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  ملخص البحث

 ىق يف ىف يث ىث نث ﴿:أة شریكان في الحیاة الزوجیة قال تعالىالرجل والمر

 ] ٢١اآلیة : سورة الروم[ ﴾..  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق

قیامھ : ومن ھذه الحقوق. ولكل منھما حقوق وعلیھ واجبات یؤدیھا للطرف اآلخر

 مل خل  ﴿:بتحمل اإلنفاق على زوجتھ الذي یتجلى في قوامتھ علیھا قال تعالى

: سورة النساء[ ﴾..ىنمن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

  ؛ ]٣٤اآلیة 
ُوذلك حتى تستدام الحیاة الزوجیة وتستقر، إال أن الزوج  قد یعجز عن ذلك فیكون 
ًمعسرا والشریعة  ال تطالب الزوجة بالتكسب ألجل اإلنفاق وال ترضى بإیقاع الظلم 

  .علیھا
 ،  ونوع من ھنا جاءت أھمیة البحث في بیان أثر اإلعسار في فسخ عقد النكاح

الفرقة المترتبة على ذلك  من حیث  كونھا فسخ أو طالق ، ومدى أحقیة الزوج  في 
إضافة إلى أحقیة المرأة في . ًاإلمھال أو إیقاع الفرقة  حاال متى طالبت بھا الزوجة

ویخلص البحث  إلى جملة من . االستقالل بفسخ العقد إن لم یكن حاكم أو محكم
  :النتائج تتمثل فیما یلي

  .  اإلعسار ھو عدم القدرة على النفقة بمال وال كسب-
  نفقة الزوجة   واجبة على زوجھا، وھي تشمل الطعام والكسوة والسكنى بحسب  -

  .العادة والعرف
نشوزھا ولھ صور متعددة، وصومھا، :   األسباب المسقطة لنفقة الزوجة ھي-

منزل بغیر إذن الزوج، ًوإحرامھا بالحج أو العمرة تطوعا، وعمل المرأة خارج ال
  .وسفرھا لحاجتھا إال أن یأذن لھا زوجھا فیھ

  .ً  ال تسقط نفقة الزوجة بإعسار زوجھا دفعا للضرر عنھا-
 الرأي المختار في أقوال العلماء في  فسخ النكاح إلعسار الزوج  ھو  القول -

 للمودة ًبالفسخ،  إال أن األولى بالزوجة الصبر  والوقوف إلى جانب زوجھا حفاظا
  .والعشرة بینھما

  . الفرقة بإعسار الزوج  فسخ ولیست  بطالق على الرأي المختار من أقوال العلماء-
  یجوز للزوجة الفسخ بنفسھا مع اإلشھاد علیھ عند عدم حاكم ومحكم أو لعجز عن -

  .الرفع
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  :وتوصي الباحثة بـــ
حال إعسار الزوج    ضرورة تحلي الزوجة بالصبر وعدم اللجوء إلى فسخ العقد -

ًحفاظا على كیان األسرة وحسن العشرة بینھا وبین زوجھا، واستحضار قول هللا عز 

  ].١اآلیة : سورة الطالق[ ﴾ىب نب مب زب رب  يئ ﴿: :وجل

  ضرورة تفعیل دور لجنة إصالح ذات البین  في اإلصالح بین األزواج وإزالة -
  .ةأسباب الخالف والفرقة  ومنھا؛ إعسار الزوج  بالنفق

ّ  التكاتف البناء بین األقارب خاصة، وأفراد المجتمع عامة لدعم األسر التي تمر -
  . بشدة أو ضیق مالي
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Abstract 
Husband and wife are partners in marital life, Allah the 
Almighty says: {And of His signs is that He created for 
you from yourselves mates that you may find 
tranquillity in them; and He placed between you 
affection and mercy…} (٢١) Surat Ar-Room. 
Each of them has his/her rights and both of them have 
duties towards each other. From these duties; the 
husband must bear the responsibility for spending 
money on his wife, which is called (guardianship) and it 
is mentioned in the Holy Quran, Allah the Almighty 
says: {Men are in charge of women by [right of] what 
Allah has given one over the other and what they spend 
[for maintenance] from their wealth…} (٣٤) Surat An-
Nisaa. 
This is in order to keep their marital life going on and be 
settled. But, the husband could be unable to spend if he 
is insolvent. Sharia dose not oblige the wife to earn so 
as to be in charge of spending and does not accept her 
oppression. 
As a result of this, we come to the importance of the 
research in revealing the effect of insolvency in the 
annulment of marriage contract and the kind of 
consequential separation, whether if it is annulment or 
divorce. Also, revealing the husband’s right in delay or 
immediate annulment if the wife demanded it. In 
addition, the wife’s eligibility in being independent in 
breaking the marital contract if there is no judge or 
arbiter. 

Results 
The research concludes with a number of results as follows: 

١. Insolvency is inability to spend or earn money.  
٢. Wife’s expenses are imposed on her husband. They 

include; food, clothing, and housing according to 
customs and traditions. 

٣. Wife’s expenses are cancelled for some reasons that 
are: her disobedience and this has many forms such 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/Shariah
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as; her fasting or devoting herself to Hajj or Umrah 
voluntarily, going to work outside house or travelling 
for some needs without her husband’s permission.  

٤. Insolvency of husband cannot prevent him from his 
wife’s expenses. This is to avoid her suffering.  

٥. The chosen opinion of scholars in the annulment of 
marriage because of the insolvency of husband is, 
making annulment. But, here it is much better for the 
wife to be patient and stands by her husband for the 
sake of keeping love and intimacy between them.  

٦. Separation because of the insolvency of husband is 
called, annulment not divorce; as said by the chosen 
opinion of scholars.  

٧. The wife is allowed to make the annulment herself, 
while there are witnesses when there is no judge or 
arbiter, or there cannot be advocacy. 

Recommendations: 
The researcher gives some advice as follows; 
- If any husband is insolvent, his wife should be patient 

and not to decide annulment for the sake of keeping 
the family living in intimacy. She has to consider what 
Allah the Almighty says: {perhaps Allah w/ill bring 
about after that a [different] matter} (١) Surat At-
Talaaq. 

- The importance of activating the role of the committee 
of reconciliation in reconciling among husbands and 
wives and handling matters that cause separation 
such as, the insolvency of husband. 

- Effective cooperation between relatives in particular 
and community in general, is very important to 
support families that are suffering or having financial 
hardship. 
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  مقدمةال

وعلى آلھ  . الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین
  وبعد.. وأصحابھ الطاھرین ومن اتبعھم بإحسان  إلى یوم الدین

فقد اعتنت  الشریعة اإلسالمیة  بالمرأة المسلمة ، وأقرت بإنسانیتھا وجعلت لھا 
ًحقوقا منذ نشأتھا بنتا وأختا وزوجة وأما ً ً  وأعلت من شأنھا والتاریخ اإلسالمي .ً

یشھد بذلك على مر العصور، كما جعلت للرجل علیھا القوامة بما حباه هللا من قوة 

 حم جم يل ىل مل خل﴿:جسدیة وتحمل، وبما أنفق من مالھ قال تعالى

  ].٣٤اآلیة : سورة النساء[ ﴾..ىنمن خن حن جن يم ىم  مم خم

. لواجبات في الحیاة الزوجیةوالمرأة المسلمة لھا من الحقوق مثل ما علیھا من ا
والزوج   مكلف باإلنفاق علیھا ما دام عقد الزوجیة  . وھي راعیة في مملكتھا وبیتھا

ًقائما، إال أنھ قد تعتریھ  أوقات عصیبة یصبح فیھا معسرا وال یجد ما ینفق على  ًٌ
زوجتھ، فما موقف الزوجة من ذلك؟ وھل یحق لھا طلب الفسخ من زوجھا المعسر؟ 

  . ما سیتضح من خالل ھذا البحثوھذا
  :أھمیة البحث

أن اإلسالم كفل للمرأة المسلمة العیش بكرامة، وأوجب على الزوج نفقتھا • 
ًوكفایتھا، فإن عجز عن نفقتھا لم تجبر على البقاء معھ بل جعل لھا مخرجا یتمثل في  ُ

  .حقھا في طلب فسخ النكاح
  .فسخ النكاح   إلعسار الزوجمعرفة الرأي المختار في أقوال العلماء في • 

  :أھداف البحث
  .العجز عن اإلنفاق أو سداد الدین:  توضیح معنى اإلعسار وھو- ١
 بیان   األسباب المسقطة لنفقة الزوجة ومنھا النشوز وعرض لصوره  في وقتنا - ٢

  .المعاصر
  . بیان األحكام الشرعیة الخاصة بفسخ النكاح إلعسار الزوج، ومن لھ حق الفسخ- ٣
  :لدراسات السابقةا

من خالل بحثي للموضوع  وجدت بعض الدراسات التي تناولت بعض جوانب 
الموضوع  من زوایا مختلفة، ولیس بشكل مستقل یجمع شتاتھ كما في ھذا البحث 

  :ومنھا
وھو رسالة ماجستیر لمحمد . دراسة فقھیة مقارنة.  أثر اإلعسار في أحكام األسرة-

  . الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، األردنعطا جرید الشرفات، في كلیة
وھو رسالة ماجستیر لمحمد بن عبد .  اإلعسار وأثره في إسقاط الواجبات المالیة-

  .العزیز العمران،  جامعة اإلمام
وھو رسالة ماجستیر لفضل الرحیم .   أحكام اإلعسار المالي في الفقھ اإلسالمي-

  .ممحمد عثمان،  جامعة اإلما
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وھو . ً أحكام اإلعسار في الفقھ اإلسالمي مقارنا بأنظمة المملكة العربیة السعودیة-
  .بحث للشیخ أحمد عبدهللا الجعفري 

  :  خطة البحث
  :    انتظم البحث في مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة

  .في أھمیة الموضوع ، وأھدافھ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث: المقدمة
  .في بیان ألفاظ  عنوان البحث:   التمھید

  .المراد بنفقة الزوجة وحكمھا وما یتعلق بھا:  المبحث األول
  :   ویشمل ستة مطالب

  .المراد بنفقة الزوجة:    المطلب األول
  .حكم نفقة الزوجة:    المطلب الثاني
  .ًّاحتساب النفقة من الدین على الزوجة:     المطلب الثالث
  .ق بین نفقة الزوجة والقریبالفر:    المطلب الرابع

  .تقدیم نفقة الزوجة على حج الفریضة للزوج:     المطلب الخامس
  .مسقطات  نفقة الزوجة:      المطلب السادس

  .أثر اإلعسار في فسخ النكاح:   المبحث الثاني
  :    ویشمل أربعة مطالب

  .سقوط نفقة الزوجة بإعسار الزوج:     المطلب األول
  .فسخ النكاح بإعسار الزوج: ثاني    المطلب ال

  الفرقة بإعسار الزوج  فسخ أم طالق؟:     المطلب الثالث
  .وقت فسخ النكاح:     المطلب الرابع

  .ففیھا أبرز النتائج  والتوصیات التي خلصت إلیھا من خالل البحث:  وأما  الخاتمة
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  متهيد

  يف بيان ألفاظ عنوان البحث

  معنى اإلعسار

وأعسر الرجل أضاق والمعسر نقیض الموسر وأعسر فھو معسر . تقاراالف: اإلعسار
ًوقد عسر األمر عسرا فھو عسیر . ُوالعسر ضد الیسر . ُصار ذا عسرٍة وقلة ذات ید

  .ویوم عٍسر وعسیر شدید..
ُافتقر والصحیح أن اإلعسار المصدر وأن العسر : وقیل. ُ وأعسر صار ذا عسرة

  حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط  مض خض   ﴿وفي التنزیل . االسم

  ]٢٨٠اآلیة : سورة البقرة[  ﴾ جك مق

والعسرة قلة ذات ]. ٧اآلیة :  الطالقسورة[ ﴾اك يق ىق يف ىف ﴿:  وقال تعالى

ُالید والعسر بالضم من اإلعسار وھو الضیق
١.  

  .٢اإلعسار ھو عدم القدرة على النفقة بمال وال كسب: وفي االصطالح
أو . بأنھ العجز عن اإلنفاق أو سداد الدین: "ّوعرف مجمع الفقھ اإلسالمي اإلعسار

  .ھو زیادة دیونھ والتزاماتھ على ثروتھ ودخلھ
ویختلف اإلعسار عن اإلفالس في أن اإلعسار یكون عن دین أو فقر، في حین أن 

فالدین یالزم اإلفالس، بینما ال یالزم . ًاإلفالس یكون عن دین فقط، أو دین وفقر معا
  .٣"اإلعسار ضرورة

  ى الفسخمعن

ُالضعف والجھل والطرح وإفساد الرأي والنقض فسخ الشيء : ٤الفسخ في اللغة ُ
التفریق، وقد فسخ الشيء إذا : والفسخ. نقضھ فانتقض: ًیفسخھ فسخا فانفسخ

. ، وقد فسخھ، إذا نقضھ)انتقض : انفسخ العزم والبیع والنكاح( ومن المجاز.. ّفرقھ
  .ھأزال المفصل عن موضع: وفسخ یده كمنع

وكلھا معاني مترادفھ . فالمعنى اللغوي للفسخ یدور حول النقض والتفریق والزوال
  .تدل على الفرقة والزوال

                                                           

عسر،  المحكم والمحیط األعظم   للمرسي : باب) ٥٦٣/ ٤(لسان العرب البن منظور : انظر ) ١
 .العین والسین والراء: باب ) ٤٧٤/ ١(
  ).١٠٥/ ٢٠(ع ، المجمو )٤٨٦/ ٢(اإلقناع للشربیني : انظر )  ٢
 .٦٤٣مجلة  مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة  العدد السابع ص  ) ٣
فصل العین ، تاج العروس من  ) ٣٢٩/ ١(القاموس المحیط لمحمد الفیروز آبادي : انظر ) ٤

 .فسخ: الباب ) ٣١٩/ ٧( جواھر القاموس  للحسیني 
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  :١والفسخ عند الفقهاء له عدة  تعاریف

.  ّرد  شيء واسترداد مقابلھ: ّالفسخ  لفظ ألفھ الفقھاء ومعناه : قال  الزركشي
  .بأنھ  حل ارتباط  العقد: ّوعرفھ ابن نجیم

  .٢فسخ العقد رفعھ من األصل كأن لم یكن: ل وقی
ُوھذا التعاریف وإن كانت تعطي المعنى العام للفسخ إال أن فسخ النكاح إلعسار 

فھي التي ترفع أمرھا للقاضي وتطلبھ فسخ . الزوج إنما ھو برغبة الزوجة وطلبھا
                                             .                                     عقد نكاحھا لتضررھا بإعسار زوجھا

  
قبل الحدیث عن أثر اإلعسار البد من بیان المراد  بنفقة الزوجة  وحكمھا، ومواضع 

  .سقوطھا لیتضح بعد ذلك أثر اإلعسار بھا في فسخ النكاح

  اطب اول

زوا  رادا  

  : المراد بنفقة الزوجة

ُ ما ینفق من:النفقة لغة  ّ ٌ الدراھم ونحوھا، ورجل منفاق بالكسرُ ّ ِ كثیر النفقة لما : ٌ

  .٣یصرف من الدراھم وغیرھا
ًكفایة من یمونھ خبزا وأدما وكسوة  ومسكنا وتوابعھا: ً وشرعا ً ً"٤.  

، فخرج بما بھ قوام معتاد ٥النفقة  ما بھ قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف: "وقیل
ُاآلدمي، وما ھو سرف ، فال یسمى شيء من ًغیر اآلدمي، وما لیس معتادا في حال 

  .٦"ٌوھذا الحد شامل للكسوة والطعام والسكنى. ًذلك نفقة شرعا
  : ًإذا نفقة الزوجة تشمل ثالثة أمور

  .السكنى: الكسوة، والثالث: الطعام، والثاني: األول
ُفھو ما یؤكل من خبز أو قمح أو غیره؛ على مجرى عادة أھل : أما الطعام أو القوت

  حلھم، وإدام؛ من أدھان أو مرق أو غیرھما م
وإذا كان القوت الواجب للزوجة بحسب العادة والعرف فإنھ ٧على مقتضى عادتھم،

  .یختلف من مكان لغیره وكذا من زمن آلخر

                                                           

  ).١/٢٩٢(، األشباه والنظائر البن نجیم  )٣/٤٧(یة  للزركشي المنثور في القواعد الفقھ ) ١
  ).٢/٢٩٥(بدائع الصنائع  ) ٢
 ).٤٣٢/ ٢٦(، تاج العروس )١/١١٩٦(القاموس المحیط : انظر ) ٣
 ).٤٠١/ ٤(كشاف القناع  ) ٤
ًالسرف لیس بنفقة شرعا ) ٥ . ُوالمراد منھ الزائد على المعتاد من الناس في نفقتھم المستلذة. ّ

 ).٢٢٨/ ١(شرح حدود ابن عرفة 
 ).١/٢٢٨،٢٢٧(المرجع السابق  ) ٦
  ).٢/٤٧٧( بلغة السالك ألقرب المسالك : انظر ) ٧
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: - رحمھ هللا - ١قال ابن تیمیة. وتعتبر العادة بقدر وسع الزوج وحال الزوجة
اء أن نفقة الزوجة مرجعھا إلى العرف، والصواب المقطوع بھ عند جمھور العلم"

ًالمعروف ینفي تقدیرھا ولم یكن تقدیرھا معروفا في " ولیست مقدرة بالشرع؛ بل
 وتختلف أحوال البالد ٢"  وال الصحابة وال التابعین وال تابعیھمزمن النبي 

سورة [ ﴾خصمص حص ﴿:واألزمنة وحال الزوجین وعادتھما؛ فإن هللا تعالى قال

  .٣)"خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: (وقال النبي ] ١٩یة اآل: النساء
فاألكل والشرب وھما من ضرورات الحیاة تجب للزوجة بحسب ما جرت بھ عادة 

فبعضھم یكتفي باألكل مرة واحدة في الیوم " بلدھا، والناس یختلفون في ذلك، 
ضھا یأكلون واللیلة، وھذا في بعض البالد سیما الفقراء والضعفاء ونحوھم، وفي بع

أكلة في النھار، وأكلة في اللیل، وكأن ھذا ھو المعتاد غداء وعشاء، : كل یوم أكلتین
أكلتان كل : ًھذا ھو الذي كان معروفا في القرون الماضیة بین المسلمین وغیرھم

  .یوم
أكلة في الصباح، وأكلة في : جاءت ھذه األزمنة المتأخرة فصاروا یأكلون ثالث أكالت

  .ًقریبا من بعد الظھر، وأكلة في اللیلوسط النھار 
ّفالنفقة تكون على عرف أھل كل بلد، فإذا كانوا یأكلون أكلتین وفر لھا أكلتین، وإذا  ُ

ّكانوا یأكلون ثالثا وفر لھا الثالث ً".٤  
على الدوام، وھي معتبرة "وأما الكسوة فالواجب لھا ما تحتاج إلیھ لحفظ البدن 

 فلھا في كل عام كسوة تزید في الشتاء بما البد ٥،"شرعًبكفایتھا، ولیست مقدرة بال
  .لھا منھ

وألن المرأة ال تستغني "وكذا المسكن یجب للزوجة وھو من المعاشرة بالمعروف، 
  عن المسكن لالستتار عن العیون، وفي 

  .٦"التصرف، واالستمتاع، وحفظ المتاع

ب اطا  

زوا  م  

واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة واإلجماع . فقة الزوجة على وجوب ن٧اتفق العلماء
  . والمعقول

                                                           

  ).٣٨٢/ ٣( الفتاوى الكبرى  البن تیمیة : انظر ) ١
  ).٣٥٨/ ٤(ّإعالم الموقعین البن قیم الجوزیة  ) ٢
 . في أھلھخدمة الرجل: باب ) ٧/٦٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٣
  ).١٨/ ٧٢(شرح أخصر المختصرات، عبدهللا بن جبرین  ) ٤
  ).١١/٣٥٤( المغني  ) ٥
  ).١٠٨/ ٢٠(، تكملة المجموع  )٣٥٥/ ١١( المغني  ) ٦
، المغني )٣/٤٢٦(، أسنى المطالب  )٢/٤٧٦(، بلغة السالك  )٤/١٩٤(البحر الرائق : انظر ) ٧
)١١/٣٤٧.( 
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  : أما الكتاب فآیات منها

 يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ﴿:قولھ تعالى/ ًأوال

  ].٧اآلیة : ورة الطالقس[ ﴾..يثىث نث مث  زث رث

" لینفق ، فلینفق" وردت صیغة األمر في اآلیة الكریمة في قولھ : وجه الداللة

ًلوجوب فدلت  على وجوب نفقة الزوجة على زوجھا سواء أكان موسرا أم واألمر ل
  ً.معسرا

 مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ ﴿:قولھ تعالى/ ًثانیا

  ].٢٣٣اآلیة : سورة البقرة [ ﴾ جخمخ مح  جح مج حج

وإنما نص " ّ بین سبحانھ أن على المولود لھ وھو الزوج نفقة زوجتھ،:وجه الداللة

  ال الوالدة لیدل على وجوب نفقة الزوجات ح
على أن النفقة تجب لھا حال اشتغالھا عن االستمتاع بالنفاس لئال یتوھم متوھم أنھ 

  .١"ال یجب لھا

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿:قولھ عز وجل/ ًثالثا

 ].٣٤اآلیة : سورة النساء[ ﴾..ىنمن خن حن

لیھم من  جعل هللا القوامة للرجال على نسائھم وإنما ذلك لما أوجب ع:وجه الداللة

  .النفقة لھم فدل على وجوبھا

  :وأما السنة فمنها

اتقوا هللا في : (  خطب الناس، فقالما روى جابر بن عبدهللا، أن رسول هللا /  ًأوال
النساء، فإنھن عوان عندكم، أخذتموھن بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا، 

  .٢)ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف

ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن " صلى هللا علیھ وسلم :  في قولھ:ةوجه الدالل

  .أي أن المرأة الرجل حق النفقة والكسوة بالمعروف، فدل على وجوبھا" بالمعروف
یا رسول هللا، إن أبا سفیان :  فقالتحدیث ھند لما جاءت إلى رسول هللا / ًثانیا

خذي ما یكفیك : ( فقال.ٌرجل شحیح، ولیس یعطیني من النفقة ما یكفیني وولدي
  .٣)وولدك بالمعروف 

                                                           

 ). ٩٥/ ٢٠( تكملة المجموع  ) ١
حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأبو داود في : ، باب )٢/٨٩٠(أخرجھ مسلم في صحیحھ  ) ٢

 .صفة حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم: باب ) ٢/١٢٢(سننھ 
 .١٠سبق تخریجھ  ص  ) ٣
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دلیل على وجوب النفقة لھا على زوجھا، ..  خذي ما یكفیك في قولھ :وجه الداللة

  .١وأن ذلك مقدر بكفایتھا

 فاتفق أھل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجھن، إذا كانوا :وأما اإلجماع

  .٢بالغین، إال الناشز منھن

و أن المرأة محبوسة على الزوج، یمنعھا من التصرف واالكتساب،  فھ:وأما المعقول

  .٣فال بد من أن ینفق علیھا، كالعبد مع سیده

  اطب اث

زوا  ندن ا ب اا  

إلى أنھ إذا كان للزوج على زوجتھ دین، وأراد أن یحتسب ٤ذھب  جمھور العلماء 
وأما إذا لم . ن كانت موسرة بالدین لوجوبھ علیھا إ٥علیھا بدینھ مكان النفقة فلھ ذلك

تكن موسرة، بأن كانت فقیرة الحال فال یحتسب علیھا بدینھ من نفقتھا؛ ألن في ذلك 
  .ًضررا علیھا وقضاء الدین إنما یكون بما فضل عن الكفایة

راب اطا  

  ارق ن  ازو وارب

ّمتى سلمت نفسھا للزوج ألنھا إنما تجب  على وجوب نفقة الزوجة  ٦اتفق العلماء

 وھذا بخالف نفقة القریب التي تجب على سبیل المواساة ٧على سبیل المعاوضة
وھناك عدة فوارق أخرى . وھذا أول فارق بین نفقة الزوجة ونفقة القریب. والصلة

  :ھي

                                                           

  ).٣٤٨ / ١١( المغني  ) ١
 ١١٠اإلجماع البن المنذر ص ) ٢
  )٣٤٨/ ١١( المغني  ) ٣
 ٥١٤/ ٢(، الشرح الكبیر  للدردیر  )٤/١٨٧(، التاج واالكلیل  )٤/١٩٢(ائق البحر الر: انظر ) ٤
  ). ٤١٦/ ٤( ، كشاف القناع )
إذا أراد القاضي أن یحتسب نفقتھا من دینھا فلھ ذلك، ألن الدینین من جنس واحد فتقع  ) ٥

َوھي اقتطاع دین من دین  " -المقاصة سائر الدیون كما في - ٣١٤ّالقوانین الفقھیة البن جزي  ص"َ
إال أن في سائر الدیون تقع المقاصة تقاصا أو لم  یتقاصا وھنا یحتاج إلى رضا الزوج لوقوع 
المقاصة ؛ ألن دین النفقة أنقص من سائر الدیون لسقوطھ بالموت بخالف سائر الدیون، فكان دین 

البحر الرائق . ًاًالزوج أقوى فیشترط رضاه بالمقاصة كما لو كان أحد الدینین جیدا واآلخر ردیئ
)٤/١٩٢.(   
، المبدع  )٤٢٦/ ٣(،أسنى المطالب )٤٧٧/ ٢(، بلغة السالك  )١٩٤/ ٤(البحر الرائق : انظر ) ٦
)٨/١٦٢.( 
. ألنھا مقابل بذلھا لنفسھا، فھي لما بذلت نفسھا لھ لالستمتاع بھا استحقت على ذلك النفقة ) ٧

 ).١١/ ٧٢( شرح أخصر المختصرات 
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ّ، وأما القریب فتسقط نفقتھ بمضي ١ أن نفقة الزوجة ال تسقط بمضي الزمان- ٢
  .مانالز
ّ أن نفقة الزوجة مقدرة بحال الزوجین، ونفقة القریب مقدرة بالكفایة- ٣ ّ.  
 أن شرط نفقة القریب إعساره وزمانتھ، ویسار المنفق، بخالف نفقة الزوجة - ٤

، وال تجب مع اإلعسار ٣ًسواء أكان الزوج موسرا أم معسرا٢.فتجب لھا بكل حال
  . للقریب

د ما دام النكاح موسرة كانت أو معسرة، بینما  أن نفقة الزوجة تجب على التأبی- ٥
  .٤نفقة القریب  تجب للحاجة 

 إذا دفع الزوج إلى زوجتھ نفقة شھر ثم ضاعت قبل تمام الشھر، فلیس علیھ نفقة - ٥
ُبخالف نفقة القریب فإنھ یجبر على نفقة أخرى لتمام . أخرى حتى یمضي الشھر

نما ذلك ألنھا تجب للمحتاج وقد تحققت وإ. ُالمدة التي أخذ لھا إذا حلف أنھا ضاعت
َبینما وجوب نفقة الزوجة لیس معلوال بالحاجة بدلیل أنھا . الحاجة إلى نفقة أخرى

ًتجب للموسرة، وقد جعلت عوضا عن االحتباس في جمیع الشھر فال یلزمھ عوض  ِ
  .٥آخر في ھذه المدة

  .٦"شتركانُأن نفقة الزوجة ال تتبعض، الستحالة أن یتحملھا زوجان م "- ٦

  اطب اس

  دم  ازو   ار زوج

واستدلوا لذلك بأدلة ٨ على تقدیم نفقة الزوجة على حج الفریضة للزوج٧اتفق العلماء
  .من السنة والمعقول

 عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ُ فقد روي عن عبدهللا بن عمرو :أما السنة

   ١).ّ أن یضیع من یقوتًكفى بالمرء إثما: ( قال

                                                           

: انظر.تسقط بمضي الزمان قبل فرض القاضي والتراضي بین الزوجین : یفةوعند أبي حن ) ١
  ).٣٤٥/ ١١(، حاشیة البجیرمي  )٣١٥/ ٥(حاشیة ابن عابدین 

  ).٨١/ ٦(الذخیرة : انظر ) ٢
 .إال أنھا تسقط بإعسار الزوج عند المالكیة والظاھریة كما سیأتي في المبحث الثاني ) ٣
  ).٤/٢٥(بدائع الصنائع : انظر ) ٤
  ).٤/٢٥(بدائع الصنائع : انظر ) ٥
  ).٤٥٣/ ١١(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٦
،  )٢/٧( ، حاشیة الدسوقي  )٢/٤٦٢( ، حاشیة ابن عابدین )٣٣٨/ ٢( البحر الرائق: انظر ) ٧

  ).٢٨٦/ ٣(، االنصاف  )١٧٢/ ٣( ، الشرح الكبیر البن قدامة  )٤٦٤/ ١(مغني المحتاج 
ّیة القول في ذلك ؛ فتقدم النفقة على القول بالتراخي، ویقدم علیھا الحج على القول ّفصل المالك ) ٨ ُّ

 فإذا كان عنده عشرة ریاالت إذا تركھا للزوجة ال یقدر -بالفوریة ولو خشي التطلیق علیھ في غیبتھ
الم  م-. ّعلى الحج وإن حج بھا طلقت علیھ الزوجة لعدم النفقة فإنھ یحج بھا على القول بالفور

، شرح مختصر  )٢/٥٢٠(حاشیة الدسوقي . یخش على نفسھ عند مفارقتھا الزنى بھا أو بغیرھا
 ).٢/٢٨٥(خلیل 
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 أن الزوج لو ترك زوجتھ دون نفقة تكفیھا إلى حین رجوعھ من الحج :وجه الداللة

ّلذا قدمت نفقتھا على الحج. ّفقد ضیعھا ُ.  
فھو أن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا وتلزمھ مؤنتھا، فالنفقة : "وأما المعقول

  .٢"تتعلق بھا حقوق اآلدمیین وھم أحوج وحقھم آكد

دساب اط  

زوا  تط  

ّذكرنا فیما سبق أن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا متى مكنتھ من االستمتاع بھا، 
  .ومتى منعتھ ألي سبب من األسباب سقطت نفقتھا

  :واألسباب المسقطة لنفقة الزوجة ھي

  .٣نشوز الزوجة: ًأوال

تفعت علیھ، وخرجت  ھي المرأة  التي نشزت على زوجھا أي أبغضتھ وار:الناشز
ْعن طاعتھ، والمصدر النشوز، واشتقاقھ من النشز، وھو ما ارتفع من األرض قال . ّ

   ]. ٣٤اآلیة : سورة النساء[ ﴾..ٰذ يي  ىي مي﴿: هللا  عز وجل

فإن . عصیان الزوج والترفع عن مطاوعتھ، ومتابعتھ: والمراد بنشوز المرأة ھو
  .٤النشوز ھو االرتفاع

  : وللنشوز صور منھا. ًشزا سقطت نفقتھاومتى كانت الزوجة نا
ّإذا تغیبت المرأة عن زوجھا، أو أبت أن تتحول معھ إلى منزلھ، أو إلى حیث یرید "-

فإن هللا . من البلدان وقد أوفاھا مھرھا، فال نفقة لھا؛ ألنھا ناشزة، وال نفقة للناشزة

 ٰى ٰر﴿: تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظھا في الصحبة بقولھ تعالى

ُفذلك دلیل على أنھ تمنع  كفایتھا في النفقة بطریق ]. ٣٤اآلیة : النساء[ ﴾ٌّ

األولى؛ ألن  الحظ في الصحبة لھما وفي النفقة لھا خاصة، وألنھا إنما تستوجب 
  .٥"النفقة بتسلیمھا نفسھا إلى الزوج وتفریغھا نفسھا لمصالحھ

                                                                                                                                                      

،  )١١/٣٦(في صلة الرحم ، وأحمد في المسند : باب ) ٢/٥٩(اخرجھ أبو داود في سننھ  ) ١
 .حدیث صحیح: قال  شعیب األرنؤوط. النفقة: باب ) ١٠/٥١(وابن حبان في صحیحھ 

  ).١٧٢/ ٣( الشرح الكبیر البن قدامة  ) ٢
 ٤٣٣/ ٣(، أسنى المطالب  )١٩١/ ٤( ، شرح مختصر خلیل  )١٩٤/ ٤( البحر الرائق : انظر ) ٣
 ).١١/٣٤٨(، المغني )١٦٨/ ٥(، مغني المحتاج )
  ).٥٠/ ١(نشز، طلبة الطلبة،  لعمر بن محمد النسفي : ، باب )١٥/٣٥٤(تاج العروس : انظر ) ٤
  ).١٨٦/ ٥(سوط للسرخسي المب ) ٥
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ط حقھا في النفقة؛ ألن لھ أن تخرج  من البیت بدون إذن الزوج،  فحینئٍذ یسق " -

 يل ىل مل خل  ﴿: : علیھا حق السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى

   ].٣٤اآلیة : سورة النساء [ ١"﴾
سنذھب إلى مكة ألداء العمرة فأبت، أو : ًأن تأبى السفر معھ، فإذا قال لھا مثال "-

ارة صدیق أو   فأبت، أو نذھب لزی-ً  مثال -سنذھب إلى الریاض لمتابعة معاملة 
قریب فأبت، فلیس لھا نفقة، إال إن كانت قد اشترطت عند العقد أال یسافر بھا، فإن 

إذا دعاھا إلى فراشھ : أي : لھا النفقة، ومن النشوز أن تأبى المبیت عنده في فراشھ
ٍوأبت، فإنھا تسقط نفقتھا؛ ألنھا منعت زوجھا من حق یلزمھا، فسقط حقھا وھي 

  .٢"آثمة
وفي عصرنا ھذا الذي تعددت فیھ . عمل المرأة خارج المنزل: ًور أیضا  ومن الص-

ألنھ . مجاالت عمل المرأة ، إذا خرجت الزوجة للعمل بإذن زوجھا فال تسقط نفقتھا
وأما إن كان خروجھا بغیر إذنھ فال نفقة . ھو من أذن لھا فاسقط حقھ في االحتباس

  .لھا
ً، فما یعده الناس نشوزا فھو ٣رفعلى أنھ ال بد من ضبط وصف النشوز بالع"  

  كذلك، وما ال فال، وفي عصرنا الحاضر ال یعد
ًخروج الزوجة للعمل نشوزا لعموم البلوى بھ في نساء الیوم، خصوصا إذا صرح  ً

  .٤"الزوج باإلذن
وصور النشوز كثیرة وضابطھا أنھا كل أمر ترتكبھ الزوجة على غیر رضى من "

  .٥" قد أمرھا بھ أو أذن لھا فیھزوجھا بشرط أن ال یكون الشارع
ًو إسقاط  نفقة الناشز  لیس أمرا حتمیا یجب على الزوج فعلھ إذا نشزت، بل " ً

  .٦"األولى لھ اإلنفاق علیھا

  .٧حبس المرأة: ًثانیا

. ًإن حبست المرأة ولو ظلما فال نفقة لھا زمن حبسھا لفوات التمكین المقابل للنفقة
  سھا ألن حقھ وللزوج البیتوتة معھا في حب"

                                                           

 ).٩/ ٣٣٦(شرح زاد المستقنع  ) ١
  ).٤٣٤/ ١٢(الشرح الممتع : انظر ) ٢
الحدود األنیقة . ّما استقرت علیھ النفوس بشھادة العقول وتلقتھ الطبائع بالقبول : العرف  ) ٣

 ).١/٧٢(لزكریا األنصاري 
مزیني، من موقع الملتقى الفقھي خالد ال/ نفقة الزوجة في ضوء متغیرات العصر، للدكتور ) ٤

http://www.fiqh.islammessage.com                                                      
                                                                                                                        net.islamweb.fatwa.www://httpموقع إسالم ویب  ) ٥
                                                                                     net.islamweb.fatwa.www://httpموقع إسالم ویب  )  ٦
، )٥/١٦٩(، مغني المحتاج  )١٩٣/ ٤( ، التاج واإلكلیل  )٥٣/ ٣( تبیین الحقائق : انظر ) ٧

 ).٤/٤١٣(كشاف القناع 
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  .١"ثابت في البیتوتة معھا فال یسقط بحبسھا
وأما إن كان منعھا . ًولو حبسھا الزوج بدینھ؛ فتسقط نفقتھا إن منعتھ حقھ عنادا

  .إلعسارھا فال تسقط نفقتھا
  :تتمة

إن حبست الزوجة زوجھا على حق من حقوقھا كصداق ونحوه فلھا النفقة عند 
  .  ٣ والمالكیة ٢الحنفیة
ًان معسرا كانت ظالمة لھ مانعة لھ من التمكین، فال نفقة لھا مدة حبسھ عند فإن ك

ًوأما إن كان الزوج  قادرا على أداء ما حبستھ علیھ . الحنابلة، ألن المانع من جھتھا
  .٤من حقوقھا لمنعھ بعد الطلب، فلھا النفقة مدة حبسھ إذا كانت باذلة للتمكین

  .٥صوم المرأة : ًثالثا

ّفإن قضاء رمضان موسع، خاصة وأن هللا عز وجل "لمرأة القضاء، إذا صامت ا

  ].١٨٥اآلیة : سورة البقرة[ ﴾ ختمت حت  جت هب ﴿ :یقول

 فإن صامت و ٦"ُ فأوجب على من أفطر لعذر عدة من أیام أخر، ولم یلزم بأیام معینة
  .وإال فال. كان وقتھ متسع  بغیر إذن زوجھا فتسقط نفقتھا

یر إذنھ،  فتسقط نفقتھا وللزوج  تفطیرھا، ألن حقھ واجب ًوأما  إن صامت نفال بغ
  .وھو مقدم على التطوع

وكذا صوم نذر وكفارة فتسقط نفقتھا ولو بإذنھ، ألنھا فوتت على زوجھا حقھ من 
  .االستمتاع باختیارھا، وألن النذر صدر من جھتھا

  .٧إحرام المرأة بحج أو عمرة: ًرابعا

نافلة بال إذن زوجھا، فتسقط نفقتھا، وأما إحرامھا إذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة 
ألنھا فعلت . بحجة اإلسالم أو عمرتھ فغیر مسقطة للنفقة إن أحرمت في الوقت

  .الواجب علیھا بأصل الشرع كصیام رمضان

                                                           

 ).٤١٣/ ٤(كشاف القناع  ) ١
، الفتاوى الھندیة )٤/١٩٧(البحر الرائق : انظر. ألن االحتباس فات لمعنى من جھة الزوج ) ٢
)١/٥٥٢.(  
 ).٤/١٩٢(التاج واإلكلیل : انظر ) ٣
  ).٤/١٤٤(اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل : انظر ) ٤
، )٤١٣/ ٤( ، كشاف القناع )١٧٢/ ٥( ، مغني المحتاج  )٣٢٥/ ٣(أسنى المطالب : انظر ) ٥

لبحر ا: انظر. وعند الحنفیة الصوم غیر مسقط لنفقتھا لوجود االحتباس،  وھو وجھ عند الشافعیة
  ).٤/٧٩(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة على منھاج الطالبین )٢/١٦٠(، المھذب )٤/١٩٧(الرائق 

  ).٣٣٦/١١(شرح زاد المستقنع  ) ٦
،   )٤/١٩٥(، شرح مختصر خلیل  )٤/١٩٣(، التاج واإلكلیل  )٢٠/ ٤(بدائع الصنائع : انظر ) ٧

 ).٤/٤١٢،٤١٣( ف القناع ، كشا)١٧٢/ ٥( ، مغني المحتاج  )٤٣٥/ ٣(أسنى المطالب 
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  .١سفر المرأة: ًخامسا

إذا سافرت الزوجة لحاجتھا كزیارة وتجارة ونزھة ؛ سقطت نفقتھا ولو كان سفرھا 
وحالت بینھ وبین نفسھا، كأن . "وجھا، ألنھا فوتت التمكین ألجل نفسھابإذن ز

ًسافرت خمسة أیام أو شھرا ألجل أن تزور أقاربھا، أو تخدم أبویھا، أو تمرض أحد 
أبویھا أو إخوتھا، أو سافرت لحاجة تخصھا، ففي ھذه الحال حالت بین زوجھا وبین 

 في سعة من العیش، فھم یتغاضون والناس في ھذه األزمنة. نفسھا، وسقطت نفقتھا
  .٢"عن مثل ذلك

وھذا فیھ نظر؛ ألن المرأة لم تمنع  : "- رحمھ هللا-قال الشیخ محمد بن العثیمین 
زوجھا من نفسھا إال بعد أن أذن، فإذا أذن والحق لھ فإن حقھا ال یسقط، فلھا أن 

ضر؛ ألنھا إذا سافرت تطالبھ بالنفقة، ولكن ال یجب علیھ من النفقة إال مقدار نفقة الح
تحتاج إلى أجرة للذھاب وأجرة لإلیاب، وربما تكون البلد الثانیة المؤنة فیھا أشد، 

: والسعر فیھا أغلى، فال یلزمھ إال مقدار نفقة اإلقامة، إال إذا أذن بذلك ورضي، وقال
  .٣"َّأنا آذن لك، والنفقة علي، فھنا ال إشكال في إنھا تجب علیھ

. إذنھ في حاجة زوجھا فلھا النفقة، ألنھا سافرت في شغلھ ومرادهوأما إن سافرت ب"
ًوكذا لو  كان مسافرا معھا متمكنا من االستمتاع بھا؛ فال تسقط نفقتھا، ألنھا في  ً

  .٤"قبضتھ

                                                           

 ).٤/٤١٣( ، كشاف القناع )١٧١/ ٥( ، مغني المحتاج  )٤٣٥/ ٣(أسنى المطالب : انظر ) ١
 ).٧٢/١٧(شرح أخصر المختصرات  ) ٢
 ).٤٣٤/ ١٢(الشرح الممتع  ) ٣
  )٤/٤١٣(كشاف القناع : انظر ) ٤
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  املبحث الثاني

  أثر اإلعسار يف فسخ النكاح

  اطب اول

  وط  ازو ر ازوج

أن المعسر ھو الذي ال یقدر على النفقة بمالھ وال سبق وذكرنا معنى اإلعسار و
  :وقد اختلف العلماء في سقوط نفقة الزوجة بعسر الزوج إلى مذھبین. كسبھ

 إلى عدم سقوط نفقة الزوجة ٣ والحنابلة٢ والشافعیة١ ذھب الحنفیة:المذھب األول
  .بإعسار الزوج
  .الزوجة بإعسار الزوج إلى سقوط نفقة ٥والظاھریة٤ ذھب المالكیة:المذھب الثاني 

  :أدلة الفریقین

  : استدل القائلون بعدم سقوط نفقة الزوجة بإعسار الزوج بـالمعقول ومنھ
ًأن النفقة معاوضة وھي حق للزوجة تبقى دینا في ذمة زوجھا ومتى أیسر : ًأوال

  .  دفعھا لھا
  .لزوج فلم یسقط بإعسار ا٦أن نفقة الزوجة حق یجب مع الیسار واإلعسار: ً ثانیا

  :واستدل القائلون بسقوط نفقة الزوجة بإعسار الزوج بالكتاب  ومنھ 

وقولھ ]. ٢٨٦اآلیة : سورة البقرة[ ﴾ جخمخ مح جح مج  حج مث ﴿:   قولھ تعالى

   ].٧اآلیة: سورة الطالق[ ﴾ ىثيث نث مث  زث رث يت ىت ﴿: تعالى

كلفھ هللا عز ُأن ما لیس في وسع اإلنسان، وال آتاه هللا تعالى إیاه، فلم ی: "وجه الداللة

ّوجل إیاه، وما لم یكلفھ هللا تعالى فھو غیر واجب علیھ، فسقطت نفقة الزوجة 

  .٧"بإعسار الزوج
ًبأنا لم نكلف الزوج  النفقة  حال إعساره،  بل  تبقى دینا علیھ، ومتى : ُویناقش ھذا

  .أیسر دفعھا لھا

  :الرأي المختار

                                                           

  ).٤/٢٠٠(، البحر الرائق  )٤/٢٨(بدائع الصنائع : انظر ) ١
  ).٤/٨١(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة )٣/٤٢٦(أسنى المطالب : ظران ) ٢
 ).١١/٣٦٧(المغني : انظر ) ٣
  ).٤/١٩٥(، شرح مختصر خلیل  )١٩٢/ ٤( التاج واإلكلیل : انظر ) ٤
  ).٢٥٣/ ٩( المحلى باآلثار : انظر ) ٥
  ).٣٩٢/ ٩(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  ) ٦
 ).٢٥٤/ ٩(،  المحلى باآلثار  )٤/١٩٥(شرح مختصر خلیل  ) ٧
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ئلون بعدم  سقوط نفقة الزوجة بإعسار فالمختار في المسألة  ما ذھب إلیھ القا.. وبعد
إذ لو سقطت .  ُیضاف إلى ذلك أن فیھ رفع الضرر عن الزوجة. الزوج  لما ذكروه

نفقتھا بإعسار زوجھا لبقیت  بال نفقة   مدة إعساره وربما طالت المدة ، والنفقة 
  .حق لھا

  -وهللا أعلم  -

ب اطا  

   اح ر ازوج

  : في فسخ النكاح بإعسار الزوج إلى مذهبین اختلف العلماء

 إلى ٣ والحنابلة في الصحیح ٢والشافعیة على األظھر١ ذھب المالكیة :المذھب األول
   .٥النكاح بإعسار الزوج٤فسخ 

  . إلى عدم الفسخ ٨والظاھریة٧والحنابلة في روایة ٦ ذھب الحنفیة:المذھب الثاني

  :أدلة الفریقین

نكاح بإعسار الزوج بأدلة من الكتاب والسنة واألثر القائلون بفسخ ال ّاستدل
  .والمعقول

اآلیة : سورة البقرة[ ﴾ حبخب جب هئ مئ خئ ﴿: أما الكتاب فقولھ تعالى

٢٢٩.[  
في اآلیة الكریمة أن اإلمساك بالمعروف، ولیس اإلمساك مع ترك : وجھ الداللة

  .٩ًاإلنفاق إمساكا بمعروف، فیتعین التسریح

                                                           

  )..٥/٥٦١(، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل )٤/١٩٤(التاج واإلكلیل : انظر ) . ١
  ).٤/٨١(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة )٤/٨٦(إعانة الطالبین :  انظر ) ٢
  ).٩/٤٠٠(، اإلنصاف )٨/١٨٠(، المبدع شرح المقنع )١١/٣٦١(المغني :  انظر ) ٣
وعند الشافعیة والحنابلة لھا . ُلمالكیة  إن علمت  فقره  أو أنھ من السؤال لیس لھا الفسخعند ا ) ٤

مواھب الجلیل لشرح مختصر : انظر. ًالفسخ مطلقا سواء علمت بفقره أو لم تعلم أو افتقر بعد غناه
  ).١٣/٤٩١(، الشرح الممتع  )٤/٨٣(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة  )٥/٥٦٤.(خلیل

 .  مخیرة بین الصبر علیھ ، وبین فراقھفالمرأة ) ٥
  ).١/٢٩٤(، اللباب في شرح الكتاب  )٥/٣٤٢(المبسوط للسرخسي : انظر ) ٦
  ).٩/٤٠١(اإلنصاف : انظر ) ٧
بل یرى ابن حزم أنھ إذا أعسر الزوج بالنفقة وجب على الزوجة أن تنفق علیھ إذا كانت غنیة  ) ٨

"  حفخف جف مغ جغ:"  واستدل بعموم قولھ تعالى، وال ترجع علیھ بشيء من ذلك إن أیسر،

قال الشیخ  ) ٢٥٤/ ٩( المحلى .  ، والزوجة وارثھ،  فعلیھا نفقتھ بنص القرآن٢٣٣سورة البقرة 

على الوارث مثل : ، أي"مغ جغ : "ھذا قول ضعیف، وقولھ تعالى : -  رحمھ هللا-ابن عثیمین 

 ).٤٩٤/ ١٣(الشرح الممتع . ذلك للمرضع
  ).٣٦١/ ١١(ي المغن: انظر ) ٩
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أفضل الصدقة ما : ( قال أن رسول هللا حدیث أبي ھریرة / ١: وأما السنة فمنھا
إما أن : ، تقول المرأة )ترك غنى والید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول 

:  ؟ قالسمعت ھذا من رسول هللا : فقالوا یا أبا ھریرة.. تطعمني وإما أن تطلقني
  .١ال، ھذا من كیس أبي ھریرة

استنبطھا من الحدیث، وھذا قول : من كیسھ أي: أبي ھریرة  في قول :وجه الداللة

  .٢صحابي وھو حجة
  .٣)اطعمني وإال فارقني : امرأتك تقول: (قول النبي / ٢ 

  :فمنه: وأما األثر

ُما روي أن سعید بن المسیب سئل عن رجل ال یجد ما ینفق على أھلھ  قال/ ١ ُ :
ّیفرق بینھما   .٤نعم سنة: سنة ؟ قال: فقیل لھ. ُ

 فصار كروایتھ  أن قول الراوي سنة یقتضي سنة رسول هللا ":وجه الداللة

  .، فدل على الفرقة بإعسار الزوج٥"عنھ
 كتب إلى أمراء األجناد  في رجال غابوا عن نسائھم، ثبت أن عمر بن الخطاب/  ٢

ُفأمرھم أن یأخذوھم بأن ینفقوا أو یطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ُ
٦.  

فدل . ٧"ٌ إجبار على الطالق عند االمتناع من اإلنفاقأن أمر عمر :" ھ الداللةوج
  .على الفرقة بالعجز عن النفقة

  :وأما المعقول فمنه

  .٨ً شرع الفسخ دفعا لضرر المرأة ً:أوال
ُ إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فیھ أقل، ألنھ إنما ھو فقد لذٍة ً:ثانیا ُّ

َّن بدونھ، فألن یثبت بالعجز عن النفقة التي ال یقوم البدن إال بھا وشھوٍة یقوم البد

  .٩أولى

  : ونوقش ذلك  من وجهین

                                                           

 ).٥٣٥٥(وجوب النفقة على األھل والعیال : باب)  ٧/٦٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ  ) ١
 ).٤٩٢/ ١٣(الشرح الممتع : انظر ) ٢
وجوب : باب ) ٦/٥٣٥(، والبیھقي في السنن الكبرى  )١٦/٤٧٩(أخرجھ أحمد في المسند  ) ٣

 . )٣١٧/ ٣(إرواء الغلیل . وإسناده جید. النفقة للزوجة
الرجل ال : باب ) ٧/٤٦٩(، والبیھقي في السنن الكبرى  )١/٢٦٦(أخرجھ  الشافعي في مسنده ) ٤

  ). ٢٥٥/ ٢(خالصة البدر المنیر . وإسناده صحیح. یجد نفقة امرأتھ
  ).١١/٤٥٥(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٥
الرجل : باب)  ٧/٤٦٩(، والبیھقي في السنن الكبرى  )١/٢٦٧(أخرجھ  الشافعي في مسنده  ) ٦

  ).٧/٢٢٨(إرواء الغلیل . وإسناد رجالھ ثقات. ال یجد نفقة امرأتھ
  ).١١/٣٦٤(المغني  ) ٧
 ).٤/٨٦(إعانة الطالبین  ) ٨
 )١١٦/ ٢٠(، تكملة المجموع  )٣٦٢/ ١١( المغني  ) ٩
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 أن فوت المال وھو تابع في النكاح ال یلحق بما ھو المقصود منھ وھو :١أحدھما
  .التوالد، فال یقاس العجز عن اإلنفاق على العجز عن الجماع

ي االستمتاع؛ ألنھا ال تقدر على مثلھ من غیره  أن الخیار یثبت للمرأة ف:٢ والثاني
  .ولم یثبت لھا في النفقة؛ ألنھا تقدر على مثلھا من غیره

ُویجاب عنھ
  .بأن نفقة الزوجیة ال تقدر علیھا من غیره فاستویا:٣

  :واستدل القائلون بعدم الفسخ بإعسار الزوج بالكتاب والمعقول

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب ﴿: قول هللا تعالى/ ١: أما الكتاب فمنھ

  ].٧اآلیة : سورة الطالق [﴾ ىثيث نث مث  زث

فالزوج لم تحصل . ًأن من أعسر بالنفقة لم یؤت شیئا فال یكلفھ هللا ":وجه الداللة

  . فال تملك الزوجة معھ فسخ النكاح٤؛"منھ جنایة وال عدوان
تھ بأنا لم نكلفھ النفقة حال إعساره؛ بل دفعنا الضرر عن امرأ: ٥ونوقش ذلك

  .وخلصناھا من حبالھ لتكتسب لنفسھا أو یتزوجھا رجل آخر

اآلیة :  البقرةسورة[ ﴾جغمغ مع جع مظ حط  مض خض﴿ :عموم قولھ تعالى/ ٢

٢٨٠.[  

  .٦ أن اإلعسار یوجب أن ینظر بھ إلى المیسرة فقط ال فسخ النكاح:وجه الداللة

لذمة عائد إلى ما استقر ثبوتھ في ا )جغمغ مع جع(:  أن قولھ تعالى:٧ویناقش ذلك

وھي ال تستحق الفسخ بما استقر ثبوتھ في الذمة من ماضي نفقتھا، وإنما تستحقھ 
  .بنفقة الوقت الذي لم یستقر في الذمة فلم تتوجھ إلیھا اآلیة

 یفتقرون ولم یحدث أن - رضي هللا عنھم-ًفھو أن كثیرا من الصحابة : وأما األثر
ُأحدا منھم فسخت زوجتھ منھ ً٨.  

ًصحابة رضي هللا عنھم ما عجزوا عجزا مطلقا، بحیث ال بأن ال٩:ونوقش ذلك ً

إن الصحابیات الزوجات : جواب آخر، من قال: یتمكنون من بعض القوت، أو یقال 

                                                           

 )٤/٢٠٠(البحر الرائق : انظر ) ١
  ).١١/٤٦٥(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٢
  ).١١/٤٦٥(ھ الشافعي الحاوي في فق ) ٣
 ).٤٩٢/ ١٣(الشرح الممتع  ) ٤
  ).٢٠/١١٨(تكملة المجموع شرح المھذب  ) ٥
 ).٩/٢٥٤(، المحلى باآلثار  )٥/٣٤٢(المبسوط للسرخسي : انظر ) ٦
  ).١١/٤٥٦(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٧
 ).٤٩٣/ ١٣(الشرح الممتع :  انظر ) ٨
  ).١٣/٤٩٣(المرجع السابق  ) ٩
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تملك الفسخ، وال یجب علیھا الفسخ، وبینھما فرق، : ونحن نقول! لم یطالبن بالفسخ؟
  . یطالبن بالفسخ اقتنعن بما حصل، ولم-  رضي هللا عنھن-فیجوز أن نساء الصحابة 

  :وأما المعقول فمنه

  .١ أن في التفریق بینھما إبطال حق الزوج من كل وجھً:أوال
َّ أن النكاح ال یفسخ بعجز الزوج عن النفقة، كالدینً:ثانیا ُ

٢.  
فكذلك ال یثبت .  أنھ إذا لم یثبت للزوج الخیار بنشوزھا وعجزھا عن التمكینً:ثالثا

  .٣لعجزه عن مقابلھ
بأن النشوز لما سقط ما في مقابلھ من النفقة وجب أن یكون إعواز : ٤ونوقش ذلك

  .ُالنفقة یسقط ما في مقابلھ من االستمتاع
ُ أن مد الیسار إذا أعسر بھ الموسر لم یوجب الخیار كذلك مد المعسر إذا أعسر ً:رابعا ُ ُ

  .٥بھ لم تستحق بھ الخیار

  :٦ونوقش ذلك من وجهین

ُبإعساره فلم تملك الفسخ بما ال تستحقھ، ومد اإلعسار ُ أن مد الیسار یسقط :أحدھما
  .ال یسقط عنھ بإعساره فجاز أن تفسخ بما تستحقھ

ُ أنھ قد یقوم بدنھا إذا عدم مد الیسار بما بقي من مد اإلعسار، وال قوام :والثاني ُ ُ
ُلبدنھا إذا تعذر مد اإلعسار فافترقا ّ.  

. والماضیة دین ال تستحق بھ الفسخ. ماضیة، ومستقبلة:  أن للنفقة حالتینً:خامسا
  .٧والمستقبلة لم تجب فتستحق بھا الفسخ، فلم یبق سبب یستحق بھ الفسخ

والفسخ . بأن المرأة ال تفسخ بالماضي وال بالمستقبل وھذا صحیح: ٨ونوقش ذلك
  .إنما ھو بحال وقتھا دون ما مضى وما یستقبل

  : المسألةالمختار في

وبعد فإن المختار في المسألة ما ذھب إلیھ القائلون بفسخ النكاح بإعسار الزوج  لما 
إال أن األولى بالزوجة أن تصبر على . ذكروه من أدلة ، ومناقشة أدلة الفریق اآلخر

وتبحث عن عمل تقتات منھ وأبواب العمل كثیرة متنوعة في . إعسار زوجھا بالنفقة
  . ھا المرأة العمل داخل بیتھا أو خارجھزماننا؛ تستطیع مع

                                                           

 ).٤/١٩٤(، البحر الرائق )١/٢٩٤(اللباب في شرح الكتاب : ظران ) ١
  ).٣٦١/ ١١(المغني  ) ٢
 ).١٧٦/ ٥(مغني المحتاج  ) ٣
  ).١١/٤٥٧(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٤
  ).١١/٤٥٥(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٥
  ).٤٥٦/ ١١(المرجع السابق  ) ٦
  ).١١/٤٥٥(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٧
  ).١١/٤٥٧(ع السابق المرج ) ٨
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.                                                                                                                                            ، السیما إن كان بینھما أوالد وذریة ًوھذا كلھ حفاظا للمودة والعشرة بینھما
  - أعلم  وهللا-

  اطب اث

  ار ر ازوج  أم طق؟

ًّاتفق القائلون بحق المرأة في فسخ النكاح إلعسار الزوج بأنھ ال یكون إال بأمر 

ُّ؛ ألنھ محل اجتھاد فال تستقل بھ الزوجة، بل یفسخھ بنفسھ أو بغیره بعد ١الحاكم
  .٢ثبوت إعساره، أو یأذن لھا فیھ

ولیس بطالق، فال تنقص عدد الطالق وال یملك الزوج بعده والفرقة ھنا فسخ 
  .٤ والحنابلة٣مراجعتھا، عند الشافعیة

أن الفرقة ھنا طالق تنقص عدده، ویملك الزوج  مراجعة :  فقالوا ٥وأما المالكیة
  .زوجتھ إن أیسر في عدتھا

  :أدلة الفریقین

  :استدل القائلون بأن الفرقة بإعسار الزوج  فسخ بالمعقول 
َّأن الفرقة ھنا لعجز الزوج  عن الواجب لھا علیھ، أشبھت فرقة العنة " وھو  ُ
  . فتكون الفرقة فیھا فسخ ولیس طالق٦؛"ِّوالجب

  :واستدل القائلون بأن الفرقة بإعسار الزوج  طالق تنقص عدده بالمعقول
  .ُفي حصول الفرقة بالطالق، فتنقص عدده٧وھو أن العجز عن النفقة كاإلیالء

َ بأن العجز عن النفقة عیب بخالف اإلیالء، ألن المولى ال عیب بھ، ٨: ذلكونوقش ْ
َّوإنما قصد اإلضرار بزوجتھ فمنع، وأمر بأن یفيء أو یطلق ُ.  

  :المختار في المسألة

                                                           

ِّوال یجوز لھ التفریق إال أن تطلب المرأة ذلك ؛ ألنھ لحقھا ، فلم یجز من غیر طلبھا ) ١ المغني . ًّ
)٣٦٥/ ١١.(  
أسنى : انظر. ولیس لھا مع علمھا بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي وال بعده قبل اإلذن فیھ ) ٢

  ).٤٤٠/ ٣(المطالب 
  ).٤/٨٣(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة  )٢٠/١١٦(تكملة  المجموع  ) ٣
  ). ١١/٣٦٥(المغني  ) ٤
ًیملك الزوج رجعتھا إن وجد في العدة یسارا یقوم بواجب مثلھا . طلقة المعسر بالنفقة رجعیة ) ٥

ُوللزوجة إذ حصل یسر في عدتھا النفقة فیھا أي في العدة؛ ألن ... ال دونھ فال رجعة لھ. عادة
، بلغة السالك ألقرب )٢٠٠/ ٤(التاج واإلكلیل : انظر. نفقة دون البائن وإن لم یرتجعالرجعیة لھا ال

  ).٥/٥٧١(، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  )٢/٤٨٧(المسالك 
  ).١١/٣٦٥(المغني  )  ٦
  ).٤٤٠/ ٣(أسنى المطالب  ) ٧
  ).٣/٤٤٠(المرجع السابق  ) ٨
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فإن المختار في المسألة ما ذھب إلیھ القائلون بأن الفرقة بإعسار الزوج  .. وبعد
.                                                                                                                                                                           ھ من المعارضةفسخ ولیس طالق؛ لقوة دلیلھم وسالمت

  -  وهللا أعلم -

  :تتمة

  .ِّ ومحكم، أو لعجز عن الرفعالحكم فیما لو استقلت المرأة بفسخ النكاح لعدم حاكم
القائلون بأن المرأة لھا فسخ النكاح بإعسار زوجھا بالنفقة، علیھا أن  ترفع أمرھا 

. في الفسخ بعد ثبوت عجزه عن النفقة١للحاكم أو القاضي وھو بعد ذلك یأذن لھا
  .وھذا عند اإلمكان

بات اإلعسار عنده لفقد ًفإن لم تتمكن لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبھ ماال أو تعذر إث
  .٢الشھود أو غیبتھم، جاز لھا الفسخ بنفسھا مع اإلشھاد علیھ

راب اطا  

  وت  اح

إذا ثبت إعسار الزوج بالنفقة  فللزوجة المطالبة بفسخ النكاح ، وقد اختلف العلماء 
  :في وقت الفسخ إلى مذھبین

 ثم ٥ إلى إنظار الزوج  مدة،٤ولیھ والشافعي في أحد ق٣ ذھب المالكیة:المذھب األول
  .ُبعدھا یفسخ النكاح

 إلى عدم إنظار الزوج، بل ٧وھو أحد قولي الشافعي٦ ذھب الحنابلة،:المذھب الثاني
  .یكون الفسخ في الحال

  :أدلة الفریقین

  :ًّاستدل القائلون بإنظار الزوج المعسر مدة بالمعقول ومنھ
. ألن المكتسب قد ینقطع كسبھ ثم یعود وھو أن المعسر یؤجل ثالثة أیام :األول

  .٨ًوالثالث في حد القلة فوجب إنظاره ثالثا

                                                           

. جتھاد واختالف، فكان إلى الحاكم كالفسخ بالعنةوإنما توقف فسخھا على إذنھ ألنھ موضع ا ) ١
ًفال ینفذ منھا قبل ذلك ظاھرا وال باطنا   ).٤/٩٤(، إعانة الطالبین  )١٢٠/ ٢٠(تكملة المجموع  . ً

وكذا . أي بحسب ظاھر الشرع فلھا أن تتزوج بعد العدة: ًوینفذ الفسخ إذا استقلت بھ ظاھرا ) ٢
  ).١/٣٣٨(، نھایة الزین  )٤/٩٢(إعانة الطالبین . بینھا وبین هللاًأي ینفذ باطنا بحسب ما : ًباطنا

  ).٤/١٩١(شرح مختصر خلیل  ). ٤/١٩٥(التاج واإلكلیل  ) ٣
  ).٤/٨٣(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة  )٢٠/١١٩(المجموع شرح المھذب  ) ٤
افعي فتقدر المدة وأما عند الش. ّوتقدر المدة عند المالكیة بشھر أو شھرین أو ثالثة ونحوھا ) ٥

  ).٣/٤٤١( أسنى المطالب  ). ٤/٨٨(،إعانة الطالبین  )٤/١٩٥(التاج واإلكلیل : انظر. بثالثة أیام
  ).١١/٣٦٢(المغني  ) ٦
  ).٤/٨٣(، حاشیتا القلیوبي وعمیرة  )٢٠/١١٩(تكملة المجموع   ) ٧
تكملة . تمكین من غیر نفقةولھا أن تخرج في ھذه األیام من منزل الزوج، ألنھا ال یلزمھا ال ) ٨

  ).٢٠/١١٩(المجموع  
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 أن في ارھاقھ على تعجیل الفسخ إدخال ضرر علیھ فامھل من الزمان أكثر :الثاني
  .١قلیلھ وھو ثالث؛ لیزول بھا الضرر عن الزوجین

لصحة العقد  أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المیاسرة والمساھلة :الثالث
ٍبغیر مھر فلم یجز أن یعدل بھ عن موضوعھ في المیاسرة إلى إرھاق بتعجیل الفسخ، 

ِّوإن نظر من الزمان بما یخرج بھ عن حد اإلرھاق ِ ُ٢.  
  .ًّواستدل القائلون بعدم إنظاره باألثر والمعقول

عن  فما ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء األجناد، في رجال غابوا :أما األثر
  .٣نسائھم، فأمرھم بأن ینفقوا أو یطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

  .ُ یفید عدم اإلنظار أن ظاھر قول عمر :وجه الداللة

  :وأما المعقول فمنه

ُ أن إعسار الزوج بالنفقة معنى یثبت الفسخ، ولم یرد الشرع باإلنظار فیھ، ً:أوال
  فوجب أن یثبت الفسخ في الحال كالعیب في 

  .٤لزوجینا
 أن النفقة في مقابلة االستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلتھ من ً:ثانیا

  .٥ًفسخ اإلعسار مستحقا على الفور
بأنھ قیاس مع الفارق  فال یصح ؛ ألن  استحقاق النفقة  على الفور : ویناقش ھذا

 فسخ اإلعسار إنما ھو حال قیام الزوجیة ، بینما القول باستحقاق ما في مقابلھ من
  .على الفور  فھو  إنھاء لعقد الزوجیة 

  .٦ أنھ فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال كفسخ البیع بإفالس المشتري بالثمنً:ثالثا

 بأن  تعذر العوض في النكاح لیس كتعذر العوض في عقود المعاوضات :ویناقش هذا

  .فھو قیاس مع الفارق فال یصح. المالیة
ُ اإلعسار، وقد وجد، فال یلزم التأخیر أن سبب الفسخً:رابعا

٧.  
ُبأن مجرد وجود السبب ال یستلزم الفسخ على الفور ، بل  یمھل الزوج  : ویناقش ھذا

  .مدة  ألنھ ربما زال  اإلعسار في  تلك المدة

                                                           

  ).١١/٤٦٠(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ١
  ).١١/٤٦٠(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٢
 .٢٧سبق تخریجھ ص  ) ٣
  ).٣٦٢/ ١١(، المغني  )٢٠/١٢٠(تكملة المجموع  ) ٤
  ).١١/٤٥٩(الحاوي في فقھ الشافعي  ) ٥
  ).٢٠/١١٩(تكملة المجموع   ) ٦
  ).٣٦٢/ ١١( المغني  ) ٧
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  :الرأي المختار

 ُفإن المختار في المسألة ما ذھب إلیھ القائلون بإنظار الزوج المعسر مدة  لما.. وبعد 
ُذكروه من أدلة ، ومناقشة أدلة الفریق اآلخر،  یضاف إلى ذلك أن فیھ رفع الضرر 

.                                                                                                                                                فربما أیسر في تلك المدة . عن الزوج 
  -وهللا أعلم   -
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  الخاتمة
  

الحمد � الذي  بحمده ونعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على النبي  وآلھ  
  ..وبعد. وصحبھ  ومن اقتفى أثره واھتدى بھدیھ 

  
فبعد أن یسر هللا  لي إتمام  ھذا البحث  خلصت فیھ إلى عدد من النتائج والتوصیات ، 

  :ومن أبرزھا
  .عسار ھو عدم القدرة على النفقة  بمال وال كسب  اإل-
  نفقة الزوجة  واجبة على زوجھا، وھي تشمل الطعام والكسوة والسكنى بحسب  -

  .العادة والعرف
  .  نفقة الزوجة مقدمة على حج الفریضة للزوج-
نشوزھا ولھ صور متعددة، وصومھا، :   األسباب المسقطة لنفقة الزوجة ھي-

ً أو العمرة تطوعا، وعمل المرأة خارج المنزل بغیر إذن الزوج،  وإحرامھا بالحج
  .وسفرھا لحاجتھا إال أن یأذن لھا زوجھا فیھ 

  .ً  ال تسقط نفقة الزوجة بإعسار زوجھا دفعا للضرر عنھا-
 الرأي المختار في أقوال العلماء في  فسخ النكاح إلعسار الزوج  ھو  القول -

ًجة الصبر  والوقوف إلى جانب زوجھا حفاظا للمودة إال أن األولى بالزو. بالفسخ
  .والعشرة بینھما

  . الفرقة بإعسار الزوج  فسخ ولیس بطالق، فال ینقص من عدده  شیئا-
  یجوز للزوجة الفسخ بنفسھا مع اإلشھاد علیھ عند عدم حاكم ومحكم أو لعجز عن -

  .الرفع
  

  التوصیات
  

  :توصي الباحثة بـــ
ة بالصبر وعدم اللجوء إلى فسخ العقد حال إعسار الزوج    ضرورة تحلي الزوج-

ًحفاظا على كیان األسرة وحسن العشرة بینھا وبین زوجھا، واستحضار قول هللا عز 
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  ضرورة تفعیل دور لجنة إصالح ذات البین  في اإلصالح بین األزواج وإزالة -
  .الفرقة  ومنھا؛ إعسار الزوج  بالنفقةأسباب الخالف و

ّ  التكاتف البناء بین األقارب خاصة، وأفراد المجتمع عامة لدعم األسر التي تمر -
  . بشدة أو ضیق مالي
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 المراجع

 .القرآن الكریم
  : الحدیث وشروحھكتب: ًأوال

 -إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر الدین األلباني  -
 .ھـ١٤٠٥ ط الثانیة -  بیروت -المكتب اإلسالمي 

  وسننھ وأیامھ لمحمد بن الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور الرسول  -
محمد : یق تحق-ھـ ١٤٢٢  ط األولى -  دار طوق النجاة - إسماعیل البخاري 

 .زھیر الناصر
خالصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي البن الملقن سراج  -

 ط األولى - الریاض -      مكتبة الرشد -الدین أبو حفص عمر الشافعي 
 .  ھـ١٤١٠

  -  بیروت - دار الكتاب العربي -سنن أبي داود لسلیمان بن األشعث السجستاني  -
 .لبنان

 - برى وفي ذیلھ الجوھر النقي ألبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي السنن الك -
  .ھـ١٣٤٤  ط األولى -  الھند -مجلس دائرة المعارف 

 -   مؤسسة الرسالة -صحیح ابن حبان  لمحمد بن حبان بن أحمد التمیمي   -
 .شعیب األرنؤوط:  تحقیق-ھـ ١٤١٤ ط الثانیة  -بیروت  

 -ھـ ١٤٢٠ ط الثانیة  -ؤسسة الرسالة   م-المسند لإلمام  أحمد بن حنبل   -
 .شعیب األرنؤوط وآخرون: تحقیق

  -  دار الكتب العلمیة -مسند الشافعي لمحمد بن إدریس  أبو عبدهللا الشافعي  -
 .  لبنان-بیروت 

  :كتب المعاجم  واللغة: ًثانیا
 - تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق  الحسیني -

 .دایةدار الھ
الحدود األنیقة والتعریفات  الدقیقة لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري أبو  -

 .مازن المبارك. د:  تحقیق-ھـ١٤١١-طاألولى- بیروت- دار الفكر المعاصر-یحیى
  المكتبة -شرح  حدود ابن عرفة  لمحمد بن قاسم األنصاري الرصاع  المالكي  -

 .ھـ١٣٥٠  ط األولى  -العلمیة 
 المطبعة -لعمر بن محمد بن أحمد النسفي . بة في االصطالحات الفقھیةطلبة الطل -

 .ھـ١٣١١ ط - مكتبة المثنى ببغداد-العامرة
 -  بیروت - مؤسسة الرسالة -القاموس المحیط  لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي -

 .ھـ١٤٢٦ط  الثامنة 
 بیروت ط -  دار صادر- لسان العرب  لمحمد بن مكرم بن منظور المصري  -

 .األولى
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  -م ٢٠٠٠ ط-المحكم والمحیط األعظم  ألبي الحسن علي بن اسماعیل المرسي -
 .عبد الحمید ھنداوي:  تحقیق- بیروت-دار الكتب العلمیة 

  دار -معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم  -
 . القاھرة -الفضیلة  

  :كتب أصول الفقھ: ًثالثا
  - بیروت - دار الكتب العلمیة-ر لزین الدین بن إبراھیم بن نجیم األشباه والنظائ -

 .م١٩٩٩ھـ ١٤١٩لبنان ط األولى 
  - الفروق  للقرافي أبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي القرافي  -

 .عالم الكتب
  ط الثانیة  -  وزارة األوقاف الكویتیة  -المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي  -

  .م١٩٨٥ -ـ ھ١٤٠٥
 :كتب الفقھ: ًرابعا

  :كتب الفقھ الحنفي  -  أ
 - دار المعرفة-البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین  الدین ابن نجیم الحنفي -

 .بیروت
  -  دار الكتاب العربي-بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاساني -

 . م١٩٨٢ ط-بیروت
 دار - عثمان بن علي الزیلعي الحنفيتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین -

 . القاھرة-ھـ١٣١٣ط-الكتب اإلسالمي 
 - دار المعرفة- حاشیة ابن عابدین  للشیخ محمد أمین الشھیر بابن عابدین -

  ھـ١٤٢٠ط األولى -بیروت، لبنان 
الفتاوى الھندیة  في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان  للشیخ نظام  -

 .م ١٩٩١ -ھـ١٤١١  ط-  دار الفكر -وجماعة من علماء الھند 
 -   دار الكتاب العربي -اللباب في شرح الكتاب  لعبد الغني الغنیمي الدمشقي  -

 .محمود أمین النواوي: تحقیق
دار -ھـ١٤٢١ ط األولى -المبسوط لشمس الدین محمد بن أبي سھل السرخسي -

 .خلیل محي الدین المیس: تحقیق- لبنان - بیروت-الفكر
  :المالكي كتب الفقھ   -  ب

 -  بیروت - دار الكتب العلمیة - بلغة السالك ألقرب المسالك للشیخ أحمد الصاوي  -
  .ھـ١٤١٥ط األولى 

ط -التاج واالكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري  -
  . بیروت- دار الفكر -ھـ١٣٩٨

 بیروت - دار الفكر - حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد عرفة الدسوقي  -
  .محمد علیش:   تحقیق-

 -  دار الغرب -م١٩٩٤ ط -  الذخیرة  لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي -
 .محمد حجي:  تحقیق-بیروت
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  دار الفكر -شرح  مختصر خلیل  لمحمد بن عبدهللا الخرشي المالكي أبي عبدهللا  -
 . بیروت-

 - تبة العصریة  المك-القوانین الفقھیة  لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي  -
 .ھـ١٤٢٣ ط -بیروت

 -مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لشمس الدین أبي عبدهللا محمد الطرابلسي -
 .زكریا عمیرات: م  تحقیق٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣ ط- دار عالم الكتب

  :  كتب الفقھ الشافعي-ج
 دار -أسنى المطالب في شرح روضة الطالب لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري -

 .محمد محمد تامر. د:  تحقیق-ھـ١٤٢٢ ط األولى - یروت ب-الكتب العلمیة
إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین  ألبي بكر ابن السید محمد شطا  -

 . بیروت-  دار الفكر -الدمیاطي 
ھـ ١٤١٥ دار الفكر -اإلقناع  في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربیني الخطیب  -

 . بیروت-
 الطالب لسلیمان بن عمر بن محمد حاشیة  البجیرمي على شرح منھج -

 .  دیار بكر، تركیا- المكتبة اإلسالمیة-البجیرمي
حاشیتا القلیوبي وعمیرة  ألحمد بن أحمد القلیوبي وأحمد البر لسي الملقب  -

  مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد بن نبھان وأوالده- ھـ ١٣٩٤ ط الرابعة -بعمیرة
 دار الكتب - محمد الماوردي الحاوي في فقھ الشافعي ألبي الحسن علي بن -

 .ھـ١٤١٤ ط األولى -العلمیة 
 حققھ وعلق علیھ -المجموع لإلمام أبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي -

  بیروت، لبنان ط -  دار إحیاء التراث العربي-وأكملھ محمد نجیب المطیعى 
 .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢األولى 

شمس الدین محمد الخطیب مغني المحتاج  إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  ل -
 .ھـ ١٤٢١ ط -  لبنان- بیروت -  دار الكتب العلمیة -الشربیني 

 - بیروت- المھذب في فقھ اإلمام الشافعي إلبراھیم بن علي یوسف الشیرازي -
 . لبنان

  دار -نھایة الزین في إرشاد المبتدئین لمحمد بن عمر بن علي أبي عبد المعطي  -
 .  بیروت -الفكر 

  :فقھ الحنبلي  كتب ال-د
االنصاف في معرفة الراجح من الخالف لإلمام عالء الدین أبي الحسن علي بن  -

  - ھـ١٤١٨ لبنان ط األولى - بیروت- دار الكتب العلمیة- سلیمان المرداوي 
 .أبي عبدهللا محمد حسن الشافعي: تحقیق

 - شرح أخصر المختصرات  لعبدهللا بن عبد الرحمن بن عبدهللا بن  جبرین   -
 .وس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیةدر

 دروس صوتیة قام -شرح زاد المستقنع لمحمد بن محمد المختار الشنقیطي  -
 .بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة
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 الشرح الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامھ  -
  . دار الكتاب العربي-المقدسي

  ط الثانیة -د المستقنع للعالمة محمد بن صالح العثیمین الشرح الممتع  على زا -
 . دار ابن الجوزي -ھـ ١٤٣٢

الفتاوى الكبرى  لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  -
 . م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨  دار الكتب العلمیة ط األولى -الحنبلي 

 ط األولى - وتيكشاف القناع  عن متن األقناع لمنصور بن یونس  البھ -
  . بیروت- عالم الكتب -ھـ١٤١٧

 الریاض ط - دار عالم الكتب-المبدع شرح المقنع إلبراھیم بن محمد ابن مفلح -
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣

م  ٢٠١٠ -ھـ١٤٣١ ط الخامسة -المغني لموفق الدین أبي محمد عبدهللا بن قدامھ -
 .المملكة العربیة السعودیة

  
  :  كتب الفقھ الظاھري-ھـ
 دار الكتب - باآلثار لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي الظاھريالمحلى -

 .عبد الغفار البنداري. د:  تحقیق-  بیروت، لبنان- العلمیة
 

  :  كتب ومراجع أخرى- و
 المملكة - دار بن الجوزي- إعالم الموقعین عن رب العالمین البن قیم الجوزیة -

  .ھـ١٤٢٣ ط األولى -العربیة السعودیة
  - عجمان -  مكتبة الفرقان -البن المنذر محمد بن إبراھیم  النیسابوري اإلجماع  -

 .ھـ١٤٢٠ط الثانیة 
 تصدر عن -مجلة  مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  -

 .منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة
com.islammessage.fiqh.www://http -  
net.islamweb.fatwa.www://http -        
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