
 ١٤٥

d.salman@yahoo.com

ISNN :2071-6028



 

 

 
١٤٦    

 

 
 
 

  : وبعد، السالم على خاتم المرسلینالحمد هللا رب العالمین والصالة و

 الكریم والسنة النبویة المطهرة بتشریعه للزواج القرآنفیهدف اإلسالم من خالل 
ٕبناء مجتمع متكامل وایجاد أسرة متماسكة، والى تحصین الزوجین وقضاء غریزإلى  ما هتٕ

الفطریة ضمن الحدود والضوابط الشرعیة، وبالتالي تحقیق السكن والمودة والرحمة بین 
الزوجین، فأوجد اإلسالم عقد الزواج لیضبط ذلك كله، لكن الختالف الطباع قد تحصل 

ها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت بین الزوجین مشاكل ال تتحقق مع
 .الشریعة اإلسالمیة الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بین الزوجین بعد العقد

ِومن أبرز ما وضع اإلسالم له حال ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قبل 

 ، واألسباب متعددة منها عدم إنفاق الزوج على زوجته الزوج ألي سبب من األسباب ،
ًوعدم إنفاقه قد یكون متعمدا بإرادة الزوج، وقد كون قهریة رغما عنه، وذلك كإعسار 
الزوج  بالنفقة، وفي كل الحاالت یقع الضرر على الزوجة نتیجة عدم اإلنفاق علیها، 
واإلسالم الحنیف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع 

هدف هذا البحث . رفع الضرر المتوقع عنها قدر اإلمكانالضرر الواقع على الزوجة و
  .إلى بیان حق الزوجة في طلب التفریق بینها وبین زوجها بسبب عدم إنفاقه
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Abstract 
Aims of Islam through the Holy Quran and the Sunnah 

legitimizes of marriage to build an integrated society and the 

creation of a cohesive family ، and to fortify the couple and spend 

Grazathma innate within the limits and controls legitimacy ، and 

thus achieve housing ، affection and compassion between spouses ، 

Voojd Islam the marriage contract for controlling it all ، but to the 

different typ may you get problems between the couple can not be 

achieved with the desired objectives of the marriage contract ، so 

put Islamic law solutions to all the problems that may occur after 

the contract between the couple. 

Among the most prominent is the status of Islam has a 

solution that damage to the wife by the husband for any reason ، 

multiple reasons ، including lack of spouse spend on his wife ، and 

not spent may be a deliberate will of the pair ، was the fact that 

compelling against his will ، and that Kaasar spouse alimony ، and 

every cases damage is done to the wife as a result of not spending 

it ، and orthodox Islam came to lift the embarrassment and damage 

and hardship for the people ، and the goal here to pay damage to 

the wife and the damage is expected to raise them as much as 

possible. The goal of this research to the statement of wife's right 

to seek a separation between them and her husband because of the 

lack of spending. 

Keyword : judgment , guarantee, expense
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 وسلم، علیه اهللا صلى محمد سیدنا على والسالم والصالة العالمین، رب هللا الحمد
  :بعد أما أجمعین، آله وصحبه وعلى

 مع،المجت شؤون ولتستقر الناس، أمور لتستقیم الحنیف دینه أحكام شرع اهللا فإن
 السالم علیهم والرسل األنبیاء ُاهللا فبعث األرض، هذه على المقصودة الخالفة وتتحقق

 لجمیع شاملة اإلسالم شریعة فجاءت ربهم، من بالبینات المكرمین المالئكة علیهم وأنزل
 وضبطت الفرائض، بها وتجلت الحدود، بها وبانت المحارم، بها الحیاة،فوضحت مناحي

 الدین اهللا أكمل وقد إال األعلى الرفیق إلى الكریم الرسول انتقل ماالناس،ف عالقات بها
 مبینة الغراء الشریعة وتناولته إال أمر بقي وما المجتمع، عالقات واستقرت النعمة، وأتم

 ومن ، العالقات التفصیل من بنوع اإلسالمیة الشریعة التي تناولتها األمور ومن أحكامه،
 حدودها َّوبینت أحكامها، ّففصلت المجتمع، بناء أساس هي التي الزوجیة العالقة أهمها

 هذا على وسار علیهم اهللا رضوان الصحابة بعده ِ ومن الرسول وعالجها وضوابطها،
ْومن التابعون النهج   .بعدهم َ

 الفطریة اغریزتهم وقضاء الزوجین، تحصین أهمها من ٌأهداف، ّولما كان للزواج
 الضرر فرفع حقوقهما، لكلیهما َوحفظ اإلسالم راعى الشرعیة، والضوابط  الحدود ضمن
 الضرر منها كثیرة، تقع قد التي واألضرار اإلمكان، قدر المتوقع ودفع الضرر الواقع،
 الشریعة تهدر هنا لم من من قبل زوجها، عدم اإلنفاق علیها بسبب الزوجة على الواقع
 ال زوجها ألن زوجها، من المرأة تتضرر فقد الطالق، موضوع في َّوحقها المرأة َرأي

 وبنات، بنین من البشري ونتاجهما بین الزوجین للعدالة ًوتحقیقا الزوجیة، حقوقها یوفیها
ًواتماما  لهم فجعلت ،قضاتها سلطان في اإلسالمیة الشریعة أمدت فقد العدالة لهذه ٕ
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 ُنفسها الشریعة حق حرصت التفریق هذا في كان إذا وزوجته الرجل بین التفریق إمكانیة
 القضاء إلى أمرها رفع في الحق للزوجة الشریعة أعطت فقد لذا علیه، المحافظة على
 أثبتت الزواج،فإذا ثمرات یفوت سبب هناك كان إذا زوجها وبین بینها التفریق طالبة

 بتطلیقها القاضي لها حكم تطلیقها ًشرعا یسوغ ما اإلثبات طرق من طریق بأي الزوجة
ًمخلصا طلبها على بناء زوجها من ِّ الحق  ٕواحقاق الظلم ُرفع القضاء مهمة ألن منه، لها ُ

 كتابة في نسیر أن من بد ال كان هنا من والدنیویة، الدینیة الناس مصالح في ُوالنظر
   :اآلتیة مبینین األمور،  هذا البحث

    :ضمان نفقة المرأة " اإلسالمي الفقه في مةحقوق المرأة العا
   : "أنموذجا 

  .في الواقع االجتماعي  الموضوع هذا أهمیة )١

 من خاص بشكل لعدم اإلنفاق والتفریق عام بشكل التفریق أنواع دراسة تعد )٢
 ذلك في لما والعمیق الجاد البحث من المزید إلى تحتاج الهامة التي الدراسات

  .المتوقع الضرر ودفع علیها الواقع للضرر ورفع المرأة لحقوق حفظ من

  .التفریق طلب في المرأة حق ومشروعیة مدى توضیح )٣

  .وأدلتهم الفقهاء أقوال وبیان ، التفریق معنى توضیح )٤

 بهذا الموضوع توفیرا للوقت -ولو بقدر یسیر- العلم على اإلحاطةطالبمساعدة  )٥
  .والجهد 

 -ریق الكتابة والتألیف ، كما قال ابن عبد البر الرغبة في نشر العلم عن ط )٦
ٍولو َأغفل العلماء جمع اَألخبار وتمییز اآلثار وتركوا ضم كل نوع : (رحمه اهللا  ْ َْ ِّ ُ َُّ َ ََ ََ َ ُ ُ َِ َِ ْ َْ ِ ْ َْ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ
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ْإلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العل ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َِ ِِ َ ٍ ِّ ُ ْم ودرس وان ِ َِٕ َ ََ َ ُ
َكان لعمري قد درس منه الكثیر لعدم العنایة وقلة الرعایة واالشتغال بالدنیا،  َ َ َْ ِّ ُّْ ِ ِ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َْ ُ َُ َ ْ َ ِ ْ َ

َوالكلب علیها، ولكنَّ الله عز وجل یبقي لهذا العلم قوما وان قلوا یحفظون ُ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َُّ ََّ َ َْ ِٕ َ َ َ ًَ ْ ِْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َّ َ َ َ َِ َ على َ َ
َاُألمة ُأصوله ویمیزون فروعه فضال من الله ونعمة، وال یزال الناس بخیر ما  َ ٍَ ْ َ ِ ُ َ َ َ َُّ ُ َ َُ َ َُ ًً ْ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ُ َُ ُ ُِّ َ َّ ْ

ُبقي اَألول حتى یتعلم منه اآلخر ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َّ َ َ َ َ ََّ ُ َّ   . اهـ)١()َ

 :  اآلتیة األسس على یقوم ًمنهجا بحثنا في سلكنا:  

 الفقهیة، للمذاهب الموضوع هذا في المعتمدة الرئیسة المصادر إلى الرجوع
 إلى النقول عزو مع منها، والتثبت الفكرة لترسیخ األمر، لزم كلما بأقوالهما واستشهدن
  .األصول حسب المعلومات وتوثیق أصحابها،

 فإذا كان الحدیث في البحث في الواردة األحادیث وتخریج یاتاآل عزو - ١
ٕ واذا كان في غیرهما ذكرنا ما ،  ُالصحیحین أو أحدهما اكتفیتنا بتخریجه منهما

ّتیسر ذكره من الكتب التي أخرجت هذا الحدیث ، ثم نبین حكم الحدیث من حیث  َُّ ّ
 .ً بناء على كالم أهل العلم-غالبا-الصحة أو الضعف

 .البحث خطة وفق المعلومات جمع - ٢

ًنبین أحیانا معاني بعض الكلمات الغریبة التي تحتاج إلى بیان ، وقد نعلق في  - ٣ ّ
 .الحاشیة على بعض ما یحتاج إلى تعلیق 

                                                 
 . مؤسسة الریان: الناشر) .٢٣\١( البن عبد البر- جامع بیان العلم وفضله )١(
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ُیرد عندما - ٤   فانا ال نذكر المعلومات، السفلي الهامش في المرجع أو المصدر ُذكر َ
كر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة إن بل نكتفي بذ  - اغالب –عنه  الكاملة

 .تخفیفا للهوامش  ، واذكرها كاملة في قائمة المصادر، كان من ذوي األجزاء 

  .الخاتمة في البحث خالل من إلیها توصلنا التي النتائج أهم سجلت - ٥

 حروف ترتیب بحسبًأثبت أهم المراجع في فهرس مستقل في آخر البحث مرتبة  - ٦
  .یةالعرب اللغة



  .وخطة هذا البحث انتظمت في مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخاتمة 

  :واشتملت على األمور اآلتیة) المقدمة  : ( أوال

  . أسباب اختیار الموضوع ومنهج البحث وخطة البحث -

  : وبیانها على النحو اآلتي ) المباحث  : ( ثانیا

  معنى النفقة وحكمها: المبحث األول

  معنى النفقة: ول المطلب األ

 حكمها: المطلب الثاني

  وقت وجوبها وتقدیرها وشروطها: المبحث الثاني

  وقت وجوبها: المطلب األول

  تقدیر النفقة :المطلب الثاني

  شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها: المطلب الثالث
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  آراء الفقهاء في حكم التفریق لإلعسار بالنفقة: المبحث الثالث

  لة إعسار الزوج بالنفقةحا: المطلب األول

  حالة امتناع الزوج عن النفقة مع الیسار: المطلب الثاني

  .نوع الفرقة لعدم اإلنفاق: المبحث الرابع

  .وستشتمل على خالصة للبحث ) الخاتمة  : ( ثالثا

َّوختاما اعلم َأیها القارئ الكریم أن  ِ َِ ُ َ َ ُّ َ ِنتائج األفكار على اختالف القرائح(( ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ ْ  ال ِ
ِتتناهى ، وانما ینفق كل َأحد على قدر سعته ، ال یكلف اهللا نفسا إال ما آتاها ، ورحم  ِ ٍَ َ ََ َ ََ ً ُ ُ ِّ ُ َُ َ ِ ْ َ ُّ ُ َّ ٕ َ
ًاهللا من وقف فیه على سهو أو خطإ ؛ فأصلحه عاذرا ال عاذال ، ومنیال ال نائال ؛  ً ً ً َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َُ َ ْ ٍ َ ٍ ْ َ ََ َ ْ ُ

ْفلیس المبرُأ من الخطأ إال من  َ َ َ َّ َ ْ ِوقى اهللا وعصم ، وقد قیل ََ ْ َ َْ َ َ َالكتاب كالمكلف ؛ ال یسلم : ُ َ ْ َ ُِ ّ َ ُ
ِمن المؤاخذة وال یرتفع عنه القلم ، واهللا تعالى یقرنه بالتوفیق ، ویرشد فیه إلى َأوضح  َ ْ ِ ِِ ِ ُِ ُُ ُ َ َِ َّ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ُ ْ

ٕطریق ، وما توفیقي إال باهللا علیه توكلت والیه أنیب َ ِ َْ َ ٍ َ(()١(.  
  
  
  

                                                 
ُصبح األ )١( ْ َعشى في صناعة اإلنشاء ُ ِألبي العباس القلقشندي : ْ ْ َ َ ََ ِ ، یوسف علي طویل. د: ، تحقیق ) ١/١٠(ََّ

 .١٩٨٧ دمشق،  الطبعة األولى ، –دار الفكر 
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، ائر البهائم  یقال نفق الفرس والدابة، وس،تأتي بمعنى الموت :  النفقة لغة
  . یقال نفقت السلعة إذا غلت ورغب فیها ،وتأتي نفق بمعنى راج  .مات 

،  وطعامه إذا قل ونقص أو فني وذهبوتأتي بمعنى نقص یقال نفق ماله ودرهمه
  .ٕوانفاق المال صرفه ، یقال رجل منفاق أي كثیر النفقة 

ة مأخوذة من النافقاء والنفق، ما أنفقت واستنفقت على العیال وعلى نفسك : والنفقة
رب النافقاء  ض)١(وهو موضع یرققه الیربوع من جحره ، فإذا أتى به من قبل القاصعاء

ومنه سمي المنافق حیث یشبه الیربوع بدخوله بالجحر وخروجه منه  .برأسه فخرج 
  .)٢(فالمنافق یدخل في اإلسالم ثم یخرج منه

ما یتوقف علیه بقاء شيء من مأكول وملبوس : قیل هي : وفي االصطالح
  .)٣(وسكنى

                                                 
قصعة الیربوع أن یحفر حفیرة ثم یسد بابها بتراب، ثم یسمى ذلك التراب الداماء، ثم : قال ابن األعرابي  )١(

عدا إلى النافقاء فضربها یحفر حفرا آخر یقال له النافقاء، فیحفرها حتى ترق، فإذا أخذ علیه بقاصعائه 
 .طبعة دار صادر) ٣٥٨ \ ١٠( '' نفق''لسان العرب مادة . برأسه ومرق منها 

 .فما بعدها) ٣٥٧ \ ١٠( لسان العرب مادة نفق : ینظر )٢(

 .طبع دار إحیاء التراث العربي) ٤٨٤ \١(مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر  )٣(
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 ، سواء أكان للشرب أم لالغتسال الواجب ونحو ذلك ،كوجوب بذل المنفق للماء 
كما أنه حصر اإلنفاق على ما یتوقف . لمن یتعین خدمته كما ال یشمل نفقة الخادم 

  .علیه بقاء الشيء مع أن النفقة تختلف باإلیسار واإلعسار 

والتعریف غیر مانع لدخول غیر المتعین علیه النفقة بسبب الزوجیة أو القرابة أو 
كمنقذ المشرف على الهالك من غیر هؤالء،والتعریف یشمل أوجه التكافل بین ، الملك

  .المسلمین من غیر وجوب 

  .)١(هي اإلدرار على الشيء بما به بقاؤه: وقیل 

وهذا التعریف كسابقه حدد اإلنفاق بما یتطلبه البقاء مع أنه یختلف باختالف حال 
ة ال تعني اإلنفاق ألجل حفظ ٕالزوجین یسارا واعسارا ، إذ إن بعض أوجه النفقة الواجب

  .الحیاة فقط بل تشمل الزیادة عن ذلك مع الیسار 

  .ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف : وقیل هي 

 وأخرج أیضا ما لیس ،وخرج بهذا التعریف قوام معتاد غیر اآلدمي كالتبن للبهائم 
  .بمعتاد من قوت اآلدمي كالحلوى والفواكه فإنه لیس بنفقة شرعیة 

وأخرج بقوله دون سرف ما كان سرفا فإنه لیس بنفقة شرعیة وال یحكم به 
  .)٢(حاكم

  .)٣(هي الطعام والكسوة والسكنى: وقیل 

                                                 
 .طبع دار الفكر) ٣٧٨ \٤( للكمال بن الهمام: شرح فتح القدیر )١(

 هـ ١٣٧٢الطبعة األخیرة سنة ) ٥١٧ \١( بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك :  ینظر )٢(
 .الناشر مكتبة الحلبي بمصر

 .طبعة دار الفكر) ٥٧٢ \ ٣(لدر المختار حاشیة ابن عابدین على ا )٣(
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كنفقة الخادم ، وهذا التعریف غیر جامع لعدم شموله بعض أنواع النفقة األخرى 
  .لمن یلزمه ونفقة بعض المستلزمات األخرى للطعام والكسوة والسكنى

ثم إن هذا التعریف غیر مانع لشموله اإلطعام على غیر وجه اإلنفاق الالزم 
والكسوة والسكنى على الغیر بأجر وكاإلطعام على وجه الضیافة لمن ال كبذل الطعام 

  .تلزمه نفقتهم

  .)١(كفایة من یمونه خبزا أو أدما وكسوة وسكنى وتوابعها: وقیل هي 

ظات الواردة على تعریف هو األنسب لتعریف النفقة لسالمته من المالحوهذا ال
ولشموله ألنواع النفقة وما تحتاج إلیه من غیر الطعام والكسوة ، التعاریف األخرى

  .)٢(والسكن كثمن الماء وتكالیف الوقود وغیر ذلك من النفقات الواجبة



 مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحیح، ،على وجوب النفقة للزوجة )٣(      اتفق الفقهاء
فإذا تبین فساد الزواج وبطالنه رجع الزوج على المرأة بما أخذته من النفقة، وثبت 

   . والسنة واإلجماع والمعقولالقرآنبها بوجو
������ ����

َالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما {: قوله   - ١ َ ُِ َِ ٍ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ َْ ُ َّ َِ َُّ َِّ ََ َ َّ ِّ
َْأنفقوا من َأموالهم ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ{)٤(.  

                                                 
 دار )٤٥٩ \٥( : كشاف القناع،طبعة دار المعرفة ) ١٣٦\٤( :اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )١(

 .الكتب العلمیة

 ).٤٦٠ \٥( :ف القناع كشا: ینظر )٢(

 .وما بعدها ط ألبابي الحلبي) ٥٤\٢( :، بدایة المجتهد)٣٢١\٣( :، شرح فتح القدیر)١٦\٤( :البدائع )٣(

 .]٣٤: النساء[ )٤(



 

 

 
١٥٦    

 

هو أن اهللا تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة والقیم على غیره هو  :اللةووجه الد
  .)١(المتكفل بأمره

َْأسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم{: قوله   - ٢ ُْ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ُُ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ{)٢(.  

 أمر األزواج بإسكان المطلقات في فترة العدة من هو أن اهللا  :ووجه الداللة
حیث سكنوا من وسعهم وطاقتهم واألمر للوجوب، فإذا كان األمر باإلسكان والرعایة هنا 

  .)٣( أو حكماللمطلقات، فمن باب أولى یجب للزوجات عند قیام الزوجیة حقیقة
	
��� ����

 في خطبة  قال-  - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه -ما رواه جابر   - ١
َاتقوا الله في النساء فإنكم َأخذتموهن بَأم : "الوداع ُِ ِ ََّّ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ِ ِ ََّ ِّ َ َّانة الله واستحللتم فروجهن ُ ُ ُ َْ ُ ُ ََْ ْ ْ َ ِ َّ ِ َ

ِبكلمة الله َّ ِ َِ َ ِ ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ِ ُِ ُ ُ ْ ُْ َْ ْ ِ َّ َّ َُّ َ َ َُ ْ ِ ُ َْ ََ")٤(.  

َیا رسول الله ما حق زوجة َأحدنا :  قائال--أن رجال سأل النبي : ومنها  - ٢ ِ ِ ِ ََّ َ َ َْ َ ُّ َ َ ُ َ
َعلیه قال  َ ِ َْ ََأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسیت « َ َْ َ َُ َ ُْ َْ َِ َِ َْ َ ْ ِ َِ َ َ ْ")٥(.  

ِخذي ما یكفیك وولدك " : لهند زوجة أبي سفیانقول النبي  :ومنها  - ٣ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِبالمعروف ُ ْ َ ْ ِ")٦(.  

                                                 
 . ط دار الخیر)٤٤١ص (  للحصني :كفایة األخیار: ینظر )١(

 .]٦: القالط[ )٢(

 . ط مكتبة القاهرة)٢٠٠\٨( البن قدامة :المغني: ینظر )٣(

:  صحیح أبي داودط المعارف النظامیة،) ٩٠٨٧ (رقم )٦\٥( :السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي )٤(
 .ط مؤسسة غراس) ١٥٣\٦( لأللباني

ووافقه ) . صحیح اإلسناد : (  وقال الحاكم )٢٧٦٤(رقم )٢٠٤\٢( للحاكم :المستدرك على الصحیحین )٥(
 .الذهبي ط دار الكتب العلمیة

 ).٢٢٠٩( رقم )٤٥٠\٥( :صحیح البخاري )٦(
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هو أن هذه األحادیث دلت بمجموعها على وجوب نفقة الزوجة  : الداللةووجه
  .على زوجها

 في كل العصور --فقد انعقد إجماع األمة من لدن رسول اهللا : وأما اإلجماع
على ذلك حتى عصرنا الحاضر مستندین إلى األدلة الشرعیة التي دلت على ذلك كما 

معت األمة على أنه إذا امتنع الزوج من اإلنفاق على زوجته التي مكنته من نفسها أج
ِْاتفق َأهل العلم : " قال ابن قدامة، بدون مبرر شرعي كان ظالما وألزمه القاضي بأدائها ِْ ُ ْ َ ََّ

َّعلى وجوب نفقات الزوجات على َأزواجهن، إذا كانوا بالغین، إال ا َ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ ََ َ َ ََّ ِ ِ َِ ُْ ْ َّ َ َّلناشز منهنَ ُ ْ َِ ِ ُذكره ابن . َّ ْ ُ َ َ َ
ُالمنذر، وغیره ُ ْ َ َْ ِ ِ ُ ْ")١(.  

فإن عقد الزواج یوجب على الزوجة تخصیص نفسها لمنفعة زوجها : أما المعقول
فهي محبوسة . وتفرغها للحیاة الزوجیة، فهي تقوم على البیت ورعایته واألوالد وتربیتهم

 وهذا یمنعها من التصرف واالكتساب فوجبت نفقتها علیه، ومن قواعد على الزوج
الشریعة، أن من حبس نفسه لحق مقصود لغیره ولمنفعته تكون نفقته واجبة على ذلك 

ولهذا المعنى وجب على الدولة نفقات موظفیها الذین حبسوا أنفسهم لمنفعتها بقدر . الغیر
  .)٢(كفایتهم وكفایة من یعولونهم

                                                 
 ).١٩٨\٨( البن قدامة :المغني )١(

 بدران أبو العینین بدران :أحكام الزواج والطالق في اإلسالم ، )١٦\٤( للكاساني: البدائع :ینظر )٢(
 . م١٩٦١الثانیة ، : القاهرة،  الطبعة  -، دار التألیف١٧٦ص
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  :من زوجها إلى رأیین    اختلف الفقهاء في وقت تسلیم النفقة للزوجة 

 من إن النفقة تبدأ :)٢(وقدیم قول الشافعي، )١(وهو مذهب الحنفیة :الرأي األول
إال إذا طالبها باالنتقال إلى منزله ، ولو لم تنتقل الزوجة إلى بیت زوجها، العقد الصحیح

ویبنى على هذا القول أن الزوجة بالعقد تصبح محبوسة لحق ، فرفضت بغیر حق شرعي
  .)٣(فإذا طالبها باالنتقال فرفضت فإنها بذلك تكون ناشزا التستحق النفقة، زوجها

بل تجب من حین تسلیم ، التجب لها النفقة بالعقد وحده:مذهب الجمهور :الرأي الثاني
وعبر الحنابلة عن ذلك ، )٤(وقد عبر الشافعیة عن ذلك بالتمكین، نفسها لزوجها

ِ إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج:یةوقد قال المالك، )٥(بالتسلیم ْ َّ َ ُ ََ َ َ َََ َّ ْ َُ ٌ ُ َ َ
)٦(.  

                                                 
 ).١٦\٤( للكاساني: ، البدائع) ١٨٦\٥( االسرخسي :المبسوط )١(

ط  )٣١٦\٦( :ط دار الكتب العلمیة، البیان في مذهب اإلمام الشافعي )٥٣٤\٩( :الحاوي الكبیر :ینظر )٢(
 .دار المنهاج

 .)١٨٦\٥( السرخسي: المبسوط )٣(

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وتمكن من االستمتاع ( : وفیه ط دار الكتب العلمیة)١٤٨\٣( :المهذب )٤(
 .)ید وهما من أهل االستمتاع في نكاح صحیح وجبت نفقتهابها ونقلها إلى حیث یر

إذا یجب على الرجل نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف ( :وفیه) ٢٢٧\٣( :الكافي في فقه اإلمام أحمد )٥(
 . دار الكتب العلمیة)، ومكنته من االستمتاع بهسلمت نفسها إلیه

َ قال مالك( : وفیهط ألبابي الحلبي) ٥٤\٢( :بدایة المجتهد )٦( ْال تجب النفقة على الزوج حتى یدخل بها َأو : َ َْ ِ ََّ ُ ْ َ َ َِ َّ َ ُ َ َ َّ ِ َ َ
َّیدعى إلى الدخول بها، وهي مم ِ َ ِ ِ َِ َ ِ ُ ُّ َ َ ِن توطُأ، وهو بالُْ َ َ َُ َ ُ  . دار الفكر)٥٢٤ \٢( : حاشیة الدسوقي،) ٌغْ
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فتمكین الزوجة ، من أن النفقة تجب من حین التسلیم: قول الجمهور: الرأي المختار
  .  قبل الزوجیستوجب حق اإلنفاق علیها من، نفسها لزوجها



  :اختلف الفقهاء في تقدیر النفقة إلى رأیین

وهو مذهب جمهور فقهاء .ن النفقة تقدر بالكفایة المقدرة بالعرف أ :الرأي األول
  .)٣( والحنابلة، )٢(والمالكیة، )١(الحنفیة

فذهبوا في ، أن التقدیر للكفایة مدعاة للتنازع: )٤( یرى الشافعیة:الرأي الثاني
 فجعلوا على الموسر كل یوم ،إلى التفریق بین الموسر والفقیر والمتوسط  لها تقدیرهم

ًمدي طعام وعلى الفقیر مدا وعلى المتوسط مدا ونصف المد، وضبطو ُ ا الفقیر بأنه ُّ
وتمسك بعض الشافعیة بأنها لو قدرت مسكین الزكاة، وأن الواجب غالب قوت البلد، 

فوجب إلحاقها بما یشبه الدوام ، المریضة والغنیة في بعض األیام نفقة بالحاجة لسقطت
  .وهو الكفارة الشتراكهما في االستقرار في الذمة 

������

  : والمعقولبالكتاب والسنة :الرأي األولاستدل 

                                                 
 .)٢٣\٤( :بدائع الصنائع )١(

ِ وَأما مقدار النفقة( : وفیه)٥٤\٢(: بدایة المجتهد )٢( ََِ َّ ُ َ ْ َّ َفذهب مالك إلى َأنها غیر مقدرة بالشرع، وَأن ذلك : َ َِ َِ َ ََّ َ ِ ْ َّ ِ ٍ َِ ُ ََّ َ ُ َْ َ َّ ٌ َ َ
ِاجع إلى ما یقتضیه حال الزوج وحال الزوجة، وَأن ذلك یختلف بحسب اختالف األمكنة واألزمنة َر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ََ َْ َْ َ َْ َ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َْ ََّ ْ ْ ََّ َِّ ٌ

ِواألحوال َ َْ َ ْ(. 

 .)١٩٥\٨( :المغني )٣(

 . دار المنهاج)٤١٩\١٥( للجویني : نهایة المطلب،دار الكتب العلمیة) ٤٢٣\١١:(الحاوي الكبیر :ینظر )٤(
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ِ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف( :فقوله  :أما الكتاب ُِ ُ ُْ َْ َْ ِْ َِّ َُّ َ َ َُ ْ ِ ُ ََ ُ َْ(  

وقد اوجب النفقة باسم ، إن النص أطلق لفظ الرزق دون تقدیر :وجه الداللة
  .)١(ق القاضي والمضاربكرز، ورزق اإلنسان كفایته في العادة والعرف، الرزق

ِخذي ما یكفیك : "هند زوجة أبي سفیان ل- - ل الرسول اهللا فقو:أما السنة  ِ ِْ َ َ ُ
ِوولدك بالمعروف  ُِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ"  

ِخذي " : في قوله:وجه الداللة ِما یكفیكُ ِ ْ َ ، دل على أن النفقة تقدر بالكفایة" َ
  .)٢(فللزوجة اخذ ما یكفیها من النفقة من غیر تقدیر

ُّوقال النبي  َِّ َ َ َ - - :»ِولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ُِ ُ ُ ْ ُْ َْ ْ ِ َّ َّ َُّ َ َ َُ ْ ِ ُ َْ ََ«)٣( .  

ٕوایجاب أقل من الكفایة من الرزق ترك ، المعروف یتحقق بالكفایة :وجه الداللة
الكتاب ٕللمعروف، وایجاب قدر الكفایة ، إنفاق بالمعروف، فیكون ذلك هو الواجب ب

  .)٤(والسنة

 النفقة وجبت بكون الزوجة محبوسة بحق الزوج ممنوعة عن ّفألن: أما المعقول
  .)٥(كنفقة القاضي والمضارب، فكان وجوبها بطریق الكفایة ، الكسب لحقه

  :بالكتاب والمعقول :الرأي الثانيواستدل 

                                                 
 .)٢٣\٤( :بدائع الصنائع )١(

 .)١٩٦\٨( :المغني )٢(

: صحیح أبي داودط المعارف النظامیة، ) ٩٠٨٧ (رقم )٦\٥( :الكبرى وفي ذیله الجوهر النقيالسنن  )٣(
 .ط مؤسسة غراس) ١٥٣\٦( لأللباني

 .)١٩٧ -١٩٦/ ٨( :المغني: ینظر  )٤(

 .)٢٣\٤( :بدائع الصنائع )٥(
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ْ لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ( :فقوله  :ا الكتابأم ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ ُ َ َُْ ُ ُْ ِ َْ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ
ُمما آتاه الله َّ ُِ َ   .)١( بنفسهاأي قدر سعته فدلت أنها مقدرة )َّ

ي حجة علیهم ألن فیها أمر الذي عنده السعة باإلنفاق على  اآلیة ه:ّنوقش بأن
 فال یجوز إال ،فكان التقدیر به تقییدا لمطلق، قدر السعة مطلقا عن التقدیر بالوزن

  .)٢(بدلیل

،  مقابل الحبس عند الحنفیة والملك عند الشافعیة، ّفإنها وجبت بدال :أما المعقول
 اإلطعام في وهي مقدرة قیاسا على، والمهر في النكاح، ة كالثمن في البیعفكانت مقدر

  .)٣(الكفارات

 ممنوع ولسنا نقول إنها تجب بمقابلة الحبس ،قولهم أنها وجبت بدال: ّنوقش بأن
  .)٤(لما ذكرنابل تجب جزاء على الحبس وال یجوز أن تكون واجبة بمقابلة ملك النكاح 

 ،هو ما ذهب إلیه الجمهور، من حیث الدلیل أن الواجب الكفایة: الرأي المختار
، السیما وقد نقل بعض األئمة اإلجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعین على ذلك

فقهاء تقدیرهم للنفقة على الكفایة التي بعد ما بنى ال، )٥(الیحفظ عن احد منهم خالفهو
فكل ، فقد تغیرت الكثیر من تلك األعراف، تقدر باألعراف السائدة في بالدهم في زمانهم

، قوم بحاجة إلى تقدیر النفقة على حسب األعراف التي تسود مجتمعاتهم في زمانهم
جة المرأة جعل الواجب هو تلبیة حا"ٕفمقدار النفقة أمر لم یحدده الشارع، وانما 

                                                 
 .)٤٢٣\١١( للماوردي: الحاوي الكبیر )١(

 .)٢٣\٤( :بدائع الصنائع )٢(

 .)٤٢٣\١١( للماوردي: الحاوي الكبیر )٣(

 .)٢٣\٤( :بدائع الصنائع )٤(

 .)٥٠٠\٩( :فتح الباري )٥(
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 والحاجة تختلف من عصر آلخر، ومن بیئة ألخرى، ومن وسط آلخر، ومن ،بالمعروف
الریفیة، والحضریة غیر البدویة، والناشئة في بحبوحة النعیم  غیر  فالمدنیة، رجل آلخر

غیر الناشئة في خشونة الشظف، وزوجة الثري غیر زوجة المتوسط، غیر زوجة 
  .)١("الفقیر



  :ى الزوج للزوجة بالشروط اآلتیةتجب النفقة عل

صحة النكاح، ذلك أن سبب وجوب النفقة هو حق الحبس الثابت : الشرط األول
ًسبب عقد النكاح الصحیح، فإذا كان النكاح فاسدا لم یثبت به حق للزوج على زوجته ب

الحبس للزوج علیها، كما أن التفریق واجب بین الطرفین في النكاح الفاسد، ألنه لیس 
  .)٢(بنكاح حقیقة

ًكینا تاما، ویستثني من ذلك تمكین الزوجة نفسها من الزوج تم: الشرط الثاني ً
  -:صورتان

ما لو منعت نفسها لتسلیم المهر المعین أو الحال فإن لها النفقة من : إحداهما
  .ٕجل فلیس لها حبس نفسها له وان حلحینئذ، أما المؤ

ًما لو أراد الزوج سفرا طویال فالمرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه : الصورة الثانیة ً
ج للحج حتى یترك لها هذا المقدار، أي إذا لم یستند من یدفع لها ورجوعه، كما ال یخر

ذلك، ویفهم من القول أن النفقة یشترط لوجوبها التمكین أن العقد ال تجب به النفقة، وهو 
                                                 

 هـ، ١٤٢١، ١: ، المكتب اإلسالمي ـ بیروت، ط)٥٧٠\١( للدكتور یوسف القرضاويفتاوى معاصرة،  )١(
 .م٢٠٠٠

 .)٧/٤٨٧: (المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم : ینظر )٢(
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أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكین، فلو امتنعت منه سقطت :  والقدیم،جدید قول الشافعي
  .النفقة

للعقد أن العقد وجب به المهر وهو ال یوجب عوضین واستدل لكونه للتمكین ال 
، وال یسقط النفقة عذر یمنع الجماع عادة كمرض، ورتق، وقرن وحیض )١(مختلفین

ٕونفاس، وجنون، وان قارنت تسلیم الزوجة، ألنها أعذار بعضها یطرأ ویزول وبعضها 
وقد حصل التسلیم الممكن، ویمكن التمتع بها من بعض دائم، وهي معذورة فیها 

  .)٢(الوجوه
ى هذا وقد ذكر الفقهاء حاالت یصح للزوجة االمتناع فیها من التسلیم وهي عل

  -:النحو اآلتي
 ٣(عدم إعطائها مهرها المعجل(.    
 ها االمتناع عن النقلة إلى دار مغصوبة لتسلم نفسها ألن امتناعها ل

 .)٤(مشروع
  منعت زوجها من دخول دارها وطالبته بإیجاد دار لتنقل إلیه وتسلم نفسها إلیه

 .)٥(فیها
 ،أو في بیت فیه عدم تهیئة البیت الشرعي، كأن یسكنها في بیت ضرتها 

 .)٦(بعض أهله، أو في بیت ال تتوافر ما یجب لها فیه
 السفر بها وهو غیر مأمون علیها، كأنه أراد بذلك إیذاءها، أو اإلضرار بها.  

                                                 
 .دار الفكر) ٣/٤٣٥( مغني المحتاج  :ینظر )١(

 .)٣/٤٣٧(المصدر السابق  :ینظر )٢(

 .دار الكتب العلمیة) ١٩ /٤(البدائع  :ینظر )٣(

 .المصدر السابق :ینظر )٤(

 . المصدر السابق :ینظر )٥(

 .)٢٣ /٤(المصدر السابق : ینظر )٦(
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 )١(أي عدم عصیانها زوجها وخروجها عن طاعته: عدم نشوزها: الشرط الثالث
أو خرجت من منزله ، فیما له علیها مما أوجبه له عقد النكاح، كما لو امتنعت من فراشه

  .)٢(" أو امتنعت من السفر معه، من االنتقال معه إلى مسكن مثلهاأو امتنعت، بغیر إذنه
  -:منهاویستثنى من هذا حاالت 

 راف البیت على اإلنهدامإش.  
 ًأكرهت على الخروج من بیته ظلما. 

 خرجت المحلة وبقي البیت منفردا وخافت على نفسها. 
  لو كان المنزل لغیر الزوج فأخرجها منه صاحبه. 
  ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. 
  إذا أعسر بالنفقة سواء أرضیت بإعساره أم ال. 
 الحمام ونحوه من حوائجها التي یقتضي العرف خروج مثلها ما لو خرجت إلى 

 .له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك 
  ما لو خرجت الستفتاء لم یغنها الزوج عن خروجها له. 

 لو خرجت لبیت أبیها لزیارة أو عیادة.  

  .)٣(فالعذر یبیح للمرأة الخروج من بیتها

وأما إذا كانت المرأة موظفة أو ذات حرفة فإن منعها الزوج وأمرها بالقرار في 
َْولو : "ًالبیت فلم تمتنع وخرجت فإن خروجها یعد نشوزا، قال صاحب الدر المختار َ

ِسلمت نفسها باللیل دون النهار َأو عكسه فال نفقة لنقص التسل ِ َّ َّْ َّ ِِ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ُْ َُ َ َْ ِ ََّ ََ ُ ِ ْ ْ ُوبه عرف جواب  ...ِیمَ َ َُ ََ ِ ِ ِ

                                                 
 .المكتبة العلمیة) ٥/٥٦(بن األثیر  النهایة ال :ینظر )١(

 .)٢٣٦ /٨(المغني  :ینظر )٢(

 . الفكردار) ٤٣٧ /٣( مغني المحتاج  :ینظر )٣(
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ِواقعة في زماننا َأنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللیل ْ َّْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َِ ََ ََ ََ ُ َِ َّ ِ َُّ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َُّ َ َْ َ َ 
َعنده فال نفقة لها َ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ ِ")١(.  

 في ذمة الزوج إذا امتنع من أدائها بعد أن ًومما ینبه علیه أن النفقة تصیر دینا
وجبت علیه من غیر قضاء القاضي وال رضا الزوج، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء من 

  .الزوجة كما هو الحال في سائر الدیون

 
 

وحقها في النفقة ، )٢(ها إجماعاإن نفقة الزوجة كما هو معلوم واجبة على زوج
وقد ، مقابل حبس منافعها لمصلحة الزوج، فكان واجبا علیه أن یقوم ببذل العوض

ضمنت الشریعة حقها في النفقة بجعل الخیار لها في طلب التفریق؛ إذا لم تتمكن من 
ًإال أن الجدیر بالتنبیه أن للعلماء تفصیال وآراء في ثبوت خیار أخذ حقها من النفقة، 
إذ إن عدم حصول المرأة  ،عدم التمكن من حصولها على النفقةالتفریق للزوجة بسبب 

على نفقتها قد یكون بسبب إعسار الزوج بها، وقد یكون بسبب امتناعه عن النفقة علیها 
  ولذلك قسم هذا، ق، ولكل حالة حكمهامع كونه موسرا، فها هنا حالتان لعدم اإلنفا

  :المبحث إلى مطلبین على ما یأتي
  

                                                 
 .)٣/٥٧٧: (الدر المختار  )١(

 .دار الكتب العلمیة) ٧٩(مراتب اإلجماع البن حزم ص: ینظر )٢(
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)١(   

 زوجته، فهل یثبت لها الخیار إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم یكن لدیه ما ینفقه على
  :اختلف العلماء في ذلك إلى قولین بطلب التفریق؟

  .أن لها الخیار في طلب التفریق بسبب إعسار الزوج بالنفقة: القول األول

ـــو قــــــول  ــــة(وهـــ ــشافعیة، والــــــراجح )٢(المالكیــ ــــد الــــ ــــة)٣(عنــ ــول الحنابلــ ــو  ).)٤(، وقــــ وهــــ
ـــــرة ـــي هریـ ــــي، وأبـــ ـــر، وعلــ ـــیدنا عمـــ ـــن ســـ ـــروي عـــ ـــسن، )٥(مـــ ــسیب، والحـــ ـــ ــــن المـ ــعید بــ ـــ ، وسـ

ـــن  ـــ ــــرحمن ب ــــد الــ ـــان، وعبــ ـــى القطـــ ـــ ـــلمة، ویحی ــــن ســـ ــــاد بــ ــــز، وحمــ ــــد العزیــ ــــن عبــ ـــر بــ وعمـــ
  .)٧( العلماءٕوالیه ذهب جمهور. )٦(مهدي

ــسار : القــــــول الثــــــاني ـــسبب إعــــ ــــق بـــ ـــب التفریــ ــــي طلـــ ـــار فــ ــــا الخیـــ ــیس لهــ ــــه لــــ أنــ
  .الزوج بالنفقة

                                                 
 المكتبة .٢١٢المصباح المنیر ص  :ینظر. هو الفقر، من أعسر الرجل إذا افتقر: لغة: اإلعسار )١(

 .العصریة

 .)١/٥٢٣(بلغة السالك ) ٤٠٥\٤:(منح الجلیل) ١٩٨-١٩٦\٤:(شرح مختصر خلیل للخرشي: ینظر )٢(

إذا أعسر الزوج بها أي النفقة فإن (وفیه)٢١٢\٧:( نهایة المحتاج).٣/٤٤٢(مغني المحتاج : ینظر )٣(
صبرت زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا صارت كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع دینا علیه 

ٕوان لم یفرضها حاكم ألنها في مقابلة التمكین واال بأن لم تصبر  ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها ٕ
 .)فلها الفسخ على األظهر... الفسخ 

ٌَأن الرجل إذا منع امرَأته النفقة، لعسرته، وعدم ما ینفقه، فالمرَأة مخیرة :( وفیه )٨/٢٠٤(المغني : ینظر )٤( َ َ ََّ َ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ َ َُ ُ َ ُ ُُ ََِ ِ َِِ َ ِ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َّ
َبین الصبر ع َِ ْ َّْ ِلیه، وبین فراقهَ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ  .)٥/٥٨٧(الفروع ) َ

 .)٢٢٤\٣:( سبل السالم:ینظر )٥(

 .)٨/٢٠٤(المغني  )٦(

 .)٣٨٥\٦( :نیل االوطار )٧(
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ــــة ـــ ـــول الحنفیـــ ـــ ــو قــــ ـــ ـــ ــشافعي،)١(وهـ ـــ ــول للـــــ ـــ ـــ ــو قـ ـــ ـــ ــــة،)٢( وهــ ـــ ــور ،)٣( والظاهریـــ ـــ ـــ  وجمهــ
ــبرمة،)٥( واإلمامیـــــة، )٤(الزیدیـــــة ــذا مـــــروي عـــــن عطـــــاء، والزهـــــري، وابـــــن شـــ ـــن ، )٦( وهـــ ُوابــ ْ َ
ْیسار وال َ ٍ َ َحسن البصري والثوري وابن َأبي لیلى وحماد بن َأبي سلیمانَ َ ْ ْ ْ َْ َ َُ َِ ِِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ََ َ َِّ ِّ َِّّْ ْ ْ)٧(.  

�������

  :استدل الجمهور على ما ذهبوا إلیه بأدلة، منها

                                                 
 .)٤/٨(دار الفكر ، واالختیار ) ٣٨٩ /٤(، وشرح فتح القدیر ) ١٨٨-٥/١٨٧(المبسوط : ینظر )١(

 .)٢١٢\٧( :تاج نهایة المح:ینظر )٢(

َولو َأن الزوج یمنعها النفقة َأو الكسوة َأو الصداق ظلما، َأو ألنه فقیر ال ( وفیه) ٩/٢٥٤(المحلى : ینظر )٣( ٌ ُِ َِ ُ َ ََّ ََّ َِّ ْ ً ْ ْ ْ ْْ ُْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َّ َّ َ
َیقدر لم یجز لها منع نفسها منه من َأجل ذلك ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ َُ ُ َ َْ َْ َ ْ ُُ َ َومن منع النفقة والكسوة )(٩/٢٥٣(وفیه أیضا) ْ َ َ َْ ِ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ ٌ وهو قادر -ْ ِ َ َ َُ

َعلیها  َْ َ فسواء كان غائبا َأو حاضرا هو دین في ذمته، یؤخذ منه َأبدا ویقضي لها به في حیاته وبعد -َ ً َْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ًَ ُْ َْ َ ََّ ٌ ْ ُ ْ َ ٌَ َ
ِموته ِ ْ  كانت موسرة وزوجها معسر كلفت اإلنفاق على زوجها بل إن ابن حزم ذهب إلى أن الزوجة إذا).َ

َوعلى الوارث مثل ذلك{: وال ترجع علیه إذا أیسر لقوله تعالى ُِ ِ َِ ْ َِ َ َْ ِّوالزوجة وارثة فعلیها نفقته بنص } َ َ َِ ُ َُ ََ َ َْ َ َ ٌ َ ِ َ ُ ْ . القرآنَّ
 .)٩/٢٥٤(المحلى 

ُإذا غاب الزوج َأو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه :( وفیه)٢٨٥\٢:(التاج المذهب ألحكام المذهب: ینظر )٤( َ َ ُ َََِّ ِ ِ ْ َ ْ َْ ْ َِ َ ْ َ َّ َ َّ َ )
ُینفق  ِ َعلیها ) ُْ َْ ِالحاكم من مال ( َ َ ْ ِ ُِ َ َذلك ) ْ ِالغائب ( َِ ِ َ ِقدر ما تحتاج إلیه مدة غیبته) ْ ِ َِ ُْ ْ َْ َ َّ ُ ََ َ َ َ ْ ُینفقها الحاكم ) َو ... ( َ ِ َِ ُْ َ ُ ْ

ََّأیضا من مال الز ِ َ ْ ِ ً ِوج ْ ِالمتمرد ( ْ ِّ َ َُ ًعن اإلنفاق علیها ولو حاضرا) ْ َِ َ َ ََْ ََ ْ ِ َ ْ ِْ ُویحبسه ...( ْ َُ ِ ْ ُالحاكم إذا طلبت منه ) َ َ َْ ِْ َِ ََ ُ ْ
ُحبسه  ََ ِللتكسب ( ْ ُّ َ َّ ُیجوز له ) ََوال )...( ِ ُ ََ ُفسخ ( ُ ْ َالنكاح بینهما عندنا لعدم االتفاق سواء كان لغ) َ ِْ ِ َِ ٌَ ََ َ َِ َِّ ِ َِ ََ ََ ُ َْ ِ ِیبتهِّ ِ َ َْأو  ْ

ِلتمرده َأو إلعساره َأو لعدم تكسبه ِ ِ ِِ ِ ِ ُِّ َ َ ََِ َ َْ ْ َِ ْ ِ ُّ(....... 

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم یقدر علیها ( وفیه) ٢١\٨(للطوسي: المبسوط في فقه االمامیة :ینظر . )٥(
 المرأة ٕیفسخ علیه الحاكم، وان طالبتهوال  ..بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن یوسع اهللا تعالى علیه

 ، الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة)٢/٤٦(   شرائع اإلسالم:وینظر) بذلك، هذا عندنا منصوص
 .)٣٣٤\٢( للطوسي :، الخالف)١٤٤\٢(

 .مكتبة القاهرة )٨/٢٠٤(المغني  )٦(

 .)٣٨٩ /٤(شرح فتح القدیر  )٧(
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أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ٕواذا طلقتم النساء فبلغن : قوله تعالى -١

عتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسهًفارقوهن بمعروف وال تمسكوهن ضرارا لت
)١(.  

قد أمرنا اهللا عز وجل بإمساك المرأة بمعروف، وبشرط عدم إلحاق : وجه الداللة

ًفیه إضرارا لها، وكان فیه تعد على حقوقها، جاز لها الضرر بها، فإذا صار اإلمساك 
  .ٕطلب التفریق عن زوجها، واذا رفعت أمرها للقاضي، فالبد له من الحكم بمفارقته لها

بأن اآلیة قد نزلت فیمن كان یطلق، فإذا قاربت المدة على االنتهاء، :فإن قیل
  .)٢(راجع زوجته بغرض اإلضرار بها

بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، كما هو معروف في : أجیب

، فكل امرأة یحصل لها ضرر في بقائها تحت عصمة رجل تتضرر بصحبته، )٣(األصول

  .ًسواء كان طالقا أو تضرر بإعسار الرجل وعجزه عن اإلنفاق، فلها طلب التفریق

ٍإمساك بمعروف َأو تسریح بإحسانَف{:  ومثل ذلك قوله تعالى-٢ َِ َْ ِِ ِ ٌِ ْ َْ ْ ٍ ُ َ ٌ ْ{)٤(.  

والمعروف في اإلمساك أن یوفیها حقها من النفقة فإذا عجز عن  :وجه الداللة

ذلك تعین التسریح باإلحسان، وهو المعنى في ذلك، فإن المستحق علیه أحد الشیئین 

  .)١(خرفإذا تعذر أحدهما تعین اآل

                                                 
 .٢٣١: سورة البقرة )١(

 .)٣٨٥\٦( :نیل االوطار )٢(

 .)٣/١٢٥( :المحصول )٣(

 . من سورة البقرة٢٢٩من اآلیة  )٤(
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َال ضرر وال ضرار: (قال النبي :  قال– –عن ابن عباس  -٣ َ َ َِ َ ََ َ()٢( .  

ٕ عن الضرر، والحاقه بأي إنسان، والزوجة تدخل قد نهى النبي  :وجه الداللة
ضمن من ال یجوز اإلضرار بها، فإذا لحقها ضرر ببقاء ارتباطها بالرجل، فلها إزالة 

  .)٣(ذلك الضرر عنها، وجواز مطالبتها بالتفریق

َكما استدلوا بما رواه َأبو هریرة -٤ َ َْ ُ قال قال النبي ُّ َِّ َ ََ َ " : ًَأفضل الصدقة ما ترك غنى ِ َِ ََُ َ َ َ َّ َ ْ
ْوالید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ َ ُْ َْ ََ ْ ُّ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ ٌ َ ُ بمن تعولُ َ ْ َ ْ، تقول المرَأة إما َأن تطعمني واما َأن "ِ َّْ ََِّٕ ِ َِ َْ ُ َِ ُ ْ ْ ُ ُ

ِتطلقني ویقول العبد َأطعمني واستعملني ویقول االبن َأطعمني إلى من تدعني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ َ ُْ َ َِ ْ ْْ ُْ ُ ُُ ُ ََ َ َْ ْْ ْ ْ َ َفقالوا یا " َِّ ُ َ َ
َِأبا هریرة سمعت هذا من رسول الله  َّ ِ ِِ ُ ََ َ َْ َ َُ َ ْ َ ْ َقال ال هذا من كیس َأبي هریرة َ َ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ َ()٤(.  

" ٕإما أن تطعمني واما أن تطلقني"واستدل بقوله: قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا
ََّمن قال یفرق بین الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختا   . )٥(رت فراقهُ

من ... ) ٕأطعمني، واال فارقني : امرأتك ممن تعول، تقول: ( بأن قوله: فإن قیل
كر ، وقد ذ-  –، فقد ورد بروایة أخرى عنه قول أبي هریرة ولیس من كالم النبي 

َّأنفق علي أو طلقني، : ( ، قال أبو هریرة، تقول امرأتك)وابدأ بمن تعول : ( الحدیث

                                                                                                                                                  
 .)٨/٢٠٤(المغني : ینظر )١(

 ضرر وال ال: "أخرجه ابن ماجه وغیره، وصححه الشیخ األلباني، وأخرجه أحمد بهذا اللفظ، وبلفظ )٢(
، ١/٣١٣، ومسند أحمد )من بنى في حقه ما یضر بجاره/ األحكام ) (٢/٧٨٤(سنن ابن ماجه ". إضرار

ٕوارواء الغلیل ). ١/٩٩(الشیخ األلباني : السلسلة الصحیحة: ، وینظر تصحیحه وتمام تخریجه في٥/٣٢٧
 .)٤١٤ ـ ٣/٤٠٨(

 .١٩٥٧،   ٣ \ القاهرة،  ط -،  طبعة دار الفكر العربي٣٤٩ألبي زهرة ص :األحوال الشخصیة :ینظر )٣(

 .)٩/٥٠٠(صحیح البخاري مع فتح الباري  )٤(

 .)٩/٥٠٠(فتح الباري  )٥(
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یا أبا هریرة شيء : قالوا: قالوا: ( وفي روایة أخرى .)١(... )أنفق علي : ویقول ولدك
، إشارة إلى أنه من )٢()هذا من كیس :  ؟ قالتقول عن رأیك، أو عن قول رسول اهللا 

  .استنباطه

، قال رسول اهللا : ( إن جوابه لهم كان من باب التهكم، بعد أن قال لهم: أجیب
من : (وكیف یصح حمل قوله، )  ؟ شيء عن رأیك، أو عن قول رسول اهللا : فقالوا له

، فینسب  )قال رسول اهللا : ( على أنه أراد به الحقیقة، وقد قال) كیس أبي هریرة 
 وحاشاه أن یكذب علیه ًذبا على رسول اهللا ، فیكون كاستنباطه إلى قول رسول اهللا 

ًمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار : (  وهو یروي عنه حدیث ، فیصیر )٣()َّ
  .)٤( أي من حفظه– –تفسیر قول أبي هریرة 

َ وعن َأبي الزناد قال-٥ َ ِ َ ِّ ِ ْ َسَألت سعید بن المسیب عن الرجل ال یجد ما ینفق على : َ َ ُ َ ُ َُ ُ َِ ِْ َ ُِ َِ ِ َّ ْ ِّ َ َ َْ َْ ْ
ِامرَأتهِ؟ َ َقال .ْ َیفرق بینهما : َ ُ َ َْ ُُ َقال َأبو الزنا، ََّ ِّ ُ َ ُْد قلت َ ٌسنة ؟ قال سعید: ِ ِ َ َُ َ ٌ ٌسنة: َّ َُّ()٥(.  

 إذا عجز عن -بأن فراق المرأة : - رحمه اهللا تعالى –قول سعید  :وجه الداللة
َال َ ق،  بأنه سنة، فیه دلیل على مشروعیته، وانه ثابت عن رسول اهللا -نفقتها 
ُّالشافعي ِ ِ ٌوالذي یشبه َأن یكون قول سعید سنة" :َّ ََُّ ٍَ ِ َُِّ ْ َ َ ُ َْ ُ ُْ ِ ِ سنة رسول الله صلى الله علیه ،"َ َّ َّ ِ ََّْ ََ ُ َ ُ ُِ َ َّ

ََّوسلم َ َ")٦(.  

                                                 
 .)٥/٣٨٤(السنن الكبرى للنسائي  )١(

 .المصدر نفسه )٢(

 .)١٠٧( برقم )١/١١١(  صحیح البخاري )٣(

 .)٣/٢٢٣(سبل السالم  )٤(

 .)١١٥\٥( للشافعي: األم )٥(

 .المصدر نفسه )٦(
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ٌ المروي عن سعید بن المسیب في قوله إنه سنة فلعله ال یرید سنة بأن :فإن قیل َّ ُ
  .)١( فقد ثبت عنه إطالق مثل ذلك غیر مرید به ذلكرسول اهللا 

ٌوكیف یقوله السائل سنة ویرید سؤاله عن سنة ، ه خالف الظاهربأن :أجیب َُّ
اهللا  وهل سأل السائل إال عن سنة رسول ،  هذا مما ال ینبغي حمل الكالم علیه، !عمر؟

 وانما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة كذا ، فإنه یحتمل أن یرید سنة ،ٕ
ُ، وال یجیب  وأما بعد سؤال الراوي ، فال یرید السائل إال سنة رسول اهللا ، الخلفاء  ُِ ََ

َّالمجیب إال ُ ِ ُ ِِ عنها عن سنة غیره ؛ ألنه إنما سأل عما هو حجة ، وهو سنته ْ َّْ َ ِْ ُ ْ َ ََ وقد ،
ِفي : قال رسول اهللا ( أخرج الدارقطني والبیهقي من حدیث أبي هریرة مرفوعا بلفظ

ِالرجل ال یجد ما ینف ُْ َ َُ ُ ِ َ ِ ِق على امرَأتهَّ ِ َ ْ َ َ َقال، ُ َیفرق بینهما : َ ُ َ َْ ُُ ََّ()٢(.  

ِوبَأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة ، والضرر الواق-٦ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َّ َّ ِ َُّ ُِ ِِ ْ َ ََ ََ َُ َ َُ ْ ْْ ُ َ َ ْ ْع من َ ِ ُ
Ďالعجز عن النفقة َأعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنینا َِّ ِ ِ ِِ ِْ َّْ ِ ِ َّ َِ ِ َ ْ َْ ْ ُْ َ ْ َْ َ َ َ

)٣(.  

  :وقد استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إلیه بأدلة منها

َلینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عل{:  قول اهللا تعالى-١ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ ُیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ْ ُ َُّ ِ ِ ُِ َ َّْ ْ َْ ُ ْ ِ ْ
ًال یكلف الله نفسا إال ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا ًْ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُ ٍُ َ َُّ َُّ َ َْ َ َ َ ّ ِ ْ َ َِّ{)٤(.  

                                                 
 .)٣٩١\٤(البن االهمام:شرح فتح القدیر )١(

 .)١٩٤( رقم) ٢٩٧\٣( : سنن الدارقطني،)١٦١٢٧ (رقم) ٤٧٠\٧( للبیهقي :السنن الكبرى )٢(

 .)٣/٢٢٤( :سبل السالم )٣(

 .٧من اآلیة : سورة الطالق )٤(
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َوقد تضمن معنى آخر من جهة الحكم وهو  : "قال الجصاص رحمه اهللا َ َُ ِْ ْ ُ َْ ِ َِ َِ َ ً ْ َ َ َّ َ ْ ُاإلخبار َ َ ْ ِْ
َبَأنه إذا لم یقدر على النفقة لم یكلفه الله اإلنفاق في هذه الحال، واذا لم یكلف اإلنفاق  ََ َ ََْ ِْ ِ ِْ ْْ َّ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َُ َ ُ ُ ُ َ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََِٕ ِ ْ َ ْ ِّْ َّ َّْ

َفي هذه الحال لم یجز التفریق بینه وبین امرَأته لعجزه عن نفقته َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َْ ََ َ ُ َ ُ َ َِ َِّ ِْ ْ َْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ِ   .)١("ا ْ

َُأجیب ُبَأن اآلیة إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول :ِ ُ َُ ِ ِ َِّ َِ ُِ ْ َّ ْ َ ُ َ َِ ْ ُ َ َْ َ َ َّ ْ ُوَأما الفسخ،، َّ ْ َ ْ َّ َ 
ِفهو حق للمرَأة تطالب به ِ ِ ِِ ُ ََ ُ ْ َ ْ ٌّ َُ َ

)٢(.  

ٍان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرةَو{قوله تعالى -٢ ِ ٍَ َ ََ ْ َ َ ٌُ ِ ََ ْ ُ َ َ ْ   ]٢٨٠: البقرة[} ِٕ

نص اهللا تعالى على أن المعسر یستحق اإلنظار واإلمهال، فلو : وجه االستدالل
ًأجلته المرأة في النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة، فكذا إذا ثبت األجل شرعا
)٣(.  

ْوالجواب عن استداللهم باآلیة أعاله ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ ُ ََ ِفهو َأنه عائد إلى ما استقر ثبوته في الذمة :ْ ِ َِّ ِّ ُ ُ َ ُُ َُ ََّ ْ َ َِ ٌ َّ َُ َ
ََِّٕوهي ال تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها ، وان ََ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ َ ََ َ َْ َّ ِّ ُ ُُ َ َ َُ َّ ْ ْ ِْ َِ ْ ُّ َ ِما تستحقه بنفقة َ ََِ َِ ُ ُّ َ َْ َ

ُالوقت الذي لم یستقر في الذمة فلم تتوجه إلیها اآلیة َ َ ََ َْ َ ْ ْْ ِْ َّ َ َََ ََ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِّ َّ ْ ْ ْ)٤(.  

دخل أبو :  قال– عنه اهللا رضي – اهللاعن جابر بن عبد  ومن السنة ما رواه مسلم -٣
ً فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما اهللا وعمر على رسول بكر، ً ساكتا، فقال أبو  )٥(ً
؟ وجأت عنقها النفقة، فقمت إلیها ف ، لو رأیت بنت خارجة سألتنياهللایا رسول : بكر

 فقام أبو بكر على ،هن حولي كما ترى یسألنني النفقة: ، وقال اهللافضحك رسول 

                                                 
 .دار الكتب العلمیة) ٦١٩ /٣ (القرآنأحكام  )١(

 .)٣/٢٢٥:(سبل السالم  )٢(

 .)٦٧٣\٥:(البنایة شرح الهدایة، )٣٩١\٤(البن الهمام:شرح فتح القدیر )٣(

 .دار الكتب العلمیة) ٤٥٦\١١(للماوردي: الحاوي الكبیر )٤(

 .٧٠٩المصباح المنیر ص . ًوجم من األمر یجم وجوما، أمسك عنه، وهو كاره: الوجوم )٥(
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 اهللاتسألن رسول : عنقها، وقام عمر إلى حفصة یجأ عنقها، كالهما یقول  )١(عائشة یجأ
اهللا ال نسأل رسول اهللاو:  ما لیس عنده ؟ فقلن  ما لیس عنده، ثم اعتزلهن علیه 

  .)٢(ًالصالة والسالم بعد ذلك شهرا

فهذا أبو بكر وعمر رضي اهللا : "ل ابن القیم رحمه اهللاكما قا: وجه االستدالل
عنهما یضربان ابنتیهما بحضرة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذ سأاله نفقة ال یجدها، 
ومن المحال أن یضربا طالبتین للحق، ویقرهما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على 

ٕ في حال اإلعسار، واذا كان ذلك، فدل على أنه ال حق لهما فیما طلبتاه من النفقة
َّطلبهما لها باطال فكیف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما لیس لها طلبه، وال یحل 

  .)٣("ُلها، وقد أمر اهللا سبحانه صاحب الدین أن ینظر المعسر إلى المیسرة

 بضرب – رضي اهللا عنهما – ألبي بكر وعمر  أن إقرار الرسول :أجیب
ابنتیهما؛ لجواز تأدیب اآلباء لألبناء، إذا أتوا بما ال ینبغي، وزجرهما عن المطالبة بما 

ً ال یدل على عدم جواز الفسخ ألجل اإلعسار؛ ألنهن لم یطلبنه أصال، لیس عنده 
َیعدمن لم ً بعد ذلك فاخترنه، وأیضا فإن أزواج النبي كیف وقد خیرهن  ْ َ ْ  النفقة ُ

  .)٤(بالكلیة، ولعل ذلك إنما كان فیما زاد على قوام البدن، مما یعتاد الناس النزاع في مثله

 أحدا منهم بأن للزوجة ألنه كان في الصحابة المعسر بال ریب ولم یخبر النبي  و-٤
  .)٥(الفسخ وال فسخ أحد

                                                 
 .)١٢/٦٣٠( لسان العرب. یضربه ویلویه: یجأ عنقها )١(

 .دار الجیل بیروت).٣٧٦٣(برقم) ١٨٧ /٤(صحیح مسلم  )٢(

 .)٥/٤٦٣(زاد المعاد  )٣(

 .)٣٨٥\٦( :نیل االوطار )٤(

 .)٥/٤٦٣(زاد المعاد  )٥(
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فلم یعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطالق ، أما المعسرون من الصحابة: أجیب
 بل كان نساء الصحابة ،عن ذلك حتى تكون حجة ومنعها ، إلعسار الزوج بالنفقة

كما قال مالك إن نساء الصحابة كن ، كرجالهن یصبرن على ضنك العیش وتعسره 
 فلم یكن یبالین بعسر ، ولم یكن مرادهن الدنیا، وما عند اهللا تعالى اآلخرة یردن

  .)١(والكسوة وأما نساء الیوم فإنما یتزوجن رجاء الدنیا من األزواج والنفقة ، أزواجهن

  :الراجح

 أن األدلة جمیعها محتملة، - كما هو واضح -بالنظر في أدلة الفریقین، یبدو 
فلیس ثمة تصریح بالحكم على إعطاء المرأة الحق في اختیار الفراق، وقطع الصلة 

  .الزوجیة للعسر بالنفقة

  . فال یعول علیهوأما حدیث أبي هریرة فقد صرح فیه أنه من كیسه،

إال أن حدیث تخییر النبي صلى اهللا علیه وسلم أزواجه فیه داللة على ثبوت حق 
 على خالف بین العلماء فیما خیر فیه النبي -الزوجة في التخیر بسبب العسر بالنفقة 

 ألنهن كن قد طالبن بالنفقة مما لم یكن عند النبي صلى - صلى اهللا علیه وسلم أزواجه 
  .)٢(سلم، فخیرهن بین أن یخترنه واآلخرة، أو یخترن الدنیا، فاخترنه واآلخرةاهللا علیه و

أما استدالل ابن القیم رحمه اهللا بضرب أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما ابنتیهما 
جدها، على عدم التخییر، ففیه بحضرة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذ سأاله نفقة ال ی

نظر، وذلك ألن فعلهما ذلك ال یدل على سقوط الحق في التخییر مع تخییر النبي صلى 
  .اهللا علیه وسلم

                                                 
 .)٣/٢٢٥:(سبل السالم  )١(

 .)١٧٠ ،  ١٦٢\١٤(للقرطبي : القرآنالجامع ألحكام : انظر )٢(
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ومما ینبغي مالحظته أن إعسار الزوج لو بلغ به األمر بحیث ال یمكن للمرأة أن 
ى الحاكم أن یرى تتحمله، أو تجد منه مخرجا، ورفعت أمرها إلى الحاكم متظلمة، فإن عل

: وقاعدة" الضرر یزال: "في ذلك رأیه برفع الضرر الواقع على المرأة عمال بقاعدة
 قد إذ" درء المفاسد أولى من جلب المصالح: "، وقاعدة"الضرورات تبیح المحظورات"

یكون حینئذ في اإلبقاء على النكاح مفسدة أشد من جلب المصلحة، فینبغي األخذ بأهون 
  .الضررین

 القائلین بعدم التفریق بسبب اإلعسار -ل من هذا الباب خروج بعض الحنفیة ولع
ثم اعلم أن مشایخنا استحسنوا أن : " عن قولهم ذلك، حیث جاء في حاشیة ابن عابدین-

ینصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفریق بینهما، إذا كان الزوج حاضرا، وأبى 
 ال یتیسر باالستدانة، إذ الظاهر أنها ال تجد من عن الطالق؛ ألن دفع الحاجة الدائمة

  .)١("یقرضها، وغنى الزوج مآال أمر متوهم، فالتفریق ضروري إذا طلبته

فأرى ، أما في حالة مقدرة الزوجة المالیة على اإلنفاق على نفسها وزوجها المعسر
ابن حزم الذي ذهب إلى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها أن األولى األخذ بقول 

ألنه رأي مصدره روح ، كلفت اإلنفاق على زوجها وال ترجع علیه إذا أیسر، معسر
فعلى الدولة تامین عیشهما من خزینة ،  أما في حالة إعسار كلیهما ، الشریعة اإلسالمیة

قتضیه النظر أنه إذا كان بیت والذي ی:( ابن عاشوریقول العالمة، )بیت المال(الدولة
  .  واهللا اعلم ،  )٢(...)ًالمال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجین المعسرین

                                                 
 .)٥٩٠\٣:(حاشیة ابن عابدین على الدر المختار  )١(

 .مؤسسة التاریخ العربي )٢٨/٢٩٧(  :التحریر والتنویر )٢(
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ً زوجته، بخال، أو إضرارا إذا كان الزوج موسرا ومع ذلك امتنع عن اإلنفاق على
  بها، فهل یجعل للمرأة الخیار في طلب التفریق؟

على أن للمرأة التي امتنع زوجها من اإلنفاق علیها وهي مستحقة  )١(اتفق الفقهاء
  .للنفقة، أن لها أن تأخذ ما یكفیها وولدها بالمعروف

رواه البخاري ومسلم من حدیث عائشة رضي اهللا عنها، أن ًوذلك استنادا إلى ما 
إن أبا سفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني ما یكفیني، : ًهندا بنت عتبة، قالت یارسول اهللا

فإن ، )٢("خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: "وولدي إال ما أخذت منه وهو ال یعلم، فقال
لم تتمكن من أخذ ما یكفیها وولدها بالمعروف رفعت أمرها إلى الحاكم، فأجبره على 

فإن أصر على عدم اإلنفاق فهل للحاكم أن یفرق بینه ، )٣(اإلنفاق علیها، وله حبسه لذلك
  :إلى أقوالوبین زوجته لذلك؟ اختلف العلماء في ذلك 

أن القاضي یطلق علیه حاال إذا لم یدع العجز، فإن ادعى العجز : القول األول
ِطولب إثباته، فإن أثبت عجزه كان حكمه حكم المعسر، وان لم یثبت عسره، ُأمر  ٕ

  .)٤(وهو قول المالكیة. باإلنفاق أو الطالق

أنه لو امتنع عن اإلنفاق، أجبره الحاكم على اإلنفاق، فإن أبى : نيالقول الثا
ًحبسه، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن غیب ماله ولم یقدر 

                                                 
 .٣٤٩ألبي زهرة ص:األحوال الشخصیة:ینظر )١(

 .)٤٥٧٤(برقم) ٥/١٢٩(م ، وصحیح مسل) ٩/٥٠٧(صحیح البخاري بهامش فتح الباري  )٢(

 .)٤/٣٨(بدائع الصنائع : ینظر )٣(

 .)٨٦\٢،  الفواكه الدواني) ٢/٥١٨(حاشیة الدسوقي  )٤(
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وقال به بعض  .)١(وهو قول الحنابلة. الحاكم له على مال یأخذه، فلها الخیار في الفسخ
  .)٢(الفقهاء المتأخرین من االمامیة

وقد استدلوا على جواز التفریق لالمتناع بما رواه البیهقي عن ابن عمر رضي اهللا 
ََأن عمر كتب إلى ُأمراء األجناد في رجال غابوا عن نسائهم فَأم" عنهما، َ ََ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َُ ٍ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ْرهم َأن یأخذوهم َّ ْ َُ ْ ُُ ُ ْ َ

ُبَأن ینفقوا، َأو یطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا  ََ َ َ ُ َُ ِ َّ ََِ ُ ُ َُِ ِ ُِ َ َْ َْ ِّ ْ ْ")٣(.  

 في الفسخ لو امتنع عن اإلنفاق ولو كان أن لیس لها الخیار: القول الثالث
وهو قول الشافعیة في .موسرا؛ ألن الخیار إنما یكون بسبب اإلعسار،وهذا غیر معسر

  .)٥(وقول بعض الحنابلة، )٤(الراجح

بالنظر في األقوال الثالثة في المسألة نجد أنه ال یوجد نص على حكم  :الراجح
هذه الحالة، ولذلك ینبغي االستناد إلى حكم عمر رضي اهللا عنه في إلزام الممتنعین عن 

  . عنهاإلنفاق به، أو إلزامهم بالطالق، كما قضى بذلك رضي اهللا
                                                 

َإن غیب ماله، وصب:(،وفیه) ٨/٢٠٦(المغني  )١( ُ ََ َ ُ َ َّ َ ْ ْر على الحبس، ولم یقدر الحاكم له على مال یأخذه، َأو لم ِ ْ ََ ُ َ َ َ َْ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ٍَ ُ ِ ِْ ْْ ْ َ ِ ْ
ِیقدر على َأخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخیار في الفسخ ْ َ ََْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ ََ ِْ َ ِ َ ْ َّ ْ  .)٥/٤٧٦(،  وكشاف القناع )ْ

 .١\ قم،  ط - ،  مطبعة البقیع ١١٤كاظم المصطفوي ص. د) :الطالق( األحوال الشخصیة :ینظر )٢(

، وابن أبي شیبة في )٩٤-٧/٩٣(، ورواه عبد الرزاق في المصنف ) ٧/٤٦٩(السنن الكبرى البیهقي  )٣(
 .)٥/٢١٤(المصنف 

َواألصح َأن ال فسخ:( (وفیه) ١٧٧\٥:(،  مغني المحتاج)٧/٢١٢(نهایة المحتاج  )٤( ْ َ َ ْ ُّ َ َ ْ ِللزوجة ) َ َِ ْ ِبمنع(َّ ْ َ َْأي ) ِ
ِامتناع  َِ ٍموسر(ْ ِ ٌمن اإلنفاق بَأن لم یوفها حقها منه، سواء َأ ) ُ َ ََ ُ َ ُْ ِْ َِ َ َّْ ِّ َ ْ ِْ ِِ َ َحضر(ْ َ َزوجها ) َ ُ ْ ََأو غاب(َ َ ْعنها لتمكنها من ) ْ ِ ِ َِ َُّ َ َ ْ َ

َتحصیل حقها بالحاكم َأو بیدها إن قدرت وعند غیبته یبعث الحاكم لحاكم بلده إن ك ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ُْ ََ ْ ْ َْ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ َ ََ ْ ِ ًان موضعه معلوما َ َ ْ َُ ْ ُ ُ ِ َ
َفیلزمه بدفع نفقتها َِ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ُُ ِ ْ َ(. 

أن الفسخ ال یثبت مع : وذكر القاضي(وفیه) ٢٣٦\٣(البن قدامة: الكافي في فقه اإلمام أحمد: ینظر )٥(
ٕبعیب، وانما وما ذكرناه أصح، فإن اإلعسار لیس . الیسار؛ ألن الخیار لعیب اإلعسار، ولم یثبت ذلك

 .٠...)الفسخ لدفع الضرر، وهما فیه سواء
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ٌوكذلك ألن الممتنع عن اإلنفاق مع الیسار قاصد اإلضرار بزوجته دون وجه 
  .شرعي، فكان رفع الضرر عنها بالتفریق لذلك راجحا

إال أنه ینبغي عدم التسرع بالتفریق بل یتخذ الحاكم ما یراه مناسبا إلجبار الزوج 
  .على النفقة، فإن لم یجد ذلك قضى بالتفریق

 إلیه الحنابلة ومن وافقهم من القول بإجبار الزوج على اإلنفاق، ولذا فإن ما ذهب
وما یلزم الحاكم من اتخاذه لذلك، والتفریق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله، ضمانا 

  .لحق المرأة في النفقة،هو الراجح

 
 

الزوجین لعدم اإلنفاق في نوع هذه اختلف الفقهاء الذین قالوا بجواز التفریق بین 
  :الفرقة إلى قولین 

  .إلى أن الفرقة لعدم اإلنفاق طالق رجعي  :)١(ذهب المالكیة: القول األول

 ألن الفرقتین إنما ، أن الفرقة لعدم اإلنفاق تشبه الفرقة باإلیالء: وحجة مالك 
فالفرقة لعدم اإلنفاق ،  واالیالء عنده طالق رجعي، شرعت لرفع الضرر عن الزوجة

  .)٢(طالق رجعي

                                                 
ََأن الحاكم إذا َأوقع على (وفیه)١٩٨\٤:(،  شرح مختصر خلیل للخرشي)٤٠٥\٤:(منح الجلیل: ینظر )١( ََ ََ َْ َ ِ ْ َّ

َّالزوج طلقة ألجل عسره بالنفقة فهي طلقة رجعی ِ ِْ َْ ٌ ْ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ َّ ِ ْ ُ ِ َ ِ ً ِ ْ  ....)ٌةٍ َّ

 .٣٥٣ألبي زهرة ص:األحوال الشخصیة:ینظر )٢(
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َُأن یراجعها فإنه ال یمكن :" ًوبناء على رأیهم في نوع هذه الفرقة فإن الزوج إذا أراد َّ َ ُ ُ َُ ََِّ َ ََ ِ ْ
َمن ذلك بل وال یصح إال بعد َأن یوجد معه یسار یقوم بواجب مثلها ال َأقل ألن الطلقة  ْ ََ َُّْ َّ َ ِ ََّّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ٌَ َ َ َ َ َْ ْْ ُّ ْ َ

َالتي َأوقعها الح ْ َ َ َ ْ ُاكم إنما كانت ألجل ضرر فقره فال یمكن من الرجعة إال إذا زال موجب َِّ ُ َِ ُ َ ََ َ َْ َّ ِِ ِ َِ ْ َّْ ْ ُ َّ َ َ ْ َِِ ِ ََّ ِ َ َ َ ُ
َالطلقة وهو اإلعسار إال َأن ترضى ألن الحق لها َُ َّ َ َْ َّْ َ ِ ََّْ ْ َُ ْ ِْ َ َ ِ َ َّ")١(.   

إلى أن الفرقة لعدم اإلنفاق فسخ ما  :)٣(والحنابلة )٢(ذهب الشافعیة: القول الثاني
طالقها فطلقها كانت طالقا رجعیا ما دامت بحكم القاضي، فإن طلب القاضي من الزوج 

  .)٤(ٕأو یكن قبل الدخول ، واال فبائن لم یبلغ الثالث ،

أن هذا التفریق بسبب عجز الزوج عن القیام بالحقوق الزوجیة الواجبة :وحجتهم
ِفأشبهت فرقة العنة، علیه َُّ ْ َ َ ُْ

)٥(.  

  :الفرق بین الطالق والفسخ

إنهاء الزواج واحتسابه من الطلقات الثالث التي یملكها الزوج على  :الطالق 
  .زوجته

  .)٦(فهو منع الستمرار العقد وال یحتسب من عدد الطالق: أما الفسخ 

                                                 
 .)١٩٨\٤:(شرح مختصر خلیل للخرشي )١(

صارت ... فإن صبرت... بها أي نفقة زوجته...  إذا أعسر الزوج:(وفیه) ٤٤٢\٣:( معني المحتاج:ینظر )٢(
 .)ٕدینا علیه واال بأن لم تصبر فلها الفسخ على األظهر 

 .)٢٠٦\٨:( المغني:ینظر )٣(

 .)٦١\٢٩:(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: ینظر )٤(

 .)٢٠٧\٨:( المغني:ینظر )٥(

 .عالم الكتب، بیروت). ٧/٥١٠:( كشاف القناع )٦(
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أن الفرقة لعدم اإلنفاق هو القول الثاني  - واهللا أعلم بالصواب-أرى  :الترجیح 
ًحیث یقع فسخا ال طالقا    :اآلتیة لألمور وذلك، ً

 یثبت ذلك على ًبناء الناس، عن الظلم رفع له الموكول هو القاضي إن  :األول
 ال الناس، عن الضرر رفع في العامة والیته على بناء الزوجین بین التفریق حق له

 فهو الطالق، في الزوج حق على یعتدي أن له یبیح ال ، وهذا الزوج عن ًنائبا باعتباره
  .الفسخ وهو الضرر لرفع آخر طریق هناك دام ما له شخصي حق

 غیر من طلقة الزوج على ُیحسب ًطالقا اعتبر إذا القاضي تفریق إن  :الثاني
 عرضوتت غیره، ًزوجا تتزوج حتى علیه المرأة فتحرم بطلقتین، ًمسبوقا یكون وقد إرادته،
 اعتبرناه إذا أما أوالد، من بینهما یكون قد وما الزوجان فیتضرر العودة لعدم الزوجة
فیما إذا أیسر الزوج المعسر وأراد العودة إلى زوجته  یبقى الزوجیة إعادة باب فإن ًفسخا

 غیر من المرأة عن الظلم ویرتفع جهة، من الطالق دائرة تضیق وبهذا  ،بعد وقوع الفرقة
   .أخرى جهة من رهابغی إضرار

 القاضي تفریق إن قلنا فإذا زوجته، على طلقات ثالث یملك الزوج إن  :الثالث
 وفي ، الزوج یوقعها أن غیر من طلقة للزوج الشارع أعطاه الذي الحق من نقص ٌطالق،

  .دلیل غیر من الزوج حق على عدوان هذا

  ،إبراهیم الرحمن دعب إبراهیم ُالدكتور المعاصرین من الحنابلة َقول رجح وقد
 وهو أحمد اإلمام إلیه ذهب ما هو الراجح یكون لذلك" :الفقهاء أقوال ذكره بعد قال حیث

 حیث األشقر عمر الدكتور ًأیضا ورجحه ،)١(" ًفسخا تعد یوقعها القاضي فرقة كل أن

                                                 
 .م1999 سنة الثقافة، دار  مكتبة: عمان ،1  ط، 208  :الشخصیة، األحوال قانون شرح في الوسیط )١(
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 تعد القاضي یوقعها فرقة كل أن وهو أحمد اإلمام إلیه ما ذهب هو الراجح القول": قال
  .)١()الزوج بقول إذا كان إال ًطالقا التفریق یعد وال ًفسخا

  :الطالق الفرق بین التفریق و

حیث ورد في البحث مصطلح التفریق فیحسن هنا أن أوضح الفرق بینه وبین 
فیقع بحكم : ٕمن المعروف أن الطالق یقع باختیار الزوج وارادته أما التفریق : الطالق 

إذا لم تفلح الوسائل  ًالقاضي ، لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الزوجیة جبرا عن الزوج،
  .)٢(أو خلعاالختیاریة من طالق 

  

                                                 
 .1997 النفائس ، دار العبدلي ،1  ط، 234 األردني، ص الشخصیة األحوال قانون شرح في الواضح )١(

ّوهبة الزحیلي . د: الفقه اإلسالمي وأدلته ا:ینظر )٢( ِ ْ َ َُّ ْ  .م١٩٨٥ ، ٢ \،  ط دار الفكر بدمشق). ٧/٥٠٩( َ
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في ختام هذا البحث المتواضع فیحق لي ان اشیر الى بعض النقاط التي تكون 
  :تائجًمكملة لمضمون البحث وتكون نتائج وتوصیات للبحث ایضا ومن الن

موضوع فإننا ال ندعي أن ما كتبته في هذا ال: الحمد هللا رب العالمین أما بعد
، وصرفنا  قد بذلنا فیه من الجهد ما نطیقه، ولكن حسبي أننيسیحقق للقارئ الكریم مأربه

فیه من الوقت ما نستطیعه ، ونستعرض فیما یأتي ما تمت دراسته في هذا البحث بشكل 
  :موجز

هي كفایة من یمونه خبزا أو أدما وكسوة : النفقة اصطالحااخترت أن معنى -
وهذا التعریف هو األنسب لتعریف النفقة لسالمته من المالحظات . وسكنى وتوابعها

  . ولشموله ألنواع النفقة، الواردة على التعاریف األخرى 

 اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو غیر مسلمة بنكاح -
  . والسنة واإلجماع والمعقولالقرآنثبت وجوب النفقة للزوجة بصحیح، و

 أرجحها قول :آراء في وقت تسلیم النفقة للزوجة من زوجها  للعلماء-
یستوجب ،  فتمكین الزوجة نفسها لزوجها، من أن النفقة تجب من حین التسلیم:الجمهور

  .حق اإلنفاق علیها من قبل الزوج

أن من :أرجحها ما ذهب إلیه الجمهور : الزوجة تقدیر نفقةفي آراء  للعلماء-
 فكل قوم بحاجة إلى تقدیر النفقة على حسب ،النفقة تقدر بالكفایة المقدرة بالعرف

  . المقدس فمقدار النفقة أمر لم یحدده الشارع،األعراف التي تسود مجتمعاتهم في زمانهم 
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 بجواز القائلین رأي االتفریق بین الزوجین لعدم اإلنفاق أرجحه في آراء  للعلماء-
  التفریق لعدم اإلنفاق

ففي حالة إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته، بحیث ال یمكن للمرأة أن تتحمله، أو تجد 
منه مخرجا، ورفعت أمرها إلى الحاكم متظلمة، فإن على الحاكم أن یرى في ذلك رأیه 

الضرورات تبیح : "وقاعدة" الضرر یزال: "برفع الضرر الواقع على المرأة عمال بقاعدة
إذ قد یكون حینئذ في " درء المفاسد أولى من جلب المصالح: "، وقاعدة"المحظورات

  .اإلبقاء على النكاح مفسدة أشد من جلب المصلحة، فینبغي األخذ بأهون الضررین

 أما في حالة إذا امتنع عن اإلنفاق علیها، مع كونه موسرا، فإن ما ذهب إلیه 
من القول بإجبار الزوج على اإلنفاق، وما یلزم الحاكم من اتخاذه الحنابلة ومن وافقهم 

لذلك، والتفریق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله، ضمانا لحق المرأة في النفقة،هو 
  .الراجح

 بأنها الحنابلة رأي لعدم اإلنفاق ،أرجحها الفرقة نوع في خالف العلماء بین -
  .بطالق ولیس فسخ
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   الكریمالقرآن** 

-  دار التألیف،  بدران أبو العینین بدران:أحكام الزواج والطالق في اإلسالم  - ١
  م١٩٦١الثانیة ، :  الطبعة ، القاهرة

: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : القرآنأحكام  - ٢
 –ة بیروت عبد السالم محمد علي شاهین دار الكتب العلمی: المحقق) هـ٣٧٠

  م١٩٩٤/األولى، : لبنان الطبعة

 ،  قم- مطبعة البقیع ، كاظم المصطفوي . د) : قسم الطالق(األحوال الشخصیة - ٣
    .  ١\ط 

  ، ٣ \ ط ،  القاهرة- طبعة دار الفكر العربي، ألبي زهرة  :األحوال الشخصیة - ٤
١٩٥٧.   

: المتوفى(ود الموصلي عبد اهللا بن محمود بن مود: االختیار لتعلیل المختار - ٥
 القاهرة - مطبعة الحلبي ، الشیخ محمود أبو دقیقة: علیها تعلیقات)هـ٦٨٣

   م١٩٣٧

محمد ناصر الدین األلباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل - ٦
 بیروت  –زهیر الشاویش  المكتب اإلسالمي : إشراف) هـ١٤٢٠: المتوفى (

  م١٩٨٥الثانیة : الطبعة
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موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي : اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل - ٧
- دار المعرفة ، عبد اللطیف محمد موسى السبكي : المحقق) هـ٩٦٨: المتوفى(

   لبنان-بیروت 

 - دار المعرفة ) هـ٢٠٤: المتوفى( أبو عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي :األم - ٨
  م١٩٩٠/بیروت

أبو الولید محمد بن أحمد الشهیر بابن رشد : ة المقتصدنهایبدایة المجتهد و - ٩
: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصرالطبعة ) هـ٥٩٥: المتوفى (الحفید 

  م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الرابعة، 

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - ١٠
 -هـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة، میةدار الكتب العل)هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 
  م١٩٨٦

 أبو العباس أحمد بن ، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك - ١١
الطبعة ) هـ١٢٤١: المتوفى(محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي 

  هـ الناشر مكتبة الحلبي بمصر ١٣٧٢األخیرة سنة 

دار الكتب العلمیة )هـ٨٥٥: المتوفى(نى بدر الدین العی: البنایة شرح الهدایة - ١٢
   م٢٠٠٠األولى :  بیروت،لبنان ط-

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر العمراني : البیان في مذهب اإلمام الشافعي - ١٣
:  جدة الطبعة–دار المنهاج ، قاسم محمد النوري: المحقق) هـ٥٥٨: المتوفى(

   م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى، 
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احمد بن قاسم العنسي الزیدي ، دار صنعاء : ام المذهبالتاج المذهب ألحك - ١٤
  للنشر والتوزیع

محمد الطاهر بن عاشور : التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور - ١٥
 لبنان الطبعة –مؤسسة التاریخ العربي، بیروت )هـ١٣٩٣: المتوفى (التونسي 

  م ٢٠٠٠/األولى، ـ: 

). هـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر القرطبي للحافظ ا–جامع بیان العلم وفضله  - ١٦
 -  مؤسسة الریان ، أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي : دراسة وتحقیق
   هـ٢٠٠٣ - ١٤٢٤الطبعة األولى 

البي عبد اهللا محمد بن ): المشهور بتفسیر القرطبي ( القرآنالجامع ألحكام  - ١٧
 -  لبنان - ت  بیرو-أحمد األنصاري القرطبي دار إحیاء التراث العربي 

   م١٩٨٥

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - ١٨
- الناشر دار الفكر، محمد علیش : تحقیق، )هـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

  بیروت

محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز :حاشیة رد المختار على الدر المختار  - ١٩
: بیروت الطبعة-دار الفكر)هـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة، 

أبو الحسن علي بن محمد : الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي - ٢٠
 الشیخ -الشیخ علي محمد معوض : المحقق) هـ٤٥٠: المتوفى(الماوردي 



 

 

 
١٨٧    

 

  هـ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت ، عادل أحمد
   م١٩٩٩-

 هـالمحقق ٤٦٠شیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : الخالف - ٢١
    هـ١٤٠٧: بقم  الطبعة –جماعة من المحققین مؤسسة النشر اإلسالمي :

الشهید (زین الدین الجبعي العاملي :الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة  - ٢٢
، مطبعة انتشارات ، قم ، محمد كالنتر :  هـ ، ت٩٦٥المتوفى سنة ) الثاني

  هـ١٤١٠  /١ط

: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة : زاد المعاد في هدي خیر العباد - ٢٣
  م١٩٩٤ /،  ٢٧: مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة)هـ٧٥١

: المتوفى (محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني : سبل السالم - ٢٤
  م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩الرابعة : الطبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ) هـ١١٨٢

   الریاض-مكتبة المعارف : محمد ناصر الدین األلباني: السلسلة الصحیحة - ٢٥

شعیب : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني حققه: سنن الدارقطني - ٢٦
 - هـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان الطبعة–االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت 

   م٢٠٠٤

مجلس دائرة ،  بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي أبو: السنن الكبرى  - ٢٧
األولى ـ : الطبعة ، المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد

   هـ١٣٤٤
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 )هـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي : السنن الكبرى - ٢٨
 - ، األولى:  بیروت الطبعة–حسن عبد المنعم  مؤسسة الرسالة : المحقق
   م٢٠٠١

العالمة أبو القاسم جعفر بن الحسن :شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام - ٢٩
: المطبعة* السید صادق الشیرازي : اسم المعلق  ه٦٧٦الحلي المتوفى سنة 

  ١٤٠٩ -الثانیة :  قم  الطبعة–أمیر 

ن شرح فتح القدیر كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف باب - ٣٠
 بدون طبعة وبدون ،  بیروت -دار الفكر: الناشر) هـ٨٦١: المتوفى(الهمام 
  تاریخ

: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي : شرح مختصر خلیل للخرشي - ٣١
  بدون طبعة وبدون تاریخ :  بیروت-دار الفكر ) هـ١١٠١

َصبح األعشى في صناعة اإلنشا  - ٣٢ ْ ُْ َألبي العباس القلق: ُ ََ ِ ِشندي  ََّ ْ :  تحقیق ، َ
   .١٩٨٧ الطبعة األولى ، ،  دمشق–دار الفكر ، یوسف علي طویل .د

: المتوفى(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین األلباني : صحیح أبي داود - ٣٣
 ١٤٢٣األولى، : الطبعة، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت ) هـ١٤٢٠

  م٢٠٠٢ -هـ 

اعیل أبو عبد اهللا البخاري  دار طوق النجاة محمد بن إسم:صحیح البخاري  - ٣٤
  هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة
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: أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري المتوفى : صحیح مسلم  - ٣٥
   بیروت- هـ دار الجیل ٢٦١

: المكتب اإلسالمي ـ بیروت، ط، للدكتور یوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة - ٣٦
  .م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  الباري شرح صحیح البخاريفتح - ٣٧
  ١٣٧٩ بیروت، -العسقالني دار المعرفة 

ّوهبة الزحیلي. د: الفقه اإلسالمي وأدلته - ٣٨ ِ ْ َ َُّ ْ ،  ٢ \ ط ، دار الفكر بدمشق. َ
  .م ١٩٨٥

شهاب الدین النفراوي : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  - ٣٩
مكتبة الثقافة : رضا فرحات: المحقق) هـ١١٢٦: المتوفى(هري المالكي األز

  الدینیة

: المتوفى(موفق الدین بن قدامة المقدسي :الكافي في فقه اإلمام أحمد - ٤٠
   م١٩٩٤ -١:دار الكتب العلمیة ط)هـ٦٢٠

: المتوفى(منصور بن یونس البهوتى الحنبلي : كشاف القناع عن متن اإلقناع - ٤١
  بیروت -ار الكتب العلمیةد) هـ١٠٥١

محمد : تحقیق، منصور بن یونس البهوتي :كشاف القناع عن متن اإلقناع - ٤٢
  عالم الكتب، بیروت، ّأمین الضناوي 
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أبو بكر بن محمد الحسیني : كفایة األخیار في حل غایة اإلختصار - ٤٣
علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي : المحقق)هـ٨٢٩: المتوفى(الحصني
  ١٩٩٤األولى، : ط،  دمشق –دار الخیر ، سلیمان

دار ) هـ٧١١: المتوفى( جمال الدین ابن منظور األنصاري -لسان العرب - ٤٤
 . هـ١٤١٤الثالثة :  بیروت ط–صادر 

شیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي :المبسوط في فقه اإلمامیة - ٤٥
لكشفي المطبعة السید محمد تقي ا: هجري صححه وعلق علیه ٤٦٠المتوفى 
  هـ ١٣٨٧ طهران -الحیدریة 

شمس األئمة أبي :المبسوط في فقه مذهب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان - ٤٦
 بیروت –دار المعرفة ) هـ٤٨٣: المتوفى(بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤: بدون طبعة، 

 سلیمان المدعو عبد الرحمن بن محمد بن: مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر - ٤٧
دار إحیاء : الناشر)هـ١٠٧٨: المتوفى( یعرف بداماد أفندي ، بشیخي زاده

   بدون طبعة وبدون تاریخ ، التراث العربي

الدكتور طه : تحقیق )هـ٦٠٦: المتوفى(فخر الدین الرازي : المحصول - ٤٨
   م١٩٩٧الثالثة، : العلواني مؤسسة الرسالة ط

: المتوفى(علي بن حزم األندلسي الظاهري أبو محمد : المحلى باآلثار - ٤٩
   بیروت –دار الفكر ): هـ٤٥٦
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أبو محمد علي بن : مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات - ٥٠
دار الكتب )هـ٤٥٦: المتوفى (أحمد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

   بیروت -العلمیة 

: تحقیق) هـ٤٠٥: المتوفى( الحاكم أبو عبد اهللا: المستدرك على الصحیحین  - ٥١
األولى، : الطبعة،  بیروت–مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمیة 

١٩٩٠ - ١٤١١  

: المتوفى(أحمد بن محمد الفیومي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر - ٥٢
   بیروت–المكتبة العلمیة ):هـ٧٧٠نحو 

: المتوفى(بن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدین عبد اهللا : المغني  - ٥٣
  م ١٩٦٨ ، مكتبة القاهرة) هـ٦٢٠

، محمد الخطیب الشربیني :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٥٤
  بیروت-دار الفكر

مؤسسة الرسالة ، عبد الكریم زیدان.د: المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم - ٥٥
  .م ١٩٩٣ ١ \ط ، بیروت–

محمد بن أحمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي : شرح مختصر خلیلمنح الجلیل  - ٥٦
: بدون طبعة:  بیروت الطبعة–دار الفكر  )هـ١٢٩٩: المتوفى(

  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي : المهذب في فقه اإلمام الشافعي - ٥٧
  دار الكتب العلمیة ) هـ٤٧٦: المتوفى(



 

 

 
١٩٢    

 

 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : صادرة عن:ةالموسوعة الفقهیة الكویتی - ٥٨
  الكویت

): هـ١٠٠٤: المتوفى(شهاب الدین الرملي : نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج - ٥٩
  م ١٩٨٤/دار الفكر، بیروت ط أخیرة 

عبد الملك الجویني، أبو المعالي، الملقب : نهایة المطلب في درایة المذهب  - ٦٠
عبد العظیم / د. أ: حققه وصنع فهارسه) هـ٤٧٨: المتوفى(بإمام الحرمین 

  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى، : دار المنهاج الطبعة: ّمحمود الدیب الناشر

مجد الدین أبو السعادات ابن األثیر : النهایة في غریب الحدیث واألثر - ٦١
  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة ) هـ٦٠٦: المتوفى(

لي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني محمد بن ع: نیل األوطار - ٦٢
عصام الدین الصبابطي دار الحدیث، مصر : تحقیق)هـ١٢٥٠: المتوفى(

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : الطبعة

 ،1  ط، األشقر عمر . د:األردني الشخصیة األحوال قانون شرح في الواضح - ٦٣
  1997 النفائس ، دار العبدلي

 ،1  ط، الرحمن عبد إبراهیم .د: الشخصیة الاألحو قانون شرح في الوسیط - ٦٤
  .م 1999 ة،الثقاف دار : عمان


