٠٥١ت (حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي 

أبو بكر بن محمد بن عبد : كفایة األخیار في حل غایة االختصار .٣٣
افعي المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني تقي الدین الش

علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، دار : ، تحقیق)هـ٨٢٩ت(
 .الخیر، الطبعة األولى

اللباب في علم الكتاب لسراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  .٣٤
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود : المحقق, )هـ٧٧٥:ت(الدمشقي النعماني 

لبنان /  بیروت -لعلمیة دار الكتب ا: والشیخ علي محمد معوض الناشر
 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٩األولى، : ،الطبعة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن : لسان العرب .٣٥
- بیروت(دار صادر) هـ٧١١ت(منظور األنصاري الرویفعي اإلفریقي 

 .، الطبعة الثالثة)لبنان



   
 

 

 
١٩٠



 محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي: المبسوط .٣٦
 ).  لبنان –بیروت (، دار المعرفة )هـ٤٨٣ت(

أبو زكریا محیي )): مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المهذب  .٣٧
 .دار الفكر): هـ٦٧٦ت(الدین یحیى بن شرف النووي 

المحكم والمحیط األعظم أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  .٣٨
–دار الكتب العلمیة: وي ،الناشرعبد الحمید هندا: ، المحقق)هـ٤٥٨:ت(

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة

) هـ٤٥٦ت(علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري أبو محمد : المحلى .٣٩
 .لجنة إحیاء التراث العربي، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت: تحقیق

: ي اهللا عنهالمحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنیفة رض .٤٠
َأبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازة  َ َ

دار : عبد الكریم سامي الجندي: المحقق)هـ٦١٦ت(البخاري الحنفي 
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان الطبعة–الكتب العلمیة، بیروت 

كر بن عبد القادر زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي ب: مختار الصحاح .٤١
یوسف الشیخ محمد، المكتبة : ، تحقیق)هـ٦٦٦ت (الحنفي الرازي 

 .الخامسة: ، الطبعة) لبنان–بیروت (العصریة 

محمد بن إبراهیم بن :  مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة .٤٢
دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة : عبد اهللا التویجري، الناشر

 .م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الحادیة عشرة، : لطبعةالسعودیة ،ا



   
 

 

 
١٩١



لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر : المدونة الكبرى لإلمام مالك .٤٣
األولى، : ، دار الكتب العلمیة، الطبعة)هـ١٧٩ت(األصبحي المدني 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : مراتب اإلجماع .٤٤
 .، دار الكتب العلمیة) هـ٤٥٦ت(اهري القرطبي الظ

اإلمام نصیر الدین محمد بن عبد اهللا السامري الحنبلي : المستوعب .٤٥
 .عبد الملك بن عبد اهللا بن دهیش: ، تحقیق)هـ٦١٦ت(

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن : مسند أحمد بن حنبل  .٤٦
أبو المعاطي النوري، عالم السید : ، المحقق)هـ٢٤١:ت(أسد الشیباني، 

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩األولى ، :  بیروت، الطبعة–الكتب 

أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .٤٧
المكتبة : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

 . بیروت–العلمیة 

أحمد / إبراهیم مصطفى:  بالقاهرةمجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط .٤٨
 .دار الدعوة: محمد النجار، الناشر/ حامد عبد القادر/ الزیات

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو : معجم مقاییس اللغة .٤٩
دار : عبد السالم محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥:ت(الحسین 
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، 

اإلمام محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي : لنهىمعونة أولى ا .٥٠
 .عبد الملك بن عبد اهللا دهیش: ، تحقیق)هـ٩٧٢ت(



   
 

 

 
١٩٢



ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، : المغرب في ترتیب المعرب .٥١
ّأبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المطرزى  ِ َِّ دار : ، الناشر)هـ٦١٠ت(ُ

 .الكتاب العربي

محمد بن أحمد الخطیب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٥٢
، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى )هـ٩٧٧ت (الشربیني الشافعي 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن : المغني البن قدامة .٥٣
الشهیر بابن قدامة قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة : الناشر) هـ٦٢٠ت(المقدسي 

محمد بن أحمد بن محمد علیش أبو : منح الجلیل شرح مختصر خلیل .٥٤
 .، دار الفكر)هـ١٢٩٩ت(عبد اهللا المالكي 

عبد الرحیم بن الحسن بن علي  :نهایة السول شرح منهاج الوصول .٥٥
، ) لبنان–بیروت (دار الكتب العلمیة ) هـ٧٧٢ت(ّاإلسنوي الشافعي 

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الطبعة األولى 
 




