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 -: المقدمة

،  محمد ، سيدنا المرسلين أشرف على والسالم ، والصالة العالمين رب هلل الحمد

 · ، وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى

 وحقوقا   وجهاز على للزوجة حقوقا   الزواج عقد على رتب قد الحكيم الشارع فإن

 بتلك والقيام الحقوق هذه ، وبمراعاة بينهما مشتركة ، وحقوقا   زوجته على للزوج

،  وتستقر وتستقيم األسرية الرابطة ، تقوى الزوجين من عليه وجبت ممن الواجبات

: قال حيث ذلك إلى كتابه في تعالى هللا أرشد حسنا ، وقد سيرا   الزوجية حياتهما وتسير

 يقوم الزوجية بمقتضى حقوقا   للنساء هللا جعل فقد· (1) بالمعروف عليهن   الذي مثل ولهن

 وضع المحكم النص ، وبهذا وواجبات حقوق من عليهن للرجال ما ، مثل الرجال بها

 بين والواجبات الحقوق تبادل وهي الزوجية الحياة عليها تقوم التي القاعدة اإلسالم

 وهو والواجبات الحقوق هذه تقرير في إليه يرجع الذي األساس إلى ، وأرشد الزوجين

 · شرعا   المعتبر العرف

 تم بينهما، ومتى االرتباط يتم ، وبه والمرأة الرجل بين ينشأ عقدا   الزواج كان ولما

 زوجها على للزوجة ، فإن زوجها على للمرأة وواجبات حقوق عليه ترتبت العقد هذا

 ، وحقوق والنفقة المهر مثل مالية حقوق ضهابع الحقوق ، وهذه بها القيام يلزمه حقوقا  

 باعتبار زوجها على للزوجة واجبة والنفقة· المعاملة في واإلحسان كالعدل مالية غير

 زوجها على للزوجة الثابتة حقوقه من ، وحقا   الصحيح الزواج عقد أحكام من حكما   ذلك

 أكانت ، وسواء غنية الزوجة كانت ولو الزوج على تجب العقد، ولذلك ذلك بمقتضى

االحتباس،  وجود مع الصحيح الزواج هو الوجوب سبب ألن ؛ مسلمة غير أم مسلمة

 نفقة وجود في المباشر السبب هو ليس الصحيح ، فالعقد جميعا   الزوجات في متحقق وهو

 في ، ودخولها لزوجته الزوج احتباس ، بل المهر في الشأن هو كما زوجها على الزوجة

 سبب كان ولما·  الزوجية حقوق واستيفاء زواجه ثمرات جني من ليتمكن ؛ طاعته

 امتنعت ، فإن أجله من واحتباسها بيته في قرارها زوجها على للزوجة النفقة وجوب

 وجودا   أسبابها مع تدور الشرعية األحكام ألن ؛ نفقتها سقطت زوجها طاعة من الزوجة

 مسقطات) عن فيه نتحدث البحث ، وهذا النفقة لتلك ومسقطات موانع وعدما ، فهناك

 ، أو فرقها عدة حال في أو الزوجية قيام حال في تكون قد والمسقطات( الزوجية النفقة

،  عليه متفق غير هو ما ومنه الفقهاء بين عليه متفقا   كان ما المسقطات ، ومن وفاة عدة



 3 

 · فيه الفقهاء وآراء مسقط كل ذكرنا فقد

 والسقوط· واإلزالة الحط هو قاط، واإلسقاطاإلس من وهو مسقط جمع والمسقطات

 ، ومن المسبب وجوده من يلزم ما ، فالسبب السقوط لوجود سبب والمسقط اإلسقاط أثر

،  النفقة سقوط وجد النشوز وجد ، فإذا النفقة لسقوط سبب وغيره والنشوز·  عدمه عدمه

،  المسبب ودلوج( ، واغتصابها ، وحبسها الزوجة كنشوز) سبب ، فالمسقطات وهكذا

 · النفقة سقوط وهو

 مشروعيتها، وحكمها، وسببها وبينا النفقة عرفنا: التالي النحو على البحث وجاء

 وأداء السفر بالنشوز، ثم ، وبدأنا النفقة مسقطات عن تحدثنا ثم·  وجوبها وشروط

،  مسقط وغير مسقط بين ذلك في والخالف الزوج إذن بغير ، والتطوع الفرائض

 ، وعن وعالجها الزوجة مرض عن ، وتحدثنا ذلك في الفقهاء وآراء وجةالز وصغر

 عليها المعقود عن ، وتحدثنا والمغتصبة المحبوسة ، وعن نفقتها يسقط وما العاملة المرأة

 سقوط في وأثره الزمان مضي وعن النفقة من لزوجها الزوجة إبراء ، وعن فاسد بعقد

 من والمعتدة ثالثا   المطلقة عن تحدثنا ثم بالنفقة وجالز ، وإعسار سقوطها عدم ، أو النفقة

وبالمالعنة، والمرتدة،  بالخلع ، والمعتدة بشبهة أو فاسد نكاح من ، والمعتدة وفاة

 التربص ، ومدة الزوج لفقد المصاهرة، والمعتدة حرمة يوجب بما العاصية والزوجة

 · كذل كل في الفقهاء آراء ، وبينا المبوأة غير فيه، واألمة

 قائمة ذكرت ، ثم إليه انتهى ما فيها ، وبينت البحث خاتمة ذكرت النهاية وفي

 األخرى كانت تعالى، وإن هللا من فذلك وفقت قد كنت فإن وبعد·  والمراجع بالمصادر

 سواء إلى والهادي القصد وراء من ، وهو عثراتنا ويقيل زالتنا يغفر أن أسأل فاهلل

 · السبيل

 

 : النفقة تعريف

 ونفقت·  ماتت: نفوقا   الدابة ونفقت·  نَفِدَ :  نفّقا   الزاد ، ونفق الشيء نفق يقال : غةل

 المال بذل· اإلنفاق ومنه· أنفقه: الشيء واستنفق·  فيها ورغب راجت: نَفَاقا   البضاعة

·  صرفه أي: ماله أنفق لغة   يقال· الصرف: النفقة·  الخير وجوه من وجه في ونحوه

 ، وسمي الرواج بمعنى النفاق من ، وإما الهالك بمعنى النفوق من إما ةالنفق مادة فأصل
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 ·(1) المال هالك من ذلك في لما نفقة اإلنسان ينفقه الذي المال

 طعام من ومماليكه وأقاربه وعياله زوجته على اإلنسان يصرفه لما اسم : اصطالحا  

 الطعام من لمعيشتها إليه تحتاج ما: الزوجة بنفقة والمراد·  وخدمة ومسكن وكسوة

 بحسب منزلية وأدوات وغطاء فرش من يلزم ما ، وكل والخدمة والسكن والكسوة

 ·(2) الناس بين المتعارف

 : الزوجية النفقة مشروعية

 :  والمعقول واإلجماع والسنة بالكتاب واجبة الزوجية النفقة

 مما فلينفق رزقه عليه قدر ، ومن سعته من سعة   ذو لينفق: تعالى فقوله الكتاب أما

 رزقهن له المولود وعلى: تعالى وقوله· (1) آتاها ما إال نفسا   هللا يكلف ، ال هللا آتاه

 ·(3) وجدكم من سكنتم حيث من أسكنوهن: تعالى وقوله· (2) بالمعروف وكسوتهن

،  طاقتهم قدر على العدة أثناء في المطلقات يسكنوا بأن األزواج تعالى هللا أمر فقد

 ال التي الزوجة نفقة مطلقها، تكون على للمطلقة واجبة وغيرها المسكن نفقة نتكا وإذا

 ·(4) أولى باب من الزوج على واجبة زوجها وبين بينها قائمة الزوجية تزال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن -عنه هللا رضي- جابر روى فقد:  السنة أما

،  هللا بأمانة ، أخذتموهن عندكم عوان نهن، فإ النساء في هللا اتقوا: )فقال الناس خطب

 ورواه· (5)( بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ، ولهن هللا بكلمة فروجهن واستحللتم

 ، ولنسائكم حقا   نسائكم على لكم إن أال: )قال األحوص بن عمرو عن بسنده الترمذي

 في يأذن ال، و تكرهون من فرشكم يوطئن نسائكم، فال على حقكم ، فأما حقا   عليكم

 ·(6)( وطعامهن كسوتهن في إليهن تحسنوا أن عليكم وحقهن ، أال تكرهون لمن بيوتكم

 سفيان أبا ، إن هللا رسول يا: فقالترسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إلى هند وجاءت

 وولدك يكفيك ما خذي: )فقال·  وولدي يكفيني ما النفقة من يعطيني ، وليس شحيح رجل

 ·(1)( بالمعروف

،  بكفايتها مقدر ذلك ، وأن زوجها على النفقة وجوب على داللة وفيه): قدامة ابن قال

 ذلك تأخذ أن لها بالمعروف، وأن ذلك ، وأن بكفايتهم مقدر دونها عليه ولده نفقة وأن

 ·(2)(إياه يعطها لم إذا علمه غير من بنفسها

،  كالزوجة نفقته تلزمه من على الرجل نفقة وجوب على الفقهاء اتفق:  اإلجماع
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 إذا اآلن، وأنه إلىالنبي صلى هللا عليه وسلم  عصر من ، وذلك واألب الصغير والولد

 القاضي ظالما ، ويفرض كان شرعي حق بدون زوجته على اإلنفاق عن الزوج امتنع

 التصرف من بمنعها الزواج على محبوسة المرأة ألن ؛ ذلك طلبت إذا عليه نفقتها

 ·(3) عليها ينفق أن من ، فالبد واالكتساب

 واجبة فنفقته غيره لحق حبس من ، أن فقها   المقررة القواعد من فإن:  المعقول وأما

 لمنفعة الدولة في العاملين من ، وغيرهم والقاضي والوالي ، فالمفتي الغير ذلك على

 قياملل الزوج على محبوسة المرأة وإن· كفايتهم بقدر المال بيت في نفقاتهم تجب المجتمع

 التصرف من ، ومنعها زوجها لمنفعة نفسها شئونه، وفرغت ، ورعاية البيت على

 ·(4) عليه واجبة نفقتها ، فتكون واالكتساب

 : الزوجية النفقة حكم

 عقد حقوق من حق ، فهي زوجها على واجبة الزوجة نفقة أن على الفقهاء اتفق

 أو الزوجة كانت اح، غنيةالنك عقد بمقتضى للزوجة النفقة ، فتجب الصحيح الزواج

 واإلجماع والسنة الكتاب الوجوب دليل رأينا وقد·  مسلمة غير أو ، مسلمة فقيرة

 ·(1) والمعقول

 : النفقة وجوب سبب

 لوجوب سبب ، فالعقد الصحيح العقد هو زوجها على للزوجة النفقة وجوب سبب إن

 سبب ذاته في العقد أن ، هو بينهما الفرق أن ، إال المهر لوجوب سبب أنه ، كما النفقة

 ما بسبب هو ، وإنما النفقة لوجوب سببا   ليس ذاته في العقد فإن النفقة ، أما المهر لوجوب

،  طاعته في ، ودخولها عليه زوجته احتباس في الزوج حق من العقد ذلك على يترتب

 الزواج عقد كان فإذا·  الزوجية حقوق ، واستيفاء زواجه ثمرات جني من ليتمكن

 إلى االحتباس هذا يؤدي ، بحيث زوجها على الزوجة احتباس عليه صحيحا ، وترتب

 تكون حكما ، بأن أو حقيقة نفسها المرأة بتسليم ، وذلك الزواج من المقصود استيفاء

،  بها دخوله إليه، ومن االنتقال من ممتنعة ، وغير الزوج طاعة في للدخول مستعدة

 ، لعدم النفقة لها تجب ، فال المعنى هذا يتحقق لم إذا ما، أ الزوج على النفقة لها وجبت

 · بالزواج المقصود استيفاء إلى المفضي االحتباس ، وهو وجوبها سبب تحقق

 الواجب ألن بالمرأة؛ الرجل دخل لو ، حتى الفاسد بالزواج النفقة تجب فال هذا وعلى
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 يتحقق لم ألنه ؛ األزواج معاشرة يتعاشرا أن لهما يجوز ، وال االفتراق منهما كل على

 ·(2) للنفقة الموجب االحتباس حق

 ، ثم مدة عليها وأنفق الظاهر بحسب صحيح بعقد امرأة الرجل تزوج لو ذلك وعلى

 النسب ، أو الرضاع من لزوجها أخت الزوجة أن ثبت ، كأن صحيح غير العقد أن تبين

 أخذت الزوجة أن تبين ألنه ؛ القاضي بحكم اإلنفاق كان إن أنفق ، بما عليها الزوج رجع

 إذن بدون أنفق إذا أما·  القاضي لحكم تنفيذا   لإلنفاق مضطر حق، والزوج بدون النفقة

 ·(1) متبرعا   يعد ألنه ؛ بشيء عليها يرجع فال القاضي

 الحبس استحقاق هو الصحيح ، هل للوجوب الحقيقي السبب في الفقهاء اختلف وقد

 بالعقد للرجل زوجة كونها هو الوجوب سبب أن ، أم عليها للزوج بالنكاح الثابت

 للزوج بالنكاح الثابت الحبس استحقاق هو النفقة وجوب سبب إن: الحنفية قال ؟ الصحيح

 عدة أثناء في النفقة الزوج ، وعلى فاسد نكاح في مسلم على نفقة أال عليه ، ورتبوا عليها

 غير أو ، حامل بائن أو ، رجعي طالق بغير أو بطالق الحاصلة الفرقة بسبب المرأة

 ·(2) حامل

،  للرجل زوجة المرأة كون هو النفقة وجوب سبب إن:  الحنفية غير الجمهور وقال

 الزوج حق لبقاء حامل وهي بائنا   ، أو رجعيا   طالقا   للمطلقة النفقة تجب أنه عليه ورتبوا

 القياس ترك ، لكن السكنى ةوالشافعي المالكية عند ، فلها حامال   كانت إذا المبتوتة ، أما

،  بالقياس الحنابلة والتزم· (3) وجدكم من سكنتم حيث من أسكنوهن: تعالى هللا بقول

 ·(4) سكنى وال لها نفقة ال المبتوتة أن في قيس بنت فاطمة وبحديث

 : النفقة وجوب شروط

 يكاد عامة شروطا   هناك ، ولكن الزوجية النفقة وجوب شروط في الفقهاء اختلف

 : يلي ما بينها من الفقهاء عليها يتفق

 الزوجة تستحق فال باطال   أو فاسدا   العقد كان ، فإن صحيحا   الزواج عقد يكون أن -1

 بينهما المعاشرة ، وتحريم االفتراق الحالة هذه في عليها الواجب ألن ؛ زوجها على نفقة

 · النفقة وجوب سبب هو الذي االحتباس يفوت ، وبهذا

 ، وتحقيق بها الزوج الستمتاع ، وصالحة وطؤها يمكن كبيرة الزوجة تكون أن -2

 الدخول يمكن صغيرة كبيرة، أو الزوجة تكون أن فالبد ، وواجباتها الزوجية أغراض
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 بها االستمتاع يمكن ال صغيرة كانت ، فإن المشروع االحتباس إلى يؤدي ذلك ألن ؛ بها

 يتصور ، وال االستمتاع من بالتمكين تجب قةالنف ألن ؛ لها نفقة ، فال المؤانسة ، وال

 · االستمتاع تعذر مع الوجوب

 بإظهار ، أو نفسها بتسليم ، إما تاما   تمكينا   لزوجها نفسها المرأة تمكن أن -3

 بها الزوج دخل الطلب، سواء عند تمتنع ال بحيث الزوج إلى نفسها لتسليم استعدادها

 ، واشترط تدعه لم ، أم بها الدخول إلى وليها وأ الزوجة ، دعته يدخل لم ، أو بالفعل

 فإن·  الدخول إلى الزوج المجبر وليها أو المرأة دعوة الدخول قبل النفقة لوجوب المالكية

 ، أو نفسها المرأة منعت ، وإن عليه نفقتها وجبت واختياره برضاه أهلها بيت في ظلت

 ، فإن زمنا   أقاما ، وإن لها نفقة ، فال لبيط ولم تبذل ، فلم العقد بعد تساكتا أو وليها منعها

 بعد إال ينفق ، ولم سنتين بعد عليه ودخلت عائشة تزوج  النبي صلى هللا عليه وسلم 

 · دخوله

 من ليس شرعي، وبسبب مبرر بدون الزوجة احتباس في الزوج حق يفوت أال -4

 ، كنشوزها شرعي مبرر بدون زوجته احتباس في الحق الزوج على فات ، فإن جهته

 ، أو شرعي لمبرر االحتباس فوات كان إن ، أما الوطء من منعته وإن الزوجية بيت عن

 · النفقة تستحق الزوجة ، فإن الزوج جهة من بسبب االحتباس فوات كان

 يحرمها ما على الزوج ابن مطاوعة ، مثل المصاهرة حرمة يوجب ما تفعل أال -5

 ·(1) اجالزو بعد الدين عن ترتد ، وأال عليه

،  بها االستمتاع من ، وتمكن زوجها إلى نفسها المرأة سلمت إذا:  الشافعية وقال

 ، وإن نفقتها وجبت صحيح نكاح في االستمتاع أهل من ، وهما يريد حيث إلى ونقلها

،  منزل دون منزل في ، أو استمتاع دون استمتاع من مكنت ، أو نفسها تسليم من امتنعت

 فإن·  النفقة تجب ، فلم التام التمكين يوجد لم ألنه ؛ النفقة تجب مل بلد دون بلد في أو

 عليه وجبت حاضر ، وهو يريد حيث إلى والنقل التام التمكين له وبذلت عليه عرضت

 على مضى عليه، حتى تعرض ، ولم إليه تسلم لم ، وإن التام التمكين وجد ألنه ؛ النفقة

 ·(2) النفقة تجب ، لم زمان ذلك

 تكون أن: ، أحدهما بشرطين زوجها على النفقة تستحق المرأة إن: حنابلةال وقال

 تجب النفقة ألن ؛ لها نفقة ، فال الوطء تحتمل ال صغيرة كانت ، فإن وطؤها يمكن كبيرة

: الثاني·  نفقتها تجب ، فلم االستمتاع تعذر مع ذلك يتصور ، وال االستمتاع من بالتمكين
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 أو ، أولياؤها منعها ، أو نفسها منعت ، فإن لزوجها فسهان من التام التمكين تبذل أن

 ·(3) زمنا   أقاما ، وإن لها نفقة ، فال يطلب ولم تبذل ، فلم العقد بعد تساكتا

 · بعده وشروطا   الدخول قبل النفقة لوجوب شروطا   المالكية واشترط

 : الدخول قبل المالكية عند النفقة وجوب شروط

 ، أو بها الدخول إلى العقد بعد زوجها المرأة تدعو بأن : الدخول من التمكين -1

 الدخول من امتنعت ، أو الدعوة هذه تحصل لم ، فإن وكيلها ، أو المجبر وليها يدعوه

 · المدة طالت مهما فيها النفقة لها تجب ال مدة العقد بعد ، ومضت عذر لغير

 للدخول يصلح ، ال صغيرة الزوجة كانت ، فإن للوطء مطيقة الزوجة تكون أن -2

 ، وإن النفقة ، لزمته بالغا   وكان بها دخل فإن·  بها الدخول إلى دعي وإن لها نفقة فال بها

: الرفيع عبد ابن قال·  العيب عالما   بها يتلذذ أن إال لها نفقة ، فال كرتق مانع بها كان

 فمن العقد جردبم تجب وال·  االستمتاع من والتمكن بالعقد األزواج على واجبة والنفقة)

صغيرة،  تزوج ، ومن منه فيمتنع ذلك إلى يدعى ، أو بها يدخل حتى عليه نفقة فال تزوج

 يبلغا حتى الزوج على نفقة فال الصغيران تزوج ، وإذا الوطء يبلغ حتى عليه نفقة فال

 · هذا في الجمهور يوافقون وهم· (1) (جميعا  

 المجبر وليها ، أو الزوجة ودعته يرا  صغ الزوج كان ، فلو بالغا   الزوج يكون أن -3

 المرأته النفقة الصبي على الجمهور وأوجب·  النفقة لها تجب ال يدخل ، ولم الدخول إلى

 · كبيرا   الزوج كان لو صحيحا ، كما تسليما   نفسها له سلمت ألنها ؛ الكبيرة

 كان ، فإن بها الدخول إلى الدعوة عند الموت على مشرفا   الزوجين أحد يكون أال -4

 حال ولو دخل ، فإن بها االستمتاع على القدرة ، لعدم للزوجة نفقة ، فال النزع حالة في

 ولم شديدا   كان ، أو خفيفا   مرضا   مريضا   كان إن أما·  النفقة فعليه الهالك على اإلشراف

 · النفقة وجوب يمنع ، فال الموت على اإلشراف حالة إلى يصل

 : الدخول بعد مالكيةال عند النفقة وجوب شروط

 كان وماله، فلو بكسبه النفقة على يقدر الذي ، وهو موسرا   الزوج يكون أن -1

 ال: تعالى هللا لقول وذلك إعساره؛ مدة النفقة عليه تجب ، ال النفقة على يقدر ال معسرا  

 مكلفا   ونيك ، فال غيره على ينفق ما هللا يؤته لم والمعسر· (1) آتاها ما إال نفسا   هللا يكلف

 · معسرا   دام ما باإلنفاق
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 فوتت شرعي، فلو مبرر بدون االحتباس في حقه الزوج على الزوجة تفوت أال -2

 كان ، سواء ناشزة كانت كأن شرعي مبرر بدون االحتباس حق زوجها على الزوجة

،  ادخل له قالت ، كمن العزم ، أو الدخول بعد  الوطء من منعته كمن بالفعل نشوزها

 كذلك وهم·  الزوج طاعة عن خارجة ألنها ؛ النفقة لها تجب ، فال أمكنك ال ولكن

 ·(2) الشرط هذا في الجمهور يوافقون

،  البناء إلى ، دعي نكاحها يعقد حين من امرأته على الرجل وينفق): حزم ابن وقال

 أب ذات،  فقيرة أو كانت ناشز، غنية غير أو كانت ناشزا   -المهد في أنها ولو- يدع لم أو

 قول من ذلك وبرهان·  ماله قدر على - أمة أو ، حرة ثيبا   أو ، بكرا   يتيمة أو كانت

( بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن: )النساء فيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 · (العقد حين من النفقة لهن يوجب وهذا· 

 يأت لم قول وهذا: فقال ، السابقة الحاالت في لها نفقة ال قال من على حزم ابن ورد

 أن في شك ، وال وجه له رأي ، وال قياس ، وال صاحب قول ، وال سنة ، وال قرآن به

- غيره له يبينه حتى ذلك أغفل لما الصغيرة، والناشز استثناء أراد ، لو وجل عز هللا

 شيء هو ، إنما الصحابة من أحد عن النفقة من الناشز منع يحفظ وال -ذلك من هلل حاش

 نعلم ، وما ، والزهري ، والحسن سليمان أبي بن ، وحماد ، والشعبي النخعي عن روي

 حجة وهذه·  النفقة منعت الجماع منعت ، فإذا الجماع بإزاء النفقة: قالوا أنهم إال حجة لهم

 إال والكسوة النفقة ، ما ذلك في كذبوا به، وقد تصحيحها راموا مما يصححها ما إلي أفقر

 استحاللهم كله والعجب·  واجبتان والكسوة فالنفقة الزوجية وجدت ، فإذا ةالزوجي بإزاء

بعينه،  الظلم هو ، وهذا حقه منع في للزوج ظلمها أجل من حقها منع في الناشز ظلم

 ·(1) صراحا   الباطل

 ، كبيرة كانت كيف العقد يوم من لزوجته الزوج على النفقة وتجب:  الزيدية وقال

 امتنعت وال يطلب لم ال، حيث أم بها ، دخل ال أم للجماع صالحة صغيرة أم شيخة ولو

(2)· 

 التي هي الناشزة المرأة ، ألن الصواب هو والصغيرة الناشزة في الجمهور ورأي

 إذنه بال زوجها بيت من خرجت ، والتي شرعي حق بدون زوجها طاعة عن خرجت

 هللا شرع ، وقد حق بغير االحتباس حق الرجل على فوتت ، والتي شرعي وجه بغير

 صغيرة مع( ومقتضياته بمعانيه) السكن يتحقق الزوجين، فكيف بين للسكن الزواج تعالى



 10 

 ذلك ، لفتح حال كل في للناشزة النفقة حزم ابن اإلمام رأي على أوجبنا ، فلو ناشزة أو

 عم نفقة لهن نوجب ألننا ؛ الرجال ، وظلم األسر تفكك إلى ، وألدى الفساد من أبوابا  

 يشرع ، ولم الزوج طاعة عدم ، ومع الزوجية بيت في والقرار والسكن االحتباس انعدام

 ·(3) لهذا الزواج

 الصحيح العقد حين من النفقة تجب): باشا قدري كتاب في(  16)المادة  في وجاء

 غنية للزوجة المباشرة على يقدر ال صغيرا   أو غنيا   أو مريضا   أو فقيرا   ولو الزوج على

·  (له تشتهي أو الوقاع ، تطيق صغيرة أو ، كبيرة مسلمة غير أو ، مسلمة فقيرة أو كانت

 تمتنع لم إذا تزف لم أو إليه زفت سواء): المادة شرح في اإلبياني زيد محمد الشيخ قال

 · (االحتباس جزاء تكون النفقة ألن ؛ حق بغير إليه الزفاف عن

 بعضهم مذهب كل في تفصيالت هناك المذاهب، فإن في الشروط هذه ذكرنا أن وبعد

 : اآلتية المباحث في سنعالجها يسقطها ال والبعض النفقة يسقط

 : النفقة مسقطات

 · النشوز:  أوال  

 زوجها تعصى التي هي الناشزة والزوجة·  ارتفع أي:  نشزا   الشيء نشز: يقال

 رجمهو وقال· (1)شرعي حق بدون زوجها طاعة عن تخرج عشرته، والتي وتسيء

 ، فإذا واجب الزوجية بيت في الزوجة احتباس ألن ؛ النفقة يسقط النشوز إن الفقهاء

 عن خرجت إن ، وكذلك نفقتها شرعي، سقطت مسوغ بغير زوجها بيت من خرجت

 بتفويتها يتحقق الحنفية عند ، والنشوز نفقتها وتسقط ناشزا   تعد أمره وعصت طاعته

·  النفقة تستحق فإنها نفسها من تمكنه لم إن، و االحتباس تحقق فقط، فإن االحتباس

 شرعي، وإذا مبرر بدون زوجها من نفسها بمنعها األخرى المذاهب عند النشوز ويتحقق

 وإذا: السرخسي قال· (2) نفقتها سقطت شرعي مبرر بدون زوجها من نفسها منعت

 البلدان من يريد حيث إلى منزله، أو إلى معه تتحول أن أبت أو زوجها عن المرأة تغيبت

 في أمر تعالى هللا ، فإن للناشزة نفقة ، وال ناشزة ألنها ؛ لها نفقة ، فال مهرها أوفاها وقد

 فذلك· (3) المضاجع في واهجروهن: تعالى بقوله الصحبة في حظها  بمنع الناشزة حق

 ، وفي لهما الصحبة في الحظ ألن ؛ األولى بطريق النفقة في كفايتها تمنع أنه على دليل

 ، وتفريغها الزوج إلى نفسها بتسليمها النفقة تستوجب إنما ، وألنها خاصة لها النفقة

 لها النفقة يجب كان ما فوتت ، وقد ظالمة صارت ذلك من امتنعت ، فإذا لمصالحه نفسها
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،  نعم: فقال ؟ نفقة للناشزة هل:  تعالى هللا رحمه لشريح ، وقيل لها نفقة ، فال باعتباره

 ؛ عليه فنفقتها الزوج بيت إلى الناشزة رجعت ، وإن تراب من جراب: قال ؟ كم: فقيل

 فال أطعنكم فإن: تعالى قوله فيه ، واألصل ذلك زال وقد نشوزها لنفقتها المسقط ألن

 ·(2)، (1) سبيال   عليهن تبغوا

 له أوجبه مما عليها له فيما زوجها تعصي التي هي الناشزة المرأة: قدامة ابن قال

 طاعة عن ارتفعت الناشز ، فكأن المرتفع المكان ، وهو االرتفاع من ، وأصله النكاح

 ، أو إذنه بغير منزله من خرجت ، أو فراشه من امتنعت ، فمتى ناشزا   ، فسميت زوجها

 عامة قول في لها نفقة ، فال معه السفر من مثلها، أو مسكن إلى معه االنتقال من امتنعت

،  الرأي ، وأصحاب ، والشافعي ، واألوزاعي ، ومالك حمادالشعبي، و ، منهم العلم أهل

 الحكم إال هؤالء خالف أحدا   أعلم ال:  المنذر ابن وقال·  النفقة لها: الحكم وقال· ثور وأبو

 · نفقتها ، فكذلك مهرها يسقط ال نشوزها بأن يحتج ، ولعله

 قبل تجب ال أنها بدليل،  تمكينها مقابلة في تجب إنما النفقة أن ولنا: قدامة ابن وقال

 منعها له كان التمكين منعته ، فإذا التمكين منعه لها كان النفقة منعها ، وإذا إليه تسليمها

 مات إذا ، ولذلك العقد بمجرد يجب فإنه المهر؛ وتخالف·  الدخول قبل كما النفقة من

 ، فعادت هابنشوز المرأة نفقة سقطت وإذا·  النفقة دون المهر وجب الدخول قبل أحدهما

 التمكين ، ووجود لها المسقط لزوال ؛ نفقتها ، عادت حاضر والزوج النشوز عن

 بحضور ، أو بحضوره التسليم يعود حتى نفقتها تعد لم غائبا   كان لها، وإن المقتضي

 نفقتها سقطت بنشوزها ألنها ؛ اإلمكان زمن مضى إذا بالوجوب الحاكم حكم ، أو وكيله

 بعودتها إال ذلك يزول عليها، وال المستحق التمكين من له منعها، وب يده عن بخروجها

 قبل نفسها تسليم بذلت لو ، ولذلك غيبته في ذلك يحصل ، وال منها ، وتمكينه يده إلى

 ·(1) البذل بمجرد تستحق ، لم غيبته حالة في بها دخوله

 عن زوجةال بخروج النفقة وتسقط:  المحتاج مغني في الشافعية من الشربيني وقال

 الحبس حق عليها له وألن ؛ بالمنع فتسقط بالتسليم تجب ألنها ؛ التمكين بعد زوجها طاعة

 دون نهارا   نشزت ، ولو النفقة وجوب سقط عليه نشزت ، فإذا النفقة وجوب مقابلة في

 تسلم أنها بدليل تتجزأ ال ألنها ؛ اليوم جميع نفقة سقطت أحدهما بعض أو عكسه أو الليل

 الطاعة زمن من النشوز قبل ما نفقة تستحق وقيل·  وعشية غدوة تفرق وال حدةوا دفعة

 ·(2) بالقسط
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 دون استمتاع من مكنت ، أو نفسها تسليم من الزوجة امتنعت إن: الشيرازي وقال

 يوجد لم ألنه ؛ النفقة تجب ، لم بلد دون بلد في ، أو منزل دون منزل في ، أو استمتاع

 ·(3) النفقة جبت ، فلم التام التمكين

 نفسها عنه، ومنعته نشزت ، ثم نفقتها ، ولزمته بامرأته دخل وإذا:  المالكية وقال

 نفقتها المستقبل في وجبت نشوزها من عادت ، فإذا حامال   تكون أن ، إال نفقتها سقطت

(4)· 

 ، فإن عذر لغير الوطء من زوجها منعت إذا الزوجة أن المشهور:  الخرشي قال

 لعذر منعته أنها ادعت بالنشوز، وإذا تسقط ، والنفقة نشوز منعها ألن ؛ عنه طتسق نفقتها

 لم قالت حيث وطئها من تمنعني هي الزوج قول يقبل وال··  إثباته من فالبد كمرض

 نفقتها تسقط ، وكذلك النفقة من حقها إسقاط على يتهم ألنه ؛ منه المانع ، وإنما أمنعه

 زوجها طاعة محل من خرجت وإذا·  ونحوها كالرتقاء أتوط ال كمن االستمتاع بمنعها

 يكون ذلك ، فإن بالحاكم وال بنفسه ال طاعته محل إلى عودها على يقدر إذنه، ولم بغير

 ·(1) التعزير حينئذ ، وتستحق نفقتها له ، فتسقط النشوز أشد

 هورجم خالف حزم ابن ، ولكن الناشز نفقة فأوجب الفقهاء جماعة القاسم ابن وخالف

 يعقد حين من امرأته على الرجل وينفق): فقال الناشز للزوجة النفقة وأوجب الفقهاء

،  ناشز غير أو كانت ناشزا   -المهد في أنها ولو- يدع لم ، أو البناء إلى ، دعي نكاحها

 قدر على - أمة أو ، حرة ثيبا   أو ، بكرا   يتيمة أو كانت أب ، ذات فقيرة أو كانت غنية

 ·(2) (ماله

 فقهاء على رده ، وذكرنا النفقة وجوب شروط ذكر عند كامال   حزم ابن نص نقلنا وقد

 الفقهاء كالم سقنا أن وبعد· األصوب هو الفقهاء جمهور رأي أن بينا ، وقد المذاهب

 : اآلتي في نشوزا   يعد ال وما نشوزا   يعد ما نبين أن يمكن

 : نشوزا   يعد ما

عذر،  بال الوطء مقدمات من غيره أو لمس منعب ولو الزوج فراش من االمتناع -1

 فراشه في معه تبت لم نشوزا ، وإذا يعد االستمتاعات بقية ومنعته الوطء من مكنته فلو

 ·(3) التام التسليم نفسها تسلم لم ألنها ؛ لها نفقة فال

 عن الزوجة امتنعت ، فإذا مثلها مسكن إلى الزوج مع االنتقال من االمتناع -2

 ، وأعد االنتقال إلى دعاها ، وقد شرعي وسبب حق بدون الزوج منزل إلى االنتقال
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 منزل إلى االنتقال عن امتناعها كان ، فإذا نفقتها سقطت بها يليق كامال   إعدادا   المسكن

 الذي ، أو تعجيله على اتفقا الذي صداقها معجل لها يدفع لم إذا ، كما شرعي بحق الزوج

 ·(1) زوجها على النفقة لها ، فتجب بها يليق ال مسكن ىإل دعاها ، أو تعجيله تعورف

 من الزوجة خرجت ، فمتى شرعي مبرر بدون الزوج بيت من الحقيقي الخروج -3

،  قصرت أو المدة هذه ، طالت مدة خارجة ، واستمرت إليه انتقالها بعد زوجها بيت

 يكون ، كأن شرعي بمبرر خروجها كان ، فإن نفقتها سقطت إذنه بغير خروجها وكان

،  الغير بسكنى مشغوال   لكونه ، أو الالزمة األدوات استيفائه ، لعدم شرعي غير المسكن

 ، وإذا النفقة لها ، وتجب طاعته عن ناشزة الزوجة تعد االنهدام، فال على أشرف أو

 حين من النفقة إليها تعود مسكنه في ، واستقرت زوجها طاعة إلى عادت ثم فترة خرجت

 ·(2) عودتها

 كالخارجة فهي عليها الدخول من ومنعته لها المنزل كان فإذا:  الحكمي الخروج -4

،  الدخول من منعته ، ثم بإذنها بيتها في زوجته مع يقيم الزوج كان ، فإذا نفقتها وتسقط

 ألن ؛ نفقتها تسقط للبحث فرصة له تترك آخر، ولم مسكن إلى االنتقال منه تطلب ولم

 الزوج، ويؤدي طاعة عن خروجا   يعد إمهال غير سابق، ومن بطل غير من له منعها

 إلى فيه يقيمان الذي بيتها من ينقلها أن زوجها من طلبت إذا أما· (3) نفقتها سقوط إلى

 آخر منزل إلى ينقلها أن زوجها من طلبت ، وإذا بذلك نفقتها تسقط وال حقها فهذا منزله

 ولم يستأجره منزل عن للبحث ، أو منزله إلى للنقل الكافية المدة ، ومضت لها يستأجره

 لكل ألن ؛ نفقتها تسقط ، وال ناشزا   تكون ، ال بيتها في عليها الدخول من ، فمنعته ينقلها

 ·(4) مسكنا   لها يعد أن ، وعليه لها المملوك بيتها من نقلها طلب في الحق زوجة

،  غيره أو عمل في عهم للسفر زوجته الزوج دعا ، فلو معه السفر من امتناعها -5

 · نفقتها وتسقط ناشزا   تعد ذلك من يمنعها ما يوجب ولم

 غير بلد في صحيح، كالعمل لغرض آخر بلد إلى بزوجته السفر للزوج: الحنفية فعند

 بها اإلضرار يقصد ، ولم عليها مأمونا   ، وكان ومؤجله معجله كله مهرها أوفاها إذا بلده

،  مهرها يؤدها لم ، فإن ناشزة ألنها ؛ نفقتها ينئذ، سقطتح معه السفر من امتنعت فإن ،

 ، وال معه السفر من االمتناع في الحق ، فلها إضرارها قصد أو عليها مأمونا   يكن لم أو

 وال ضرر ال: )  ولقوله· (1) عليهن لتضيقوا تضاروهن وال: تعالى ، لقوله ناشزة تعد

 ·(2)( ضرار
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 دخل يكن لم ، وإن مهرها عاجل أوفاها إذا بزوجته االنتقال للزوج:  المالكية وقال

 يكون ، وأن مأمونا   البلد إلى الطريق يكون ، وأن مأمونا   الزوج يكون أن ، ويشترط بها

 ·(3) أهلها عن خبرها ، وال عنها أهلها خبر ينقطع ال ، بحيث قريبا   البلد

 فال معه السفر من ، أو مثلها مسكن إلى معه االنتقال من امتنعت إن: قدامة ابن وقال

 ·(4) لها نفقة

 من يريد حيث إلى أو منزله إلى معه تتحول أن الزوجة أبت إذا: السرخسي وقال

 ال فالزوجة· (5) للناشزة نفقة ، وال ناشزة ألنها ؛ لها نفقة فال مهرها أوفاها ، وقد البلدان

 امتنعت ، فإن شرط وال عذر ثم يكن ذلك، ولم إلى دعاها إذا زوجها مع السفر من تمتنع

 · نفقتها سقطت

 : نشوزا   يعد ال ما

 ال ألنه ؛ المؤجل ال الحال صداقها تقبض حتى الزوج من نفسها الزوجة منعت إذا -1

 لذلك االمتناع مدة في النفقة بعد، ولها أخذه عن عجزت لو البضع منفعة استدراك يمكنها

،  تملكه لم المنع أرادت ثم لصداقا حال قبض قبل طوعا   نفسها سلمت ، فإن بحق ألنه ؛

 ·(1) االمتناع   مدة لها نفقة وال

 لعدم شرعي غير المسكن يكون كأن شرعي بمبرر الزوج بيت من الخروج -2

 على مشرفا   المنزل يكون الغير، أو بسكنى مشغوال   لكونه ، أو الالزمة األدوات استيفائه

 منفردا   البيت وبقي المحلة خربت إذا أو ، ظلما   بيته من الخروج على أكرهت ، أو انهدام

 أعسر إذا ، أو منه حقها لطلب القاضي إلى خرجت إذا ، وكذلك نفسها على وخافت

 عن الزوج يغنها لم الستفتاء خرجت لو ، أو ال أم بإعساره أرضيت سواء بالنفقة

 عن ناشزة الزوجة تعد ، فال عيادة أو لزيارة أبيها لبيت خرجت لو ، أو له خروجها

 ·(2) النفقة ولها الحاالت هذه في طاعته

 من زوجها منعت أو معاشرتها دون يحول مرضا   مريضة المرأة كانت إذا -3

 تستحق الحالة هذه المرض، ففي وجود مع يضرها ، والوطء مريضة ألنها ؛ معاشرتها

 شرط تحقق قد بانتقالها ألنها ؛ الزوج بيت إلى انتقلت ما متى نشوزا   منعها يكن ولم النفقة

 ، ثم حال كل على منفعة فيه الزوج بيت في الزوجة التسليم، ووجود وهو النفقة وجوب

 من ، وليس والنفاس كالحيض ، فهو فيه للزوجة دخل ال وقتي طارئ المرض إن

 دون حائال   الطارئ المرض هذا يكون أن الزوجين بين المعاشرة حسن من وال المروءة
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 بعض من بها التمتع الممكن، ويمكن التسليم حصل ، وقد ورةمعذ ، وهي عليها اإلنفاق

 ·(1) الوجوه

 في عذر تحتملها ال بحيث( آلته كبر أي) لعبالته الوطء من زوجها منعت وإذا -4

 التسليم لحصول عنده كانت إذا لعذرها الوطء منع مع النفقة ، وتستحق وطئه من منعها

 ·(2) الوجوه بعض من بها التمتع ، ويمكن الممكن

 فال ذلك في معتبر شرط أو عذر ولها بحق امتناعها كان إذا السابقة المسائل في إذن

 · نفقتها تسقط

 : النشوز في والزوجة الزوج اختلف إذا

 في ، أو عليها اإلنفاق في اختلفا ، أو والتسليم االعتراف بعد نشوزها في اختلفا وإن

 القيم وابن الدين تقي الشيخ واختار· ذلك عدم األصل ألن ؛ قولها فالقول إليها النفقة تسليم

 تكون أنها ، والغالب والظاهر األصل يعارض ألنه العرف؛ له يشهد من قول النفقة في

 · الشقاق عند تطالبه ، وإنما راضية

 عليها ينفق يكن لم زوجها أن المرأة قول يقبل ال إنه المدينة أهل قول:  القيم ابن وقال

 الذي هو ، وقولهم لها الظاهرة القرائن ، لتكذيب الصواب هو ، مضى فيما ويكسوها

 الماضي الزمن في وكسوته الزوج بإنفاق الحاصل ، والعلم سواه نعتقد ، وال به هللا ندين

 · األصل باستصحاب الحاصل الظن من ، أقوى الظاهرة األمارات على ، اعتمادا  

 كنت: للزوج قالت ، أو موسرينال نفقة لها الحاكم ليفرض يساره الزوجة ادعت وإن

 مال له عرف اليسار، فإن الزوج فأنكر·  الموسرين نفقة مضى لما فيلزمك موسرا  

 ؛ قوله فالقول بالمالءة أقر يكن ، ولم مال له يعرف لم ، وإن بقاؤه األصل ألن ؛ فقولها

 · عدمه واألصل منكر ألنه

 ألن ؛ ، وأنكر، فقوله التسليم بذلت بأنها ادعت ، بأن التسليم بذل في اختلفا وإن

:  الزوج فقال·  سنة من التسليم بذلت:  قالت بأن وقته في اختلفا وإن· (1) عدمه األصل

 ، فقال وقتها في اختلفا ، أو النفقة الحاكم فرض في اختلفا ، وإن قوله فالقول شهر من بل

 منكر ألنه ؛ قوله لفالقو عام منذ بل:  الزوجة وقالت·  شهر منذ الحاكم فرضها:  الزوج

 الحتمال اليمين؛ عليه فلخصمه قوله القول قلنا من وكل·  منه براءته للزائد، واألصل

 ·(2) خصمه صدق

،  الزوج مكنت، وأنكر أنها المرأة ، فادعت التمكين في اختلفا وإن:  الشيرازي قال
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 ·(3) النفقة من الذمة ، وبراءة التمكين عدم األصل ألن ؛ قوله فالقول

 قالت حيث وطئها من تمنعني هي الزوج قول يقبل وال:  المالكية من الخرشي قالو

 أو الوطء من ، والمنع النفقة من حقها إسقاط على يتهم ألنه ؛ منه المانع ، وإنما أمنعه لم

 أحدهما ، أو وامرأتين عدل ، أو عدلين بحضرة بذلك تقر بأن جهتها من بعلم االستمتاع

 يترتب المذكور المنع أن مع وامرأتين بعدل يثبت كيف قلت ، فإنيظهر ما على يمين مع

 ثم يهجرها ، ثم يعظها أن عليه المترتب أن ، فالجواب بذلك يثبت ال وهو التعزير عليه

 ·(1) أفاد إن يضربها

 : ذلك في والخالف إذنه بغير الفرائض ألداء أو لمصلحتها السفر:  ثانيا  

 من بسبب االحتباس لفوات لها نفقة فال محرم غير مع أو وحدها الزوجة سافرت إذا

 إلى تنتقل لم كانت ، إذا لها محرم مع الحج فريضة ألداء سفرها كان لو ، وكذا جهتها

 بيت إلى انتقالها بعد لها محرم ذي مع الفرض للحج سفرها كان إذا أما·  الزوج بيت

 إن:  يوسف أبو وقال·  االحتباس لفوات ؛ لها نفقة أال الحسن بن محمد فيرى زوجها

 بعذر نفسها، وهو سلمت أن بعد فات قد االحتباس ألن ؛ النفقة يسقط ال الفرض الحج

،  لها محرم مع ، لسفرها سفرها في عصيان ، وال الحج فريضة أداء وهو شرعي

 · السفر نفقة ال الحضر نفقة هو لها والواجب

 هي الواجبة والنفقة·  عليها لقيامه ائمق االحتباس ألن ؛ اتفاقا   النفقة فلها معها حج فإن

،  السفر أراد الذي هو الزوج كان ، فإن لمنفعتها السفر ألن ؛ السفر نفقة ال الحضر نفقة

 ذلك من الزوجة تكلف ، وال السفر نفقات عليه يجب ، فإنه معه تسافر أن زوجته ودعا

 إن لها نفقة فال قبل من الفريضة أدت بأن الحج فريضة لغير السفر كان فإذا·  شيئا  

 ·(2) االحتباس ، ولزوال السفر في معذورة ليس ألنها ؛ الزوج غير مع سافرت

،  ناشز ألنها عنه؛ نفقتها ، سقطت إذنه بغير زوجته سافرت إذا:  قدامة ابن قال

 ؛ نفقتها على ، فهي حاجته في بإذنه سافرت وإن·  إذنه بغير منزله من انتقلت إذا وكذلك

 ألنها ؛ نفقتها ، سقطت نفسها حاجة في سفرها كان وإن·  ومراده شغله في تسافر ألنها

 من ، متمكنا   معها مسافرا   يكون أن ، إال(1) حاجتها نفسها، وقضاء لحظ التمكين فوتت

 ·(2) المسافرة غير فأشبهت التمكين تفوت لم ألنها ؛ نفقتها تسقط بها، فال االستمتاع

 فلها الميقات من الواجب الوقت ، في الواجبة العمرة ، أو الواجب بالحج أحرمت وإن

 ·(3) نفقتها تسقط فلم وقته في الشرع بأصل عليها الواجب فعلت ألنها ؛ النفقة
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 نفسها منعت ألنها ؛(4) نفقتها سقطت بإذنه ولو لحاجتها سافرت إذا:  البهوتي وقال

 ، إال إربها ، وقضاء نفسها لحظ التمكين لتفويتها ؛ نفقتها فسقطت جهته من ال بسبب عنه

 في ولو صالة أو حج أو صوم من بفريضة أحرمت إذا أما·  منها متمكنا   معها يكون أن

 ألنها ؛ نفقتها تسقط فال شعبان آخر في رمضان قضاء صامت ، أو بسننها وقتها أول

 ·(5) كحضر فرض حجة في النفقة ، وقدر عليها الشرع أوجبه ما فعلت

 ، وال بنفاسها وال بحيضها المرأة نفقة تسقط وال:  المالكية من الجالب ابن قال

 ، وال عليها حق في بحبسها ، وال بمرضها ، وال بحجها ، وال باعتكافها ، وال بصومها

 ·(6) غيرها حبسه ، أو حقها في هي حبسته ، وسواء زوجها بحبس

 من ، ال شوزالن غير بشيء زوجها عن المرأة نفقة تسقط وال:  البر عبد ابن وقال

 ·(7) بإذنه عنه غابت إن مغيب ، وال حج وال صوم ، وال نفاس ، وال حيض وال مرض

 يقدر إذنه، ولم بغير زوجها طاعة محل من خرجت إذا المرأة إن:  الخرشي وقال

 فتسقط النشوز أشد يكون ذلك ، فإن بالحاكم ، وال بنفسه ال طاعته محل إلى عودها على

 أصالة الفرض حجة إلى خرجت إذا المرأة إن: وقال·  التعزير ينئذح ، وتستحق نفقتها به

 ، لكن زوجها عن تسقط ال نفقتها فإن زوجها إذن بغير ولو مأمونة رفقة مع أو محرم مع

 ·(1) السعر من ارتفع ما حضر، وعليها نفقة لها

 آخر منزل إلى الزوج منزل من المرأة انتقلت وإن:  الشيرازي قال الشافعية وعند

 ألنها ؛ غائبا   أو الزوج كان حاضرا   نفقتها سقطت إذنه بغير سافرت ، وأو إذنه بغير

 معها كان فإن بإذنه سافرت كالناشزة، وإن نفقتها فسقطت وطاعته قبضته عن خرجت

 · قوالن ففيه معها يكن لم ، وإن طاعته وال قبضته عن خرجت ما ألنها ؛ النفقة وجبت

 حق منعت فقد تطوعا   كان إن ألنه ؛ نفقتها سقطت إذنه بغير بالحج أحرمت وإن

 على وهو الزوج حق منعت فقد واجبا   كان ، وإن بواجب ليس بما واجب وهو الزوج

 ألنها ؛ نفقتها تسقط لم معه خرجت فإن بإذنه أحرمت ، وإن التراخي على هو بما الفور

 ، وإن بإذنه رهاسف في القولين فعلى وحدها خرجت ، وإن وقبضته طاعته عن تخرج لم

 استحق ما ألن ؛ نفقتها تسقط لم وقته ضاق وقد بقضائه أو رمضان بصوم نفسها منعت

 الخمس بالصلوات كان فإن بالصالة نفسها منعت ، وإن زمانه في للزوج حق ال بالشرع

 ·(2) زمانه في للزوج حق ال بالشرع ترتب ما ألن ؛ نفقتها تسقط لم الراتبة السنن أو

 أو إذنه بغير ولو اإلسالم بحجة أحرمت حيث السفر نفقة لها تجب:  يةالزيد وعند
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 ·(3) بإذنه نفال  

 ألنها ؛ عنه نفقتها سقطت زوجها إذن بغير سافرت إذا الزوجة أن يتبين سبق ومما

 شغله في مسافرة ألنها ؛ نفقتها تسقط فال حاجته في بإذنه سافرت ، وإن الناشزة حكم في

 برغبته ذلك ألن ؛ نفقتها سقوط عدم فنرى بإذنه حاجتها في هاسفر كان ، وإن ومراده

 في قدامة ابن إليه ذهب ما ، وهو طواعية وأسقطه االحتباس في حقا   له ، وإن ورضاه

 · الثانية الرواية في ، والشافعية المالكية من البر عبد ، وابن الثانية    الرواية

 أو لحج سافرت إذا الزوجة أن على تفقواا قد الفقهاء أن رأينا الفرائض أداء عن وأما

 بعد محرم بدون وحدها سافرت إن ، وكذا االحتباس لفوات لها نفقة فال الدخول قبل غيره

 السفر بهذا ، ولعصيانها جهتها من بسبب االحتباس لفواتها ؛ كذلك لها نفقة فال الدخول

 إذنه بغير ولو المالكية دعن نفقتها تسقط فال مأمونة رفقة مع خرجت إذا ، إال محرم بدون

· 

 يوسف وأبي والحنابلة المالكية ، فعند الحج فريضة ألداء محرم مع سافرت إن أما

 ما فعلت ، وألنها شرعي بمسوغ االحتباس فوات ألن ؛ إذنه بغير ولو نفقتها تسقط فال

 بإذن ولو األظهر في والشافعية الحنفية جمهور عند نفقتها وتسقط عليها الشرع يوجبه

 المالكية إليه ذهب ما نرجح ونحن·  التمكين وانتفاء عليها الواجب لمخالفتها ؛ الزوج

 الحج فريضة ألداء سافرت إذا أنها الثانية الرواية في يوسف، والشافعية وأبي والحنابلة

 صيام في شرعت إذا ، وكذلك إذنه بغير ولو نفقتها تسقط فال مأمونة رفقة أو محرم مع

 أرادت لو ، وكذلك بصيامها نفقتها تسقط فال تفطر أن وأرادها لعذر مفطرا   وكان فرض

 يسقط ال ذلك كل وقتها أول في بصالة أحرمت أو شعبان آخر في رمضان صيام قضاء

 · عليها الشرع أوجبه ما فعلت ألنها ؛ نفقتها

 عليها واجب غير في زوجها بإذن سافرت إذا المرأة أن على واتفقوا:  هبيرة ابن قال

 ·(1) بذلك نفقتها تسقط ال: قول في والشافعي مالكا   ، إال تسقط نفقتها نأ

 : الزوج إذن بغير التطوع:  ثالثا  

 لم الذي باختيارها صوم نذر أو حج بنذر أحرمت أو حج أو بصوم تطوعت إن

 كفارة عن صامت جهتها، أو من النذر صدر ، وإنما إليها ندبها عليها، وال الشرع يوجبه

 نفسها منعت ألنها ؛ نفقتها سقطت زوج إذن بال·  وقته سعة مع رمضان قضاء عن ، أو

 حقه ، ألن فيها ، ووطؤها التطوع صوم في تفطيرها ، وله جهته من ال بسبب عنه
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 ·(1) فناشز امتنعت ، وإن التطوع على مقدم ، وهو واجب

 فهي لزوجا إذن بغير كان ، إن كسفرها أنه فالقياس اعتكفت فإن:  قدامة ابن قال

 كان ، وإن الشرع بأصل بواجب ليس فيما إذنه بغير زوجها منزل من لخروجها ناشز

 لم تطوعا   صامت وإن·  النفقة لها:  القاضي وقال·  الخرقي قول في لها نفقة فال بإذنه

 ، فإنه بها االستمتاع من يمنعه بما تأت ، ولم قبضته عن تخرج لم ألنها ؛ نفقتها تسقط

 التمكين من بامتناعها نفقتها سقطت فمنعته منها ذلك أراد ، فإن ووطؤها اتفطيره يمكنه

 كان إن النفقة لها: القاضي قال·  معين بوقت معلقا   منذورا   صوما   كان وإن·  الواجب

 ، أو نكاحه على سابق بحق واجبا   كان ألنه ؛ بإذنه النذر كان ، أو النكاح قبل نذرها

 عليه فوتت ألنها ؛ لها نفقة فال إذنه بغير· نكاحه في النذر كان ، وإن سببه في أذن واجب

 وإن·  إليه ندبها ، وال عليها الشرع يوجبه لم الذي بالنذر باختيارها االستمتاع من حقه

بإذنه،  الواجب أدت ألنها ؛ النفقة ، فلها بإذنه ، وصامت كفارة صوم مطلقا ، أو النذر كان

 على فإنه تأخيره يمكنها ألنها ؛ لها نفقة ال:  يالقاض ، فقال إذنه بغير صامت وإن

،  ، فكذلك وقته ضيق قبل رمضان قضاء كان وإن·  الفور على الزوج ، وحق التراخي

 مضيق واجب ألنه ؛ نفقتها اآلخر، فعليه رمضان قرب أن ، مثل مضيقا   وقته كان وإن

 ، فيمتنع معها صائما   يكون وألنه ؛ كالصالة منه منعها يملك ، ال الشرع بأصل

 في ألنها ؛ نفقتها سقطت إذنه بغير تطوع بحج أحرمت فيه، وإذا وجد لمعنى االستمتاع

: قدامة ابن ، وقال النفقة لها:  القاضي فقال بإذنه به أحرمت المسافرة، وإن معنى

 لحاجة كالمسافرة فهي التمكين من له مانعة بإحرامها ألنها ؛ كالمسافرة أنها الصحيح

 ·(1) نفسها

 أن إال زوجها على فيه لها نفقة فال التطوع حج إلى المرأة خرجت إذا:  الخرشي قال

 ·(2) كالفرض حضر نفقة فلها ردها على يقدر ، أو لها يأذن

 الذمة في نذر أو تطوع باعتكاف نفسها منعت وإن:  الشيرازي قال الشافعية وعند

،  وطاعته قبضته في ألنها ؛ فقتهان تسقط لم معها وهو بإذنه اعتكفت ، وإن نفقتها سقطت

 ألن ؛ نفقتها تسقط لم الزوج فيه أذن معين نذر عن كان وإن·  فقوالن معها يكن لم وإن

 كان ، فإن فيه يأذن لم نذر عن كان وإن·  حقها يسقط فال حقه ، وأسقط فيه أذن الزوج

 قبل بنذر كان ، وإن وجوبه بعد الزوج حق منعت ألنها ؛ نفقتها سقطت النكاح عقد بعد

 · زمانه في للزوج حق ال النكاح قبل استحق ما ألن ؛ نفقتها تسقط لم النكاح
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 ؛ نفقتها تسقط ال:  ، أحدهما وجهان ففيه بتطوع كان فإن بالصوم نفسها منعت وإن

 ليس بما التام التمكين منعت ألنها تسقط؛ ، أنها الصحيح وهو:  والثاني·  قبضته في ألنها

،  وقته يضيق أن قبل القضاء بصوم نفسها منعت ، وإن كالناشزة فقتهان فسقطت بواجب

 بما الفور على وهو حقه منعت ألنها ؛ نفقتها ، سقطت الذمة في نذر أو كفارة بصوم أو

 تسقط لم الفور على كانت ، فإن فوائت بقضاء التطوع كان ، وإن الفور على ليس هو

 ·(3) هانفقت سقطت التراخي على كانت ، وإن نفقتها

 أبا ، ولكن أولى ، فالنفل نفقتها سقطت فرضا   ولو بالحج أحرمت إذا:  الحنفية وعند

 ·(1) الفرض في النفقة لها جعل يوسف

 ، وقال والحنابلة والشافعية الحنفية عند نفقتها سقطت النفل لحج سافرت إن إذن

 ناشزة تعد ال ألنها ؛ ةالنفق في حقها يسقط فال الزوج بإذن سافرت إن:  والزيدية المالكية

 الرأي هذا نرجح ، ونحن ناشزة تعد ألنها ؛ النفقة في حقها سقط إذنه بدون سافرت ، وإن

 وسافرت لها أذن وقد عنه وتنازل حقه ذلك ألن نفقتها تسقط فال الزوج لها أذن إذا بأنه

 يأذن لم اإذ ، أما الزوج فيه أذن تطوع كل مع ، وكذلك مأمونة رفقة مع أو لها محرم مع

 · نفقتها سقطت أمره وخالفت لها

 : الزوجة صغر:  رابعا  

 ، وال للرجال تصلح ال بحيث صغيرة كانت إذا زوجها على للزوجة النفقة تجب ال

،  فيها لمعنى االحتباس امتناع ألن ؛ بيته في الزوج أمسكها ، وإن للوقاع تشتهى

 يوجد لم ، وما بالعقد المستحق المقصود إلي وسيلة يكون الذي هو الموجب واالحتباس

 ·(2) النفقة لها تجب فال

 نفسها فسلمت بالخدمة بها ، وينتفع الزوج تخدم الصغيرة كانت إذا:  يوسف أبو وقال

 ؛ لها نفقة فال ردها ، وإن النفقة فلها أمسكها ، فإن ردها شاء وإن أمسكها شاء ، فإن إليه

 القبول من يمتنع أن له ، فكان العقد أوجبه الذي التسليم يوجد ، ولم الوطء تحتمل لم ألنها

 ، وقد االستمتاع من ، وضرب منفعة نوع منها له حصل ألنه النفقة؛ فلها أمسكها ، فإن

 جماعها على منها يقدر حال يجيء حتى لها نفقة فال ردها ، وإن القاصر بالتسليم رضي

 ·(3) القاصر ليمبالتس رضاه ، وعدم العقد أوجبه الذي التسليم النعدام ؛

 في وال الخدمة في ال بها االنتفاع يمكن ال صغيرة تكون قد:  الحنفية عند فالصغيرة

 استيفاء إمكان مع باالحتباس منوطة النفقة ألن ؛ إجماعا   لها نفقة ال ، وهذه االئتناس
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 في بها االنتفاع يمكن وصغيرة·  الصغيرة هذه مثل في متصور غير وهذا األحكام

 ألن ؛ لها نفقة ال الحنفية أكثر قال ، وهذه بها الدخول يمكن ال ، ولكن المؤانسةو الخدمة

 إلمكان ؛ النفقة لها تجب نقلها إذا أنه يوسف أبي ورأى منها استيفاؤه يمكن ال المقصود

 ·(1) واالستئناس الخدمة في االنتفاع

 إذا): يلي ما الشخصية األحوال في الشرعية األحكام من(  66)المادة  في وجاء

 نفقة فال الفرج دون فيما ولو للوقاع تشتهى وال للرجال تصلح ال صغيرة الزوجة كانت

 · (بها لالستئناس بيته في أمسكها إذا ، إال زوجها على لها

: البر عبد ابن قال·  الشافعية عند األظهر وفي المذاهب بقية عند للصغيرة نفقة وال

 الزوجة كانت ولو الوطء يبلغ حتى صبي على ال، و مثلها يجامع ال لصغيرة نفقة وال

 ·(2) يبلغا حتى نفقة ، فال صغيرين الزوجان كان ، فإن بالغة

 مثلها يجامع ال صغيرة وهي عليه عرض أو الزوج إلى سلمت وإن:  الشيرازي قال

 وهو تجب ال: والثاني· منع غير من سلمت ألنها ؛ النفقة تجب: أحدهما: قوالن ففيه

:  المحتاج مغني في وجاء· (3)االستمتاع من التام التمكين يوجد لم نهأل ؛ الصحيح

 كالرتقاء تجب: والثاني· فيها لمعنى لتعذره الوطء تحتمل ال لصغيرة نفقة ال أن واألظهر

 دائم مانع والقرن ، والرتق ويزول يطرأ المرض بأن عليه وأجيب والمريضة، والقرناء

 ·(4) يفوت ال الوطء بغير التمتع أن ، مع النفقة ترك معه ، ويشق به رضي قد

 من صغير تزوج ، وإن قوالن النفقة وجوب ففي صغيرة تزوج إن:  الغزالي قال

 ·(1) كذلك فقوالن صغيرة من صغير تزوج ، وإذا النفقة وجوب في ، فقوالن بالغة

 لم بالغ أو طفل وزوجها وطؤها يمكن ال صغيرة الزوجة كانت وإن:  الحنابلة وعند

،  بها لالستمتاع محال   ليست ألنها لها؛ وليها تسليم أو نفسها تسليم مع ، ولو نفقتها تجب

 ·(2) لتسليمها أثر فال

 النفقة ألن ؛ لها نفقة ، فال الوطء تحتمل ال صغيرة الزوجة كانت إن:  قدامة ابن قال

 ، كما فقتهان تجب فلم االستمتاع تعذر مع ذلك يتصور ، وال االستمتاع من بالتمكين تجب

 ·(3) نفسها تسليم من أولياؤها منعه لو

،  البناء إلى ، دعي نكاحها يعقد حين من امرأته على الرجل وينفق:  حزم ابن وقال

· (4)···  فقيرة أو كانت ناشز، غنية غير أو كانت ، ناشزا   -المهد في أنها ولو- يدع لم أو

·  العقد حين من زوجها على نفقةال المهد في كانت ولو حتى للصغيرة يوجب حزم فابن
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 غير ، وهذا األحكام استيفاء إمكان مع باالحتباس منوطة النفقة ألن ؛ يتصور ال وهذا

 · الصغيرة هذه مثل في متصور

 مبلغا   بلغت قد كانت وإن:  السرخسي ، قال الحنفية عند النفقة فلها : الكبيرة أما

 في نفسها مسلمة ألنها ؛ كبيرا   أو زوجها انك صغيرا   زوجها على النفقة فلها مثلها يجامع

 ، فال فيه لمعنى االستيفاء من الممتنع هو الزوج ، وإنما لحاجته نفسها ، مفرغة منزله

 ·(5) النفقة في حقها به يسقط

 ، أو نفسها من ، فمكنته بها االستمتاع يمكن كبيرة المرأة كانت إذا:  قدامة ابن قال

 ، وبهذا نفقتها الصبي زوجها ، فعلى أولياؤها منعها ، وال فسهان تمنع ، ولم تسليمها بذلت

·  لها نفقة ال: اآلخر في ، وقال قوليه أحد في والشافعي الحسن بن ومحمد حنيفة أبو قال

 كانت لو كما نفقتها تلزمه ، فلم بها االستمتاع من يتمكن ال الزوج ألن ؛ مالك قول وهو

 · صغيرة أو غائبة

 لو ، كما النفقة لها ، فوجبت صحيحا   تسليما   نفسها سلمت أنها ولنا:  قدامة ابن وقال

 لو ، كما الزوج جهة من تعذر ، وإنما ممكن بها االستمتاع ، وألن كبيرا   الزوج كان

 تسلم لم ، فإنها صغيرة أو غائبة كانت إذا ما وفارق·  غيبته أو لمرضه التسليم تعذر

 الصبي مال من نفقتها على الولي يجبر هذا فعلى· لكذ تبذل ، ولم صحيحا   تسليما   نفسها

 يؤدي ، كما عليه الواجبات أداء في عنه ينوب الولي الصبي، وإنما على النفقة ألن ؛

 ·(1) ، وزكواته متلفاته جناياته، وقيم أروش

 ألنه ؛ تجب ال أحدهما: قوالن ففيه صغير والزوج كبيرة كانت وإن:  الشيرازي وقال

 من وجد التمكين ألن ؛ الصحيح وهو تجب: والثاني·  االستمتاع من كينالتم يوجد لم

 وهو الزوج إلى سلمت لو ، كما النفقة جهته، فوجبت من االستيفاء تعذر ، وإنما جهتها

 ·(2) منها فهرب كبير

 صبي على ، وال مثلها يجامع ال لصغيرة نفقة وال):  المالكية من البر عبد ابن قال

 ·(3) (بالغة الزوجة كانت لوو الوطء يبلغ حتى

 : الزوجة مرض:  خامسا  

 الزوج بيت إلى االنتقال يمكنها ، وال الزفاف قبل مرضت إذا أنها على الفقهاء اتفق

 · له االستعداد يتأتى ، وال ممكن غير االحتباس ألن ؛ النفقة تستحق فال
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 عليه كانت عهم إتيانها على يقدر ال مرضا   فمرضت عليه دخلت ولو:  الشافعي قال

 لو ، وكذلك شاء إن يأتيها أن من تمتنع لم إذا إتيانها على يقدر كان إن ، وكذلك نفقتها

 في شيء أصابها ولو·  نفقتها عليه كانت نفسها وبين بينه وخلت عليه تدخل لم كانت

 يشاء أن إال بنفقتها ، وأخذ شاءت إن جماعها من منع شديدا   ضررا   بالجماع يضر الفرج

 بنفقتها، من أخذ أصابها ما بعد أبدا   يأتيها أن على يقدر فلم ارتتقت لو طلقها، وكذلكي أن

 مثلها يجامع ممن ، وكانت جومعت ، وقد لنفسها منها منع ، ال لها عارض هذا أن قبل

(1)· 

 ، أو وطؤها يمكن ال نحيفة أو رتقاء أو مريضة وهي سلمت وإن:  الشيرازي وقال

 وجد ألنه ؛ النفقة وجبت الوطء على يقدر ال حسيم ، أو بمجبو ، أو مريض الزوج

 ·(2) التفريط إلى تنسب ال سبب فهو تعذر ، وما االستمتاع من التمكين

،  ، ورتق كمرض عادة الجماع يمنع عذر النفقة يسقط وال:  المحتاج مغني في وجاء

 تقارن ، وإن وجنون ونفاس وحيض( مدنف مرض والقصر بالفتح) ، وضنى وقرن

،  فيها معذورة ، وهي دائم ، وبعضها ويزول يطرأ بعضها أعذار ألنها ؛ الزوج تسليم

 ·(3) الوجوه بعض من بها التمتع الممكن، ويمكن التسليم حصل وقد

 ، أو النفساء ، أو الحائض ، أو الرتقاء بذلت وإن:  قدامة ابن قال الحنابلة وعند

 تعذر ، ولو نفسها تسليم المريضة أو هاوطؤ يمكنه ال التي( الهزيلة) الخلق النضوة

 لم عنده غيره أو المرض ذلك من شيء بها حدث وإن ؛ نفقتها ، لزمته لذلك وطؤها

 ·(4) جهتها من تفريط وال ممكن االستمتاع ألن ؛ نفقتها تسقط

 من امتنعت لو ، لكن نفقتها تجب لم الفرج دون بما االستمتاع الصحيحة بذلت ولو

،  مريضة دامت ما لها نفقة فال التسليم فبذلت مرض لها حدث ، ثم حةصحي وهي التسليم

،  ضدها في ، وبذلها فيها بها االستمتاع من التمكين حالة في نفسها بمنعها عليها عقوبة

 تعذر يشبه ، فهو جهتها من امتناع ألنه ؛ النفقة لها يكن لم التسليم من نفسها منعت ولو

 ·(1) لصغرها االستمتاع

 أحدهما كان أو صحيحين كانا بأن لزوجته الزوج على النفقة تجب:  لمالكيةا وعند

،  االستمتاع معه يمكن ال الذي الشديد ، ومع االستمتاع معه يمكن خفيفا   مرضا   مريضا  

 إذا نفقتها ، فتسقط سحنون لمذهب خالفا   المدونة مذهب على السياق حد صاحبه يبلغ ولم

 ·(2) شديدا   مرضا   مريضة كانت
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 الزوج بيت إلى االنتقال من يمنعها مرضا   مريضة الزوجة كانت إذا:  الحنفية وعند

 كان إذا أما·  للنفقة المقابل وهو احتباسها يمكن ال ، حيث الحنفية باتفاق لها نفقة فال

 بعد النفقة لها يجب عندهم، أنه به فالمفتى الزوج بيت إلى االنتقال من يمنعها ال المرض

 ألن ؛ إليه تنتقل لم وإن االنتقال في ممانعتها عدم الزوجية، أو بيت إلى لفعلبا انتقالها

 من بعارض الدائم الحق يسقط فال للدوام عقد الزواج ، وعقد زواله يمكن طارئ المرض

 ·(3) فيه للزوجة دخل ال العوارض

،  انفقته تسقط فال بعده المرض جاءها ، فإن الزفاف على سابقا   المرض كان إذا وهذا

 الزوج بيت إلى انتقلت متى معاشرتها دون يحول مرضا   مريضة كانت إذا النفقة فتستحق

 كانت ، أو منزله إلى ، واالنتقال الزفاف بعد الزوج عند الزوجة مرضت ، سواء

 النفقة وجوب شرط ، وهو التسليم تحقق قد باالنتقال ألنه إليه، وذلك انتقالها حين مريضة

 ، ويمسها، وتحفظ بها يستأنس ، فإنه منفعة فيه الزوج بيت يف الزوجة وجود ، وإن

 المرض إن ، ثم والنفساء الحائض في كما االستمتاع بعض من التمكين ، ولوجود البيت

 من وال المروءة من ، وليس والنفاس كالحيض ، فهو فيه للزوجة دخل ، ال وقتي طارئ

 · عليها اإلنفاق دون حائال   رئالطا المرض هذا يكون أن الزوجين بين المعاشرة حسن

 تسقط الوجوه من بوجه بها االنتفاع يمكن ال مرضا   مرضت إذا قالوا: الحلواني وقال

 ·(1)تسقط ال انتفاع بنوع بها االنتفاع يمكن مرضا   كان النفقة، وإن

 انتقالها عن النظر بغض العقد بمجرد عندهم النفقة وجوب كان لما الظاهرية وعند

 الزوجة مرض تأثير عدم بداهة يقتضي هذا ، فإن إليه انتقالها عدم أو وجيةالز بيت إلى

 · زوجها لدى النفقة في حقها على

 بيت في مريضة كانت ، أو أهلها عند ، فمرضت أهلها بيت إلى الزوجة ذهبت فإن

 منها الزوج طلب إذا إال نفقتها تسقط ، ال فيه لتمرض أهلها بيت إلى انتقلت ، ثم الزوج

 النشوز لتحقق لها نفقة ، فال ، فامتنعت إليه العودة تستطيع ، وكانت بيته إلى تعود أن

 بيت إلى الرجوع معه تستطيع ال مرضا   مريضة كانت إذا أما·  الحالة هذه في منها

،  نفقتها تسقط ، فال ممكنة غير العودة في الزوج طلب إجابة ألن النفقة؛ ، فلها زوجها

 ·(2) طلبه رفض في ناشزة تعد وال

 تبينان الشخصية األحوال في الشرعية األحكام في (761، 361) المادتان وجاءت

 مرضا   المرأة مرضت إذا):  (361) المادة في ، فجاء المريضة الزوجة على النفقة حكم
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 وهي إليه انتقلت ، ثم قبلها ، أو زوجها منزل إلى والنقلة الزفاف بعد مباشرتها من يمنع

 بيت في مرضت ، فلو عليه النفقة ، فلها حق بغير نفسها تمنع ، ولم تنتقل لم ، أو مريضة

 أو بمحفة االنتقال يمكنها ، ولم النقلة الزوج طالبها ، فإن أهلها بيت إلى انتقلت ثم الزوج

 نفقة فال ذكر ما بنحو االنتقال على قدرتها مع حق بغير امتنعت ، وإن النفقة فلها نحوها

 · (لها

 االنتقال يمكنها ولم زوجها إلى تزف لم التي المريضة): (761) ادةالم في وجاء

 للمرأة النفقة وجوب في الفقهاء جمهور إليه ذهب ما نرجح ونحن·  (لها نفقة ال أصال  

 العشرة حسن من ، وليس السامية وغايتها الزوجية معنى مع يتوافق ذلك ألن ؛ المريضة

 ، وقد إليه يدعو إنه ، بل عليها اإلنفاق من جللزو مانعا   مرضها يكون أن الزوجين بين

رقم  القانون من الثانية المادة من الثانية الفقرة ، ففي بهذا الشخصية األحوال قانون أخذ

 الزوجة مرض يمنع وال):  292لسنة (  11)رقم  بالقانون والمعدل  152لسنة ( 25)

 الزوجة للنفقة الزوجة استحقاق نم التفسيرية المذكرة استثنت وقد·  (للنفقة استحقاقها من

 · الزوجية منزل إلى االنتقال عن عجزها حالة في زوجها إلى تزف لم إذا المريضة

 : العالج نفقة

 ؟ ال أم العالج نفقة المريضة المرأة نفقات في يدخل هل

،  المريضة زوجته دواء أجرة عليه يجب ال الزوج أن األربعة المذاهب فقهاء قرر

،  الزوجية منزل في مرضت ، ولو دواء وثمن وفاصد وحاجم طبيب أجرة من وذلك

 تلزمه من على وجبت مال لها يكن لم ، وإن مال لها كان إن مالها في النفقة تكون وإنما

 حياة ، وهي غالبا   الحياة بها تقوم التي النفقة إال يلزمه ال الزوج بأن ذلك ، ويعللون نفقتها

،  المنفعة مستحق على يجب ، فال الجسم أصل لحفظ التداوي وألن المرض؛ ال الصحة

 الزوج على يجب ، فال المستأجر على ال المالك على ، تجب المستأجرة الدار كعمارة

 ·(2) حال أي على العالج نفقات

 أجرة يلزمه ، وال المرض بدواء يأتي أن يلزمه وال مداواتها يلزمه وال:  الحنفية قال

 ·(1) الحجامة ، وال الفصد ، وال الطبيب

،  أثمان وال أعيان ، ال مرضها عند لزوجته الدواء الزوج يلزم ال:  الخرشي قال

 ·(3) يحجمها الذي الحجام أجرة لها يلزمه ال ، وكذلك الطبيب أجرة ومنه

 إلصالح يراد ألنه ؛ الطبيب أجرة وال األدوية شراء عليه يجب وال:  قدامة ابن قال
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 ، وكذلك أصولها ، وحفظ الدار من يقع ما بناء المستأجر يلزم ال ، كما يلزمه فال الجسم

 ·(4) والفاصد الحجام أجرة

 ذلك ألن مرضت؛ إذا طبيب وأجرة دواء لزوجته الزوج يلزم وال:  البهوتي وقال

 ·(5) المعتادة الضرورية حاجتها من ليس

 من ليس نهأل عليه؛ تجب فال والحجام الطبيب وأجرة األدوية وأما:  الشيرازي وقال

 ال ، كما يلزمه ، فال الجسم إلصالح يراد ، وأنه لعارض إليه يحتاج ، وإنما الثابتة النفقة

 ·(6) الدار من انهدم ما إصالح المستأجر يلزم

 والحجام والفصاد الطبيب أجرة وال للمرض الدواء الزوجة تستحق ال:  النووي قال

 ·(1) والختان

 نفقتها من تعد الزوجة عالج نفقات أن:  ندهمع الراجح الرأي في الزيدية ويرى

 حوائجها سائر عن شيء في تقل ال العالج إلى حاجتها ألن ؛ الزوج على لها الواجبة

 المعاشرة تقتضيه ما هو هذا ألن ؛ ونؤيده نختاره ما هو الزيدية ورأي· (2) األخرى

 متى الزوج ىعل واجبة العالج مصاريف تكون أن ، فينبغي الصحبة ، وحسن الزوجية

 الطعام إلى حاجتها عن تقل ال مريضة وهي العالج إلى الزوجة حاجة ألن ؛ قادرا   كان

 العامة المبادئ مع يتالءم ما هو الرأي وهذا·  صحيحة وهي والخدمة والمسكن والكسوة

 يقف أن الرجل ، وعلى العشرة وحسن الوفاء واجب يقتضيه ، وما اإلسالمية للشريعة

 حال في يتركها ثم صحتها حال في بها يستمتع أن يعقل ، فال محنتها يف زوجته بجوار

 ، وألن أهم ، بل الطعام إلى كالحاجة اآلن العالج إلي الحاجة أصبحت ، ولقد مرضها

 طعاما   يتناول أن لإلنسان يمكن ، وهل يأكله ما على به يتداوى ما غالبا   يفضل المريض

 زوجته نفقات الزوج يدفع أن تقتضي المروءة فإن·  ؟ المرض من ويتألم يتوجع وهو

 موضع أنها مرضها في يشعرها ، لكي موسرة كانت ، ولو قادرا   كان متى المريضة

 ·(3) خاطرها بذلك يطيب ، وحتى تقديره ، ومكان اهتمامه

 والمستبدلة 152لسنة ( 25)رقم  بقانون المرسوم من األولى المادة قضت وقد

 والكسوة الغذاء النفقة تشمل): أن على  292لسنة (  11)رقم  نونالقا من الثانية بالمادة

 النص هذا جاء فقد ولذا·  (الشرع به يقضي مما ذلك وغير العالج ومصاريف والمسكن

 من الطبيب وأجرة األدوية ثمن أن من الزيدية مذهب إليه ذهب بما األخيرة فقرته في

 ·(1) الموضع هذا في يةالحنف مذهب عن بهذا المشروع الزوجة، وعدل نفقة



 27 

 : الزوجة عمل:  سادسا  

 في عليه كانت مما أوسع بصورة للعمل تخرج الحاضر عصرنا في المرأة أصبحت

 يمنع ال ، واإلسالم األعمال جميع في الرجل تشارك ، فأصبحت المتقدمة العصور

 لضوابطبا تخرج أنها ، وطالما عملها إلى يحتاج المجتمع أن طالما للعمل المرأة خروج

 ال ذلك ، وأن لخروجها ضرورة هناك أن أنوثتها، وطالما يناسب فيما وتعمل الشرعية

 · زوجها بموافقة خروجها يكون الزوجية، وأن حياتها في يؤثر

 ذلك ونحو ممرضة أو محامية أو مدرسة أو طبيبة تكون كأن حرفة للمرأة كان فإذا

،  البيت خارج بعضه أو الليل ه، أوبعض أو نهارها تقضي أن تستدعي التي األعمال من

 لها وجبت عملها في واستمرت العمل من يمنعها ولم الخروج بهذا رضي قد الزوج وإن

 أسقط ، وقد برضاه ألنه ؛ عنه يتنازل أن ، فله للزوج حق الزوجة احتباس ألن ؛ النفقة

 ·(2) بالناقص منه ، واكتفى الكامل االحتباس في حقه

 الحياة مبدأ من للعمل الخروج عن ، ونهاها زوجته باحتراف جالزو يرض لم إذا أما

 ؛ النفقة في حقها يسقط ذلك ، فإن تمتثل ، ولم رضاه بدون للعمل ، وخرجت الزوجية

 ، وخروجها الزوج لمصالح كامال   احتباسا   الزوجة باحتباس منوط النفقة وجوب ألن

 في االحتباس وألن ؛ النفقة في قح لها يكون االحتباس، فال بهذا يخل رضاه بدون للعمل

 ، فال عكسه أو النهار دون بالليل نفسها المرأة سلمت ، فلو كامل غير ناقص الحالة هذه

 ·(1) التسليم لنقص نفقة

 عن االمتناع منها وطلب رجع ذلك بعد ، ثم األمر أول بعملها الزوج رضي إذا أما

 أمور جدت ، أو إلىها حاجته ، أو الزوجية الحياة اضطراب من عليه يترتب ، لما العمل

،  بزوجها أو بها يليق ال العمل أن ، أو منزلها في وجودها تستدعي الزوجية الحياة في

 يعد الزوج نهي بعد عملها ألن ؛ نفقتها سقطت العمل عن تمتنع ولم طلبه إلى تجبه ولم

،  النفقة في يقصر لم الزوج دام ، فما النفقة في الزوجة حق يسقط منها، والنشوز نشوزا  

 لم ، أو منزلها في وجودها تستدعي ضرورة ، وهناك الحياة متطلبات على القدرة وعنده

 ، ووجب ذلك له ، كان منزلها في بقاءها األفضل من أن الزوج ورأى ضرورة ثم تكن

 الحقوق من منزله في زوجته وقرار الطاعة في الزوج حق ألن ؛ تطيعه أن عليها

 ·(2) نفقتها سقطت عصته إذا السابقة الحاالت كل ، ففي باإلسقاط تسقط ال التي األصلية

،  المحترفة للزوجة النفقة فرض على يجري المصري القضاء في اآلن العمل ولكن
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 لها أن يعلم وهو بها الزواج على الزوج إقدام ألن ؛ أبى أم بذلك الزوج رضي سواء

 يعد العقد حين العمل ترك عليها يشترط م، ول ليال   أو نهارا   البيت تترك يجعلها عمال  

 · الكامل االحتباس في حقه بسقوط منه رضا  

رقم  بالقانون والمعدل  152لسنة ( 25)رقم  القانون من األولى المادة نصت فقد

 من خروجها الزوجة نفقة لسقوط سببا   يعتبر وال··· ): اآلتي على م 292لسنة   11

 ورد مما الشرع بحكم ذلك فيها يباح التي األحوال يف -زوجها إذن دون- الزوجية مسكن

 ما المشروع للعمل خروجها ، وال ضرورة به قضت ، أو عرف به جرى ، أو نص به

 مناف ، أو الحق استعمال بإساءة مشوب المشروط الحق لهذا استعمالها أن يظهر لم

 ·(1) (عنه االمتناع الزوج منها ، وطلب األسرة لمصلحة

 للعمل المرأة خروج يعتبر ال): أنه السابق للقانون التفسيرية رةالمذك في وجاء

 عالما   تزوجها ، أو منه اعتراض دون عملت ، أو بالعمل الزوج أذنها إذا المشروع

 ، وذلك نفقتها سقوط عليه يترتب ، وال الزوج إذن بدون خروجا   ذلك يعتبر ، فال بعملها

 ، وطلب الحق استعمال بإساءة مشوب ، أو األسرة لمصلحة مناف عملها أن يظهر لم ما

 ذلك كل في الخالف عند الفصل أن البيان عن ، وغني عنه االمتناع الزوج منها

 ·(2) (للقاضي

 الزوجة خروج أن القانون يعتبر وشرحها السابقة المادة من السابقة الحاالت في

 ، وإذا عملهال الخروج من يمنعها أن لزوجها يجوز ، وال لنفقتها مسقط غير للعمل

 : بقيدين ذلك ، قيد نفقتها تسقط وال ناشزة تعد ال خرجت

،  استعماله أساءت ، فإن المشروع للعمل الحق هذا استعمال تسيء أال: األول

 · العمل عن باالمتناع يطالبها أن للزوج كان الزوجية الحياة شؤون في وتهاونت

 ، فإذا لمصحلتها منافيا   العمل في استمرارها يجعل ما األسرة على يطرأ أال:  الثاني

 ، كان للعمل خروجها المنزل، وعدم في الزوجة بقاء يستدعي ما األسرة على طرأ

 األوالد أو الزوج أو بالزوجة ذلك اتصل ، سواء العمل عن باالمتناع يطالبها أن لزوجها

(1)· 

 عن تمتنع أن منها أراد ، فمتى الرجل حق ذلك أن على القانون ينص أن ينبغي وكان

 المرأة تفرغ هو هنا الرجل ، وحق النفقة مقابل المرأة على حقه ذلك ألن ؛ ذلك فله العمل

 الوجه على االحتباس يتحقق لم باالحتباس، فإذا جميعا   الفقهاء عنه عبر والذي لبيته
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 · ورضاه بموافقته االحتباس نقص كان إذا ، إال نفقة فال الكامل

 على يوافق ال تجعله حياته في أمور جدت قد ولكن عملها على األمر أول يوافق فقد

 ، أو جمالها وينقص يضعفها ، أو أوالدها في ، يؤثر بيتها خارج بياتها يكون ، فقد عملها

 التي األعمال من ذلك غير أو الطائرة في مضيفة أو الموظفين لكبار كسكرتيرة عملها

 عدم القاضي يرى ، وقد الرجل به يضيق مما البيت خارج طويال   وقتا   تقضي تجعلها

 غير الزوج يرى ، بينما األسرة لمصلحة الخروج منافاة الحق، وعدم لهذا المرأة إساءة

 الزوج يستطيع ال قد نفسية عوامل ، وهناك حقه هذا ألن ؛ رأيه يحترم أن فيجب ذلك

 قد انونالق إن: يقال أن ينبغي وال زوجته إحراج يريد ال ، وقد القاضي أمام إثباتها

 بمصلحة الخروج إضرار ، وعدم الحق لهذا إساءتها عدم هنا نفقتها لوجوب اشترط

 ، وال خروجها على االعتراض ذلك بعد الرجل حق من يكون فال ثم ، ومن األسرة

 ·(2) قانونا   أجبر عنه امتنع ، فإن عليها اإلنفاق عن االمتناع

 لتضرره سلوكها، ولكن في كش بسبب ال العمل ترك زوجته من يطلب قد الرجل إن

،  به وال بها الئق غير يكون العمل في بها المحيط الجو ألن ، أو رغبته دون عملها من

 ، كأن البيت في كثيرا   يمكث أن يتطلب عمله كان إذا بيته في لمؤانسته يريدها قد أو

 ، فكيف ذلك رغي أو بيته ورعاية أوالده على تقوم أن ، أو جامعيا   أستاذا   أو قاضيا   يكون

 لم دامت ما قانونا   لك ذلك ليس له يقال ؛ الشرعي حقه ذلك، واستخدم الزوج طلب إذا

 يهمل أال القانون على فكان· (1) قبل من عملها على وافقت ، وطالما حقها استعمال تسئ

 ، وأن زوجته على للرجل كامال   حقا   االحتباس حق يجعل ، وأن للرجل النفسية الجوانب

 متعسف غير أنه ، طالما نفقتها يسقط رغبته دون زوجته عمل من الزوج ضررت مجرد

 يجعل لم القانون ، ولكن يحتاجها بيتها وأن منعها في متعسف غير أنه على تدل والقرائن

 · الحدود أضيق في إال يمنعها أن للزوج

 في الرجل حق ذلك ، ولكن الرجل جانب إلى انحياز ذلك أن قلناه مما يفهم وال

 أو المرأة على يضيق اإلسالم أن ذلك من يفهم ، وال بقدرها تقدر حالة ، وكل االحتباس

 األعمال كل ، وتعمل الرجل شريكة اإلسالم في المرأة ، إن المرأة عمل يمنع اإلسالم أن

 الزوجين بين اتفاق هناك دام ، ما فيها إليها ويحتاج المجتمع يتطلبها والتي تناسبها التي

 على الزوج ، ووافق فيها يؤثر وال الزوجية الحياة مع يتعارض ال ذلك وأن العمل، على

 تتعلم المرأة ، وكانت وتداوي وتقاتل تجاهد الغزوات في تخرج المرأة كانت ، فلقد عملها
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 وعليها حقوق فلها المرأة تزوجت ، فإذا الشرعية الضوابط إطار في ذلك ، وكل وتعلم

 من بها يليق بما زوجته على النفقة يتكلف العمل من جتهزو يمنع الذي ، والزوج واجبات

 · أبيها بيت في تخدم كانت إن وخادم ومسكن وملبس ومشرب مطعم

 وبالضوابط يناسبها وأوالدها، فيما نفسها على تسعى أن ولها تعمل أن لها المرأة وإن

 يقصد وال وبأوالدها بها يتكفل عائل لها كان إذا ، أما يعولها عائل لها يكن لم إذا الشرعية

 ذلك ، فله العمل من زوجته ، ومنع بها الالئقة النفقة عليها ، وينفق أسرته تجاه واجبه في

 تطعه لم فإذا تطيعه أن ، وعليها ذلك يعطيه الزواج عقد حقه، ومقتضى ذلك ألن ؛

 · نفقتها سقطت

 : العقد عند العمل الزوجة اشتراط

 البيت ترك إلى يضطرها الذي العمل في اءهابق العقد ، حين الزوجة اشترطت فلو

 ، وعلى باشتراطه العقد يبطل وال ، فيلغى الحنفية عند فاسد الشرط فهذا نهارا   أو ليال   مدة

 النفقة في حقها فيسقط ناشزة كانت فيه استمرت ، فإن العمل من يمنعها أن فللزوج هذا

(1)· 

 في الرجل على تحجيرا   فيه ألن ؛ مكروه لكنه صحيح الشرط هذا إن:  المالكية وقال

 من أو أبيها دار من ينقلها أال ، أو عليها يتزوج أال عليه شرطت لو ، كما المرأة معاشرة

 ، العمل من المرأة يمنع أن فللزوج هذا ، وعلى يستحب ولكن به الوفاء يلزم ، فال بلدها

 ·(2) النفقة في حقها ناشزة، فيسقط كانت عنه تمتنع لم فإن

 يخالف ألنه الشرط؛ ويفسد صحيح ، فالعقد فيلغى فاسد شرط هذا الشافعية وعند

 ·(1) العقد مقتضى

 ، فيكون للزوج حق الكامل االحتباس ألن ؛ عندهم صحيح الشرط فهذا:  الحنابلة أما

 أن للزوج يكون ال هذا الزواج، وعلى بعد العمل في المرأة بقاء بقبول عنه يتنازل أن له

 النفقة في حقها يسقط ، فال ناشزة تكون ال تمتنع ولم منعها ، ولو العمل من المرأة يمنع

(2)· 

 الزوجية حقوق مع العمل هذا يتنافى أال بشرط منزلها في عمل بأي تقوم أن وللزوجة

 العمل ذلك من يمنعها أن جمالها، وللزوج ونقصان إضعافها إلى المهنة هذه تؤدي ، وأال

 االحتباس ألن ؛ نفقتها بذلك تسقط ، وال خالفته إذا ناشزة تعد ال ، ولكنها فيها يؤثر الذي
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 تخالف التي األمور كل في الشأن هو ، كما أمره لعصيانها يؤدبها أن ، وللزوج موجود

 ·(3) بيته في ، وهي فيها زوجها أمر الزوجة

 : الزوجة حبس:  سابعا  

 ، أو الزوج غير لها سالحاب يكون أن ، فإما بدين الزوجة حبست إذا:  الحنفية عند

 غير أو الدين أداء على قادرة كانت ، سواء النفقة لها تجب فال األول كان ، فإن الزوج

 عن عاجزة كانت ، وإن بالمماطلة منها االحتباس ففوات قادرة كانت إذا ألنها ؛ قادرة

 إذا أيضا   لها نفقة وال·  نفقتها عليه تجب الزوج، فال من ليس االحتباس ففوات أدائه

،  االحتباس فوات نفقتها سقوط في المعتبر ألن ؛ ظلما   حبسها كان ولو دين بغير حبست

 · الصحيح هو ، وهذا جهته من ال هنا االحتباس فات الزوج، وقد جهة من ال

 لها تجب ظلما   حبست ، أو أدائه على تقدر ال بدين حبسها كان إن:  يوسف أبو وقال

 حبست إذا): الشخصية األحوال في الشرعية األحكام من (171) المادة في وجاء·  النفقة

 هو كان إذا إال حبسها مدة نفقتها زوجها يلزم فال إيفائه على تقدر ال دين في ولو المرأة

 فوات ألن ؛ نفقتها تسقط ، فال الزوج هو لها الحابس كان وإن· (له دين في حبسها الذي

 ·(1) النفقة فتجب،  تقديرا   باقيا   ، فكان جهته من االحتباس

 كانت ، فإن النقلة قبل من دين في محبوسة كانت إذا إنها:  الحنفية من الكرخي وقال

 على تقدر ال موضع في كانت ، وإن النفقة فلها نفسها وبين بينه تخلي أن على تقدر

 عالمن عدم منها ، فالظاهر إليها توصله أن على تقدر كانت إذا ألنها ؛ لها نفقة فال التخلية

 يسقط ، فال قبله من جاء فالتقصير يطالبها لم ، فإن التسليم تفسير ، وهذا الزوج طالبها لو

 فال مماطلتها وهو قبلها من بمعنى فات ، فالتسليم التخلية على تقدر ال كانت وإن· حقها

 · النفقة تستوجب

 الحبس في الكرخي ذكره ما أن القدوري ، وذكر نفقتها تبطل لم النقلة بعد حبست ولو

 القضاء على قادرة كانت إذا قضائه، فأما على تقدر ال محبوسة كانت إذا ما على محمول

 وصارت القضاء على القدرة مع تقض لم إذا ألنها صحيح؛ وهذا لها نفقة ، فال تقض فلم

 ·(2) الناشزة بمعنى نفسها، فتصير حبست كأنها

 على تقدر ال عليها ، ترتب يشرع دين في بحبسها نفقتها تسقط وال:  المالكية وقال

 زوجها بحبس نفقتها تسقط ال وكذلك ؛ جهتها من ليس االستمتاع من المانع ألن ؛ أدائه

 متمكنا   ، فيكون أخفاه أو مال معه يكون أن الحتمال ؛ لغيرها أو لها عليه ترتب دين في
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 كانت ، بأن جهتها من الحبس كان لو وأما· (1) عليه هو لما أدائه لعدم االستمتاع من

 ·(2) نفقتها تسقط ، فإنها مماطلة

 ، فإن بدينه الزوج حبسها ، ولو ظلما   ولو بحبسها نفقتها وتسقط:  الشافعية وقال

 · (3) تسقط إلعسار كان ، وإن نفقتها سقطت عنادا   منه منعته

،  نفقتها سقطت ظلما   حبسها كان ، ولو زوجها عن حبست زوجة أي:  الحنابلة وقال

 ·(4) للنفقة المقابل التمكين لفوات

 ال ذلك أن معسرة وهي عليها دين لسبب ، أو ظلما   الزوجة حبس أن نرى ونحن

 فوات ألن ؛ الزيدية وبعض والمالكية يوسف أبو ذلك إلى ذهب كما نفقتها يسقط

 كان إن أما·  النفقة في حقها يسقط ، فال فيه لها دخل ، وال جهتها من ليس االحتباس

 مدة النفقة لها تجب ، فال فيه ماطلت دين بسبب ، أو ارتكبتها جريمة ببسب حبسها

 فيسقط نشوزا   ، فيكون الزوجة من بسبب االحتباس في الزوج حق فوات ألن ؛ الحبس

 · النفقة في حقها

 قانون من (1) المادة في جاء ، حيث بحبسها تسقط نفقتها بأن القانون أخذ وقد

 تسليم عن مختارة امتنعت ، أو ارتدت إذا للزوجة لنفقةا تجب وال): الشخصية األحوال

 المذكرة في وجاء·  (الزوج قبل من ليس بسبب ذلك إلى اضطرت ، أو حق دون نفسها

 حال في الزوجة نفقة سقوط أحوال الرابعة الفقرة في االقتراح أبان ثم): التفسيرية

 ليس بسبب ذلك إلى هااضطرار أو حق بدون لزوجها نفسها تسليم عن مختارة امتناعها

 · (اعتقلت أو حكم بغير ولو حبست إذا كما الزوج قبل من

 كان ، أو عنه زوجته نفقة تسقط فال ارتكبها جريمة في الزوج حبس إذا أنه ومعلوم

 الجنسي االتصال من يمنعه مرضا   مريضا   الزوج كان ، أو لزوجته دين بسبب الحبس

 في الزوجة حق به يفوت ، فال الزوج جهة من بسبب االحتباس فوات ألن ؛ بزوجته

 ·(1) النفقة

 : الزوجة اغتصاب:  ثامنا  

 بها كارهة، فهرب رجل أخذها ، ثم النفقة لها القاضي فرض ولو:  الكاساني قال

 ، ال التسليم لفوات منعها؛ التي المدة في نفقة لها يكن ، لم غاصب غصبها ، أو شهرا  

 قبلها من جاء ما الفوات ألن ؛ النفقة لها إن: يوسف أبو وقال·  الزوج جهة من لمعنى
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(2)· 

 باقيا   ليجعل منه؛ ليس االحتباس فوات ألن ؛ األول على والفتوى:  عابدين ابن قال

 شك ال ، إذ فيها خالف فال برضاها ، لكن الغصب صورة على بها ذهب لو أما·  تقديرا  

 ·(3) ناشزة أنها في

 مجهول لمكان خفية الهاربة ، وأما مظلومة ألنها ؛ كيةالمال عند بذلك حقها يسقط وال

 ·(4) تسقط نفقتها فإن

 : فاسد بعقد عليها المعقود:  تاسعا  

 حق ، وهو الوجود سبب النعدام ؛ فاسد نكاح في مسلم على نفقة ال:  الكاساني قال

،  سدالفا النكاح في يثبت ال الحبس حق ألن ؛ النكاح بسبب عليها للزوج الثابت الحبس

 حق ثبت إن منه عدة في النفقة تثبت ال حقيقة، وكذلك بنكاح ليس الفاسد النكاح وكذا

 حال وألن ؛ الماء لتحصين يثبت ، وإنما النعدامه النكاح بسبب يثبت لم ، ألنه الحبس

 في تجب ال ، فألن الفاسد النكاح في تجب لم ، فلما النكاح حال من أقوى يكون ، ال العدة

 ·(1) أولى العدة

 كان ، ولو منه العدة في ، وال الفاسد النكاح في نفقة وال:  الهندية الفتاوى في وجاء

 ظهر ، ثم شهرا   ذلك النفقة، وأخذت لها القاضي ففرض الظاهر حيث من صحيحا   النكاح

 الزوج رجع بينهما القاضي ، وفرق الرضاعة من أخته أنها الشهود شهد بأن النكاح فساد

 لها القاضي فرض غير من مسامحة عليها الزوج أنفق إذا ، وأما أخذت بما المرأة على

 أن على أجمعوا أنهم:  السابقة الفتاوى في كذلك وجاء· (2) بشيء عليها يرجع لم النفقة

 الصواب أن والظاهر:  عابدين ابن قال·  النفقة فيه الزوجة تستحق شهود بغير النكاح في

 وال باالحتباس تستحق إنما ، والنفقة فاسد شهود الب النكاح أن شك ال ، إذ تستحق ال

 ·(3) الفاسد في احتباس

 المنكوحة أن: الشخصية األحوال في الشرعية األحكام من(  57)المادة  في وجاء

 الحاكم فرض ، فإذا شهود بال المنكوحة إال لهما نفقة ال بشبهة ، والموطوءة فاسدا   نكاحا  

 أخذته بما عليها الرجوع ، فللزوج بينهما وفرق لنكاحا فساد ظهور قبل نفقة إلحداهما

 ·(4) أمره بغير أخذته بما ، ال الحاكم بأمر منه

 تجب لم فاسد نكاح في بها االستمتاع من ، ومكن إليه سلمت وإن:  الشيرازي قال
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 وإن:  وقال·  مقابلته في ما يستحق ، وال النكاح فساد مع يصح ال التمكين ألن ؛ النفقة

 مع تجب لم إذا ألنها ؛ السكنى لها تجب لم بينهما وفرق بها ودخل فاسدا   نكاحا   مرأةا نكح

أولى،  واالفتراق الفراش زوال مع تجب ال ، فألن النكاح على واجتماعهما الفراش قيام

صحيح،  نكاح عند العدة في تجب لم إذا ألنها ؛ تجب لم حائال   كانت إن فإنها النفقة وأما

 · القولين فعلى حامال   كانت ، وإن أولى فاسد نكاح عن العدة في تجب ال فألن

 ، وجب عيب أو برضاع النكاح انفسخ ، ثم بها ودخل امرأة تزوج إن:  كذلك وقال

 وجبت حامال   كانت ، وإن تجب لم حائال   كانت إن ، فإنها النفقة ، وأما العدة في السكن لها

 ·(1) كالمطلقة والسكنى النفقة في حكمها نالحياة، فكا حال في فرقة عن معتدة ألنها ؛

 نكاح بينهما ليس ألنه ؛ الفاسد النكاح في الزوج على النفقة تجب وال:  قدامة ابن قال

،  الوطء بعد كان ، وإن عليها عدة ، فال الوطء قبل بينهما فرق أو طلقها ، فإن صحيح

 التفريق قبل ذلك يجب لم إذا ألنه ؛ حائال   كانت ، إن سكنى وال لها نفقة ، وال العدة فعليها

 ·(2) أولى ، فبعده

 ، لكن الصحيح العقد هو زوجها على الزوجة نفقة وجوب سبب أن يتبين سبق مما

 الزوجة نفقة وجود في المباشر السبب هو ليس الزواج ، فعقد االحتباس وجود بشرط

 طاعته في ولها، ودخ لزوجته الزوج احتباس ، بل المهر في الشأن هو كما زوجها على

 فاسدا   العقد كان فإذا ، وعليه الزوجية حقوق ، واستيفاء زواجه ثمرات جني من ، ليتمكن

 عقد يكون ، أن النفقة وجوب شرط ألن ؛ زوجها على للزوجة نفقة باطال ، فال ، أو

 وهو النفقة وجوب سبب يتحقق ، لم والباطل الفاسد العقد في فإن ، وكذلك صحيحا   النكاح

 بعقد امرأة تزوج من ألن النكاح، وذلك من المقصود إلى المؤدي المشروع تباساالح

 تلقاء من يفترقا أن عليهما يجب ، بل احتباسها له يجز ، لم بشبهة بامرأة دخل ، أو فاسد

 بين العقد بفساد علم إذا المسلمين من واحد ، ولكل القاضي بينهما فرق ، وإال أنفسهما

 ·(1) القضاء أمام بينهما بالتفريق حسبة ىدعو يرفع ، أن الزوجين

 : الزمان ومضي النفقة عن اإلبراء:  عاشرا  

 الزوج ذمة في دينا   وصيرورتها وجوبها بعد يسقطها ما بيان وأما:  الكاساني قال

 غير ، من الزمان مضي وهو الذمة في دينا   صيرورتها قبل الوجوب بعد لها فالمسقط

 منها فأمور الذمة في دينا   صيرورتها بعد لها المسقط أما، و التراضي أو القاضي فرض

 لدين إسقاطا   اإلبراء ، كان ذمته في دينا   صارت لما ألنها ؛ الماضية النفقة عن اإلبراء
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 لم المفروضة النفقة من يستقبل عما أبرأته ، ولو الديون سائر في كما فيصح واجب

 منها اإلبراء ، فكان الزمان حدوث حسب على فشيئا   شيئا   تجب ألنها اإلبراء؛ يصح

 ال ألنه ؛ الحبس حق وهو أيضا   الوجوب سبب وجود ، وقبل الوجوب قبل الواجب إسقاط

 ·(2) يصح فلم الزمان بتجدد يتجدد

،  الزوجين أحد بموت الذمة في دينا   صيرورتها بعد وتسقط:  كذلك الكاساني وقال

 ماتت ، ولو ماله من تأخذها أن للمرأة يكن لم النفقة إعطاء قبل الرجل مات لو حتى

 تبطل ، والصلة الصلة مجرى تجري ألنها ماله؛ من يأخذوها أن لورثتها يكن لم المرأة

 مضي قبل مات ، ثم وكسوتها نفقتها أسلفها الزوج كان ، فإن كالهبة القبض قبل بالموت

 قائما   كان واءس يوسف وأبي حنيفة أبي قول في بشيء عليها ورثته ترجع لم الوقت ذلك

 لها:  محمد وقال· عندهما تركتها في الزوج يرجع لم هي ماتت لو ، وكذلك مستهلكا   أو

 ال هالكا   كان ، وإن قائما   كان إن الباقي رد ، ويجب والكسوة النفقة من مضى ما حصة

 ·(1) باإلجماع شيء

 وقت في بينهم الخالف ، وإنما الفقهاء بين خالف بال واجبة النفقة أن ومعلوم

 وأحمد والشافعي مالك الثالثة ، فاألئمة الدين ذلك قوة ، وفي الذمة في دينا   اعتبارها

 صارت ، وإذا أدائها عن الزوج وجوبها، وامتناع بمجرد دينا   تصير النفقة إن: قالوا

 المدة بمضي يسقط ، وال الديون كسائر اإلبراء أو باألداء إال يسقط ال قويا   دينا   تكون

 ، وال بالطالق ، وال الزوجة بنشوز الماضي في منها المتجمد يسقط ، وال إنفاق بدون

 ·(2) بالموت

 تصير الوجوب، وإنما بعد االمتناع بمجرد دينا   تصير ال:  وأصحابه حنيفة أبو وقال

 في للمرأة ليس الزوجان، ولذلك تقديرها على تراضى ، أو القاضي بها حكم إذا دينا  

 الذي الشهر عن إال الدعوى رفع على سابقة مدة عن بنفقة تطالب أن الحنفي المذهب

 فيها المتجمد يصبح ، ال عليها التراضي بها، أو القضاء تم وإذا·  الدعوى فيه حصلت

 يسقط بما ، يسقط ضعيفا   دينا   يكون ، وإنما اإلبراء أو باألداء إال يسقط ال بحيث قويا   دينا  

 ، والموت ، والطالق الزوجة بنشوز أيضا   ، ويسقط راءاإلب أو باألداء القوي الدين به

 القاضي أو لها الزوج أذن إذا إال قويا   دينا   تصير ، وال ذلك بعض في خالف على

 · بالفعل واستدانتها باالستدانة

 الفقهي الوضع في االختالف ، هو الثالثة واألئمة الحنفية بين االختالف وأساس
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 ، وألنه فيها للتبرع وجه االحتباس، وال عوض أنها يرون ثةالثال ، فاألئمة النفقة لوجوب

 ، وال دينا   النفقة ، صارت مدة مضت حتى ينفق ولم للنفقة الموجب التمكين وجد إذا

 يسقط ، فال معاوضة عقد في البدل سبيل على يجب مال وألنه ؛ الزمان بمضي تسقط

 الزمان بمضي منها ستقرا ما ضمان ، ويصح والمهر واألجرة كالثمن الزمان بمضي

 ·(1) الديون سائر ضمان يصح كما

 فيه جزاء ، فهي صلة ناحية فيها أن مع االحتباس جزاء النفقة أن:  الحنفية ويرى

 من حقه الستيفاء احتباس إنها حيث ، فمن معا   وجزاء صلة هي ، أو الصلة من نوع

 ألمر إقامة إنه حيث ، ومن عوض هي ، واالستئناس المعيشة أمر ، وإصالح االستمتاع

،  النسب ، وحفظ المفاسد من ، وتحصينه اآلخر كل ، كإعفاف مشتركة ، وأمور الشارع

 على تعود االحتباس منافع ألن ؛ صلة ، هي الشرعية التكاليف ليقيم الولد وتحصيل

 بها قضى إذا تثبت عوض أنها اعتبار ، وعلى وحده الزوج على ، ال جميعا   الزوجين

 قضاء غير من المدة بمضي تسقط صلة أنها اعتبار ، وعلى عليها اصطلحا ، أو يالقاض

(2)· 

 الماضي الزمان في ونحوها النفقة من استحقته ما عنه يسقط وال:  الزيدية وقال

 المستقبل نفقة عنه يسقط ، وال ال أم لها فرض قد الحاكم كان ، وسواء لها بالمطل

 ؛ باإلبراء يسقط فإنه منها الماضي ، بخالف ثبوته بلق الحق من إبراء ألنه ؛ باإلبراء

 ·(3) استحقته قد ألنها

 يكون الماضية، وقد النفقة من إبراء يكون قد النفقة من اإلبراء أن يتبين سبق ومما

 مفروضة كانت الماضية، فإن النفقة من اإلبراء كان ، فإذا المستقبلة النفقة من إبراء

 باتفاق النفقة هذه من زوجها الزوجة إبراء صح جينالزو تراضي أو القاضي بقضاء

 إن وأما·  الذمة في ثابت هو مما يكون الزوج، واإلبراء ذمة في ثابت دين ألنها ؛ الفقهاء

 لم ألنها ؛ الحنفية عند منها اإلبراء يصح ، فال تراض   أو بقضاء مفروضة غير كانت

 · الذمة في ثابت هو مام إال يكون ال ، واإلبراء الزوج ذمة في دينا   تثبت

 وقت من الزوج ذمة في دينا   تصير ألنها ؛ منها اإلبراء يصح الثالثة األئمة وعند

 ، أم التراضي ، أو بالقضاء مقررة كانت ، سواء عليه وجوبه ، مع اإلنفاق عن امتناعه

 ·(1) مقررة غير

 وألن ؛ بعد تجب لم النفقة ألن ؛ اتفاقا   يصح فال المستقبلة النفقة عن اإلبراء وأما
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 تقبل ، فال دينا   تكون بعد، فال تجب لم المستقبلة ، والنفقة به الوفاء وجب لدين اإلبراء

 : حالتين في مستقبلة نفقة عن اإلبراء الحنفية أجاز قد ، ولكن اإلبراء

 التي المدد من واحدة مدة ، عن المستقبلة النفقة من زوجها الزوجة تبرئ أن:  األولى

 النفقة تنجيز فيها بالفعل، ووجب بدأت التي المدة ، وهي النفقة فيها توقرر فرضت

 يصح فإنه الشهر ، وبدأ شهرية النفقة فرضت ، فإذا التراضي أو بالقضاء تقرر حسبما

 ، وال المدة أول في تنجيزها يجب النفقة ، إذ وجوبها ، لتحقق الشهر هذا نفقة من اإلبراء

 قدرت إذا الحكم وكذلك·  بعد تجب لم ألنها ؛ بعده لتيا األشهر نفقة من اإلبراء يصح

 ، وهو ذلك من تنفيذه وجب فيما يصح اإلبراء ، فإن باألسبوع أو باليوم أو بالسنة النفقة

 تبدأ لم ما ذلك وراء فيما يصح ، وال فعال   بدأ الذي األسبوع ، أو اليوم ، أو السنة نفقة

 ·(2) فعال   وجوبه لعدم ؛ مدته

 وهو بعوض إبراء ألنه ؛ العدة نفقة من تبرئه أن على زوجته الزوج خالع لو:  الثانية

 الخلع غير في ، أما فيجوز وجوبها قبل للنفقة استيفاء اإلبراء ، فيعد لنفسها الزوجة ملك

 عن هذا· (1) يجوز ال وجوبه قبل وجوبه، وإسقاطه قبل للشيء إسقاط ، فاإلبراء والطالق

 · اإلبراء

 بمضي تسقط ال بأنها المتجمدة النفقة في الفقهاء جمهور بمذهب انونالق أخذ وقد

 الزوج كان ، سواء الزوجين أحد بموت وال بالطالق وال الزوجة بنشوز وال الزمان

 مفروضة النفقة كانت ، وسواء معسرا   كان أم اإلنفاق عن االمتناع مدة أثناء في موسرا  

،  الديون كسائر وذلك ذكر مما بشيء مفروضة غير كانت ، أم باالتفاق أم القاضي بحكم

 · الزواج عقد موجب مع يتفق ما ، وهذا اإلبراء أو باألداء تسقط وإنما

 مفروضة النفقة كانت إن الحنفية عند إن قلنا فكما الزمان ومضي النفقة دين عن وأما

 جالزو على باالستدانة لها مأذونا   الزوجة كانت ، أو القضاء بحكم أو بالتراضي

،  اإلبراء أو باألداء إال تسقط وال الزوج على دينا   تكون النفقة هذه ، فإن بالفعل واستدانت

 دينا   تكون المدة تلك عن تستدن ولم لها مأذونا   كان باالستدانة، أو لها مأذونا   يكن لم فإن

 الزوجة ونشوز الزوجين أحد بموت للسقوط قابال   يكون كذلك، ولكنه الزوج على

 · كذلك باألداء يسقط ، كما قبلها من بسبب كان إن والطالق ءواإلبرا

 ؛ الزوج على دينا   تكون ال القاضي بحكم وال بالتراضي مفروضة النفقة تكن لم وإن

 تجب وألنها ؛ األقارب كنفقة القضاء بدون لها تصير ، فال للكفاية مشروعة النفقة ألن
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 قد الماضي نفقة وألن ؛ األقارب كنفقة لحاكما يفرضها لم إذا بتأخيرها فتسقط فيوما   يوما  

 بنفس تتأكد ال والصالت صلة النفقة ، وألن األقارب كنفقة وقتها بمضي عنها استغني

 ·(2)بالقبض إال تتم ال إنها حيث من والصدقة كالهبة يؤكدها ما إليها ينضم لم ما العقد

 أو باألداء إال قطتس وال الزمان بمضي تسقط ال الزوجة نفقة إن: الجمهور وقال

،  معسرا   كان أم اإلنفاق عن االمتناع مدة أثناء في موسرا   الزوج كان ، سواء اإلبراء

 بشيء مفروضة غير كانت ، أو باالتفاق أم القاضي بحكم مفروضة النفقة كانت وسواء

 · ذكر مما

 : بالنفقة الزوج إعسار:  عشر حادي

 يفرق لم بالنفقة أعسر ومن: الحنفية قال·  باإلعسار النفقة إسقاط في الفقهاء اختلف

 ، وفي حقه إبطال التفريق في ألنه ؛ عليه لتحيل ؛ باالستدانة الزوجة ، وتؤمر بينهما

 لها فرض ، فإذا أولى دفعه ، فكان أضر ، واإلبطال حقه بقاء مع حقها تأخير االستدانة

،  عليه الغريم إحالة من ، فتتمكن عليه دينا   باالستدانة، صارت ، وأمرها القاضي

 ، وال عليها المطالبة تكون القاضي أمر بغير استدانت ، ولو مات لو تركته في والرجوع

 ·(1) عليه لها والية ال ألنها ؛ تركته في ترجع ، وال عليه اإلحالة يمكنها

،  أيسر إذا به يطالب دينا   تكون بل بإعساره تسقط ال الزوج على المفروضة والنفقة

 بتأجيل أمر تعالى هللا فإن· (2)ميسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان وإن: تعالى لهلقو وذلك

 المكلف يقدر لم إذا الواجب سقوط عدم على دليل هذا ، وفي الميسرة إلى المعسر مطالبة

 · الميسرة عند به يطالب دينا   يصير إلعساره، بل أدائه على

 وبين بينها يفرق أن لقاضيا من المعسر زوجة طلبت ، إذا سبق كما الحنفية فعند

 عن النفقة تسقط ، وال طلبها إلى القاضي يجيبها ، فال النفقة عن وعجزه إلعساره زوجها

 ·(3) بإعساره الزوج

 المعسر بنفقة الزوج أعسر إذا الزواج تفسخ أن فللزوجة:  والحنابلة الشافعية عند أما

 تسقط الزيادة ألن لمعسر؛ا نفقة عن زاد بما أعسر إذا تفسخ ، وال بعضها أو كلها

 أيسر إذا بها يطالب عليه دينا   تكون ، بل بإعساره الزوج عن النفقة تسقط ، وال بإعساره

· 

 أبو روى لما النكاح؛ تفسخ أن ، فلها المعسر بنفقة الزوج أعسر وإذا:  الشافعية قال
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: امرأته، قال على ينفق ما يجد ال الرجل في قال  النبي صلى هللا عليه وسلم  أن هريرة

 ، فألن أقل فيه والضرر الوطء عن بالعجز الفسخ لها ثبت إذا ألنه ؛(1)( بينهما يفرق)

 لها ثبت المعسر نفقة ببعض أعسر ، وإن أولى أكثر فيه والضرر النفقة عن بالعجز يثبت

 يثبت المعسر، لم نفقة على زاد بما أعسر ، وإن المد دون بما يقوم ال البدن ألن ؛ الخيار

 الفسخ؛ لها يثبت لم باألدم أعسر اإلعسار، وإن مع مستحق غير زاد ما ألن الفسخ؛ لها

 ال البدن ألن ؛ الفسخ لها ثبت بالكسوة أعسر ، وإن أدم غير من بالطعام يقوم البدن ألن

 ؛ الفسخ لها يثبت لم الخادم بنفقة أعسر ، وإن القوت بغير يقوم ال ، كما الكسوة بغير يقوم

 · وجهان ففيه بالمسكن أعسر ، وإن الخادم بغير تقوم النفس ألن

 من المعسر على يجب ما ذمته في لها ، ثبت معه المقام واختارت الفسخ لها ثبت وإذا

 عجز واجبة حقوق ألنها ؛ بها طولب أيسر ، فإذا الخادم ونفقة والكسوة واألدم الطعام

 على يجب ال ما الذمة في لها ثبتي ، وال الديون كسائر بها طولب قدر ، فإذا أدائها عن

 ·(2) مستحق غير ألنه ؛ المعسر نفقة على الزيادة من المعسر

 ماله لتلف ؛ المستقبلة بنفقتها الزوج أعسر وإن:  كذلك الشافعية عند اإلقناع في وجاء

 ، وإن عليه دينا   ، صار اقترضته مما أو مالها من نفسها على وأنفقت صبرت ، فإن مثال  

 لو ، أما النكاح فسخ فلها تصبر لم ، فإن المستقرة الديون كسائر القاضي هايفرض لم

 ·(3) األصح على فسخ فال مضى ما بنفقة أعسر

 إال العدة في رجعتها يملك ، وال عليه ترد لم أيسر ثم بينهما فرق وإذا): الشافعي وقال

 ·(1) (جديد بنكاح هي تشاء أن

 كسوة أي- بالكسوة أعسر ، أو القوت فقةبن الزوج أعسر وإذا:  الحنابلة وقال

 صار ، أو معسر بمسكن أعسر ، أو كسوته ، أو المعسر نفقة ببعض أعسر أو -المعسر

 على ، وخيرت المعسر زوجها من النكاح فسخ ، فلها يوم دون يوما   إال النفقة يجد ال

 فإمساك: تعالى لقوله ؛ النكاح على معه المقام انتظار، وبين غير من الفسخ بين التراخي

بمعروف،  إمساكا   اإلنفاق ترك مع اإلمساك وليس· (2) بإحسان تسريح أو بمعروف

: قال الزناد أبي وعن· (3)( فارقني وإال أطعمني تقول امرأتك: )  ولقوله ؛ التسريح فتعين

 قال·  بينهما يفرق: قال ؟ امرأته على ينفق ما يجد ال الرجل عن المسيب بن سعيد سألت

 بالعجز الفسخ من بالفسخ أولى هذا وألن ؛ (4)سنة: سعيد قال ؟ سنة:  لسعيد لزنادا أبو

 تمنع لم ما ذمته في دينا   النفقة ، وتكون تمكينه فلها المقام اختارت وإذا·  الوطء عن
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 لو ، كما ذمته في فهو حقها بتأخير رضيت ، فإذا الزوج على واجب ذلك ألن نفسها؛

،  تمكينه يلزمها ، فال نفسها من ، ومنعه النكاح على المقام ا، وله مهرها بتأخير رضيت

 ألنه ؛ موسرة كانت ، ولو تكتسب يدعها ، بل يحبسها أال ، وعليه منزله في اإلقامة وال

 ·(5) االستمتاع عوض لها يسلم لم

 · طالق المالكية ، وعند طالق ال فسخ باإلعسار والحنابلة الشافعية عند والتفريق

 ، أي بإعساره الزوج عن تسقط معها وما نفقة من الزوجة واجبات إن:  لكيةالما وقال

 قدر ومن سعته من سعة ذو لينفق: تعالى ، لقوله ال أم بها دخل ، وسواء فقط ذمته في

 يؤته لم معسر وهذا· (1) آتاها ما إال نفسا   هللا يكلف ، ال هللا آتاه مما فلينفق رزقه عليه

 ال ، فإنها إعساره زمن في شيئا   نفسها على فأنفقت سقطت ، وإذا بشيء يكلف ، فال شيئا  

التبرع،  على ، وتحمل الحالة هذه في عنه ساقطة ألنها ؛ ذلك من بشيء عليه ترجع

 النتفاء اللزوم؛ عدم بالسقوط غائبا ، والمراد أو حاضرا   اإلنفاق حال في كان وسواء

 اليسر زمن في لزوجته تجمد ما فإن را  موس كان أن بعد أعسر وإذا·  العسر حين تكليفه

 حاكم فرضه كان ، سواء   أيسر إذا منه الديون، تأخذه كسائر ذمته في باق   ، فإنه نفقة من

 معه المقام في الخيار المستقبلة أو الحاضرة النفقة عن الزوج عجز إن ، وللزوجة ال أم

 · الفسخ أو ذلك على

 الزوجة تعلم ، ولم الحاضرة النفقة نع زوجها عجز إن النكاح فسخ طلب وللزوجة

 أعسر ثم بعده أيسر ، ولو الفسخ لها فليس علمت قد كانت ، فإن وإعساره فقره العقد حال

 بواجب يقوم يسارا   العدة في وجد إن رجعتها لعسره عليه طلق الذي وللزوج·  ثانية مدة

 ·(2) تصح ال ، بل رجعة فال دونه ، ال عادة مثلها

،  المالءة يدعي أن فإما بها وطولب النفقة من الزوج امتنع إذا : الصاوي وقال

 بشيء يجب لم العجز، فإن يدعي أن ، وإما بشيء يجيب أال ، وإما اإلنفاق من ويمتنع

 يحبس ، وقيل الطالق عليه يعجل فقيل أنفق ال ولكن موسر أنا قال ، وإن حاال   عليه طلق

 ، فإن منه أخذ ، وإال ظاهر مال له يكن لم إذا كله ، وهذا عليه طلق ينفق ولم حبس وإذا

 امتنع ، فإن أنفق أو طلق له قيل العجز يثبت لم ، فإن ال ، أو يثبت أن ، فإما العجز ادعى

 تلوم غير من حاال   عليه يطلق ، وقيل عليه طلق ثم( أمهل) له تلوم واإلنفاق الطالق من

 الزوج في سبق ، وما عليه طلق ثم( أمهل) له تلوم عسره أثبت ، وإن المعتمد وهو

 · الحاضر
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 عنه أسقطت ، وال بها وكيال   وكل وال شيئا   لها يترك ، ولم غائبا   الزوج كان وإن

 الدخول إلى ، دعي يدخل لم أو بها دخل بالنفقة للعسر عليه يطلق ، فإنه غيبته حال النفقة

 لها فرضت ظاهر مال له كان إذا المالكي، إال المذهب في المعتمد على يدخل لم أو بها

 ·(1) فيه

 على النفقة يلزمها الزوجة ، وأن بإعساره الزوج عن تسقط النفقة أن حزم ابن ويرى

 · غنية وكانت عاجزا   كان إن زوجها

 حاضرا   أو غائبا   كان فسواء- عليها قادر وهو والكسوة النفقة منع ومن: حزم ابن قال

 على قدر فمن···  موته وبعد حياته في به لها ى، ويقض أبدا   منه ، يؤخذ ذمته في دين هو

 قدر بما عليه يقضى أن ، الواجب كثر أو عليه يقدر ما قل ، فسواء والكسوة النفقة بعض

 أن يجب ، ولم عنه سقط ذلك من شيء على يقدر لم ، فإن يقدر ال ما عنه ، ويسقط

 عليه يقضى ، وال يوسر حين من عليه قضي ذلك بعد أيسر ، فإن بشيء عليه يقضى

 إال نفسها   هللا يكلف ال: لقوله ؛ عسره مدة كسوة أو نفقة من نفسها على أنفقته مما بشيء

 في ليس ما أن يقينا   فصح· (3) آتاها ما إال نفسا   هللا يكلف ال: تعالى وقوله· (2) وسعها

 غير فهو تعالى هللا يكلفه لم ، وما إياه وجل عز هللا يكلفه ، فلم إياه هللا آتاه ، وال وسعه

 وهذا·  يوسر لم أو أيسر أبدا   به عليه يقضى أن يجوز فال عليه يجب لم عليه، وما واجب

 أبدا   به يؤخذ فهذا -عليها قادر وهو- إياها فمنعها كسوة أو نفقة من لها وجب ما بخالف

،  رهإعسا عنه يسقطه ، فال عليه واجب ، فهو إياه كلفه تعالى هللا ألن ؛ يعسر لم أو أعسر

 · ميسرة إلى ينظر أن اإلعسار يوجب لكن

 يجز لم يقدر ال فقير ألنه ، أو ظلما   الصداق أو الكسوة أو النفقة يمنعها الزوج أن ولو

 ، إنما قبلها له حقا   تمنعه أن لها يجوز فال ظلم وإن ألنه ؛ ذلك أجل من منه نفسها منع لها

 نفسه نفقة عن الزوج عجز ، فإن هاحق بمقدار -له وجدته إن- ماله من تنتصف أن لها

 ·(1) أيسر إن عليه ذلك من بشيء ترجع ، وال عليه النفقة ، كلفت غنية وامرأته

،  والحنابلة الشافعية ، ويرى باإلعسار تسقط النفقة أن والظاهرية المالكية يرى إذن

 طلب لها يجوز وال تسقط ال أنها الحنفية ، ويرى التفريق طلب لها ويجوز تسقط ال أنها

 نفقة تعتبر): أنه على منه األولى المادة نصت فقد القانون وأما·  لإلعسار التفريق

 باألداء إال تسقط ، وال وجوبه مع اإلنفاق عن امتناعه تاريخ من الزوج على دينا   الزوجة

 إذا ما بين وال معسرا   أو موسرا   الزوج كان إذا ما بين القانون يفرق ولم·  (اإلبراء أو
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 الزوجة كانت إذا ما بين ، وال بدونهما أو القاضي بحكم أو باالتفاق النفقة فرض كان

 · دينا   وتكون باإلعسار النفقة تسقط ، فال ال أم باالستدانة لها مأذونا  

 ( :الثالثة الطلقة بعد المعتدة) ثالثا   المطلقة:  عشر ثاني

 عندهم جاء والعدة، فقد النفقة هال الحنفية فقال:  المبتوتة نفقة إسقاط في الفقهاء اختلف

 الرجعية المطلقة ، أما العدة في دامت ما والنفقة السكنى واحدة أو بثالث مطلقة ولكل: 

 عند الزوال على النكاح أشرف قبل، وإنما من كانت كما له منكوحة بيته في فألنها

 · للنفقة مسقط غير ، وذلك العدة انقضاء

 بنت فاطمة حديث عن ، وقالوا العدة في دامت ما سكنىوال النفقة فلها المبتوتة وأما

رسول هللا صلى هللا عليه  لها يجعل فلم ، ثالثا   زوجها طلقها عندما عنها هللا رضي قيس

 زوج أن روى كالما ، فإنه الحديث هذا صحة في إن:  قالوا· (2) سكنى وال نفقةوسلم 

 بكل رماها الحديث هذا منها عسم إذا كان عنه تعالى هللا رضي زيد بن أسامة فاطمة

 · يده في شيء

 هذا بروايتها أي- العالم فتنت المرأة تلك): قالت عنها هللا رضي عائشة وعن

 ·(1) (الحديث

 امرأة بقول   نبينا سنة وال ربنا كتاب ندع ال: عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال

ى هللا عليه وسلم رسول هللا صل نسيت، سمعت أم كذبت، حفظت أم أصدقت ندري ال

 ·(2) ((العدة في دامت ما والسكنى النفقة ثالثا   للمطلقة: )يقول

 : وجهين من عندهم الحديث وتأويل

 عليها ينفق بأن أخاه ، ووكل اليمن إلى خرج ، فإنه غائبا   كان زوجها أن:  أحدهما

 · آخر بشيء عليه ليقضى حاضرا   الزوج يكن ، ولم ذلك هي ، فأبت الشعير خبز

 حتى زوجها أحماء تؤذي كانت أنها روي ما ، على اللسان بذيئة كنت أنها:  الثاني

 رضي مكتوم أم ابن بيت في تعتد أنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ، فأمرها أخرجوها

،  السكنى استحقاقها في خالف ال ، ثم سكنى ، وال نفقة لها يجعل لم أنه فظنت عنه هللا

 أسكنوهن: تعالى ، وقال(3) بيوتهن من تخرجوهن ال: تعالى ه، بقول عليه منصوص فإنه

 لها مستحق مالي حق منهما واحد كل والسكنى النفقة:  علماؤنا فقال· (4)سكنتم حيث من

 من لها كان ما الحق هذا باعتبار يبقى ، فكما النكاح حقوق من حق العدة ، وهذه بالنكاح
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،  عليها للزوج اليد ملك بقاء يتبين السكنى ق، وباستحقا النفقة ، فكذلك السكنى استحقاق

·  اليد ملك بسبب ، يثبت اليمين ملك بسبب النفقة استحقاق يثبت ، وكما العدة في دامت ما

 سبب ، وال الزوج وبين بينها النفقة الستحقاق سبب من البد لها، قلنا النفقة أن ثبت فإذا

 بن ، والثوري، والحسن ليلى أبي ابن، و شبرمة ابن قال سبق وبما· (1) العدة سوى لذلك

 ·(2) مسعود ، وابن ، وعمر صالح

 روايتان السكنى ، وفي لها نفقة فال ثالثا   امرأته طلق إذا الرجل إن:  الحنابلة وقال

 علي قول وهو المذهب ظاهر نفقة، وهي وال لها سكنى ال:  والثانية·  ذلك لها:  إحداهما

 مهران بن ، وميمون ، وعكرمة وطاووس، والحسن،  ، وعطاء ، وجابر عباس ، وابن

 فاطمة بقول سكنى وال نفقة لها ليس أنها على واستدلوا· ثور، وداود ، وأبي ، وإسحاق

 سكنى وال نفقة عليه لك ليس أن لها قالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن قيس بنت

 ·(3) شريك أم بيت في تعتد أن وأمرها

 زوجها على للمرأة النفقة ، إنما قيس ابنة يا انظري: )  هللا رسول لها فقال لفظ وفي

 ·(4)( سكنى وال نفقة الرجعة، فال عليها له يكن لم ، فإذا الرجعة عليها له كانت ما

 تابعه ومن حنبل بن أحمد ، قول فيها يلزم وما الحجة طريق من:  البر عبد ابن قال

،  مراده هللا عن المبين هو الذي  سلم النبي صلى هللا عليه و عن ثبت ألنه ؛ وأحج أصح

 سكنتم حيث من أسكنوهن: تعالى هللا قول بتأويل أعلم أنه ، ومعلوم ذلك يدفع شيء وال

 ·(5) وجدكم من

 عباس وابن علي خالفه ، فقد وافقه ومن عمر قول وأما:  عمر قول عن الحنابلة وقال

رسول  لقول المخالف قوله قبل لما منهم أحد يخالفه لم ، ولو معهم والحجة وافقهما ، ومن

 وعلى عمر على حجةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قول ، فإنهللا صلى هللا عليه وسلم 

 ، فإن امرأة ، لقول نبينا ربنا، وسنة كتاب ندع ال: قال أنه عمر عن يصح ، ولم غيره

 يرده أمر ، وهذا مرأةا قول ديننا في نقبل ال: قال ، ولكن فال هذا أما: ، وقال أنكره أحمد

،  اإلجماع يخالفه شيء في حجة ، فأي الرواية في المرأة قول قبول ، على اإلجماع

 · الصحابة علماء فيه ويخالفه السنة وترده

 هو لما إال ربنا كتاب ندع ال: يقول ال عمر أن نعلم نحن:  إسحاق بن إسماعيل قال

: سبحانه ، بقوله حامال   كانت إذا النفقة لها أن الكتاب في ، والذي هللا كتاب في موجود

 ، فال الحمل ذوات غير وأما· (1) حملهن يضعن حتى عليهن فأنفقوا حمل أوالت كن وإن
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 ·(2) باإلنفاق األمر في الحمل الشتراطه ؛ لهن نفقة ال أنهن على إال الكتاب يدل

 موافقة ، بل  هللا رسول ، بسنة سكنى وال لها نفقة ال البائن المطلقة: القيم ابن قال

 ·(3)الحديث فقهاء القياس، ومذهب مقتضى هللا، وهي لكتاب

 أو كانت حائال   العدة في السكنى لها وجب بائنا   طالقا   طلقها فإن:  الشافعية وقال

 إن فإنها النفقة ، وأما(4) وجدكم من سكنتم حيث من أسكنوهن: وجل عز لقوله ؛ حامال  

 حمل أوالت كن وإن: تعالى لقوله ؛ وجبت حامال   تكان ، وإن تجب لم حائال   كانت

 تجب ال أنها على ، فدل الحمل مع النفقة فأوجب· (5) حملهن يضعن حتى عليهن فأنفقوا

 ·(6) الحمل عدم مع

 من موطئه في مالك رواه بما ، واستدلوا لها نفقة وال السكنى لها إن:  المالكية وقال

 في تعتد أن وأمرها· (1)( نفقة عليه لك ليس: )  هللا رسول فقال: ، وفيه فاطمة حديث

: تعالى قوله في عمومه على ، فبقي السكنى إسقاط فيها يذكر ، ولم مكتوم أم ابن بيت

 تعتد بأن لها والسالم الصالة عليه أمره ، وعللوا وجدكم من سكنتم حيث من أسكنوهن

 ·(2) بذاءة لسانها في كان ، بأنه مكتوم أم ابن بيت في

 كانت حامال ، فإن تكون أن إال لها نفقة وال السكنى لها والمبتوتة: البر عبد ابن قال

 المبتوتة بمنزلة فهي وغيرها كالمختلعة بائن مطلقة ، وكل والنفقة السكنى لها كان حامال  

 نفقة وال سكنى ، وال مبتوتة وغير حامل، مبتوتة غير أو حامل مطلقة لكل ، والسكنى

 ·(3) بها يدخل لم التي ، وهي اعليه عدة ال لمطلقة

 أثر يأت لم لو لعمري: وقال·  سكنى وال لها نفقة ال ثالثا   المطلقة أن حزم ابن وذهب

 في لها حق ، فال بزوجة أجنبية، ليست ألنها ؛ سكنى وال لمبتوتة نفقة ال أن الواجب لكان

 في للزوج مدخل ، ال إياها هللا ألزمها شيء نفقة، والعدة في ، وال إسكان في ال - ماله

،  والسكنى النفقة للمبتوتة أوجبوا الحنفية أن يتبين سبق ومما· (4) فيه الزيادة وال إسقاطه

 والشافعية المالكية ، وأوجب الحنفية عكس على شيئا   لها والظاهرية الحنابلة يوجب ولم

 · النفقة دون السكنى لها

 : وفاة من المعتدة:  عشر ثالث

 باتفاق المختلفة بأنواعها النفقة لها تجب ، فال زوجها لوفاة معتدة المرأة كانت إذا

 سبيل ، وال بالوفاة ملكه النتهاء الزوج على النفقة إليجاب سبيل ال ألنه ؛ األربعة األئمة
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 بين شخصي عقد الزواج ، وعقد الزواج عقد آثار من ألنها ؛ الورثة على إليجابها

 غير على الشخصي العقد آثار من شيء إيجاب يسوغ ، وال المتوفى وزوجها الزوجة

 ·(1) العاقد

 ألن ؛ حامل غير أو حامال   كانت سواء زوجها عنها للمتوفى نفقة وال:  الحنفية قال

 أن ترى ، أال منها عبادة التربص ، فإن الشرع لحق ، بل الزوج لحق ليس احتباسها

 ، فال الحيض فيها ترطيش ال فيه، حتى بمراعى ليس الرحم براءة عن التعرف معنى

 يمكن ، فال الموت بعد له ملك ، وال فشيئا   شيئا   تجب النفقة وألن ؛ عليه نفقتها تجب

 على ، فتنفق زوجته منه فترث شيئا   يترك غالبا   المتوفى وألن الورثة؛ ملك في إيجابها

 ·(2) منه ورثته مما نفسها

 أم كانت ، حائال   ماله من لها قةنف ، فال امرأته عن الرجل مات إذا:  المالكية وقال

 ، فرضاعه مال له يكن لم ، وإن ماله في الولد رضاع كان حملها وضعت ، فإذا حامال  

 أمه على ، وليس رضاعة أبيه ورثة من أحد على ، وليس المسلمين مال بيت في

 ، فيلزمها غيرها من الرضاعة يقبل ال أن ، إال معسرة أو كانت ، موسرة رضاعة

 للزوج مملوكا   المسكن كان ، لو العدة مدة السكنى لها تجب: قال مالكا   أن إال·  إرضاعه

 يدفع لم ، أو له مملوكا   يكن لم ، فإن وفاته قبل أجرته دفع له، ولكنه مملوك غير كان ، أو

 ·(3) السكنى لها تجب ، فال وفاته قبل أجرته

 إنما النفقة ألن النفقة؛ لها بتج لم الوفاة عن معتدة الزوجة كانت إن:  الشافعية قال

 ال ، والميت الحمل بسبب ، أو بالموت التمكين زال ، وقد االستمتاع من للمتمكن تجب

 تجب ال:  ، أحدهما قوالن فيه ؟ السكنى لها تجب وهل·  الولد ألجل حق عليه يستحق

 والثاني·  قةكالنف الوفاة عدة في تجب ، فلم بيوم يوما   يجب حق ألنه ؛ المزني اختيار وهو

 في اعتدي: )قال  النبي صلى هللا عليه وسلم  ، أن مالك بنت فريعة روت لما تجب: 

 ؛(1)( وعشرا   أشهر ، أربعة أجله الكتاب يبلغ حتى زوجك وفاة فيه أتاك الذي البيت

 · كالمطلقة السكن لها فوجب صحيح نكاح عن معتدة وألنها

 ؛ نفقة وال لها سكنى ، فال حائال   كانت ، فإن الوفاة من المعتدة فأما:  الحنابلة وقال

 السكنى لها:  روايتان، إحداهما ، ففيها حامال   كانت ، وإن بالموت زال قد النكاح ألن

·  الحياة في ، كالمفارقة والنفقة السكنى لها ، فكانت زوجها من حامل ألنها ؛ والنفقة

 إنما وسكناها الحامل ، ونفقة للورثة رصا قد المال ألن ؛ نفقة وال لها سكنى ال:  والثانية
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 الحمل ، فنفقة ميراث للميت كان إن ألنه ؛ الورثة ذلك يلزم ، وال أجله من أو للحمل هو

 كما امرأته حمل على اإلنفاق الميت وارث يلزم ، لم ميراث له يكن لم نصيبه، وإن من

 ·(2) أصح الرواية وهذه:  القاضي قال·  الوالدة بعد

 في يصح ولم: ، وقال زوجها عنها للمتوفى سكنى وال نفقة وال:  زمح ابن وقال

،  للميت ملكا   يكون أن من يخلو ال المنزل ألن ؛ أصال   أثر عنها للمتوفى السكنى وجوب

 ، فال بموته العقد بطل فقد -مباح أو مكترى وهو- لغيره ملكا   كان ، فإن لغيره ملكا   أو

 للغرماء صار فقد للميت ملكا   كان ، وإن نفسه وطيبصاحبه،  بإذن إال سكناه ألحد يحل

 لها ، وإنما لهم ، والموصى ، والورثة الغرماء مال لها يحل ، فال للوصية ، أو الورثة أو

 ال فظلم هذا عدا ، وما الئح قاطع برهان ، وهذا فقط وارثة كانت إن ميراثها مقدار منه

 ·(3) فيه خفاء

 : بشبهة أو سدفا نكاح من المعتدة:  عشر رابع

 ال الجمهور، إذ عند لها نفقة ، فال شبهة أو فاسد زواج من معتدة الزوجة كانت إذا

 ·منه العدة أثناء في لها نفقة الفاسد، وال الزواج في لها نفقة

 حق ، وهو الوجوب سبب النعدام ؛ فاسد نكاح في مسلم على نفقة ال:  الحنفية قال

،  الفاسد النكاح في يثبت ال الحبس حق ألن ؛ النكاح ، بسبب عليها للزوج الثابت الحبس

 لم ألنه ؛ الحبس حق ثبت ، إن منه عدة في حقيقة، وكذا بنكاح ليس الفاسد النكاح وكذا

 أقوى يكون ال العدة حال وألن ؛ الماء لتحصين يثبت ، وإنما النعدامه النكاح بسبب يثبت

 ·(1) أولى العدة في تجب ال ، فألن النكاح في تجب لم ، فلما النكاح حال من

،  األول عود بعد بينهما وفرق بها ، ودخل بآخر فتزوجت زوجته عن رجل غاب فلو

 الثاني وطء من معتدة ألنها ؛ الثاني على ، وال األول على ، ال عدتها في لها نفقة فال

 ·(2) تهاجه من بمعنى نفسها منعت ألنها زوجها؛ على ، وال عليه لها نفقة ، فال فاسد بعقد

 لها تجب ، لم بينهما وفرق ، بها ، ودخل فاسدا   نكاحا   امرأة نكح وإن:  الشافعية وقال

 مع تجب ال فألن النكاح على الفراش، واجتماعهما قيام مع تجب لم إذا ألنها ؛ السكنى

 لم إذا ألنها ؛ تجب لم حائال   كانت إن فإنها النفقة وأما· أولى واالفتراق الفراش زوال

 وإن·  أولى فاسد نكاح عن العدة في تجب ال ، فألن صحيح نكاح عن العدة في تجب

 النكاح في حرمتها ألن ؛ تجب لم للحامل النفقة إن قلنا إن: القولين ، فعلى حامال   كانت

 الفاسد النكاح في الحمل ألن ؛ وجبت للحمل تجب إنها قلنا ، وإن كاملة غير الفاسد
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 ·(3) الصحيح النكاح في كالحمل

 نكاح بينهما ليس ألنه ؛ الفاسد النكاح في الزوج على النفقة تجب وال:  الحنابلة وقال

 الوطء بعد كان ، وإن عليها عدة ، فال الوطء قبل بينهما فرق ، أو طلقها ، فإن صحيح

 التفريق قبل ذلك يجب لم إذا ألنه ؛ حائال   كانت إن سكنى وال لها نفقة ، وال العدة فعليها

 · ولىأ فبعده

 إذا ألنه ؛ التفريق قبل ذلك فلها حامال   كانت إذا النفقة لها قلنا ، فإن حامال   كانت وإن

 عليها يرجع ، لم بعدها أو مفارقتها قبل عليها أنفق ومتى·  أولى فقبله التفريق بعد وجب

 مفرط فهو عالما   يكن لم ، وإن به متطوع فهو الوجوب بعدم عالما   كان إن ألنه ؛ بشيء

 ·(1) أجنبية على أنفق لو ، كما به يرجع لمف

 بناء   اتصل ، أو فاسدا   زواجا   تزوجها ممن حامال   المرأة كانت إن:  المالكية وقال

 بنفقتها ملزما   فيكون بسببه محبوسة ألنها ؛ عليه والسكنى النفقة لها ، وجبت شبهة على

 ·(2) فقط لسكنىا لها ، وجب حامل غير كانت ، وإن العدة مدة طوال وسكناها

 ( :الخلع بعد المعتدة) المختلعة الزوجة:  عشر خامس

 األئمة تسقط، وقال ال الحنفية ، فقال المختلعة عدة نفقة سقوط في الفقهاء اختلف

 ·  تسقط الثالثة

 ، وقع فقبلت األموال من كذا نظير في خالعتك لزوجته الرجل قال إذا:  الحنفية قال

 في السبب هو ألنه ؛ النفقة لها ، وجبت فيها دامت ، فما العدة ، ولزمتها البائن الطالق

 محل ، ولكن الطالق يقع لم تقبل لم لو بالقبول، إذ فيها دخل لها كان ، وإن الفرقة هذه

،  الخلع وقت منها البراءة تحصل لم إذا الصورة هذه في الزوج على العدة نفقة وجوب

 نفقة تلزمه ، وال البائن الطالق ، وقع فقبلت ةالعد ونفقة كذا على خالعتك لها قال بأن

 ·(3) فتسقط حقها ، وهي بسقوطها لرضاها العدة؛

 من صارت عليها نص إذا ألنه ؛ عليها نص إذا إال الحنفية عند النفقة تسقط ال إذن

 الزوجة ألن ؛ بائنة طلقة وقعت الزوجين بين الخلع تم إذا وألنه ؛ به فتسقط الخلع بدل

 الطالق كان إذا ، إال ذلك لها يتم عليها، وال الزوج سلطان من لتتخلص المال دفعت إنما

 · الحنفية عند النفقة بائنا ، فلها وقع ، وإذا بائنا   عليها الواقع

 الخلع، وبرئ ، صح العدة نفقة من إبرائه مقابل في زوجها الزوجة خالعت فإذا
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 ، والجهالة يسيرة الجهالة هذه نأل ؛ معلومة غير النفقة كانت ، وإن النفقة من الزوج

 مدة بنفقتها المطالبة في حقها تسقط الخلع بهذا المرأة وألن ؛ الخلع في تضر ال اليسيرة

 كان ، وإن اإلسقاط ، فيصح معلوم غير المقدار كان ، وإن لها ثابت أمر ، وذلك العدة

 · مجهوال   الساقط

،  العدة مدة في الزوج عن كنىالس إسقاط مقابل في الخلع على الزوجان اتفق ولو

 كانت الذي البيت في العدة مدة المطلقة سكنى ألن ؛ السكنى عنه تسقط ، وال الخلع صح

،  منه تعفيه أن الزوجة تملك ، فال للشرع حقا   المطلق به يلزم واجب الطالق وقت تسكنه

 وتدفع تسكنه نأ التزمت ، ولكن لها ملكا   يكن لم لها، أو ملكا   البيت ذلك كان إذا إال

 يفوت ال الشرع حق ألن ؛ األجرة هذه من الزوج تعفي أن يصح ، فإنه مالها من أجرته

 ·(1) بذلك

 ، فإن العدة في دامت ما ، والسكنى النفقة لها والمبارئة والمختلعة:  الخصاف قال

 عن تصح ولم النفقة عن البراءة صحت والسكنى النفقة من أبرأته أن على اختلعت

 يصح السكنى مؤنة عن أبرأته لو الشرع، لكن حق ، والسكنى حقها النفقة ألن ؛ السكنى

(2)· 

 تضع حتى النفقة لها ، فتكون حامال   تكون أن إال للمختلعة نفقة وال:  المالكية وقال

 ·(3) حامل غير أو كانت ، حامال   العدة في دامت ما السكنى ، ولها حملها

 ، أي المبتوتة بمنزلة ، فهي وغيرها كالمختلعة ئنبا مطلقة وكل:  البر عبد ابن قال

 والنفقة السكنى لها كان حامال   كانت ، فإن حامال   تكون أن إال لها نفقة ، وال السكنى لها

(1)· 

،  ونحوه حاكم إيقاع ، أو بفسخ ، أو بخلع ، أو بثالث بائنا   المطلقة إن:  الخرشي وقال

 يضعن حتى عليهم فأنفقوا حمل أوالت كن وإن: تعالى لقوله ؛ تحمل لم إن لها نفقة ال

 ·(2) حملهن

 ، وهو شرطها النتفاء النفقة ، فتنتفي حامال   تكون أن البائن المطلقة نفقة في فشرط

 ألنها ؛ كالسكنى العدة في النفقة لها حنيفة أبو وأوجب·  الشافعي ، ومذهب مذهبنا

 ·(3) النفقة فلها حملت ، فإن تحمل لم إن ، وهذا فيهما بسببه محبوسة

 وال لها نفقة فال حائال   كانت إن عوض على أو طالق أو بفسخ والبائن:  الحنابلة وقال

 ·(4) والسكنى والكسوة النفقة فلها حامال   كانت إن ، أما قيس بنت فاطمة ، لحديث سكنى
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 وال لها سكنى ، فال الرجعة فيه يملك ال طالقا   زوجته الرجل طلق وإذا:  الخرقي قال

 ، فإما بائنا   طالقا   امرأته طلق إذا الرجل إن:  قدامة ابن وقال·  حامال   تكون أن إال ؛ نفقة

 ، بإجماع والسكنى النفقة فلها حامال   بفسخ، وكانت بانت ، أو بخلع ، أو ثالثا   يكون أن

 فاقباإلن إال عليه اإلنفاق يمكنه ، وال عليه اإلنفاق فيلزمه ولده الحمل ألن ؛ العلم أهل

 السكنى وفي لها نفقة فال حائال   كانت ، وإن الرضاع أجرة وجبت كما ، فوجب عليها

 ·(5)المذهب ظاهر وهي نفقة وال لها سكنى ال: والثانية· السكنى لها: روايتان، إحداهما

 حتى للولد ، وال نفقة لها يكن لم حملها من ، وأبرأته زوجها المرأة خالعت وإذا

 ؛ حامل وهي ثالثا   طلقها لو كما النفقة فلها حملها من تبرئه ، ولم تهخالع إذا ، أما تفطمه

 ، سواء ، صح الخلع في ، عوضا   الحمل من أبرأته ، وإن نفقته ، فعليه ولده الحمل ألن

 الحمل نفقة من أبرأته قد كانت ، إذا تفطمه حتى ، ويبرأ بعضه أو كله العوض كان

 المطلقة البراءة ألن كفالته و الحمل نفقة من براءةال أطلقت أو·  ذلك إلى الولد وكفالة

 ؛ واإلرضاع الحمل مدة ، وهي فيها عليه العوض المرأة تستحق التي المدة إلى تنصرف

 الرضاع مدة في اختلفا ، وإن العرف إلي انصرف عرف له كان إذا المطلق ألن

 ·(1) حولين إلى انصرف

 ، سواء له رجعة فال خالعها ، أو عوض على زوجته الرجل طلق إذا:  الشافعية وقال

 المال بذلت ألنها ؛ طالق أو فسخ الخلع قلنا ، وسواء فاسدا   أو صحيحا   العوض كان

 ألنها ؛ طالق المختلعة يلحق ، وال إليه الرجوع والية الزوج يملك ، فال البضع لتملك

 والخلوة النظر جواز عدم ، بدليل أجنبية ألنها ؛ طالق يلحقها ال ، والبائن بالخلع تبين

 ، وأما حامال   أو كانت حائال   العدة في السكنى لها تجب فإنها ذلك ، وعلى ونحوهما

 الخلع أن رأينا وقد· (2) وجبت حامال   كانت ، وإن تجب لم حائال   كانت إن النفقة، فإنها

 عيا  رج طالقا   مطلقة المختلعة أن حزم ابن يرى ، ولكن بائن طالق األربعة المذاهب عند

 النفقة فلها ذلك ، وعلى عدتها تتم ، حتى فيه طلقها الذي موضعها من فيه تخرج ، ال

 · والسكنى

 وكسوتها نفقتها عنه بذلك يسقط لم صحيحا   خلعا   امرأته خالع ومن:  حزم ابن قال

 بقي ما عنه بذلك يسقط مفرقة، وال أو مجموعة ثالثة تكون أن ، إال العدة في وإسكانها

 ·(3) كثر أو ، قل صداقها من عليه

 ( :المالعنة بعد المعتدة) المالعنة الزوجة:  عشر سادس
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 باللعان الفرقة أن إلى ومحمد حنيفة أبو ، فذهب بالمالعنة الفرقة في الفقهاء اختلف

 طالقا   تعد القاضي بها يقوم فرقة ، وكل القضاء على تتوقف ألنها ؛ بائنة بتطليقة فرقة

،  اللعان حالة على داما ، ما والتزوج االجتماع حرمة ، وتثبت النكاح ملك ، فيزول بائنا  

 : حالتين في إال ذلك بعد يتزوجها أن للرجل يمكن وال

،  الشهادة عن رجوعا   يعد هذا ألن ؛ الحد فجلد نفسه الزوج أكذب إذا:  األولى

 منه الولد نسب القذف، ويثبت حد يحد ، وحينئذ عنها الرجوع بعد لها حكم ال والشهادة

 بينهما النكاح ، جاز صدقته بأن نفسها المرأة أكذبت ، أو الولد بنفي القذف كان إذا

 · ويجتمعان

 كان الذي السبب ينتفي بذلك ، إذ الشهادة أهلية عن الزوجين أحد يخرج أن:  الثانية

 · التفريق أجله من

 تعد باللعان فرقةال أن إلى زياد بن والحسن وزفر يوسف وأبو الثالثة األئمة وذهب

 يعود أن يمكن والمصاهرة، فال الرضاع ، كحرمة مؤبدة حرمة توجب فسخا ، وهي

 أهلية عن خرج أو نفسه الزوج أكذب لو هذا ، وعلى أبدا   بعدها الزواج إلى المتالعنان

 فيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لقول له؛ تحل ، فال الزوجة صدقته ، أو الشهادة

 قد اللعان وألن ؛ المطلوب على الداللة ظاهر وهو· (1)( أبدا   يجتمعان ال): المتالعنين

 عمر مثل عنهم هللا رضي الصحابة من جماعة رأي ، وهو التفريق سبب وهو وجد

 ·(2) أبدا   يجتمعان ال المتالعنان: قالوا أنهم وغيرهم مسعود بن هللا وعبد وعلي

 إلى أمرها الزنا، ورفعت بصريح زوجته لالرج قذف إذا:  الحنفية فقال النفقة عن أما

 النفقة ، ولها العدة عليها بينهما، وجبت الحاكم ، وفرق الزوجان ، وتالعن الحاكم

 هو ، لكنه فيها دخل لها كان قبله، وإن من أتت الفرقة هذه ألن ؛ فيها دامت ما والسكنى

 كل ألن ؛ اوعرضه شرفها عن للدفاع مضطرة أوال ، فهي منه القذف لحصول السبب

 كانت ، سواء النفقة سقوط توجب ، ال الزوج قبل من فسخا ، وقعت أو طالقا   عندهم فرقة

 ·(1) طالت وإن العدة في النفقة عليه ، فتجب ال أم بمعصية

 ، ال ونحوه حاكم إيقاع ، أو بفسخ أو بخلع ، أو بثالث بائنا   المطلقة إن:  المالكية وقال

 ·(2) النفقة فلها حملت ، فإن حامال   تكون أن المطلقة نفقة في ط، فشر تحمل لم إن لها نفقة

 في ما ألن حامال ؛ كانت إن الزوج على لها نفقة فال المالعنة وأما:  المدونة في وجاء

 ·(3) السكنى ولها الزوج يلحق ليس بطنها
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 فىن ، وإن النفقة وجبت الحمل ينف لم ، فإن الدخول بعد العنها وإن:  الشافعية وقال

 بسبب لها تجب والثاني·  للحمل القولين أحد في تجب النفقة ألن ؛ النفقة تجب لم الحمل

 أحدهما·  وجهان ففيها السكنى وأما·  النفقة بسببه تجب ، فلم عنه منتف ، والحمل الحمل

 ال:  ، والثاني كالمطلقة السكنى لها ، فوجب الحياة حال في فرقة عن معتدة ألنها تجب: 

 ال أن قضى  النبي صلى هللا عليه وسلم  أن عنه هللا رضي عباس ابن روى ا، لم تجب

 لم وألنها ؛ زوجها عنها متوفى ، وال طالق غير من يفترقان أنهما أجل ، من لها تثبت

 ·(4) سكناها يلزمه ، فلم ماءه تحصن

 الم ؛ حامل غير كانت إن نفقة وال لها سكنى ، فال المالعنة وأما:  الحنابلة وقال

 بيت ال أن وقضى -المتالعنين يعني- بينهما هللا رسول ففرق: قال عباس ابن عن روي

،  نسبه ، ولحقه ينفه لم ، وإن حملها فنفي حامال   كانت إن وكذلك· (1) قوت ، وال عليه لها

 المطلقة ، فأشبهت موجود ، وهو بسببه ، أولها للحمل ذلك ألن والنفقة؛ السكنى فلها

 ·(2) البائن

 : الزوجة ردة:  عشر عساب

 عليه لها يكن ، ولم منه ، بانت اإلسالم عن ارتدت الرجل امرأة أن ولو:  الحنفية قال

 قبل من جاءت فرقة فكل· معصية هو بسبب قبلها من جاءت الفرقة ألن ؛ العدة نفقة

،  نفقتها سقطت ارتدت ثم ثالثا   طلقها إن ، وكذلك لها نفقة فال الردة مثل بمعصية المرأة

 كما ، فصارت حق بغير نفسها حابسة صارت ألنها الصور؛ هذه في النفقة سقطت وإنما

 فال السكنى ، أما والكسوة الطعام هي الساقطة ، والنفقة نفقتها ناشزة، فتسقط كانت إذا

 ، وأما بمعصيتها يسقط ، فال هللا حق ، فهو عليها مستحق البيت في القرار ألن ؛ تسقط

 · لمعصيتها بسقوطها فتجازى اله فواجبة النفقة

 الزوجة ارتدت ، فإذا لها المسقط السبب زال ، وإن تعود ال النفقة سقطت ومتى

 ؛ أيضا   النفقة من شيئا   تستحق فال باقية والعدة أسلمت أنها فرض ، فإذا نفقتها سقطت

 ·(3) يعود ال والساقط بالردة سقطت ألنها

 بأبيه يلحق الولد ألن ؛ حامال   دامت ما والسكنى ةالنفق لها المرتدة إن:  المالكية وقال

،  عنقها ضرب وإال تابت ، فإن استتيبت حامل غير كانت ، وإن النفقة وجبت هنا فمن

 اإلسالم إلى رجعت ، وإن منه بانت قد ألنها ؛ االستتابة هذه في نفقة الزوج على وليس

 ·(4) السكنى ولها بائنة تطليقة كانت
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 بمعصية االستمتاع منعت ألنها ؛ نفقتها سقطت المرأة ارتدت إنو:  الشافعية وقال

 ما نفقة تجب ، فهل العدة انقضاء قبل اإلسالم إلى عادت ، فإن كالناشزة نفقتها فسقطت

 · أصحابنا من طريقان فيه: الشيرازي قال ؟ الردة في مضى

 ينح من النفقة استحقت غائب والزوج اإلسالم إلى وعادت الزوجة ارتدت وإن

 في وتخلفت وثنية أو مجوسية ، وهي الدخول بعد الزوج أسلم وإن·  اإلسالم إلى عادت

 ، وإن كالناشزة نفقتها فسقطت بمعصية االستمتاع منعت ألنها ؛ نفقتها سقطت الشرك

 قال ؟ الشرك في تخلفت التي للمدة النفقة تستحق ، فهل العدة انقضاء قبل أسلمت

،  النكاح من تشعث ما زال باإلسالم ألن ؛ تستحق:  ماقوالن، أحده فيه:  الشيرازي

 االستمتاع من التمكين تعذر ألنه ؛ تستحق ال أنها:  الثاني والقول·  يكن لم كأن فصار

 ·(1) الطاعة إلى رجعت إذا كالناشزة النفقة تستحق ، فلم مضى فيما

 إلى عادت ن، فإ نفقتها سقطت المرأة ارتدت ولو:  قدامة ابن قال الحنابلة وعند

 عن بخروجها نفقتها سقطت إنما المرتدة ألن ؛ عودها بمجرد نفقتها عادت اإلسالم

 ·(2) النفقة ، فعادت المسقط المعنى ، زال إليه عادت ، فإن اإلسالم

 تعود العدة في الدخول بعد زوجها غيبة في المرتدة إسالم بمجرد إنه:  البهوتي وقال

 ألن ؛ النفقة لزمت -الزوج أي- غيبته في اإلسالم عن متخلفة إسالم ، وبمجرد نفقتها

 ، فإذا بالطالق ، كسقوطها بينهما الفرقة لحصول النفقة أسقط اإلسالم عن وتخلفها الردة

 بسبب الفرقة معتدة نفقة تسقط إذن· (3) النفقة فعادت حاله إلى النكاح عاد ذلك عن رجعت

 عن تمتنع ، أو اإلسالم دين عن الزوجة ترتد ، كأن محظور بسبب الزوجة جهة من

 وقعت ، فإذا الصلة معنى فيها النفقة ألن ؛ كتابية تكن ، ولم زوجها يسلم أن بعد اإلسالم

 العقوبة تستحق ، بل الصلة تستحق لم معصية هو الذي بفعلها المرأة جهة من الفرقة

 وقد·  النفقة في لحقها مبطلة كانت حق بغير جهتها من جاءت لما الفرقة وألن ؛ والزجر

 ، أما والكسوة الطعام هو الفرقة بهذه يسقط الذي أن على سبق كما الحنفية فقهاء نص

،  جهتها من بمعصية يسقط ، فال تعالى هلل حقا   فيها ألن ؛ الفرقة بهذه تسقط فال السكنى

 هو الذي بفعلها فيسقط للمرأة خالص حق منهما كال   ألن ؛ والكسوة الطعام بخالف وهذا

 على الشخصية األحوال قانون من(  )المادة  من الرابعة الفقرة ونصت· (1) يةمعص

 · (ارتدت إذا للزوجة النفقة تجب وال): فقالت المرتدة نفقة سقوط

 : الزواج على الردة أثر
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 جماع وال بخلوة يقربها فال بينهما ، حيل الزوجين أحد ارتد إذا أنه على الفقهاء اتفق

 · نحوهما وال

 كتابية أو كانت مسلمة امرأته منه بانت المسلمين الزوجين أحد ارتد إذا:  نفيةالح قال

،  طالقا   ، ال عاجال   فسخا   ذلك ، ويكون النكاح تنافي الردة ألن ؛ يدخل لم أو بها ، دخل

 فلها الزوج هو المرتد ، وكان الدخول قبل الردة كانت إن ثم·  قضاء على يتوقف وال

 فلها الدخول بعد كان وإن لها شيء فال المرتدة هي كانت ، وإن المتعة أو المسمى نصف

 · الزوجة أو الزوج المرتد كان سواء كله المهر

،  بائنة طلقة ذلك ، كان المسلمين الزوجين أحد ارتد إذا:  المشهور في المالكية قال

،  النكاح فسخ بردتها المرأة تقصد لم ما جديد بعقد إال له ترجع لم اإلسالم إلى رجع فإن

 · طالق بغير فسخ الردة إن:  عندهم وقيل·  قصدها بنقيض لها معاملة ينفسخ فال

 عدة تمضي حتى بينهما الفرقة تقع فال المسلمين الزوجين أحد ارتد إذا:  الشافعية قال

 ال فسخ منه ، وبينونتها منه بانت انقضت ، فإذا اإلسالم إلى ويرجع يتوب أن قبل الزوجة

 · امرأته فهي انقضائها قبل اإلسالم إلى ادع ، وإن طالق

 مهرها فورا ، وتنصف النكاح انفسخ الدخول قبل الزوجين أحد ارتد إذا:  الحنابلة قال

 بعد الردة كانت ولو·  المرتدة هي كانت إن مهرها ، وسقط المرتد هو الزوج كان إن

 ·(1) العدة ضاءانق على الفرقة تتوقف أخرى ، وفي الفرقة تنجز رواية ففي الدخول

 وهو أبويه أحد أو الزوج يسلم ، أو باق والزوج اإلسالم عن ارتدت إذا:  الزيدية قال

 فال المرأة من النشوز يقضي ألمر الفسخ وقع فقد بالغة وهي الكفر على وتبقى صغير

 ·(2) العدة في لها نفقة

 : المصاهرة حرمة يوجب بما العاصية الزوجة:  عشر ثامن

 قبلت المصاهرة، بأن حرمة يوجب ما فروعه أو زوجها بأصول وجةالز فعلت إذا

 حنيفة أبي عند العدة في كانت وإن نفقتها تسقط نفسها من مكنته ، أو بشهوة ابنه ، أو أباه

 سبب وألن ؛ األشياء هذه ، بفعلها مؤبدة حرمة زوجها على تحرم بذلك ألنها ؛ وأصحابه

 ، فلو طائعة كانت إن الحالة هذه ، في نفقتها طسقو محل جهتها، ولكن من معصية الفرقة

 ما يكون أن ، والبد ذلك في مضطرة ألنها ؛ نفقتها تسقط ، فال منها تمكينه على أكرهت

 · الخلوة أو الدخول بعد فعلته
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 ، فصارت حق بغير نفسها حابسة صارت ألنها ؛ الصورة هذه في النفقة سقطت وقد

 من الفرقة وقعت ، فإذا الصلة معنى فيها النفقة ألن ؛ هانفقت ، فتسقط ناشزة كانت إذا كما

 ؛ والزجر العقوبة تستحق ، بل الصلة تستحق لم معصية هو الذي بفعلها المرأة جهة

 والنفقة·  النفقة في لحقها مبطلة كانت حق بغير جهتها من جاءت لما الفرقة وألن

 في القرار ألن ؛ تسقط ، فال السكنى أما والكسوة الطعام ، هي الصورة هذه في الساقطة

 بسقوطها لها، فتجازى فواجبة النفقة ، وأما بمعصيتها يسقط فال عليها مستحق البيت

 ·(1) لمعصيتها

 ، سواء الزوج قبل من بسبب الفسخ كان إذا أنواعها بكل النفقة لها الحنفية وأوجب

 مع كفعله محظور بسبب أو باإليالء، للمبانة أو اإلفاقة أو البلوغ كخيار مباحا   السبب كان

 ، أو اإلسالم عن إبائه ، أو المصاهرة حرمة يوجب ما فروعها أو الزوجة أصول إحدى

 كان إذا النفقة تسقط ال وكذلك·  بقضائه أو القاضي بغير الفرقة حصلت ، وسواء ردته

 الفسخ ، أو ، واإلفاقة البلوغ ، كخيار محظورا   ليس ولكنه الزوجة قبل من الفسخ سبب

 عند الفسخ ألن وليها؛ إذن بدون نفسها زوجت إذا مثلها مهر عن مهرها نقصان بسبب

 ·(2) بالعدة منها يتعلق ما وبخاصة أحكامه أكثر في البائن الطالق حكم يأخذ الحنفية

 : الزوج لفقد المعتدة الزوجة:  عشر تاسع

 ألنها ؛ النفقة افله سنين أربع المفقود زوجة حبست إذا:  الشافعية من الشيرازي قال

 قلنا ، فإن بينهما الحاكم ففرق سنين أربع بعد الفرقة طلبت ، فإن بيته في عليه محبوسة

 ، فال وفاة عن معتدة ألنها ؛ زوجها عنها كالمتوفى فهي صحيح التفريق ، إن القديم بقوله

 إلى دتعا إليه تسلم: قلنا ، فإن الزوج رجع فإن·  قوالن السكنى ، وفي النفقة لها تجب

،  الجديد بقوله قلنا ، وإن نفقة عليه لها يكن ، لم إليه تسلم ال: قلنا ، وإن المستقبل في نفقته

،  بيته في عليه محبوسة ألنها ؛ العدة ، ومدة التربص مدة النفقة ، فلها باطل التفريق إن

 ·(1) كالناشزة صارت ألنها ؛ نفقتها سقطت تزوجت وإن

 وال خبره يعرف لم أنه ، ويعلن المفقود أمر الحاكم كشفي أن بعد:  المالكية وقال

 فيها لها نفقة ، وال أيام وعشرة أشهر أربعة الوفاة كعدة حينئذ تعتد زوجته ، فإن موضعه

،  أعوام أربعة وهو) األجل ، بخالف لها نفقة ال عنها المتوفى ، وألن عنها متوفى ألنه ؛

 ·(2) ال أم بها دخل سواء( النفقة فيها لها فإن

 بزواجها المفقود، أو زوجها وبين بينهما الحاكم بتفريق النفقة تسقط:  الحنابلة وعند



 55 

 ·(3) بالعدة ، وقيل غيره من

 فيها فلها للتربص مدة المفقود المرأة الحاكم ضرب وإن:  القناع كشاف في وجاء

 التربص مدة بعد تهبمو حكم ألنه العدة؛ في لها نفقة ، وال بعد بموته يحكم لم ألنه ؛ النفقة

 ألن ؛ أحمد نص ، وهو القاضي قاله النفقة لها الثاني ، والوجه للوفاة معتدة ، فصارت

 العدة بعد تسقط ال نفقتها إن وقيل·  هاهنا يوجد ، ولم الموت بيقين إال تسقط ال النفقة

 سقطت تزوجت ، فإن بينهما الحاكم يفرق أو تتزوج لم ما نكاحه على باقية ألنها ؛ أيضا  

 ·(4)ظاهرا   الزوجية النقطاع ؛ النفقة سقطت بينهما الحاكم فرق ، وإن نفقتها

 غير في أو فقد حرب في يعرف لم ، أو موضعه أين فعرف فقد ومن:  حزم ابن وقال

 حتى امرأته ، وهي أبدا   امرأته نكاح بذلك يفسخ ، لم ومال ولد أم أو زوجة ، وله حرب

 ، لكن ماله يفرق ، وال أمته تباع ، وال ولده أم تعتق ، وال هي تموت ، أو موته يصح

: الولد وألم للزوجة ، وقيل األمة بيعت مال له يكن لم ماله، فإن من ذكرنا من على ينفق

 والمساكين الفقراء سهم من عليهما أنفق مكتسب مال لهما يكن لم ألنفسكما، فإن انظرا

 ·(1) الفقراء كسائر الصدقات من

 الوفاة عدة امرأته اعتدت بموته حكم ، فإذا ماله من أوالده على وينفق:  الحنفية وقال

 ·(2) الوقت ذلك في الموجودين ورثته بين ماله وقسم

 يغلب الذي المفقود بموت يحكم): الشخصية األحوال قانون من( 5 )المادة  في وجاء

 من سنة مضي بعد ميتا   المفقود ، ويعتبر فقده تاريخ من سنوات أربع بعد الهالك عليه

 طائرة في كان ، أو غرقت سفينة ظهر على كان أنه ثبت إذا ما حالة في فقده تاريخ

 وفي···  العسكرية العمليات أثناء في وفقد المسلحة القوات أفراد من كان ، أو سقطت

 أال على القاضي إلى بعدها المفقود بموت يحكم التي المدة تحديد يفوض األخرى األحوال

 إلى الموصلة الممكنة الطرق بجميع عنه التحري بعد ، وذلك سنوات ربعأ عن تقل

 · (ميتا   أو حيا   المفقود كان إن معرفة

 قرار نشر أو المفقود بموت الحكم عند): نفسه القانون من( 55)المادة  في وجاء

 المادة في المبين الوجه على ميتا   باعتباره الدفاع وزير قرار أو الوزراء مجلس رئيس

 الحكم صدور وقت الموجودين ورثته بين تركته ، وتقسم الوفاة عدة زوجته تعتد لسابقةا

 · (األخرى اآلثار كافة تترتب كما الرسمية الجريدة في القرار نشر أو
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 الخاتمة

 الغير ذلك على واجبة فنفقته غيره لحق حبس من أن فقها   المقررة القواعد من إنه -1

 ، وفرغت شئونه البيت، ورعاية على للقيام الزوج على حبست إذا المرأة ، وإن

 · عليه واجبة نفقتها ، فتكون زوجها لمنفعة نفسها

 فراش من باالمتناع يكون ، والنشوز نفقتها تسقط عذر بغير الناشزة المرأة -2

 أو معه السفر من مثلها، وباالمتناع مسكن إلى معه االنتقال من ، وباالمتناع الزوج

 · شرعي مبرر وبدون ذنهإ بدون الخروج

،  الناشزة حكم في ألنها ؛ عنه نفقتها سقطت زوجها إذن بغير الزوجة سافرت إذا -3

 بإذنه حاجتها في سفرها كان ، وإن نفقتها تسقط ال حاجته في بإذنه سافرت وإن

 · رأينا في نفقتها سقوط عدم فاألولى

 نفقتها، وكذلك يسقط ال مأمونة رفقة أو محرم مع الحج لفريضة الزوجة أداء -4

 آخر في للصيام قضاؤها ، أو للفرض ، وصيامها وقتها أول في للصالة أداؤها

 للصيام القضاء أو التطوع صوم أو التطوع لحج أداؤها وأما·  نفقتها يسقط ال شعبان

 · نفقتها يسقط ذلك كل إذنه بغير الوقت سعة مع

،  للرجال تصلح ال بحيث يرةصغ كانت إذا زوجها على للزوجة النفقة تجب ال -5

 المقصود إلى وسيلة يكون الذي هو للنفقة الموجب االحتباس ألن ؛ للوقاع تشتهى وال

 كان إذا الكبيرة الزوجة وفي·  النفقة لها تجب فال يوجد لم ، وما بالعقد المستحق

 ·  الفقهاء بين خالف عليها النفقة ففي صغيرا   الزوج

 ، فال الزوج بيت إلى االنتقال يمكنها ال بحيث فافالز قبل الزوجة مرضت إذا -6

 إلى انتقلت لو ، أما له االستعداد يتأتى وال ممكن غير االحتباس ألن ؛ النفقة تستحق

 · عالجها وعليه النفقة فلها فيه ومرضت الزوج بيت

 الالزمة النفقة عليها ينفق ، وكان العمل ترك زوجها منها طلب إذا العاملة المرأة -7

 عليها الالزم االحتباس ، ولفوات لنشوزها نفقتها سقطت العمل ترك ورفضت مثلهال

 · لزوجها

 اغتصبت أو ظلما   حبست إذا إال نفقتها تسقط الهاربة أو بجناية المحبوسة المرأة -8
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 · بذلك نفقتها تسقط أال فأرى

 النفقة وجوب شرط ألن ؛ منه عدة في وال فيه لها نفقة ال فاسد بعقد عليها المعقود -9

 وهو النفقة وجوب سبب يتحقق لم الفاسد العقد ، ففي صحيحا   العقد يكون أن

 · النكاح من المقصود إلى المؤدي المشروع االحتباس

 بقضاء مفروضة كانت إن الماضية النفقة من زوجها الزوجة إبراء يصح -11

 وأ القاضي بقضاء مفروضة غير كانت ، وإن الزوجين بتراضي أو القاضي

 · الجمهور عند منها اإلبراء ، ويصح الحنفية عند منها اإلبراء يصح فال بالتراضي

 ، سواء اإلبراء أو باألداء إال تسقط وال الزمان بمضي تسقط ال الزوجة نفقة إن -11

 كانت ، وسواء معسرا   كان أم اإلنفاق عن االمتناع مدة أثناء في موسرا   الزوج كان

 · ذكر مما بشيء مفروضة غير كانت أم باالتفاق أم ضيالقا بحكم مفروضة النفقة

،  والظاهرية الحنابلة وأسقطها ثالثا   للمطلقة والسكنى النفقة الحنفية أوجب -21

 وال لها نفقة فال عنها المتوفى ، أما النفقة دون السكنى لها والشافعية المالكية وأوجب

 اإلمام ، وأوجب بالوفاة ملكه فاءالنت الزوج على النفقة إليجاب سبيل ال ألنه ؛ سكنى

 وفاته قبل أجرته دفع أو للزوج مملوكا   المسكن كان إذا العدة مدة في السكنى لها مالك

 لم ألنه ؛ التربص مدة تسقط ، وال بوفاته للحكم الزوج لفقد المعتدة نفقة وتسقط· 

 · بموته فيها يحكم

 الحنفية ، وأوجب الثالثة مةاألئ عند لها نفقة ال زوجها خالعت التي الزوجة -31

 ، ولم والسكنى النفقة لها حنيفة أبو أوجب زوجها العنها ومن·  النفقة لها والظاهرية

 · سكنى وال نفقة لها والشافعية والحنابلة المالكية يوجب

 بسبب الفرقة وكانت الزوجة من بسبب الفرقة كانت إذا الفرقة معتدة نفقة تسقط -41

 يسلم أن بعد اإلسالم عن تمتنع ، أو اإلسالم دين عن زوجةال ترتد ، كأن محظور

 حرمة يوجب ما فروعه أو زوجها بأصول فعلت ، أو كتابية تكن ولم زوجها

 · المصاهرة
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 القول ، ويكون عليها يغلب الزوج ألن تسقط ، وال بيته في كونها الحتمال يقبل لم للجماع تهطاع في ليست أنها شهدوا وإن

 النفقة سقوط عليها ادعى لو ، أما الحال في نشوز في االختالف كان لو ، وهذا النشوز وادعى بيته في كانت إذا بما لها

: المختار  رد·  عليها الرجوع موجب إلنكارها أيضا   لها القول أن ، فالظاهر فيه لنشوزها ماض شهر في المفروضة

3/672 · 

: المحتار  ورد المختار الدر·    7/7: المربع  الروض وحاشية المربع الروض·  2/273: واإلقناع  القناع كشاف(  2)

 · 947، 5/937: الصغير  الشرح·  491،  2/32: المبسوط ·  3/672

 ·  5/36: المهذب (  3)

 ·  2 /3: خليل  تصرمخ على الخرشي(  1)

: المقارن  الفقه·  3/272: المحتار  ورد المختار الدر·  3/32: اللباب·  5/13: الهداية ·  3/2: االختيار  انظر(  2)

135 ،142 · 

 لو ما ، أشبه بإذنه مسافرة ألنها ؛ معها يكن لم ، وإن نفقتها تسقط أال ويحتمل):  قدامة ابن قال·  113/  : المغني (  1)

 · (حاجته في افرتس

 · 113/  : المغني  انظر(  2)

 · 13 /  : المغني (  3)

 · نفقتها يسقط ال ذلك فإن بإذنه لحاجتها سافرت إذا إنها: الثاني القول في قدامة ابن قال كما نقول ونحن(  4)
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 · 711،   7/6: المربع  الروض وحاشية المربع الروض انظر(  5)

 · 5/32: التفريع (  6)

 · 165، 5/222: المالكي  المدينة أهل فقه الكافي ( 7)

 · 591،  2 /3: خليل  مختصر على الخرشي(  1)

 · 834، 3/733: المحتاج  مغني·   5/16: المهذب (  2)

 ·  5/12: المذهب  التاج(  3)

 · ذلك في قولين الشافعية عند رأينا ، وقد 381،  5/59: اإلفصاح (  1)

 ·   7/6: والحاشية  المربع الروض انظر(  1)

 · 214، 13 /  : المغني (  1)

 ·  3/22: خليل  مختصر على الخرشي(  2)

 · 934 ،3/933: المحتاج  مغني·   5/16: المهذب (  3)

 · 3/32: اللباب·  3/2: االختيار·  5/13: الهداية · 3/272: األبصار  وتنوير المحتار ورد المختار الدر انظر(  1)

 · 635/ : الشخصية  األحوال في الشرعية ألحكاما شرح انظر(  2)

 · 3/393: القدير  فتح·   3/2: الصنائع  بدائع(  3)

 · 635ص:  الشخصية لألحوال المقارن الفقه انظر(  1)

الصغير  الشرح· 481،  3/39: خليل  مختصر على الخرشي وانظر·  5/222: المالكي  المدينة أهل فقه في الكافي(  2)

 :5/257 ،137 ،237 · 

 ·  5/22: المهذب (  3)

 · 5 6/6: الوسيط ·  3/933: المحتاج  مغني انظر(  4)

 · 6/612:  الوسيط(  1)

 · 73 /2: القناع  كشاف(  2)

 · 623/  : المغني (  3)

 · 53 /  : المحلى (  4)

 ·  2/79: المبسوط (  5)

 · 3/2: االختيار ·  3/32: اللباب ·  3/933: لمحتاج ا مغني·  73 /2: القناع  كشاف·  923/  : المغني  انظر(  1)

 ·  5/22: المهذب (  2)

 · 5/222: المالكي  المدينة أهل فقه في الكافي(  3)

 · 2/12: األم (  1)

 نفقتها سقطت نشزت إذا والمجنونة): الغزالي قال·  2/16: الطالبين  روضة·  5 6/2: الوسيط ·   5/16: المهذب (  2)

 · (بها االستمتاع لتعذر ثمتأ لم وإن

 · 3/733: المحتاج  مغني(  3)

 · 223/  : المغني (  4)

 · 35 /3: الكافي ·   3/53: اإلقناع ·  274، 174، 2/173: القناع  كشاف(  1)

 الكافي·  5/523: الدسوقي حاشية·  481،  3/39: خليل  مختصر على الخرشي·  5/537: الصغير  الشرح انظر(  2)

 · 5/32: التفريع ·  5/222: المدينة  أهل فقه في

 لها تجب محمولة، فال ، ولو الزوج منزل إلى االنتقال من يمنعها ال مرضها ، وكان الزفاف قبل مرضت إذا وقيل(  3)

 · 3/272: المحتار  رد انظر·  وحكما   حقيقة منها التسليم لعدم النفقة

 ألن ؛ لها تجب ال سلمت ثم مرضت ، وإن التسليم لتحقق النفقة هافل مرضت ثم نفسها سلمت إذا: يوسف أبو وقال(  1)

 بعدما بيته في مرضت ، وإن تبرأ أن إلى يردها أن فله مريضة وهي بيته إلى تحولت إن المريضة وفي·  يصح لم التسليم

 يعقد النكاح ألن حساناست ، وهذا نفقتها فتسقط مرضها يتطاول أن ، إال عليها ينفق ، بل يردها أن له فليس إليه تحولت

 بمنزلة ، فهو ذلك مرضها تطاول ، فإذا مرض لقليل يردها أو اإلنفاق عن يمتنع أن األلفة من ، وليس واأللفة للصحبة

 يوسف أبي ، وعند نفقتها فتسقط جهتها من بمعنى زال ، وقد عليها لقيامه نفقتها يلزمه عادة، وإنما يزول ال الذي الرتق

 فتح انظر· عليها ينفق وال أهلها إلى يردها أن له ، ويكون بها يرض لم إذا زوجها على النفقة تستوجب ال الرتقاء أن كذلك

 · 3/32: اللباب ·   2/52: المبسوط ·  783، 3/693: القدير 

: ع الصنائ بدائع·  3/32: والكتاب  اللباب·   2/52: المبسوط ·  975، 875، 3/272: المحتار  ورد المختار الدر(  2)

:  الشخصية لألحوال المقارن الفقه· 5/13: الهداية·  632، 432، 332، 535/ : الشرعية  األحكام شرح·   3/2

 · 424، 353ص اإلسالم في األسرة أحكام·  832، 735ص
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 خليل مختصر على الخرشي·  5/323: الدسوقي  وحاشية الكبير ، الشرح 3/272: المحتار  ورد المختار الدر(  1)

المغني ·   6 /5: المهذب ·  33 /3: المحتاج مغني·  5/537: الصغير  الشرح·  3/781: العدوي  علي الشيخ يةوحاش

 حاشية·  3/935: الكافي  ن·    7/5: والحاشية  المربع الروض·  2/363: واإلقناع  القناع كشاف·  323/  : 

 · 3/19: شجاع  أبي ألفاظ حل في واإلقناع الخطيب شرح على البجيرمي

 · 232/ : الهندية  الفتاوى·  3/272: المختار  والدر المحتار رد(  2)

 ·  3/79: خليل  مختصر على الخرشي(  3)

 · 323/  : المغني (  4)

 ·   7/5: المربع  الروض(  5)

 · 261،  6 /5: المهذب (  6)

 · 2/12: الطالبين  روضة(  1)

 · 533ص:  مقارنة دراسة - ةواألسر اإلسالم·  3/575: الزخار  البحر(  2)

:  مقارنة دراسة - واألسرة اإلسالم·  3 2ص:  شعبان الدين زكي للدكتور الشخصية لألحوال الشرعية األحكام انظر( 3)

·  733ص:  حسين فراج أحمد للدكتور اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام·  7/327: وأدلته  اإلسالمي الفقه·  533ص

 · 935ص:  الشخصية واللألح المقارن الفقه

 · 23ص: م 292لسنة   11رقم  بالقانون والمعدل  152لسنة  25رقم  للقانون اإليضاحية المذكرة(  1)

 للدكتور الشخصية لألحوال الشرعية ، األحكام 253ص: شلبي مصطفى للدكتور اإلسالم في األسرة أحكام انظر(  2)

 اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام· 975ص: زهرة أبو محمد يخللش الشخصية األحوال·  3 9ص: شعبان الدين زكي

 األحوال·   79ص:  هللا حسب علي للشيخ اإلسالمية الشريعة في الزواج·  33 ص:  حسين فراج أحمد للدكتور

 ةاإلسالمي الشريعة في األسرة أحكام·  515ص:  الحميد عبد الدين محي محمد للشيخ اإلسالمية الشريعة في الشخصية

: الدين شرف العظيم عبد للدكتور اإلسالمية الشريعة في الشخصية األحوال أحكام·   19ص: البري زكريا للدكتور

 ·133ص

 في الشرعية األحكام من(  26)المادة  في جاء·  775·3: المحتار  ورد المختار والدر·  السابقة المراجع انظر(  1)

 من منعها إذا ليال   الزوج نهارا ، وعند البيت خارج تكون التي المحترفة الزوجة):  باشا قدري لمحمد الشخصية األحوال

 كانت وإن):  اإلبياني زيد لمحمد السابقة المادة شرح في وجاء·  (خارجة دامت ما لها نفقة فال وخرجت وعصته الخروج

 منعها ، فإن ال أو الخروج من يمنعها أن ، فإما ليال   زوجها منزل إلى وتعود نهارا   البيت خارج يشغلها بما محترفة الزوجة

 لها نفقة فال تمتثل ولم منعها ، فإذا طاعته عن خارجة ليست ألنها ؛ يمنعها لم إذا ، وكذلك النفقة لها وجبت أمره وامتثلت

·  735/ : الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح انظر·  (نفقتها فتسقط حق بغير طاعته عن خارجة ألنها عليه؛

 الواجب التسليم تسلم لم ألنها النفقة؛ من شيئا   تستحق لم الزمان بعض في نفسها تسليم الزوجة بذلت لو): قدامة ابن الوق

 · (بالعقد

 · السابقة والمراجع·  397، 7/527: وأدلته  اإلسالمي والفقه·  33 ص:  اإلسالم في الزواج أحكام انظر(  2)

 ·  ص:  التعديالت ألحدث طبقا   سلمينللم الشخصية األحوال قانون انظر(  1)

 · 12ص:  السابق للقانون التفسيرية المذكرة(  2)

 استخدام في إساءة للعمل خروجها أن الزوج يعتبر قد ولكن·  333ص:  اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام انظر(  1)

 يطرأ وقد·  ذكرها من يتحرج ألمور القاضي؛ أمام ذلك يثبت أن يستطيع ال قد الزوج ألن ؛ القاضي يعتبره ال ، وقد الحق

 · باإلثبات تتعلق ألمور ؛ كذلك القاضي يعده ال ، وقد البيت في لبقائها ضروريا   الزوج يعده ما األسرة على

 · 953ص: العينين أبو الفتاح عبد للدكتور مقارنة دراسة - واألسرة اإلسالم انظر(  2)

 · السابق المرجع انظر(  1)

 ولو: المختار الدر في جاء· 153ص: الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  3/32: المحتار ورد المختار الدر رانظ(  1)

 لو أنه زماننا في واقعه جواب عرف وبه: المجتبى في قال·  التسليم لنقص نفقة فال عكسه أو النهار دون بالليل نفسها سلمت

: المختار الدر نظر وفيه: النهر في قال·  لها نفقة فال عنده وبالليل هامصالح في بالنهار تكون التي المحترفات من تزوج

 على حقه لتقدم ؛ مغسلة أو قابلة ولو ألجنبي تبرعا   ولو عمل وكل الغزل من منعها له: البحر وفي: الدر في وجاء· 3/772

 أو الموتى لتغسيل ، والخروج عين فرض المنزل في اإلقامة حق ألن ؛ نفقتها سقطت وخرجت امتنعت ، فإن الكفاية فرض

: زهرة أبو للشيخ الشخصية ، األحوال3/316: المختار الدر: الكفاية فرض على مقدم العيني ، والفرض كفاية فرض القبالة

 عنه مستغنية ألنها ؛ للكسب المقتضية كلها األعمال من زوجته يمنع أن للزوج: البحر عن المحتار رد في وجاء· 275ص

 كل عن منعها له يكون أن تحريره ينبغي والذي: عابدين ابن قال· ألجنبي تبرعا   العمل من ، وكذا عليه كفايتها لوجوب

 عنه لمنعها وجه فال فيه له ضرر ال الذي العمل ، أما بيته من خروجها إلى ، أو ضرره ، أو حقه تنقيص إلى يؤدي عمل

 بما ، واالشتغال والشيطان النفس وساوس إلى يؤدي بيتها يف عمل بال المرأة ترك ، فإن بيته من غيبته حال في خصوصا  

 · 3/316: المحتار رد انظر·  والجيران األجانب مع يعني ال
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· 153ص: الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  583، 5/393: الصغير الشرح· 535ص: الفقهية القوانين انظر(  2)

 هذه ، ألن بنفقتها لزوجها بأجرة، وتدفعها للناس تخيط أن وال تغزل أن ، وال تنسج أن يلزمها ال المرأة إن: عرفة ابن قال

 ألنه ؛ بذلك تتطوع أن إال له تتكسب أن عليها وليس= =التكسب، أنواع من هي ، وإنما الخدمة أنواع من ليست األشياء

 هذا ألن ؛ وثوبه ثوبها تخيط أن ، ويلزمها له وتدفعها ذلك أجرة ، وتجمع للناس تنسج أو تخيط ، بأن تتكسب أن عليها ليس

 ·  3/79: خليل مختصر على الخرشي· 5/323: الكبير الشرح على الدسوقي حاشية·  الخدمة من بل تكسبا   ليس

 · 3/655: المحتاج  مغني·  5/73: المهذب (  1)

 ، فإن األسرة حةمصل مع الزوجة عمل يتعارض لم إذا بما مقيد الحكم هذا ولكن·  5/192: القناع كشاف انظر(  2)

 53 ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام انظر·  العمل من يمنعها أن للزوج كان األسرة مصلحة مع عملها تعارض

· 

 الفقه·  53 ص: شعبان الدين لزكي الشخصية األحوال في الشرعية األحكام·  416، 3/316: المحتار رد انظر(  3)

 · 7/327: وأدلته  اإلسالمي

 البحر·  3/972: المحتار ورد المختار الدر·  3/293: القدير  فتح·  5/13: الهداية·  3/15: الصنائع  بدائع رانظ(  1)

 كتاب· 832، 1/732: الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح·  3/2: االختيار·  3/32: اللباب ·  9 /3: الرائق

 ظلما   حبست أو إنسان غصبها لو أنه): السخدي الحسين بن علي الحسن أبو اإلمام القاضي وذكر·  33ص: وشرحه النفقات

 · 33ص: السابق النفقات كتاب شرح انظر·  (النفقة تستحق إنها

 · 3/15: الصنائع  بدائع انظر(  2)

 · 3/223: الدسوقي وحاشية الكبير الشرح·   3/22: العدوي  علي الشيخ وحاشية خليل مختصر على الخرشي(  1)

 · 5/32: التفريع ·  السابقين مرجعينال انظر(  2)

 · 3/733: المحتاج  مغني(  3)

 ·   7/2: الروض  وحاشية المربع الروض(  4)

 · السابقة المراجع انظر(  1)

 · 293/ : األنهر  مجمع·  232/ : الهندية  الفتاوى·  3/15: الصنائع  بدائع(  2)

 ·  9 /3: الدقائق  وكنز الرائق البحر·  5/13: الهداية ·  3/273: المحتار  ورد المختار الدر(  3)

 ·  2 /5: خليل  مختصر على الخرشي·  5/723: الدسوقي  حاشية انظر(  4)

 · 3/672: المحتار  ورد المختار الدر·   3/6: الصنائع  بدائع(  1)

 · 732/ : الهندية  الفتاوى(  2)

 ·  3/97: عابدين  البن لرائقا البحر على الخالق منحة:  الهندية الفتاوى انظر(  3)

 قام إذا ما بين الحكم في للتفرقة معقوال   سببا   نرى ال ونحن): فقال التفرقة هذه على شعبان الدين زكي األستاذ علق(  4)

،  فساده ظهور حين إلى العقد وقت بالفساد يعلمان ال الزوجان دام ما حكمه بدون أو القاضي بحكم عليها باإلنفاق الزوج

 ينفق أن عليه ، فيجب علمهما بحسب الصحيح الزواج عقد بمقتضى كزوجة بواجبه ، تقوم الزوج ألجل محتبسة وجةفالز

 األحكام انظر·  (القاضي بحكم كان ، ولو الرجوع له يجوز أن ينبغي الزوجية، فال بحاجات ، وقيامها احتباسها جزاء عليها

 · 3 5ص: الشخصية لألحوال الشرعية

 ·  3/52: خليل  مختصر على الخرشي·  561،  5/16 :المهذب (  1)

 · 2/927:  الصغير الشرح·  5/229: المهذب ·  2/663: القناع  كشاف·  713/  : المغني  انظر(  2)

 اإلسالمي الفقه· 233ص:  اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام·  635ص:  الشخصية لألحوال المقارن الفقه انظر(  1)

 · 3  ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  7/297: وأدلته 

 · 3/25: الصنائع  بدائع(  2)

 · السابق المرجع(  1)

·   5/36: المهذب·  121،  7/15: المربع  الروض·  33 /3: المحتاج  مغني·  5/337: الصغير  الشرح انظر(  2)

 · 25 ص:  الشخصية األحوال

 · 525ص: الشخصية األحوال·  9 7/2: وأدلته  اإلسالمي الفقه·   5/36: والمهذب ·  السابقة المراجع انظر(  1)

، 472، 375/ : الشخصية األحوال في الشرعية األحكام شرح·  595، 3/495: المحتار  ورد المختار الدر انظر(  2)

 بالقانون لمعدلوا م 152لسنة ( 25)رقم  القانون أخذ وقد·  565ص:  الشخصية األحوال·  24، 3 /5: الهداية ·  572

 من الزوج على دينا   الزوجة نفقة وتعتبر): قال حيث(  )المادة  في وذلك الثالثة األئمة بمذهب م 292لسنة (  11)رقم 

 ألحدث طبقا   للمسلمين الشخصية األحوال انظر·  (اإلبراء أو باألداء إال تسقط ، وال وجوبه بعد اإلنفاق عن امتناعه تاريخ

 · 5ص:  التعديالت

 · 5/595: المذهب  التاج(  3)

·  92،  3/6: الصنائع ، بدائع 9 7/9: وأدلته  اإلسالمي الفقه·  322/ : الهندية  والفتاوى·  السابقة المراجع انظر(  1)
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 لألحوال المقارن الفقه·  233ص: الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  785، 3/692: المحتار  ورد المختار الدر

 · 5/595: المذهب  التاج·  65 ص:  الشخصية

 الفقه·  322/ : الهندية الفتاوى·  133ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  3/692: المحتار  رد انظر(  2)

، 23 ص:  اإلسالم في األسرة أحكام· 262، 65 ص: الشخصية لألحوال المقارن الفقه·  9 7/2: وأدلته اإلسالمي

254 · 

 · بقةالسا المراجع انظر(  1)

 · 123ص:  واألسرة اإلسالم·   2/39: المبسوط (  2)

: القدير  فتح·  3/29: الرائق  البحر·  3/122: المحتار  ورد المختار الدر·  3/62: اللباب ·  3/6: االختيار  انظر(  1)

3/293  ،193 · 

 · 591اآلية  من البقرة سورة(  2)

 · 533ص : الشخصية لألحوال الشرعية األحكام انظر(  3)

 ·  32رقم  ، حديث 3/725: الدارقطني  سنن(  1)

 ·  33/ : للماوردي  اإلقناع·   5/36: المهذب  انظر(  2)

 متن شرح الوهاج السراج·  5/52: األخيار كفاية·  3/79: البجيرمي وحاشية شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع(  3)

 · 173ص:  المنهاج

 · 2 /2: األم (  1)

 · 552اآلية  من بقرةال سورة(  2)

 ·(  1391)رقم  حديث·  5/732: أحمد مسند·  7/173: الكبرى  السنن· (  2 )حديث  3/725: الدارقطني  سنن(  3)

 عن يعجز الرجل في باب  3/26: شيبة  أبي ابن مصنف·  نفقة يجد ال الرجل باب 7/263: للبيهقي  الكبرى السنن(  4)

 · امرأته نفقة

 · 63 /  : المغني ·  521،  7/35: المربع  الروض·  674، 2/773: لقناع ا كشاف انظر(  5)

 · 7اآلية  من الطالق سورة(  1)

: الدواني  الفواكه· 164، 5/223: الدسوقي وحاشية الكبير الشرح·  691،  3/22: خليل  مختصر على الخرشي(  2)

 · 747، 5/237: الصغير  الشرح·   5/31

 · 647، 5/237: الصاوي  يةوحاش الصغير الشرح(  1)

 · 596اآلية  من البقرة سورة(  2)

 · 7اآلية  من الطالق سورة(  3)

 · 4391،  3391،  2391،   32 : المسائل ·  823، 723، 653/  : المحلى (  1)

 ،(  321)رقم  حديث النكاح كتاب: الترمذي ، سنن( 317، 217، 7  )رقم  حديث الطالق كتاب:  مسلم صحيح(  2)

:  ماجة ابن ، سنن صحيح حسن حديث هذا: الترمذي قال· (   11)رقم  حديث واللعان الطالق كتاب في كذلك وأخرجه

 · القبائل ، مسند( 92165)رقم  حديث:  أحمد ، مسند( 6515)رقم  حديث الطالق كتاب

 حديث الطالق كتاب·  (الحديث اهذ تذكر أن في خير قيس بنت لفاطمة ما): عنها هللا رضي عائشة قالت:  مسلم عند(  1)

 ·( 3575)رقم 

 سنن(  932)رقم حديث الطالق كتاب:  داود أبي ، سنن( 75 2)رقم  حديث:  الطالق كتاب:  مسلم صحيح(  2)

 اإلمام ، مسند(   11)رقم  حديث واللعان الطالق كتاب:  الترمذي ، سنن( 5 37)رقم  حديث الطالب كتاب:  الدارمي

 ·( 57165)رقم  حديث:  بائلالق مسند:  أحمد

 ·  اآلية  من الطالق سورة(  3)

 · 6اآلية  من الطالق سورة(  4)

: اللباب · 3/393: كثير  ابن تفسير·  2/223: للجصاص  القرآن أحكام·  312، 212، 15 /2: المبسوط  انظر(  1)

 · 3/9: االختيار ·  3/32

: اإلنصاف ·  2 - 23ص:  ومنهجا   تاريخا   اإلسالم في والفقه يعالتشر·  8/191:  المبدع·  313/  : المغني (  2)

2/163 · 

 ·(1172، 1172، 2175)الطالق  كتاب: مسلم ، صحيح( 321)رقم  حديث النكاح كتاب:  الترمذي سنن(  3)

 ·(2925 )رقم  حديث األنصار مسند باقي: أحمد اإلمام ، مسند(1233)رقم  حديث الطالق كتاب:  النسائي سنن(  4)

 · 6اآلية  من الطالق سورة(  5)

 · 6اآلية  من الطالق سورة(  1)

 · 5/935: السبيل  منار·  414، 314، 513/  : المغني  انظر(  2)

 ·   7/3: المربع  الروض حاشية عن نقال  (  3)
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 · 6اآلية  من الطالق سورة(  4)

 · 6اآلية  من الطالق سورة(  5)

 · 173ص:  الوهاج السراج·   5/36: المهذب (  6)

 ·(  361)رقم  حديث الطالق كتاب:  الموطأ(  1)

 ·   6/ 9: القرآن  ألحكام الجامع·   5/23: المجتهد  بداية(  2)

 · 5/756: المالكي  المدينة أهل فقه في الكافي(  3)

 · 17 -966/  : المحلى  انظر(  4)

 ·  95/63: الطبري  يرتفس·  332ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام انظر(  1)

 زوجها عنها المتوفى للحرة بأنواعها النفقة تجب ال)( 33 )المادة  الشرعية األحكام في وجاء·  5/33: الهداية  انظر(  2)

 · (حامال   أم حائال   كانت سواء

 · 332ص: الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  5/273: المدونة ·  121،   5/5: الجالب  البن التفريع(  3)

· (   25)رقم  حديث واللعان الطالق كتاب:  الترمذي ، سنن( 3925)رقم  حديث األنصار مسند باقي:  أحمد مسند(  1)

· (  722)رقم  حديث الطالق كتاب: داود أبي سنن· ( 4743، 2743، 733 )رقم  حديث الطالق كتاب:  النسائي سنن

 ·( 515 )رقم  حديث الطالق كتاب:  ماجة ابن سنن

 · 213/  : المغني  انظر(  2)

 · 176، 966، 766/  : المحلى (  3)

 · 3/672: المحتار  ورد المختار الدر·   3/6: الصنائع  بدائع(  1)

 · 3/672: المحتار  رد(  2)

 ·  5/26: المهذب (  3)

 · 2/263: القناع  كشاف·  814، 713/  : المغني (  1)

 · 5/273: المدونة ·  332ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام انظر(  2)

 · 122/ : الهندية  الفتاوى·  154، 233/ : الشخصية  األحوال في الشرعية األحكام شرح انظر(  3)

 · 864،  763ص:  الشخصية األحوال في الشرعية األحكام انظر(  1)

 · 77ص:  للخصاف النفقات كتاب انظر(  2)

 · 5/373: المدونة ·  5/39: التفريع (  3)

: المدارك  أسهل·  5/754: الدسوقي  وحاشية الكبير الشرح وانظر·  5/756: المالكي  المدينة أهل فقه في الكافي(  1)

 ·  5/52: خليل  مختصر على الخرشي·   5 /5

 · 6اآلية  من الطالق سورة(  2)

 ·  5/52: خليل  مختصر على الخرشي(  3)

 ·   7/3: والحاشية  المربع الروض(  4)

 · 314، 513/  : المغني (  5)

 · 913/  : المغني (  1)

 · 25، 2 /5: األخيار  كفاية·   5/36: المهذب ·  2/66: الطالبين  روضة(  2)

 ·( 8112،  292)، مسألة  176، 116/  : المحلى  انظر(  3)

 ·(  631)رقم  حديث الطالق كتاب:  الموطأ· (  2 9)رقم  حديث الطالق كتاب:  داود أبي سنن(  1)

 المدينة أهل فقه في الكافي·  515، 2 3ص:  الشخصية لألحوال الشرعية األحكام·  3/235: الصنائع  بدائع انظر(  2)

 · 6 5/3: المالكي 

 · 97ص: النفقات كتاب·  3/216: المحتار  رد·  233/ : الشخصية  األحوال في الشرعية األحكام شرح انظر(  1)

 ·  3/52: خليل  صرمخت على الخرشي(  2)

 ·  5 /5: المدارك  أسهل·  5/373: المدونة (  3)

 ·  5/26: المهذب (  4)

 ·(  352)رقم  حديث الطالق كتاب:  داود أبي سنن(  1)

 · 514،  313/  : المغني (  2)

 في الشرعية اماألحك شرح·  6  /3: المحتار  ورد المخار الدر·  5/23: الهداية ·  19ص:  النفقات كتاب انظر(  3)

 وكانت المرأة قبل من جاءت فرقة كل): الشرعية األحكام من( 653)المادة  في جاء·  1/354:  الشخصية األحوال

 ما طائعة فعلها عن أو بها الخلوة أو الدخول بعد ردتها عن ناشئة لفرقة للمعتدة تجب ، فال النفقة سقوط توجب بمعصيتها

 · (العدة بيت من تخرج لم إن السكنى لها تكون بفرعه، وإنما وأ زوجها بأصل المصاهرة حرمة يوجب

 · 5/973: المدونة (  4)
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 · 5 6/6: الوسيط ·  161،  5/16: المهذب  انظر(  1)

 · 3 1/  : المغني (  2)

 · 2/373: القناع  كشاف(  3)

 · 193ص:  الشخصية لألحوال المقارن الفقه انظر(  1)

 · 5/973: المدونة ·  2/23: المبسوط ·   6/16: األم ·  55/921: الفقهية  الموسوعة انظر(  1)

 ·  5/12: المذهب  التاج(  2)

:  النفقات كتاب· 6  /3: المحتار  ورد المختار الدر·  323/ : الشخصية  األحوال في الشرعية األحكام شرح انظر(  1)

 من جاءت فرقة كل): الشرعية األحكام من( 653) المادة في وجاء·  193ص:  الشخصية لألحوال المقارن الفقه·  19ص

 ، أو بها الخلوة أو الدخول بعد ردتها عن ناشئة لفرقة للمعتدة تجب ، فال النفقة سقوط ، توجب بمعصيتها وكانت المرأة قبل

 (وجهاز بيت من تخرج لم إن السكنى لها تكون وإنما بفرعه أو زوجها بأصل المصاهرة حرمة يوجب ما طائعة فعلها عن

· 

:  اإلسالم في األسرة أحكام·  بعدها وما 944، 933/ : الشخصية  األحوال في الشرعية األحكام شرح انظر(  2)

 · 263ص

 · 893، 3/723: المحتاج  مغني·   5/26: المهذب (  1)

 ·  3/12: خليل  مختصر على الخرشي(  2)

 · 2/932: الفروع  كتاب(  3)

 ·   3/3: اإلقناع ·  2/353: القناع  كشاف(  4)

 · 113/  : المحلى (  1)

 · 761،  5/66: الكتاب  شرح اللباب(  2)

 

 


