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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اؽنكسَـ١

 ؾٗـٛ اؽنػـتشل يهـٌ ؾـهط,     ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػؿطٙ, ,ٙإٕ اسبُس هلل حنُس
ٚاؽنتؿهٌ بايطػن١  ٚاؽنتُِ يهٌ ْع١ُ, ٚايؿاتض يهٌ خري ٚاؽنعشن ع٢ً نٌ بط,

إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾـطٜو ي٘,ْٚؿـٗس إٔ ضبُـسّا     اي٘ ْٚؿٗس إٔ ٫ ٚايطنٛإ,
ذ١ ايبٝها٤ يًٝٗا طغاي١ ٚأز٣ ا٭َا١ْ,ٚتطى ا٭١َ ع٢ً احملعبسٙ ٚضغٛي٘,بًؼ اي

نٓٗاضٖا ٫ ٜعٜؼ عٓٗا إ٫ ٖايو,ايًِٗ ق٢ً ٚغًِ عًٝ٘ ٚع٢ً آيـ٘ ٚقـشب٘   
 .َٚٔ تبعِٗ إصن ّٜٛ ايسٜٔ

 أَا بعـس
ؾإٕ ايساضؽ ايبكري اؽنٓكـ ٭سهاّ ايؿطٜع١ اإلغـ١َٝ٬,ًٜشغ ٭ٍٚ  

يًد١ًٝ ا٭ٚصن اؽنه١ْٛ هلا ـ   ١ًٖٚ أْٗا أٚيت ا٭غط٠ عٓا١ٜ بايػ١,سٝح سسزت
٢ٖٚ ايعٚز ٚايعٚد١ ـ َعامل ايػري ؿن ٖصٙ اسبٝا٠ عًـ٢ َـٓٗر اهلل ـ دـٌ ؿن      

 .ـ  ع٬ٙ ـ ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ـ 
ؾكطضت بعس عكس ايٓهاح سكٛقا يًعٚدشن,ٖصٙ اسبكـٛم َٓٗـا َـا ٖـٛ     

 .خام بايعٚد١ , َٚٓٗا َا ٖٛ خام بايعٚز , َٚٓٗا َا ٖٛ َؿرتى بُٝٓٗا 
ايعٚد١,ؾإْٗا تػتشل ع٢ً ظٚدٗا سكٛقا َاي٢ٖٚ,١ٝ اؽنٗط ؾأَا سكٛم 

يعسٍ بٝٓٗا ٚبشن غريٖا اي١ٝ, ٢ٖٚ عسّ اإلنطاض بٗا ٚاٚايٓؿك١,ٚسكٛقا غري َ
      .(1)ؿن ساي١ تعسز ايعٚدات

                                                           
ٖٔ ":قٛي٘ تعاصن : ًٜٞ سبكٛم يًعٚد١ َاَٚٔ أزي١ ٚدٛب ٖصٙ ا (1)    ٔٗ َٚآُتِٛا ايَٖٓػا٤ َقُسَقأت

َٖٔط٦ٜا  ٦َّٖٝٔٓا   ُٙ ًُٛ ُ٘ َِْؿػّا َؾُه ِٓ ِّ  ٤ِٕٞ ِِ َعٔ َؾ َٔ َيُه ١ًَّ َؾٔإٕ ٔطِب /غٛض٠ ايٓػا٤ ,  4اٯ١ٜ :  "ِْٔش
٘ٔ ٔضِظُق"ٚقاٍ تعاصن :  ِٝ ًَ ََٔ ُقٔسَض َع َٚ  ٔ٘ ِّٔ َغَعٔت ُ٘ َيـا    ٔيُٝٓٔؿِل ُشٚ َغَع١ٕ  ًٖـ ُٙ اي ُٖا آَتـا َٔ ًُِٝٓٔؿِل  ُ٘ َؾ

ُ٘ َبِعَس ُعِػٕط ُِٜػطّا  ًٖ ٌُ اي َٖا َغَِٝذَع ََا آَتا ُ٘ َِْؿػّا ٔإٖيا  ًٖ ـُ اي ِّ  ,/ غٛض٠ ايط٬م7اٯ١ٜ :  "َُٜه
ِِ  "ٍ تعاصن :اٚق ُِٚدٔسُن  ِّٔ ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  َٔ  ٖٔ ُٖ / غـٛض٠   6َـٔ اٯٜـ١:   " ...َأِغٔهُٓٛ

ِٚ     تعاصن : ٚقاٍ 0ايط٬م  َُِعـُطٕٚف َأ ٖٔ ٔب ُٖ َِٔػـُهٛ ٖٔ َؾَأ ُٗـ ًَ َٔ َأَد ًَِػ ُِ ايَٖٓػا٤ َؾَب ًِٖكُت َٚٔإَشا َط
ٖٔ ٔنَطاضّا ٖيَتِعَتُسٚا  ُٖ ُِٔػُهٛ ٫ََٚ ُت َُِعُطٕٚف  ٖٔ ٔب ُٖ  ./ غٛض٠ ايبكط231٠َٔ اٯ١ٜ :  "َغطُِّسٛ
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ٚأَا سكٛم ايعٚز, ؾإْ٘ إشا أٚؿن َا عًٝ٘ يًعٚد١ َٔ سكٛم ٚدب ي٘ 
ٚايكطاض ؿن ايبٝت,٫ٜٚٚـ١  ؾٝـ٘ َعكـ١ٝ هلل تعـاصن,    عًٝٗا سل ايطاع١ ؾنا يـٝؼ 

عكس ايٓهاح َٚا ٜكتهٞ ب٘ ايعطف   ٚإْٗا٤ ا٫غتُتاع, ايتأزٜب,ٚايتُهشن َٔ
 ايـٓـ٤ ٚيـعّٚ ضعاٜـ١    ظٚدٗـا,  ٭عُاٍ اييت تكـّٛ بٗـا اؽنـطأ٠ ؿن بٝـت    َٔ ا

ٚتطبٝت٘,نُا عًٝٗا إٔ ذبؿغ غٝبت٘ ٚغطٙ َٚاي٘ ٚبٝت٘,ٚإٔ تكٕٛ ؾطاؾ٘,ٚذباؾغ 
  .(1)طت٘ع٢ً ؾطؾٗا ٚعؿتٗا,ٚإٔ ذبػٔ عؿ
ؾإْٗا تتُجـٌ ؿن سـل اغـتُتاع نـٌ َـٔ       ٚأَا اسبكٛم اؽنؿرتن١ بُٝٓٗا,

ٚثبـٛت ايتـٛاضخ    ٚسػـٔ اؽنعاؾـط٠, ٚسطَـ١ اؽنكـاٖط٠,     ايعٚدشن باٯخط,
  .(2)بُٝٓٗا

                                                                                                                                          
َُِعُطٚٔف "ٚقاٍ تعاصن=  ٖٔ ٔباِي ُٖ ََٚئ  "ٛض٠ ايٓػا٤ , ٚقاٍ تعاصن : /غ19َٔ اٯ١ٜ  "ََٚعأؾُطٚ

َٔ ِٝ ًَٖك١ٔ  َتِػَتٔطُٝعِٛا َإٔ َتِعٔسُيِٛا َب َُُع َٖا َناِي ٌٔ َؾَتَصُضٚ ِٝ َُ ٌٖ اِي ًُِٛا ُن ُٝٔ ِِ َؾ٬َ َت ِٛ َسَطِقُت ََٚي ايَِّػا٤ 
َٕ َغُؿٛضّا ٖضٔسُّٝا َ٘ َنا ًٓ ٕٖ اي ََٚتٖتُكِٛا َؾٔإ إصن غري ,يٓػا٤/ غٛض٠ ا 129  اٯ١ٜ : "َٚٔإٕ ُتِكًُٔشِٛا 

 . .ز/أػنس بطز ـ م"اسبكٛم ايعٚد١ٝ يٓاؾ١٦ عٔ عكس ايٓهاح". ضادعشيو َٔ ا٭زي١ 

ٍُ   ": : قاٍ تعاصن :  ًَٜٞٚٔ أزي١ ٚدٛب ٖصٙ اسبكٛم يًعٚز ع٢ً ظٚدت٘ َا (1) ايطَِّدـا
َُا َأَْؿُك َٚٔب ٢ًَ َبِعٕض  ِِ َع ُٗ ُ٘ َبِعَه ًٓ ٌَ اي َُا َؾٖه ٢ًَ ايَِّػا٤ ٔب َٕ َع َُٛ ٖٛا َِِق ٔٗ َٛأي َِ ِٔ َأ َٔ َٔ  "...ِٛا 

إشا  "ـ قاٍ: ـ إٔ ضغٍٛ اهلل ـ  / غٛض٠ ايٓػا٤ , ٚض٣ٚ أبٛ ٖطٜط٠ ـ 34اٯ١ٜ : 
قًت اؽنطأ٠ ؼنػٗا ٚقاَت ؾٗطٖا ٚسؿعت ؾطدٗا ٚأطاعت ظٚدٗا زخًـت دٓـ١   

 1, غٓٔ ابٔ َاد٘ دـ 2140ضقِ :  401م  1ضٚاٙ أبٛ زاٚز ؿن غٓٓ٘ دـ    "ضبٗا 
,  1159ضقـِ :   465م  3دـ يًرتَصٟ, ازباَع ايكشٝض  1857ضقِ:  341م 

١ًٖٔٝٔ ايَٚ "ٚقاٍ تعاصن : ٖٔ َٔ َتَبٗطَز اِيَذا ََٚيا َتَبٖطِد  ٖٔ َٕ ٔؾٞ ُبُٝٛٔتُه َـٔ اٯٜـ١ :    " ...َٚي٢ٮَُُقِط
َُـا     "/ غٛض٠ ا٭سعاب , ٚقاٍ تعاصن :    33 ِٝـٔب ٔب ًَِػ ايٖكأيَشاُت َقأَْتـاْت َسأؾَعـاْت يِّ

ٖٔ  َسٔؿَغ ُٖ َٚاِنٔطُبٛ ََُهأدٔع  ٖٔ ٔؾٞ اِي ُٖ ُِٖذُطٚ َٚا  ٖٔ ُٖ ٖٔ َؾٔعُعٛ ُٖ َٕ ُُْؿَٛظ َٚاي٬ٖٔتٞ َتَداُؾٛ  ُ٘ ًٓ اي
ٖٔ َغٔب٬ّٝ  ٔٗ ِٝ ًَ ِِ َؾ٬َ َتِبُػِٛا َع ِٕ َأَطِعَُٓه / غٛض٠ ايٓػا٤   إصن غري شيو  34َٔ اٯ١ٜ /  "َؾٔإ

 . .ز/أػنس بطز ـ م"احاسبكٛم ايعٚد١ٝ يٓاؾ١٦ عٔ عكس ايٓه". ضادعَٔ ا٭زي١

َُِعُطٚٔف       ": قـاٍ تعـاصن:   ًَٜٞٚٔ ا٭زي١ ع٢ً شيو َا (2) ٖٔ ٔبـاِي ٔٗ ِٝ ًَـ ٌُ اٖيـٔصٟ َع َِٔجـ  ٖٔ ُٗـ ََي
ٖٔ َزَضَد١ْ  ٔٗ ِٝ ًَ ٍٔ َع َٕ"/ غٛض٠ ايبكط٠ , ٚقاٍ تعاصن : 228َٔ اٯ١ٜ   "َٚٔيًطَِّدا ِٖٗط  =َؾٔإَشا َتَط
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ٚايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ أٚيت ا٭غط٠ ٖصا ا٫ٖتُـاّ بٗـصٙ ا٭سهـاّ,٭ٕ    
ٞ ٛاظٕ ايـعٚدشن ٜـ٪ز٣ إصن ذبكٝـل ايتـ     اإلعنإ ٚايعٌُ بٗـا َـٔ نـ٬     ايٓؿػـ

بسٚضٙ ٜ٪ز٣ إصن تٛاظٕ  ايصٟبُٝٓٗا,ٚاغتكطاض سٝا٠ ا٭غط٠ ٚاغتكا١َ أَٛضٖا,  
ٖٚصا َككس أقـٌٝ َـٔ َكاقـس ايؿـطٜع١      اجملتُع بأغطٙ ٚنصيو اغتكطاضٙ,

 .ايػطا٤
ًْشـغ إٔ ايؿـاضع ـ دـٌ ؿن      ٚبايٓعط ؿن سكٛم ايعٚد١ ع٢ً ظٚدٗا,

د١ ضنكته٢ عكـس ايـعٚاز   ٭ٕ ايعٚ ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚز, ع٬ٙ ـ قس أٚدب هلا 
ٚؾنٓٛعـ١ َـٔ    ايكشٝض قس أقبشت َككٛض٠ ع٢ً ظٚدٗا ٚضببٛغـ١ سبكـ٘,  

إٔ  ٜتُجٌ ؿن: ايصٟع٬ُ بصيو ا٭قٌ ايه٢ً  ايتكطف ٚا٫نتػاب ٭دً٘,
ناْت ْؿكت٘ عًٝ٘ , ٭ْ٘ استبػ٘ يٝٓتؿع  نٌ َٔ نإ ضببٛغّا حبل َككٛز يػريٙ,

 .(1)ْٚاظط ايٛقـ ٚايٛقٞ ٞيكانٚا ؿيتب٘, ؾٛدب عًٝ٘ ايكٝاّ بهؿاٜت٘ , ناؽن
ٚادب١ يًعٚد١ َا ناْت ضببٛغـ١ سبكـ٘ ٬َظَـ١ يًطاعـ١      ؾَٗٞٚٔ ثِ 

َػ١ًُ  َ٪ز١ٜ سبكٛم ظٚدٗا, غٛا٤ ناْت قشٝش١ أٚ َطٜه٘, ؾكري٠ أٚ غ١ٝٓ,
 .َا مل ٜٛدس ْؿٛظ أٚ خطٚز يًطاع١  أٚ نتاب١ٝ,

                                                                                                                                          
=ًٓ ُِ اي َََطُن ِٔ َسُِٝح َأ َٔ  ٖٔ ُٖ / غٛض٠ ايبكـط٠ , ٚقـاٍ تعـاصن :    222َٔ اٯ١ٜ:  " ...َُ٘ؾِأُتٛ
ََٚبَٓاُت " ََٚبَٓاُت اَ٭ٔر   ِِ ََٚخا٫َُتُه  ِِ ُٖاُتُه ََٚع  ِِ َٛاُتُه ََٚأَخ  ِِ ََٚبَٓاُتُه  ِِ َٗاُتُه َٖ ِِ ُأ ُِٝه ًَ ََِت َع ُسطِّ

َٔ ايٖطَنـاعَ      ِّـ َٛاُتُهِ  ََٚأَخـ  ِِ ُِ اي٬ٖٔتـٞ َأِضَنـِعَُٓه َٗاُتُه َٖ َُٚأ ِِ   اُ٭ِخٔت  َٗـاُت َْٔػـ٥ُِٔه َٖ َُٚأ  ١ٔ
ًُِتِ  ِِ َتُهُِْٛٛا َزَخ ٖٔ َؾٔإٕ ٖي ٔٗ ًُِتِ ٔب ُِ اي٬ٖٔتٞ َزَخ ِّٔ َِّػ٥ُِٔه ُِ اي٬ٖٔتٞ ٔؾٞ ُسُذٛٔضُنِ  ََٚضَبا٥ُٔبُه

َُُعِٛا َب ََٚإٔ َتِذ  ِِ ِٔ َأِق٬َٔبُه َٔ  َٔ ُِ اٖئصٜ ٌُ َأِبَٓا٥ُٔه ََٚس٥ٔ٬َ  ِِ ُِٝه ًَ ٖٔ َؾ٬َ ُدَٓاَح َع ٔٗ ٔٔ ٔب ِٝ َٔ اُ٭ِخَت ِٝ
َٕ َغُؿٛضّا ٖضٔسُّٝا َ٘ َنا ًٓ ٕٖ اي ـَ ٔإ ًَ ََا َقِس َغ  "/ غٛض٠ ايٓػا٤ ٚقاٍ تعـاصن :  23اٯ١ٜ:  "َإ٫ٖ 

ُٖا َٔ ُِ ايٗطُبُع  ًَُه ََٚيْس َؾ  ٖٔ ُٗ َٕ َي ََٚيْس َؾٔإٕ َنا  ٖٔ ُٗ ِِ َُٜهٔ ٖي ِِ ٔإٕ ٖي َٚاُدُه ََا َتَطَى َأِظ ـُ  ِِ ِْٔك  ََٚيُه
َٔ  َٔ ِِ َُٜهَٔتَطِن ِِ ٔإٕ ٖي ُٖا َتَطِنُت َٔ ٖٔ ايٗطُبُع  ُٗ ََٚي  ٕٔ ِٜ ِٚ َز َٗا َأ َٚٔق١ٕٖٝ ُٜٛٔقشَن ٔب غري شيو  ٔ َبِعٔس 

 . .ز/أػنس بطز ـ م   "اسبكٛم ايعٚد١ٝ يٓاؾ١٦ عٔ عكس ايٓهاح"ضادعَٔ ا٭زي١ 

ٞ ـ ايع١َ٬ ايكٓا٥ع ؿن تطتٝب ايؿطا٥ع   بسا٥ع( 1) ـ ـ زاض ايؿهـط     23م  1ـ ز  ايهاغـاْ
 . بريٚت
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٤ ٜ٘ َٔ طعاّ ٚؾـطاب ٚنػـا  إٜٚطاز بٓؿك٘ ايعٚد١:تٛؾري نٌ َا ذبتاز 
 .ٚايعطف(1)َٚػهٔ ٚزٚا٤, ٚغا٥ط يٛاظَٗا ٚيٛاظّ ايبٝت حبػب ساٍ ايعٚز

ٜٚرتتــب عًــ٢ إقــطاض ايؿــاضع ايٓؿكــ١ يًعٚد١,ٚدعًــٗا ٚادبــ١ عًــ٢ 
ايعٚز,إٔ ٜكّٛ ايعٚز اؽنهًـ بٗا ؾطعّا يعٚدت٘ عٔ طٛاع١ٝ ٚإعنـإ عُٝـل   

ٚأَـطٙ ٚادـب     أَط بٗا ٖـٛ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاصن    ايصْٟابع َٔ عكٝست٘ بإٔ 
ؿن اٯخط٠,قـاٍ   ّاأيُٝ ّأَ اهلل ؿن ايسْٝا,ٚعصاب ّاغهبتٛدب  ٚطبايؿت٘ طاع١,اي

نؿٞ بـاؽنط٤ إظنـا إٔ    "ـ:   ـ ؾُٝا ضٚاٙ عبس اهلل بٔ عُط ـ    ضغٍٛ اهلل ـ  
  (2)"ٜهٝع َٔ ٜكٛت 

قاٍ قاسب غبٌ ايػ٬ّ ؿن تعًٝك٘ هلصا اسبسٜح:ؾاسبسٜح زيٌٝ عًـ٢  
ٕ آمثا إ٫ ع٢ً تطن٘ ؽنا دنب عًٝ٘,ٚقس ٚدٛب ايٓؿك١ ؽنٔ ٜكٛت٘,إش أْ٘ ٫ ٜهٛ

بإٔ دعٌ شيو اإلثِ ناؾٝا ؿن ٬ٖن٘ عـٔ نـٌ إثـِ غـٛاٙ ,      بٛيؼ ٖٓا بإمث٘,
  .(3)ِٖٚ أًٖ٘ ٚأ٫ٚزٙ ,ٚايصٜٔ ٜكٛتِٗ ِٖ ايصٜٔ دنب هلِ اإلْؿام عًٝ٘

ٚقاٍ ابٔ سذط اهلٝج٢ُ:إناع١ ايٓؿك١ َٚٓعٗا عٔ ايعٚد١ أٚ غريٖا َٔ 
 .(4)٥ط,ٚأقبض ايعًِ ٚأؾشؿـ٘اؽنػتشكشن َٔ أنرب ايهبا

َٚع ٖصا ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ ايؿاضع بؿإٔ ْؿك١ ايعٚد١,ؾإْٓا ْؿذع 
 اؽنتٓٛعـ١ َٔ خ٬ٍ ايرباَر  اؽنط١ٝ٥نٌ سشن سُٝٓا تطايعٓا ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ  ؿن

ٚنـصيو اؽنػـُٛع١ ٚاؽنكـط٠٤ٚ,َٔ إٔ بعـض      اييت تعاجل قهـاٜا ادتُاعٝـ١,  

                                                           
ٜكطض  ايصٟإٔ اؽنعٝاض ؿن حبج٘ اؽنػ٢ُ:بٓؿك١ ايعٚد١ٝ بشن ايؿك٘ ٚايكإْٛ,سح اضدض ايب( 1)

 . ؿن تكسٜط ايٓؿك١ يًعٚز ٖٛ ساٍ ايعٚز ـ ضادع م   َٔ ايسضاغ١

ٟ , ايرتغٝـب ٚايرتٖٝـب ـ    136م   2ضٚاٙ أبٛ زاٚز ؿن غـٓٓ٘ ز  ( 2) م  3ـ ز  اؽنٓـصض
 . ب ا٭ظٖط ـ َكطـ َهتب١ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ؾبا082

 . 222م  3ـ ز ايكٓعاْٞغبٌ ايػ٬ّ ـ  (3)

 . 64م  2ايعٚادط عٔ اقرتاف ايهبا٥ط ـ ابٔ سذط اهلٝج٢ُ ـ ز (4)
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ّ إ٫ امس٘,ٜرتنٕٛ أظٚادِٗ زٕٚ طعاّ أٚ ا٭ظٚاز ايصٜٔ مل ٜعطؾٛا َٔ اإلغ٬
رنرب ؾٝ٘ ايٛاقع أِْٗ  ْٟؿؼ ايٛقت ايص ؿنٚضضنا بسٕٚ َػهٔ, نػا٤ أٚ زٚا٤,

ِ ٜكسَٕٛ ٭ْؿػِٗ ٚشبٛاقِٗ َا يص ٚطاب َـٔ ايطعـاّ ٚايؿـطاب,أٚ      أْٗـ
طَـات  ٜرتنٕٛ ا٭ٖـٌ بـسٕٚ ْؿك١,َؿهـًشن َـا ٜعؿـكٕٛ ٜٚـسَٕٓٛ َـٔ احمل       

خإ ٚغري شيو ع٢ً َا أٚدب اهلل غـبشاْ٘  ناؽنػهطات أٚ اؽندسضات أٚ ايس
 .ٚتعاصن يًعٚد١ 

ؽ عنٓعٕٛ ٖصا اسبل عٔ ايعٚد١ َٔ أدٌ ايٓها١ٜ انُا أْٓا ْػُع عٔ أْ
ٜػطؾٕٛ ؾٝ٘ ٜٚبصضٕٚ غري َبايشن  ايصٟؿن ْؿؼ ايٛقت  بٗا ٚتعصٜبٗا ٚإش٫هلا,

  .سبط١َ َا ٜطتهبٕٛ َٔ دطّ ؿن سل اهلل ٚسل ايعباز
ظٚاز ايصٜٔ ٜسعٕٛ ايعػط أَاّ أٌٖ اشبـري  عٔ بعض ا٭ عٚأّٜها ْػُ

ايٛغطا٤,ٚأَاّ ايكها٤,  بٌ ٜٚبصيٕٛ غاٜـ١ دٗـسِٖ يعـطي بٝٓـات ٚاٖٝـ١      
ذبطّ ايعٚد١ َٔ ٚادـب ٖـٛ    يهٞ ايكانٞٚأٚضام َعٚضٙ أَاّ اسبهُا٤ أٚ 

يكٝـاّ سٝاتٗـا عًـ٢ ايػـرت ٚايؿهـ١ًٝ بعٝـسّا عـٔ ططٜـل ايتؿـطز           نطٚضٟ
 ٚا٫حنطاف.

ؾٝٓؿـػٌ   ٭ظٚاز يًعُـٌ بعٝـسّا عـٔ ايـٛطٔ,    ٚأٜهّا قس ٜػاؾط بعض ا
ٜٚرتى ايعٚد١ َٔ زٕٚ ْؿك١,ؾتصٍ ٚتؿك٢ حبجا عٔ  ضنؿام اسبٝا٠ أٚ بعخطؾٗا,

يك١ُ ايعٝـ,ؾتتعطي يًُهاٜكات ٚخسف اسبٝا٤,ٚطُع اؽنػطنشن,ٚايػـبب  
  .بؿطع اهلل , ٚايٛقٛف ع٢ً سسٚزٙ ا٫يتعاّؿن ٖصا نً٘ عسّ 

٫ٚ ٜتكٌ بأًٖ٘ َـس٠   رب بعٓٛاْ٘,ٚنصيو َٔ ٜػاؾط غؿطّا بعٝسّا,٫ٚ رن
ٚنـصيو َـٔ    ٜعٔ أْ٘ ؾكس ؾٝٗا, ٚؿن ٖصٙ ايعطٚف ترتى ايعٚد١ زٕٚ ْؿكـ١, 

ذنبؼ ؿن قه١ٝ دٓا١ٝ٥ ٜٚعاقب بايػذٔ َس٠ ط١ًٜٛ,ٚترتى أٜها ايعٚد١ زٕٚ 
بـٌ إٕ   كـل أٚ تؿـاٖس,  تٚغري شيو َٔ قٛض ٜٓس٣ هلا ازببشن سُٝٓا  ْؿك١,

ظٚدٗا بسٕٚ ْؿك١  ٕ تًو ايعٚد١ اييت تطنٗاا٭َط يٝس٢َ ايكًب عٓسَا ْسضى أ
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ست٢ عٓس  أٚ ايكها٤, ّؾ٬ تػأٍ عٔ سكٛقٗا أَاؾ٦ٝا,٫ تعطف َٔ أَط اسبٝا٠ 
أٚ يعسّ ٚدٛز ايكسض٠ اؽناز١ٜ  َٓٗا,إَا زبٌٗ  ظٚدٗا,أٌٖ اشبري ٚايٓؿٛش ع٢ً 

 . دبعًٗا تكان٢ ايعٚز اييت
 "أمسٝتـ٘   ٟايـص إصن إٔ أتعـطي ـ ؿن ٖـصا ايبشـح      زؾعين ٟا٭َط ايص

ٞ ا٫َتٓاع عٔ ْؿك١ ايعٚد١ٝ بشن ايؿك٘  ٞ ٚايكـإْٛ   اإلغـ٬َ يبٝـإ   " ايٛنـع
اؽنُتٓع عٔ أزا٤ ايٓؿك١ يعٚدتـ٘ بإضازتـ٘ تعػـؿا َـع      ايعٚزغ٬ّ ؿن إلسهِ ا
أٚ بػري إضازت٘ عػـطّا أٚ سبػـا أٚ ؾكـسا,أٚ غـؿطّا أٚ يـسعا٣ٚ غـري        ٜػاضٙ,

ً٘ ؿن َجٌ ٖصٙ ايعطٚف ـ إشا ؾطع١ٝ,ٚأٜها يبٝإ َا دنب ع٢ً ايعٚد١ إٔ تؿع
أضازت ـ ست٢ تكٌ إصن اسبل اؽنكطض هلا بإضاز٠ اهلل تع٢ً َٔ خـ٬ٍ ايٛغـطا٤    

 . ٚأٌٖ اشبري ٚاسبهُا٤
ٖصا أٜهّا إصن إٔ أتعطي سبهِ ايكإْٛ ؿن غايب َعاٖط  ٚزؾعين

ست٢ تتُهٔ ايعٚد١ َٔ ايٛقٍٛ إصن سكٗا عٔ ططٜل  ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١,
ض أٌٖ اشبري ٚاسبهُا٤,ؿن ٚغاطتِٗ يس٣ ظٚدٗا بسؾع ايكها٤,إشا مل ٜؿً

  .ايٓؿك١
ٞ  ايؿطعٞٚٚق٫ٛ إصن ذبكٝل ٖصا اؽنككس  ٖٚـٛ ظؿـط اؽنـطأ٠     ٚايكـاْْٛ
ؾإْٓا ْعطي شبط٘ ايبشح اييت دا٤ت  ,بايٓؿك١ َٔ ظٚدٗا اؽنُتٓع عٔ أزا٥ٗا هلا

 َباسح ٚشيو سػب ايتكػِٝ ايتايٞ :ـ  ١ٚطنٗٝس ٚتػع ؿن َكسَ٘
 ؾكس سٛت أغباب اختٝاض ايبشح ٚخطت٘.: ؾأَا اؽنكس١َ

 . ؾكس عطنت ؾٝ٘ يتعطٜـ ا٫َتٓاع ٚايٓؿك١ َٚعاٖطٙٚأَا ايتُٗٝس:
ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ؿن ساٍ تعٓت ايعٚز اؽنٛغط ٚأثطٙ اؽنبشح ا٭ٍٚ: 

 ايؿكٗٞ ٚايكاْْٛٞ.
ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿكـ١ يعػـط ايـعٚز ٚا٭ثـط ايؿكٗـٞ      اؽنبشح ايجاْٞ: 

 ْْٛٞ اؽنرتتب عًٝ٘.ٚايكا
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سهِ ا٫َتٓـاع عـٔ ايٓؿكـ١ يًػٝبـ١ ٚأثـط شيـو ؿن ايؿكـ٘         ؿن اؽنبشح ايجايح:
 ٚايكإْٛ.

ــع:   ــح ايطابـ ــعٚز.   اؽنبشـ ــس ايـ ــ١ يؿكـ ــٔ ايٓؿكـ ــاع عـ ــِ ا٫َتٓـ                                       ؿن سهـ
                      ؿن سهـِ ا٫َتٓـاع عـٔ ايٓؿكـ١ سبـبؼ ايـعٚز أٚ أغـطٙ.       اؽنبشح اشبـاَؼ:  
ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ف ايعٚدشن ؿن قبهـٗا  اؽنبشح ايػازؽ: 

   ايتُهشن . ٚقسضٖا ٚٚقت
ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ يًطـ٬م ايطدعـٞ أٚ ايبـا٥ٔ أٚ    اؽنبشح ايػابع: 
 اؽنعتس٠ َٔ ٚؾا٠.
 ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ي٤٬ٜ٬ أٚ ايعٗاض.اؽنبشح ايجأَ: 

 ؿن دعا٤ اإلقطاض ع٢ً ا٫َتٓاع عٔ أزا٤ ايٓؿك١.اغع:اؽنبشح ايت
ٚؾٝٗا عطنت ٭ِٖ ايٓتـا٥ر اؽنػتدًكـ١ َـٔ أضا٤ ايؿكٗـا٤     ٚأخريا اشباطن١ : 

ٔ   ٚاييتايكإْٛ ؿن اؽنػا٥ٌ اييت عٛزبت ؿن ٖـصا ايبشـح,   ٚٚانعٞ  ضأٜٓـا َــ
َككٛز  ٚنصيو خ٬هلا أْٗا ذبكل َككٛز ايؿاضع َٔ إقطاضٙ ٖصٙ  ا٭سهاّ,

     .ٙ ايكٛاْشن ٚإٕ مل ًٜتؿتٛا إيٝٗاٖص َكٓين
ٚيػريٟ َٔ اؽنػًُشن,ٚضبككا  يٞإٔ دنعٌ ٖصا ايعٌُ ْاؾعا ؾاهلل أغأٍ 

أٖساؾ٘ اييت ناْت غببا ؿن ْؿأت٘,نُا أغأي٘ دٌ ؿن ع٬ٙ إٔ دنعً٘ ؿن َٛاظٜٔ 
ٚآخـط زعٛاْا  .اسبػٓات ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايككس ٖٚٛ ْعِ اؽنٛيٞ ْٚعِ ايٓكري 

 .ب ايعاؽنشن إٔ اسبُس هلل ض
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 **ٚقًـ٢ اهلل ع٢ً غٝسْا ضبُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغـًِ**
 

 ز/أػنس بطز
 ٖـ1425ايطا٥ـ ـ ضَهإ 
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 التنوَد
 يف تعزٍف االمتناع عن النفقْ ًمظاهزي

 ايتاي١ٝ:ًٓكاط يبايبشح إٔ ٜعطي  ٚيبٝاْ٘ ًٜٝل
 :أ٫ٚ: سكٝك١ ا٫َتٓاع  ؿن ايًػ١ ٚا٫قطـ٬ح

َتٓاع ْعـطي أ٫ٚ يتعطٜــ ا٫َتٓـاع ؿن    يًٛقٍٛ إصن َعطؾ١ سكٝك١ ا٫
, ثِ ْطبط شيـو بايٓؿكـ١,ٜٚهٕٛ شيـو عًـ٢ ايٓشـٛ      ا٫قط٬حثِ ؿن  ايًػ١,
 :ايتايٞ

 أ ـ تعطٜـ ا٫َتٓاع ؿن ايًػـ١ :
يًٛقـٛف عًـ٢    (1)َٔ َعادِ ايًػـ١ ايعطبٝـ١   يٞبايطدٛع إصن َا تٝػط 

ذري َسيٍٛ ا٫َتٓاع ٚدست أْٗا َكـسض َـأخٛش َـٔ ايؿعٌ:َٓع,َٚعٓـاٙ:ذب    
ٜطٜسٙ,ٖٚٛ  ايصَٟٚعٓاٙ:إٔ ذبٍٛ بشن ايؿدل ٚبشن ايؿ٧  ايؿ٧,َٚٓ٘ اؽنٓع,
َٓع  ايصٟٚضدٌ َٓٛع َٚاْع َٚٓاع أ٣ نٓشن ؾنػو,ٚاؽنٓٛع  خ٬ف اإلعطا٤,

  .غريٙ,َٚٓع ايؿ٧ َٓاع٘ ؾٗٛ َٓٝع أ٣ اعتع ٚتعػط 

                                                           
, زاض قـازض ـ بـريٚت , ايبشـط      344,  343م  8يػإ ايعطب ـ ابٔ َٓعٛض ـ ز   (1)

/  ٖــ 1412, زاض ايؿهـط ,   67م  1ـ ز  ا٭ْسيػٞاحملٝط ؿن ايتؿػري , ٭ب٢ سٝإ 
ٟ  يًؿـٝذ , طبتاض ايكشاح 580ّ , اؽنكباح اؽنٓري ـ م 1992  ـ  559ـ م ـ    ايـطاظ

 . َهتب١ يبٓإ
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 ايهٔ ٚاإلَػاى, ٜٚؿِٗ َٔ َسيٍٛ ن١ًُ ا٫َتٓاع أْٗا تطًل ٜٚطاز بٗا:
ٚذنسز نٌ َع٢ٓ ع٢ً سػب ٚضٚز  يػري إصن َا ٜطٜس,ازٕٚ ٚقٍٛ  ٚايٛقٛف

  .َاز٠: َٓع ؿن ازب١ًُ اؽنعطٚن١ 
 : ا٫قط٬حب ـ تعطٜـ ا٫َتٓاع ؿن 

ا٫َتٓـاع بأْ٘:نـطٚض٠ اقتهـا٤ ايـصات عـسّ       ازبطداْٞعطف ايع١َ٬ 
, ثِ شنط اؽنُاْع١ ٚقاٍ ٜطاز بٗا:اَتٓاع ايػا٥ٌ عٔ قبٍٛ َا (1)اشباضدٞايٛدٛز 

 .(2)ٌ َٔ غري زيٌٝب٘ اؽنعًٓأٚد
بأْ٘: إٔ ذنٍٛ ايؿدل بشن ايطدٌ ٚبشن  ا٭ْسيػٞٚعطؾ٘ أبٛ سٝإ    

 (3)ٜطٜسٙ ايصٟايؿ٧ 
 :ـ  (4)ثاّْٝا:تعطٜـ ايٓؿك١ ؿن اقط٬ح ايؿكٗا٤

 اغتؿٝس َٔ تعطٜؿات ايؿكٗا٤ يًٓؿك١ ايتعطٜـ ايتايٞ:   
غٓا٤ هلا عٓ٘  ا ٫ايعٚز ؾطعّا ببصٍ دع٤ َٔ َاي٘ يهؿا١ٜ ظٚدت٘ ؾن ايتعاّ

 .عطؾا دعا٤ عٛز ْؿع سبػٗا ي٘ 
 :ـ ؾـطح ايتعطٜـ 4

ّ دٓؼ ؿن ايتعطٜـ ٜؿٌُ أ٣  " ايتعاّ "ؿن ايتعطٜـ : ؾكٛيٞ     ,ايتـعا
ْاؾ٦ّا  ا٫يتعاّ,ٚغٛا٤ أنإ ٖصا أٚ ٚعسْاؾ٦ا عٔ عكس  ا٫يتعاّغٛا٤ أنإ ٖصا 

 .َاٍ س أٚ ببصٍببصٍ دٗ ا٫يتعاّٚغٛا٤ أنإ ٖصا  ,زْٟٝٛأٚ  زٜينعٔ ٚادب 
 

                                                           
 . ـ َهتب١ يبٓإ 38ـ م  ازبطداْٞايتعطٜؿات ـ يًع١َ٬ ع٢ً ضبُس ايؿطٜـ ( 1)

 . 250ـ م ازبطداْٞايتعطٜؿات ـ ( 2)

 . 67م  1ـ ز ا٭ْسيػٞايبشط احملٝط ـ أبٛ سٝإ ( 3)

ايٓؿك١ ايصٟ اْتٗٝت إيٝ٘ ؿن حبجـٞ اؽنػـ٢ُ :ْؿكـ١ ايعٚدٝـ١ ؿن ايؿكـ٘       غأشنط تعطٜـ( 4)
 . ٚايكإْٛ



 

(01)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 .(1)ٜطاز ب٘ عٓس أٌٖ ايًػ١:ايجبٛت ٚايسٚاّ ٚايٛدٛب ٚا٫يتعاّ
بإْؿا٤ سـل   ا٫يتعاّٜتهُٔ  ايصٟعباض٠ عٔ:ايتكطف  ا٫قط٬حٚؿن 

تعسًٜ٘ أٚ إْٗا٥٘ غٛا٤ أنإ قازضّا َٔ ؾدل ٚاسس ْكً٘ أٚ َٔ اسبكٛم أٚ 
 . (2)نايٛقـ أٚ َٔ ؾدكشن نايبٝع ٚحنٛٙ

ٚإَا بعًُ٘ نُا ؿن  ١ إَا ضناٍ َهًـ نُا ؿن اؽنسٜٔ,ٚقٌٝ ٖٛ:ع٬ق١ َازٜ
 (3)ؿٝصٙٓتطاؾك٘ غًط١ ؾدك١ٝ تأٜٝسّا يت ا٫يتعاّٚيهٔ ٖصا  ا٭دري,

َكٝس بٗصا ايٛقـ  ا٫يتعاّقٝس يٝبشن إٔ ٖصا  " ايعٚز "ؿن ايتعطٜـ ٚقٛيٞ   
مل ٜتكـ  ايصٟاقطبؼ ب٘ ايطدٌ بعكس ايعٚاز,َٚٔ ثِ رنطز ايطدٌ  ايصٟ

دع٤ َٔ  ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ ًَتعَا ببصٍ ست٢ ٚيٛ نإ خاطبا يًُطأ٠, بٗصا ايٛقـ
ؾ٬  ؾٗٛ يٝؼ بعٚز, ,ا٭دٓيبٚأٜها قٝس رنطز ب٘ ايطدٌ  َاي٘ يًُدطٛب١,

بٝإ  " ؾطعّا "ؿن ايتعطٜـ  ٚقٛيٜٞهًـ بايٓؿك١ يعٚد١ غريٙ أٚ اؽنطأ٠ ا٭دٓب١ٝ 
قطض ٖصا ا٫يتعاّ  ايصٟإش إٔ ايؿاضع ـ دٌ ؿن ع٬ٙ ـ ٖٛ  ؽنكـسض ٖصا ا٫يتعاّ,

ع٢ً ايعٚز بعكس ايٓهاح ٚسبؼ ايعٚد١ ْؿػٗا ي٘,ٖٚٛ قٝس ؿن ايتعطٜـ رنطز 
 ٌأيعّ ايعٚز ب٘ ْؿػ٘ يعٚدت٘ , نإٔ قاٍ هلا : إٕ تعٚدتو غأدع ايتعاّأ٣ 

 يو ْكٝبا َٔ
ؾٛم َٗطى ْٚؿكتو,ٚنصا إٕ أيعّ ايـعٚز ْؿػـ٘ بؿـ٧     زخًٞأٚ  ضاتيب

نإٔ  ٚايتربع َٔ غري تعًٝل ع٢ً ؾ٧, يعٚدت٘ َٔ أ٣ ْٛع َٔ أْٛاع اؽنعطٚف
َٓؿعت٘ إصن غـري   أٚ سبؼ هلا ٚقؿّا أٚ أعاضٖا ؾ٦ٝا تػتؿٝس َٔ ٖٚب هلا ؾ٦ٝا,

                                                           
 2,اؽنعذِ ايٛغـٝط ز اؽنهتب١ ايع١ًُٝ ـ بريٚت ـ   552 اؽنكباح اؽنٓري ـ ايؿَٝٛٞ ـ م  ( 1)

 . صبُع ايًػ١ ايعطب١ٝ ـ ط ايؿطق١ٝ ضنكط  856م 

َطبعـ١   376م ٝػٟٛعأػنس  عٝػٟٛـ اؽنسخٌ ْٚعط١ٜ ايعكس ـ أ/   اإلغ٬َٞايؿك٘  (2)
 . زاض ايتأيٝـ ـ َكط

 . زاض ايؿهط 55م  3ايعاّ ـ أ/ َكطؿٞ ايعضقا ـ ز ايؿكٗٞاؽنسخٌ  (3)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (01)

ؿطز٠ يًعٚز َٓكسضٖا اإلضاز٠ اؽن ا٫يتعاَاتشيو َٔ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤, ؾهٌ ٖصٙ 
 .ايؿطع بٗا ٖٛ ا٫يتعاّٚيٝؼ ايؿطع, أَا ايٓؿك١ ؾُكسض 

إش ٜؿرتط  بٝإ يطبٝع١ ايٓؿك١, "َاي٘ببصٍ دع٤ َٔ "ؿن ايتعطٜـ  ٚقٛيٞ
 إسطاظٙعنهٔ  ايصٟٚاؽنككٛز باؽناٍ:ايؿ٧  ؾٝٗا إٔ تهٕٛ َا٫,أٚ تكّٛ باؽناٍ,

بـ٘ ؿن سـاٍ ايػـع١     ا٫ْتؿاعٚسٝاظت٘ ٚنإ ي٘ ق١ُٝ بشن ايٓاؽ ٚأباح ايؿاضع 
َٚٔ ثِ ؾٗصا ايكٍٛ ؿن ايتعطٜـ قٝس رنطز ب٘ نـٌ َـا مل ٜػـِ      ,(1)ٚا٫ختٝاض

ايكُض َٚٓؿع١ ا٫غتع٬ٍ بعٌ ؾذط٠ , ٚاشبُط  ١ ٜكّٛ باؽناٍ,ؾشبَا٫,أٚ َا٫
 .٫ ٜكض إٔ ٜهٕٛ ْؿك١ أٚ بس٫ عٓٗا اؽنٝت١ٚسبِ 

ٖصا ٚايكٝٛز ايػابك١ ـ ايتعاّ ايعٚز ؾطعّا ببصٍ دع٤ َٔ َايـ٘ ـ تـسٍ     
ٟ إ٫ إٔ ؾٝـ٘ َعٓـ٢ عبـاز    ٟ, ٚإٕ نإ ؾٝ٘ داْب َـاز  ا٫يتعاّع٢ً إٔ ٖصا 

ببصٍ اؽناٍ ٫ ازبٗس,ٖٚٛ  ا٫يتعاّ,ٚتسٍ ع٢ً إٔ ٖصا أٜها,٭ٕ َكسضٙ ايؿطع
أٜها ضتب٘ ايعكس  ا٫يتعاّٖٚصا  ,٫ٟ عٔ ٚادب زْٝٛ ْاؾ٧ عٔ ٚادب زٜين

  .ٚيٝؼ ايٛعس 
بٝإ قسض  " يهؿا١ٜ ظٚدت٘ ؾنا ٫ غٓا٤ هلا عٓ٘ "ؿن ايتعطٜـ  بكٛيٜٞٚطاز 

رب عٓ٘ ايؿكٗا٤ ع ايصٟايٓؿك١ اؽنطًٛب بصهلا يًعٚد١ َٔ ايعٚز,ٖٚصا ايكسض ٖٛ 
رنطز ايؿـدل َـٔ ايؿكـط إصن     ايصٟايكسض  ٜٚطاز ب٘: ضنكطًض:سس ايهؿا١ٜ,

                                                           
ٖـ/ 1415, زاض ايؿهط ط4م  5ساؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض اؽندتاض ـ ابٔ عابسٜٔ ز (1)

 2ـ اؽنهتبـ١ ايتذاضٜـ١ ايهـرب٣ ـ ط      9م  2ز ايؿـاطيب ّ , اؽنٛاؾكات يإلَاّ 1995
ـ ايطبع١  اسبًيبط  327م  ايػٝٛطٞٚايٓعا٥ط يًع١َ٬  ا٭ؾباّٙ , 1975 ٖـ/1395

ّ , نؿاف ايكٓاع ع٢ً َسن اإلقٓاع يًؿٝذ َٓكٛض ايبٗٛت٢ 1959ٖـ/ 1378ا٭خري٠ 
, 28, زاض ايؿهط , أسهاّ اؽنعا٬َت ايؿطع١ٝ ـ ايؿٝذ ع٢ً اشبؿٝـ م 152م  3ز

ايتعطٜـ بايؿك٘ اإلغـ٬َٞ   ّ , اؽنسخٌ ؿن1996ٖـ /  1417 1زاض ايؿهط ايعطبٞ ط
ـ زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,  330ـ م  ؾًيبٚقٛاعس اؽنًه١ٝ ٚايعكٛز ؾٝ٘ ز/ ضبُس َكطؿٞ 

 . 1983ّٖـ / 1403غ١ٓ  2ط



 

(01)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚإٔ شيو رنتًـ باخت٬ف  َٚٔ اسباد١ إصن ايهؿا١ٜ ع٢ً غبٌٝ ايسٚاّ, ايػ٢ٓ,
 .(1)ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام ٚاسبادات ٚا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ

 ٫ ٖ٘ٚٛ قٝس ؿن ايتعطٜـ رنطز ب٘ نٌ َاٍ ٜبصي٘ ايعٚز يعٚدت٘ ٚيهٓ
ٜهؿٝٗا أٚ ٜهؿٞ سٛا٥ذٗا ايهطٚض١ٜ ؾكط,إش إٔ اؽنطأ٠ ذبتاز جباْب سٛا٥ذٗا 

ٚأٜها  ت٪ز٣ ٚادبٗا نُا ذنب اهلل ٜٚطن٢, ٞايهطٚض١ٜ أؾٝا٤ ساد١ٝ يه
عٓ٘ ايعٚد١ ؿن سٝاتٗا ٚنٌ َا عنهٔ إقا١َ اسبٝا٠ بسْٚ٘  تػتػيننٌ َا :رنطز ب٘

ٛ زاخٌ ؿن ايهؿا١ٜ,ست٢ غ١ًٗ ي١ٓٝ,أَا َا تػري ب٘ اسبٝا٠ َع ٚدٛز اؽنؿك١ ؾٗ
  .ٚيٛ ناْت َؿك١ ٜػري٠ 

غنٝع يٛاظَٗا َٔ ايطعاّ  "ؾنا ٫ غٓا٤ هلا عٓ٘  "ؿن ايتعطٜـ  بكٛيٜٞٚطاز 
ٚايؿطاب ٚايهػ٠ٛ ٚايػهٔ ٚايع٬ز ٚغا٥ط َا ذبتاز إيٝ٘ إلقا١َ سٝا٠ نطعن١ 

  . ا٫دتُاعٞتت٤٬ّ َع ٚنعٗا 
تكـسض بـ٘ ايٓؿكـ١,سٝح إٕ    ا ؽنؿن ايتعطٜـ بٝإ  " عطؾـا "ٜٚطاز بهًُـ١ 

ايهؿا١ٜ ذبسز بأعطاف ايٓاؽ ٚعازاتِٗ,َٚٔ ثِ ؾٗٛ قٝس رنطز ب٘ ذبسٜس ايعٚز 
يًهؿا١ٜ تبعا هلٛاٙ,ٚنصيو ايعٚد١,بٌ دنب إٔ ٜطاع٢ اؽنعٗٛز ٚاؽنعطٚف بـشن  

تػزن اؽنطأ٠ ؿن  ايٓاؽ ؿن ٖصا ا٭َط,حبٝح ٫ ٜهًـ ايعٚز ؾٛم َا ٜطٝل, ٫ٚ
 . ط ٍ أٚ ذبٓكصَعٝؿتٗا ؾت

٘    " بكٛيٜٞٚطاز  ؿن ايتعطٜــ بٝـإ غـبب     " دعا٤ عٛز ْؿـع سبػـٗا يـ
 ضببٛغ١ حببؼ ايٓهاح سكّا يًعٚز ؾنٓٛع١ عٔ ا٫نتػاب حبك٘,٠ ايٓؿك١,إش اؽنطأ

ِٓاؾه ؾتهـٕٛ نؿاٜتٗـا عًٝـ٘ تطبٝكـا يًكاعـس٠       ٕ ْؿع سبػٗا عا٥سّا إيٝ٘,َٚٔ ث

                                                           
ايسٜٔ أب٢ ضبُس عبس اهلل بٔ أػنس بٔ ضبُس بٔ قسا١َ ع٢ً طبتكط اإلَاّ  لاؽنػ٢ٓ ؽنٛؾ (1)

ٞ أب٢ ايكاغِ  ٞ  ـ ط زاض ايػـس   104,  101م  3ز  ـ  اشبطقـ ٙ/ 1415غـ١ٓ   ايعطبـ
1994ّ . 



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (22)

١ حببػ٘ ؾنٓٛعـ١  ٚ٭ْٗا إشا ناْت ضببٛغ ,(1)"ايؿطع١ٝ ايكا١ً٥:اشبطاز بايهُإ
ٜتكطض َع٘ أْ٘ يٛ مل ٜهٔ نؿاٜتٗا عًٝـ٘   ايصٟعٔ اشبطٚز يًهػب حبك٘,ا٭َط 

ؾكس دعٌ ايؿاضع ـ دٌ ؿن ع٬ٙ ـ يـ٘ ضظقـا ؿن      ,ايكانٞهلًهت, قٝاغّا ع٢ً 
,ؾذعًت ٭ْ٘ ضببٛؽ زبٗتِٗ ؾنٓٛع عـٔ ايهػـب   بٝت َاٍ اؽنػًُشن سبكِٗ;

  (2) ٓػب١ يًعٚد١.ْؿكت٘ ؿن َاهلِ ٖٚٛ بٝت اؽناٍ نصا اسباٍ باي
ٖٚٛ قٝس ؿن ايتعطٜـ رنطز ب٘ اؽنطأ٠ اييت مل تػًِ ْؿػـٗا يعٚدٗـا,ٚمل ذبـبؼ     

ؾإْ٘ ٫ ْؿك١ هلا,ٚإٕ مت عكس ايٓهاح عًٝٗا , خ٬ؾا يًعاٖط١ٜ ايصٜٔ ٜطٕٚ  سبك٘,
ٚيٛ ـ إصن ايبٓا٤ بٗا أٚ مل ٜسع  زعٞدٛب ايٓؿك١ يًُطأ٠ َٔ سشن ٜعكس ْهاسٗا,

ْاؾع , غٓٝـ١ ناْـت أٚ ؾكـري٠ , شات أب     ناْت أٚ غري ْاؾعّا ـ  أْٗا ؿن اؽنٗس
 .(3),بهطّا أٚ ثٝبّاٜتُٝ٘ناْت أٚ 

 : عٔ ايٓؿك١ ؿن ايؿك٘ اإلغ٬َٞ عتعطٜـ ا٫َتٓا ثايجا:
إصن َـسيٍٛ ايٓؿكـ١,ؾإٕ اؽنكـطًض     ٚبهِ َع٢ٓ ا٫َتٓاع ؿن ا٫قط٬ح

ايؿـاضع  َعٓا,ٖٚٛ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٜطاز ب٘:إَػاى ايعٚز َا أٚدبـ٘   ايصٟ
 .يًعٚد١ بعكسٙ عًٝٗا ٚسبػٗا ي٘ بعصض نإ أٚ بػريٙ 

 
 

                                                           
ط اسبًيب غ١ٓ   136,  135ـ م  ايػٝٛطٞٚايٓعا٥ط ـ ايع١َ٬ د٬ٍ ايسٜٔ   ا٭ؾباٙ (1)

 . 1959ّٖـ/1378

ٞ يع١َ٬ ابسا٥ع ايكٓا٥ع ؿن تطتٝب ايؿطا٥ع ـ   (2) ـ زاض ايؿهـط ـ     23م  4ـ ز  ايهاغـاْ
 . بريٚت

ًٌٝ عًـ٢ طبتكـط ايع٬َـ١    ,ؾطح َٓض ازب 23م  4ـ ز  ايهاغاْٞبسا٥ع ايكٓا٥ع ـ   (3)
, اؽنٗصب  30,  29م  5ايهبري ـ ز  اسباٟٚ,385م  4خًٌٝ ـ يًؿٝذ عًٝـ ـ ز  

, اؽنػ٢ٓ ـ ابٔ قسا١َ  599م  4ـ ز ايؿرياظٟـ ٭ب٢ إغشام  ايؿاؾعٞؿن ؾك٘ اإلَاّ 
,احمل٢ً باٯثاض يإلَاّ أبٛ ضبُس ع٢ً بـٔ أػنـس بـٔ غـعٝس بـٔ سـعّ       258م  9ـ ز

 . ـ زاض ايؿهط ط زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚتـ  249م  9ـ ز ا٭ْسيػٞ



 

(25)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 :َعاٖط اَتٓاع ايٓؿك١ ؿن ايؿك٘ ٚايكاْـٕٛضابعّا:
َٔ خ٬ٍ َا شنطٙ ايؿكٗا٤ ايكسا٢َ ٚاحملسثشن ٚاؽنكٓٓشن ايكاْْٛشن بؿـإٔ  
أسهاّ ايٓؿك١,ٚأٜها َٔ خ٬ٍ َتابع١ يًشٛازخ اؽنػتذس٠ اؽنتعًك١ بٗصا ايؿإٔ 

تتُجـٌ ؿن   ٚايـيت ؿـ َعاٖط اَتٓاع ايٓؿك١ ـ قسض اؽنػـتطاع ـ    ْػتطٝع إٔ ْػت
 ايكٛض ايتاي١ٝ :

  .ـ عػـط ايعٚز 2        .ـ تعٓت ايعٚز عٔ أزا٤ ايٓؿك١ َع ٜػاضٙ 1 
 .ـ ؾكـس ايعٚز 4                .ـ غٝابـ٘ زاخـٌ ايكطط أٚ خاضدـ٘ 3 
 .ـ سبؼ ايعٚز أٚ أغطٙ 5 
 .ك١ ٚقسضٖا ٚٚقت ايتُهشن ـ اخت٬ف ايعٚدشن ؿن قبض ايٓؿ6 
 .عٔ أزا٤ ايٓؿك١ يًط٬م ايطدع٢ أٚ ايبا٥ٔ أٚ اؽنعتس٠ َٔ ٚؾاٙ  ـ ا٫َتٓاع7 
 .ـ عسّ زؾع ايٓؿك١ بسع٣ٛ ايعٗاض9.      ٤٬ ٜـ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿكـ١ يإل8 

 بعض َعـاٖط ا٫َتٓـاع عـٔ ايٓؿكـ١,ؾإٕ ايبشـح      ٖٞٚإشا ناْت ٖصٙ 
ٞ رتتب عًٝ٘ ؿن نٌ َـٔ ايؿكـ٘   سهِ ٖصٙ اؽنعاٖط ٚا٭ثط اؽن ٜعطي  اإلغـ٬َ

 : ايتايٞ ٜٚهٕٛ شيو ع٢ً ايٓشٛ ,ايٛنعٞٚايكإْٛ 
 



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (20)

 املبخح األًل
  ًاألثـز املرتتب علَى حالْ تعنت الزًج املٌسز يفحلـه االمتناع عن النفقـْ يف 

 املطلب األًل
 يف الفقى اإلسالمُ. حالْ تعنت الزًج املٌسز يفحلـه االمتناع عن النفقـْ يف 

 :(1)ـ َصٖـب اسبٓؿ1١ٝ 
ٜط٣ ا٭سٓاف أْ٘ إشا ؾطي اسبانِ ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚز ؾاَتٓع َٔ زؾعٗا 

ٚطًبت اؽنطأ٠ سبػ٘,هلا إٔ ذببػـ٘,٭ٕ ايٓؿكـ١ ؽنـا قـاضت زٜٓـا       ٖٚٛ َٛغط,
 .بايكها٤ (2)عًٝ٘

                                                           
ـ زاض   378 م 4, ؾتض ايكسٜط ـ ابٔ اهلُاّ ـ ز   42,  41م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز  (1)

 . ايؿهط

ٚعنجً٘ : ا٭ٍٚ ايطأٟاختًـ ايعًُا٤ ؿن اسباٍ اييت تهٕٛ ؾٝٗا ايٓؿك١ زٜٓا ع٢ً ضأٜٔ : ( 2)
ٞ ؿن ش١َ ايـعٚز إ٫ بكهـا٤    اسبٓؿ١ٝ ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ ايٓؿك١ ٫ تكري زٜٓا أٚ  ايكانـ

 ايكانٞايعٚدشن,ٚاؾرتط اسبٓؿٝـــ١  يٛدٛب  ؾطي ايٓؿك١ يًعٚد١ َٔ قبٌ  برتانٞ
ـ طًب اؽنطأ٠ ايؿطي , ٭ْ٘ إظنا ٜؿطي يًٓؿك١ ع٢ً ايعٚاز سكا هلا ,َٚٔ 1ؾططشن : 

 0ٜهـٕٛ غا٥بـا   ـ سهـط٠ ايـعٚز: أ٣ ٫  2 0ثِ ؾ٬ بس َٔ ايطًب َٔ قاسب اسبل 
سبٓؿ١ٝ : إٔ ايٓؿك١ : ق١ً ـ أ٣ عطا٤ َٔ غري عٛي ـ َٔ ٚد٘ ٚعٛي َـٔ    ٚسذ١ ا

ٚد٘ آخط , أَا نْٛٗا قً٘ ؾٮٕ َٓاؾع ا٫ستباؽ تعٛز ع٢ً ايعٚدشن غنٝعا ٫ عًـ٢  
ايعٚز ٚسسٙ , ٚأَا نْٛٗا عٛنا , ؾٮْٗا دعا٤ استباؽ ايعٚد١ سبل ظٚدٗا , ؾٓعطّا 

ٚ   ضنهٞيؿبٗٗا بايك١ً تػكط  ٔ ايـعٚدشن نٓؿكـ١   َـ ٫ تـطاي  اؽنس٠ َٔ غـري قهـا٤ 
عًٝٗا بسا٥ع ايكـٓا٥ع ـ    ايرتانٞ ا٭قاضب,ٚيؿبٗٗا بايعٛي تكري زٜٓا بايكها٤ , أٚ

ـ زاض 625م  3, ضز احملتاض ز 391م  4َٚا بعسٖا , ؾتض ايكسٜط ـ ز  38م  4ز
ٚعنجً٘ ازبُٗٛض َٔ اؽنايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن  :ايجاْٞ ايطأٟ,  ايؿهط

ايٓؿك١ تكري زٜٓا قٜٛا ضنذطز ٚدٛبٗـا ٚاَتٓـاع ايـعٚز عـٔ أزا٥ٗـا إصن ايعٚدـ١ ,        إٔ
ٚسذتِٗ ؿن ٖصا : إٔ ايٓؿك١ عٛي ٚيٝػت ق١ً, أ٣ عطا٤ َٔ غري عـٛي , ٚقـس   
أٚدبٗا ايؿاضع ضنكته٢ ايعكس ؿن َكابٌ استباؽ ايعٚد١ يؿ٪ٕٚ ايعٚد١ٝ  ٚإشا ناْت 

اغتشكاقٗا نهٌ عٛي أٚ أدط٠ زٜٔ نػا٥ط ايسٜٕٛ دبب َٔ ٚقت  ؾٗٞعٛنا ضبها 
م  3, َػ٢ٓ احملتاز ـ ز ط اسبًيب 518م  1ـ ز َع بًػ١ ايػايو ـ ايؿطح ايكػري

 . زاض ايػس ايعطبٞـ  231م  9, اؽنػ٢ٓ ـ ز 563



 

(22)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 :(1)ـ َصٖـب اؽنايه2١ٝ
ٜط٣ اؽنايه١ٝ أْ٘ إشا مل ٜٓؿل ايـعٚز عًـ٢ ظٚدتـ٘ بـايطغِ َـٔ ٜػـاضٙ       

ٚؿن ٖصٙ اسباي١ إٕ نـإ يـ٘    ,ايكانٞؾإٕ ايعٚد١ تطؾع أَطٖا إصن  ٛضٙ,ٚسه
ٞ ٚأخص ايٓؿك١ َٓ٘ ؾ٬ دنٝبٗا  َ٘اٍ ظاٖط عنهٔ ذبكًٝ إصن طًبٗا,ٚإظنـا   ايكانـ

 .ٜأَط بتشكٌٝ ايٓؿك١ َٔ َاي٘ ايعاٖط اؽنعطٚف 
ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط بـإٔ أخؿـاٙ ٚمل ٜعًـِ بـ٘ أسـس,ؾكٌٝ ٜعذـٌ       

ٚقٌٝ ذنبػ٘ ست٢ ٜٓؿل عًـ٢ ظٚدتـ٘,ٚإشا سـبؼ ٚمل     ,عًٝ٘ ايط٬م ايكانٞ
 .عًٝ٘  ايكانٜٞٓؿل طًل 

ؾإٕ اَتٓع أَطٙ  بايٓؿك١, بب١ٓٝٚقٌٝ ٜأَطٙ اسبانِ إٕ مل ٜجبت ايعٚز عػطٙ 
 .بايط٬م ٚسهِ عًٝ٘ ب٘ 

 :(2)١ٝعـ َصٖب ايؿاؾ3
مل ٜجبـت   اإلْؿامٜط٣ ايؿاؾع١ٝ أْ٘ إشا نإ ايعٚز سانطّا َٛغطّا ٚاَتٓع عٔ 

ٚد١ سل ؾػذ ايٓهـاح عًـ٢ ايكـٍٛ ا٭قـض ؿن اؽنـصٖب,ٚشيو ٫ْتؿـا٤       يًع
ٚ٭ٕ ايعٚد١ عنهٓٗا ذبكٌٝ  ٜجبت يًعٚد١ سل طًب ايؿػذ, ايصٟاإلعػاض 

 ْؿكتٗا بٓؿػٗا إٕ اغتطاعت بإٔ تأخص َٔ َاٍ ظٚدٗا َا ٜهؿٝٗـا بـاؽنعطٚف,  
ٞ ص ؾ٧ َٔ َاي٘ يتٓؿل ع٢ً ْؿػٗا تطؾع ا٭َـط إصن  خٚإٕ مل تػتطع أ  ايكانـ

   .شكٌ هلا ايٓؿك١ َٔ ظٚدٗايٝ
ؾإشا اَتٓع َٔ ايٓؿك١ عًٝٗـا   ؾكاٍ:ٖصا ايكٍٛ(3)ٚٚنض اإلَاّ اؽناٚضز٣

َع ٜػاض مل ٜؿػذ, ٚباع اسبانِ عًٝ٘ َٔ َاي٘ َا ٜكطؾ٘ ؿن ْؿكتٗا,ؾإٕ مل دنس ي٘ 
 .َا٫ سبػ٘ ست٢ ٜٓؿل عًٝٗا, نُا ذنبؼ َٔ َطٌ بسٜٔ ٜكسض ع٢ً أزا٥٘

                                                           
 4, ؾـطح َـٓض ازبًٝـٌ ـ ز     518م  2ع٢ً ايؿـطح ايهـبري ـ ز    ايسغٛقٞساؾ١ٝ ( 1)

 .  405م

 . ـ زاض ايؿهط 563م  ٢3 احملتاز ـ ز, َػٓ 617م  4ـ ز ايؿرياظٟاؽنٗصب ـ ( 2)

 . 53م  15ايهبري ـ اؽناٚضز٣ ـ ز اسباٟٚ (3)
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ٚشيو ايؿػـذ, اؾع١ٝ ٜط٣ إٔ هلـا سـل طًـب    َٚكابٌ ايكٍٛ ا٭قض عٓس ايؿ
   .(1)سبكٍٛ ايهطض هلا باَتٓاع ايعٚز َٔ اإلْؿام عًٝٗا َع قسضت٘

 :         (2)ـ َصٖب اسبٓابًـ4١
ٜط٣ اسبٓاب١ً أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز اسبانط عٔ اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘ َـع  

 ايعٚد١ ع٢ً َاٍ ي٘ أخصت َٓ٘ قسض سكًت ٜػاضٙ ٚقسضت٘ ع٢ً اإلْؿام,ؾإٕ
ـأَط ٖٓـسّا    ـ   ايـٓيب خٝاض هلا ؿن طًب ايؿػـذ أٚ عسَـ٘,٭ٕ    سادتٗا,٫ٚ

 .با٭خص,ٚمل دنعٌ ايؿػذ 
ٚايكانٞ ٜأَط ايعٚز  ,ايكانٞضؾعت ايعٚد١ أَطٖا إصن  ذبكٌٚإٕ مل 

ٚضؾض سبػ٘,ؾإٕ قرب  أب٢بٌ ٚدنربٙ عًٝ٘,ؾإٕ  م,باإلْؿا اؽنُتٓع عٔ ايٓؿك١
,ؾإٕ مل دنس إ٫ عطٚنا أٚ عكاضّا باعٗا ايٓؿك١ َٔ َاي٘ ع٢ً اسببؼ أخص اسبانِ

 .ؿن شيو 
أخـص ايٓؿكـ١ َٓـ٘ ,     ايكانٞٚؿن ساي١ عسّ ٚدٛز َاٍ ظاٖط يًعٚز ٜػتطٝع 

ٚأبٛ طايب إصن إٔ هلـا اشبٝـاض ؿن    اشبطقٞٚشيو بإٔ غٝب٘ ايعٚز , ؾكس شٖب 
أبٛ ٜع٢ً أْٗا ٫ طنًو ايؿػذ , ٭ٕ ايؿػذ ؿن اؽنعػط  ايكانٞايؿػذ , ٚاختاض 

اإلعػاض ٚمل ٜٛدس ٖٗٓا , ٚأٜها ٭ٕ اؽنٛغط ؿن َعٓ٘ إَهإ ا٭خص َٔ يعٝب 
 .َاي٘ , ٚإشا اَتٓع ؿن ّٜٛ ؾطضنا ٫ عنتٓع ؿن ايػس خب٬ف اؽنعػط

 :(3)ـ ضأ٣ ابٔ ايكـ5ِٝ  
ٜط٣ ابٔ ايكِٝ إٔ اؽنطأ٠ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل ؿن ساي١ َا إشا نإ شا َاٍ 

أخص نؿاٜتٗا َٔ َاي٘ بٓؿػٗا بأٜـ٘   عًٞ ٚتطى اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘, ٚمل تكسض
  .ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ

                                                           
ـ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١ ـ بـريٚت ـ        480م  6ـ ز  ايٓـ٣ٛ ضٚن١ ايطايبشن ـ اإلَاّ   (1)

 . يبٓإ

 . 312م  3, نؿاف ايكٓاع ـ ز 223م  9اؽنػ٢ٓ ٚايؿطح ايهبري ـ ز( 2)

 . ـ َهتب١ ضبُس  قشٝض ٚأ٫ٚزٙ ضنكط 144م  4ز ظاز اؽنعاز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ( 3)



 

(21)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 :(1)ـ َصٖب ايعاٖطٜـ6١
ٜط٣ ايعاٖط١ٜ إٔ ايعٚز اسبانط إشا اَتٓع عٔ اإلْؿام ع٢ً ايعٚد١,ؾإْ٘ 

,ؾٝأَطٙ باإلْؿام,ؾإٕ نإ ي٘ َاٍ باع٘ ست٢ ايكانٞذنل هلا إٔ تطؾع أَطٖا إصن 
نُا قاٍ اهلل عع ٚدٌ: ـ ٚ  سل سك٘ نُا أَط ضغٍٛ اهلل ـ   شٟٜعط٢ نٌ 

" ِِ ُٖ َٚٔ َٓع أسسّا ْؿكت٘ ايٛادب١ ي٘ ؾكس خبؼ  ,(2)٫ََٚ َتِبَدُػِٛا ايٖٓاَؽ َأِؾَٝا٤
ؾ٦ٝا,ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ؾشكُٗا ؿن َاٍ أْؿػُٗا,ؾإٕ مل ٜهٔ هلُا َاٍ ؾشكُٗا 

٭ُْٗا س٦ٓٝص َٔ غن١ً  ؿن غِٗ اؽنػانشن ٚايؿكطا٤ َٔ ايكسقات بٓل ايكطإٓ,
  .ٜٚعًِ شيو باؽنؿاٖس٠ أٚ ايؿكطا٤,اؽنػانشن 

 الزأِ املختار :
َٚا قاَت عًٝ٘ سذ١ نٌ ؾطٜـل   َٔ خ٬ٍ ايٓعط ٚايتأٌَ ؿن اٯضا٤ ايػابك١, 

ٟ ا٭قطب إصن ايكبٍٛ ٖٛ  ايطأًْٟشغ إٔ  اَتٓـع   ايـيت  ٜـط٣ إٔ ايعٚدـ١   ايـص
ظٚدٗا اؽنٛغط عـٔ تكـسِٜ ايٓؿكـ١ هلـا تعػـؿا َـٔ سكٗـا إشا ٚدـست َـا٫          

ٗ يًعٚز,أخصت َ ـ هلٓـس بٓـت     ,نُـا قهـ٢ ضغـٍٛ اهلل ـ     آ٘ بكـسض نؿاٜت
عتب٘,أَا إشا مل دبس ي٘ َا٫,ؾإٕ ضنٝت باسباٍ ؾبٗا ْٚعُت ٚإ٫ ؾُٔ سكٗا إٔ 

 ايكانٞٚؿن ٖصٙ اسباٍ ع٢ً  ٚتطًب ؾطي ْؿك١ هلا, ,ايكانٞتطؾع أَطٖا إصن 
ؾعًٝ٘  ؾإٕ ثبت يسٜ٘ أْ٘ ؾنتٓع عٔ اإلْؿام, إٔ ٜتأنس إٔ ظٚدٗا ٫ ٜٓؿل عًٝٗا,

ؾإٕ نإ َٛغطّا  أٜها إٔ ٜتشط٣ عٔ ساٍ ايعٚز َٔ سٝح ٜػاضٙ أٚ إعػاضٙ,
ٚإٕ نـإ َعػـطّا ٫    ٚأدربٙ ع٢ً زؾٗا يعٚدتـ٘,  ؾطي عًٝ٘ ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ,

ؾـإٕ مل   ـ ٜؿـطي عًٝـ٘ ْؿكـ١ اإلعػـاض,      ايكانٞـ أ٣  ؾإْ٘ ٜػتطٝع اإلْؿام,
ب إصن شيـو غنٗـٛض   ٜػتطع ايعٚز تكسعنٗا تكبض ايٓؿك١ زٜٓا ؿن شَت٘ نُا شٖ

ُ٘   "سٝح قاٍ تعـاصن:   ,٭ٕ اإلْػإ طباطب ضنا ٜػتطٝع ايؿكٗا٤, ًٓـ ـُ اي ِّـ ٫َ َُٜه

                                                           
 . ـ زاض ايؿهط 253/265م 9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز( 1)

 . / غٛض٠ ٖـٛز 85َٔ اٯ١ٜ : ( 2)
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َٗا  ُِٚغَع ٌ  ,(1)"َِْؿػّا ٔإ٫ٖ   ايعـطٚف نـصيو   ٖـصٙ  َٚع ٖصا ؾإْ٘ دنٛظ هلا ؿن ظـ
 .ايتؿطٜل هلصا ايتعٓت  طًب

 ,اْت٢ٗ إيٝ٘ اؽنايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؿن َكابٌ ا٭قض ايصٟٖٛ  ايطأٟٖٚصا 
 ٚابٔ قسا١َ َٔ اسبٓاب١ً,ٚزعُٛٙ با٭زي١ اٯت١ٝ :  ,ٚأبٛ اشبطاب ٚاشبطقٞ
 عٔ بٔ عُط عٔ ْاؾع اهلل ض٣ٚ ابٔ سعّ عٔ عبس ايطاظم عٔ عبٝس ـ1

عُط إصن أَطا٤ ا٭دٓاز ازعٛا ـ ؾ٬ْا ٚؾ٬ْـا ـ ْاغـّا قـس       نتبابٔ عُط قاٍ: 
ِٗ,ٚإَا إٔ ٜبعجـٛا  اْكطعٛا عٔ اؽنس١ٜٓ ٚضسًٛا عٓٗا: إَا إٔ ٜطدعٛا إصن ْػا٥

 (2)"ٚإَا إٔ ٜطًكٛا ٜٚبعجٛا بٓؿك١ َا َهـ٢ بٓؿك١ إيٝٗٔ,
عٔ ذنٝـ٢ بـٔ    ايجٛضٟابٔ سعّ عٔ عبس ايطاظم عٔ غؿٝإ  ٟٚضٚ ـ2
إشا مل دنس ايطدٌ َا ٜٓؿل ع٢ً  "ػٝب قاٍ: عٔ غعٝس بٔ اؽن ا٭ْكاضٟغعٝس 

 .(3)"اَطأت٘ أدرب ع٢ً ط٬قٗا
عٓس  ايكانٞيط٬م سل يًعٚد١ بأَط ؾٗاتإ ايطٚاٜتإ تس٫ٕ ع٢ً إٔ ا

 (4)"ا٫َتٓاع َٔ اإلْؿام

إٕ اإلْؿام عًٝٗا َـٔ َايـ٘ ٜتعـصض ؿن سـاٍ ا٫َتٓـاع َـٔ ايـعٚز        ـ 3
اؽنٛغط,ؾٝهٕٛ هلا اشبٝاض نشاٍ اإلعػاض,بٌ ٖصا أٚصن بايؿػذ,إش أْ٘ إشا دـاظ  

 .ايؿػذ ع٢ً اؽنعصٚض ؾع٢ً غريٙ أٚصن 
ٛغط ايٓؿك١ يعٚدت٘ نطضّا أَهٔ إٕ ؿن ايكرب ع٢ً اَتٓاع ايعٚز اؽن ـ  4

إظايت٘ بايؿػذ,ؾٛدبت إظايت٘,ٚ٭ْ٘ ْٛع تعصض دنٛظ ايؿػذ,ؾًِ ٜؿرتم اسبـاٍ  
ؾإْ٘ ٫ ؾطم ؿن دٛاظ ايؿػذ بشن  نُا إشا أز٣ مثٔ اؽنبٝع, بشن اؽنٛغط ٚاؽنعػط,

                                                           
 . / غٛض٠ ايبكط٠ 286َٔ اٯ١ٜ : ( 1)

 . 256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (2)

 . اؽنطدع ايػابل ْٚؿؼ اؽنٛنع (3)

 . ـ زاض ايػس ايعطبٞ 250م  9ـ ابٔ قسا١َ ـ زري مشؼ ايسٜٔ ايؿطح ايهب (4)
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إٔ ٜهٕٛ اؽنؿرت٣ َعػطّا ٚبشن إٔ ٜٗطب قبٌ أزا٤ ايجُٔ,ٚعٝب اإلعػاض إظنا 
ض اإلْؿام,بسيٌٝ أْ٘ يٛ اقرتي َا ٜٓؿل عًٝٗـا,أٚ تـربع يـ٘    دٛظ ايؿػذ يتعص

    .(1)إْػإ بسؾع َا ٜٓؿك٘ مل طنًو ايؿػذ
 ...ٚاهلل أعًـِ 

                                                           
 . 250/284م9ايؿطح ايهبري ـ مشؼ ايسٜٔ ـ ابٔ قسا١َ ـ ز (1)
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 املطلب الجانُ
 رأٔ القانٌن يف حله امتناع الزًج عن النفقْ يف حالْ تعنت الزًج مع ٍشارييف 

 :أ٫ٚ : ضأ٣ ايكاْـٕٛ اؽنكـطٟ 
ّ ٚاشبـام  1920يػـ١ٓ  25إْٛ ضقِ: َٔ ايك/1ـ ْكت اؽناز٠: ضقِ: 

 100: َػا٥ٌ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ,ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ ضايٓؿك١ ٚبعبأسهاّ 
ّ ع٢ً أْ٘ تعترب ْؿك١ ايعٚد١ زٜٓا ع٢ً ايعٚز َٔ تاضٜذ اَتٓاعـ٘  1985يػ١ٓ

  .أٚ اإلبطا٤  با٭زا٫ٚ٤ تػكط إ٫  عٔ اإلْؿام,
اَتٓـع ايـعٚز عـٔ     َٔ ْؿؼ ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ إشا /4ـ ْٚكت اؽناز٠: 

 ؾإٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط ْؿص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘, اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘,
ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط ٚمل ٜكٌ إْ٘ َعػط أٚ َٛغط,ٚيهٔ أقط عًـ٢ عـسّ   

 .سا٫ إٕ مل ٜجبت أْ٘ عادع عٔ زؾع ايٓؿك١  ايكانٞاإلْؿام طًل عًٝ٘ 
يعسّ اإلْؿام  ايكانٞٝل َٔ شات ايكإْٛ بإٔ تطً /6ـ ْٚكت اؽناز٠:

ٜكع ضدعٝا,ٚيًعٚز إٔ ٜطادع ظٚدت٘ إشا ثبت ٜػاضٙ ٚاغتعس يإلْؿام ؿن أثٓا٤ 
 .ايعس٠  ؾإٕ مل ٜجبت ٜػاضٙ ٚمل ٜػتعس يإلْؿام مل تكض ايطدع١

اشباق١ ؿن تٓؿٝص ا٭سهاّ عًـ٢ أْـ٘ إشا اَتٓـع     /347ـ ْٚكت اؽناز٠ :
ات أٚ أدـط٠ اسبهـا١ْ أٚ   احملهّٛ عًٝ٘ عـٔ تٓؿٝـص اسبهـِ ايكـازض ؿن ايٓؿكـ     

ٜطؾع شيو إصن احملهُـ١ ازبع٥ٝـ١ ايـيت أقـسضت اسبهـِ       ايطناع١ أٚ اؽنػهٔ,
َٚت٢ ثبت يسٜٗا إٔ احملهّٛ عًٝ٘ قازض ع٢ً ايكٝـاّ ضنـا    بسا٥طتٗا ضبٌ ايتٓؿٝص,

سهِ ب٘ ٚأَطت٘ ٚمل عنتجٌ سهُ٘ حببػ٘,٫ٚ دنٛظ إٔ تعٜـس َـس٠ اسبـبؼ عـٔ     
٘ ث٬ثشن َٜٛا,إشا أز٣ احملهّٛ عًٝ أٚ أسهـط نؿـ٬ٝ ؾإْـ٘ رنًـ٢     ,٘ َا سهِ بـ

 .غبًٝ٘,ٖٚصا ٫ عنٓع َٔ تٓؿٝص اسبهِ بايططم ا٫عتٝاز١ٜ 
اشباق١ بتٓؿٝص ا٭سهاّ ع٢ً أْ٘ ذنكٌ ايتٓؿٝـص   /349ـ ْٚكت اؽناز٠:

ضنعطؾ١ دٗات اإلزاض٠ أٚ َـٔ تعٝٓـ٘ ٚظاض٠ اسبكاْٝـ١ ـ ايعـسٍ ـ يـصيو,ِٖٚ        
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ص٣ ٜػـًُِٗ اسبهـِ ايٛادـب    ًَعَٕٛ بإدطا٤ات٘ بٓا٤ ع٢ً طًب اشبكِ ايـ 
 . ايتٓؿٝص

ع٢ً أْ٘ إشا اَتٓع َٔ ٖٛ َٓٛط بايتٓؿٝـص دـاظ    /350ـ ْٚكت اؽناز٠:
يًدكِ إٔ ٜطؾع ؾهٛاٙ إصن ض٥ٝؼ أٚ قان٢ احمله١ُ ايهـا٥ٔ بـسا٥طتٗا دٗـ١    

 .اسبكا١ْٝ  إٔ ٜطؾع ا٭َط يٛظٜط ايكانٞايتٓؿٝص,ٚع٢ً 
 تعلـــَق:

قه١ٝ اَتٓـاع ايـعٚز عـٔ    ٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ عطي اؽنٛاز اييت عازبت 
أْٗا اتؿكـت َـع اْتٗـ٢ إيٝـ٘ غنٗـٛض ايؿكٗـا٤ َـٔ اؽنايهٝـ١          ٜػاضٙايٓؿك١ َع 

ٚأبٛ اشبطاب ٚابٔ قسا١َ َٔ اسبٓاب١ً َٔ  ٚاشبطقٞٚايؿاؾع١ٝ ؿن َكابٌ ا٭قض 
ٜأَط بتٓؿٝص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘ إٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط,ٚإٕ مل  ايكانٞإٔ 

ٝ٘ ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ ٚأدربٙ ع٢ً زؾعٗا يعٚدت٘,ؾإٕ ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط ؾطي عً
سبؼ ايعٚز ؿن ساٍ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١  َٚػأي١ اَتٓع سبػ٘ ست٢ ٜٓؿص اسبهِ

ٖٚٛ َٛغط قس قاٍ بٗا غنٗٛض ايؿكٗا٤ أٜها َٔ اسبٓؿ١ٝ ٚاؽنايهٝـ١ ٚايؿـاؾع١ٝ   
  .ٚاسبٓاب١ً ٚابٔ ايكِٝ 

٤ َـٔ اؽنايهٝـ١   ٚأٜها اتؿل ايكإْٛ َع َـا اْتٗـ٢ إيٝـ٘ غنٗـٛض ايؿكٗـا     
ٜرتتـب   ايصٟٚايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً َٔ إٔ ايٓؿك١ تكري زٜٓا ضنذطز ايعكس,ا٭َط 

ٞ أٚ اإلبطا٤ نػـا٥ط ايـسٜٕٛ,٫ٚ تػـكط     با٭زا٤عًٝ٘ أْٗا ٫ تػكط إ٫   ضنهـ
ٞ اؽنس٫ٚ,٠ ٜػكط اؽنتذُس َٓٗـا ؿن   بٓؿـٛظ ايعٚدـ١ ٫ٚ بـايط٬م ٫ٚ     اؽنانـ

  .باؽنٛت 
ٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؽنايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؿن َكابٌ ٚأٜها اتؿل ايكإْٛ َع غنٗ

 ٚأبٛ اشبطاب َٔ اسبٓاب١ً,ٚنصيو ابٔ ايكِٝ َٔ إٔ ايعٚز ٚاشبطقٞ ا٭قض,
 ايصٟإشا اَتٓع عٔ ايٓؿك١ ؾإٕ ايعٚد١ ٜجبت هلا سل خٝاض ايؿػذ,ا٭َط اؽنٛغط 
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عاجل ٖـصٙ اؽنػـأي١ ضنـا ٜهـُٔ سـل اؽنـطأ٠ ؿن        اؽنكطْٟكٍٛ َع٘ إٕ ايكإْٛ 
 .٢ ايٓؿك١ أٚ طًب اشبٝاض اسبكٍٛ عً

 :ضأ٣ ايكإْٛ ايػٛازْـٞ ثاْٝا:
ْ٘ دبب ْؿك١ ايعٚدـ١  أع٢ً  ايػٛزاَْٞٔ ايكإْٛ  /69ـ ْكت اؽناز٠:

 .ع٢ً ظٚدٗا َٔ سشن ايعكس ايكشٝض
ّ  ع٢ً 1991َٔ قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ يعاّ: /174ـ ْكت اؽناز٠:

ٚيهٔ ٜؿـطم بـشن    ,اإلْؿامأْ٘ دنٛظ يًعٚد١ طًب ايتطًٝل َٔ ظٚدٗا يعسّ 
ٜهٕٛ ي٘ َاٍ  ٫ سايتشن: إَا إٔ ٜهٕٛ ي٘ َاٍ ظاٖط عنهٔ تٓؿٝص ايٓؿك١ عًٝ٘,أٚ

ؾإٕ نإ يًعٚز َاٍ ظاٖط ؾًٝؼ يًعٚدـ١ إٔ تطًـب تطًٝكٗـا يعـسّ      ظاٖط,
ٜهـٔ   ٚإٕ مل اإلْؿام,٭ٕ سكٛهلا ع٢ً ْؿكتٗا ؾنهٔ بايتٓؿٝص ؿن َاي٘ ايعاٖط,

 اإلْؿـام ايتطًٝل َٔ ظٚدٗا يعسّ  يًعٚز َاٍ ظاٖط,ؾإْ٘ دنٛظ يًعٚد١ طًب
 .عًٝٗا 

ع٢ً أْ٘ إشا طًبت ايعٚد١ ايط٬م يعسّ اإلْؿام /178ـ ْٚكت اؽناز٠:
ؾؿٞ  َسع١ٝ ٜػاض ايعٚز, أٚ ازعت إٔ ظٚدٗا َٛغط ٚأْهط ايعٚز أْ٘ َٛغط,

ٞ َس٠ يإلْؿام, ١ًَٗ قها١ٝ٥ ٜؿٛي ؾٝٗـا   ايكانٖٞصٙ اسباي١ عنًٗ٘  ـ   ايكانـ
أَـا إشا   ٍ ٖصٙ اؽن١ًٗ ضؾض طًب ايعٚدـ١ ايتطًٝـل,  ؾإشا أْؿل ايعٚز ؿن خ٬

ٚؾؿٌ ايعٚز ؿن إثبات إعػـاضٙ,أٚ قـازم ظٚدتـ٘     إْؿاماْكهت اؽنس٠ زٕٚ 
أد٬ يٝٓؿل ؾٝ٘ ع٢ً ظٚدت٘,أٚ  ايكانٞع٢ً ايٝػاض,ؾؿٞ ٖصٙ اسباي١ ذنسز ي٘ 

 .ٜطًكٗا,ؾإشا مل ٜؿعٌ أسس ا٭َطٜٔ بعس اْتٗا٤ ا٭دٌ سهِ عًٝ٘ بتطًٝل ظٚدت٘
 .ع٢ً إٔ ايط٬م يعسّ اإلْؿام ٜكع ضدعٝا /181اؽناز٠: ـ ْٚكت

عًـ٢ إٔ ايعٚدـ١ ٫ تطًـل يعـسّ اإلْؿـام ؿن      /182ـ ْٚكت اؽنـاز٠: 
 اسبـا٫ت اٯتٝــ١ :

 أ ـ نٕٛ إٔ يًعٚز َاٍ ظاٖط,سانطّا  نإ ايعٚز أّ غا٥با 
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ٚيٛ َٔ خؿـٔ اؽنـأنٍٛ    ب ـ نٕٛ إٔ ايعٚز قازض ع٢ً ايكٛت نا٬َ, 
 .ٚاؽنًبٛؽ
 .عٓ٘,قس تطٛع بايٓؿك١  أدٓيبإٔ قطٜب ايعٚز ايػا٥ب أٚ  ـ نٕٛز 

دبٛظ ضدع١ ايعٚز إصن َطًكت٘ يعسّ اإلْؿــــام  /183ـ ْٚكت اؽناز٠:
 .بايؿطٚط اٯت١ٝ ٖٚـ٢ إٔ : أ ـ تهٕٛ ايعٚدـ١ َسخ٫ٛ بٗا عٓس ايتطًٝل 

 .ب ـ ٜجبت ٜػاض ايعٚز,ٚقسضت٘ ع٢ً اغتساَ٘ اإلْؿام 
 .ٓاع عٔ اإلْؿام َػتكب٬ ـ ًٜتعّ ايعٚز بعسّ ا٫َت ز

 .ز ـ تهٕٛ عٛزت٘ قبٌ اْكها٤ عستٗا 
أْٗا أٜها اتؿكت َع غنٗٛض  ايػٛزا٬ْٜٚٞسغ َٔ خ٬ٍ َٛاز ايكإْٛ 

ايؿكٗا٤ ؿن إٔ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ ايٓؿك١ ٖٚٛ قازض عًٝٗا ؾإْ٘ ذنل هلا طًـب  
  .خٝاض ايؿػذ 

س , َٚـٔ ثـِ إشا   أٜها اتؿل َع غنٗٛض ايؿكٗا٤ ؿن إٔ ايٓؿك١ دبب بايعك
اَتٓع عٓٗا ؾإْٗا تكري زٜٓا ؿن شَت٘ ٫ تػكط إ٫ با٭زا٤ أٚ اإلبطا٤ , إناؾ١ إصن 
شيو أْٗا ؾكًت ايه٬ّ ؿن ساي١ إضاز٠ ايعٚز ايعٛز٠ إصن ظٚدت٘ اييت طًكـت  

 .أَط ايكها٤  يًكانٞٝػط ٜضدعٝا, ٖٚٛ تؿكٌٝ َطًٛب 
 : ايػٛضٟضأ٣ ايكإْٛ ثايجا:

ٟ / َٔ ايكـإْٛ  71َٔ اؽناز٠: ـ ْكت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ  95ضقـِ:  ايػـٛض
ّ ع٢ً أْ٘ ًٜعّ ايعٚز بـسؾع ايٓؿكـ١ إصن ظٚدتـ٘ إشا اَتٓـع عـٔ      1953يػ١ٓ 

 .اإلْؿام عًٝٗا أٚ ٜجبت تككريٙ 
 / ع٢ً أْ٘: 78ـ ٚأٜها ْكت اؽناز٠ :

أـ ذنهِ يًعٚد١ بايٓؿك١ َٔ تاضٜذ اَتٓاع ايعٚز عٔ اإلْؿام ايٛادب  
 .عًٝ٘

 .َٔ ْؿك١ أضبع١ أؾٗط غابك١ يإلزعا٤  بـ ٫ ذنهِ بأنجط
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/ ع٢ً أْ٘ دنٛظ يًعٚد١ طًب ايتؿطٜـل  1/ ؾكطٙ 110ـ ْٚكت اؽناز٠:
إشا اَتٓع ايعٚز اسبانط عٔ اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘,ٚمل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظـاٖط,ٚمل  

 .ٜجبت عذعٙ عٔ ايٓؿكـ١
ٞ / عًـ٢ إٔ تؿطٜـل   111ـ ْٚكت اؽناز٠: يعـسّ اإلْؿـام ٜكـع     ايكانـ

 ٜطادع ظٚدت٘ ؿن ايعس٠ بؿـطط إٔ ٜجبـت ٜػـاضٙ ٜٚػـتعس     ضدعٝا,ٚيًعٚز إٔ
 يإلْؿام.

 ٚبايتايٜٞططح ٖٓا, ٚايػٛزاْٞ اؽنكطَٟٚا قٌٝ ؿن ايتعًٝل ع٢ً ايكإْٛ 
     .ؾ٬ ؾا٥س٠ َٔ إعازت٘ ٖٓا 

 ٚاهلل أعًِ....
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 املبخح الجانُ
 ًأثزي يف الفقى ًالقانٌنحله االمتناع عن النفقـْ لعشز الزًج يف 

 طلب األًلامل
 يف حله االمتناع عن النفقْ لعشز الزًج يف الفقى اإلسالمُ 

يبٝإ اسبهِ ؿن ٖصٙ اؽنػأي١ ْعطي ٭ضا٤ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا ٚأزيتِٗ,ٚنصيو 
اؽندتاض َكشٛبا با٭زيـ١   ايطأٟإصن  ْٓتٗٞضبٌ ْكس,ثِ  ْٖٞٓاقـ ا٭زي١ اييت 

 :ايتايٞاييت تسعِ ٖصا ا٫ختٝاض,ٜٚهٕٛ ٖصا ع٢ً ايٓشٛ 
 :٫ : آضا٤ ايعًُـا٤أٚ

اختًـ ايعًُا٤ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ بػبب عػط ايـعٚز عًـ٢   
 آضا٤ :

ٟ (2)ٚايعاٖط١ٜ(1): ٚب٘ قاٍ أبٛ سٓٝؿ١ا٭ٍٚ ايطأٟ ٚعطـا٤ بـٔ    ٚايعٖـط
,ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن أْ٘ ٫ (3)ٜػاض ٚابٔ أب٢ ي٢ًٝ ٚابٔ ؾرب١َ ٚأبٛ ٜٛغـ ٚضبُس

ايـعٚز عـٔ أزا٤ ايٓؿكـ١ بػـبب     ٜجبت يًعٚد١ طًب ايؿػذ ؿن ساي١ اَتٓـاع  
إ٫ أِْٗ اختًؿٛا ؿن ططٜك١ اؽنعازبـ١ , ؾـصٖب    َٚع اتؿاقِٗ ؿن ٖصا, اإلعػاض

ا٭سٓاف إصن أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز إلعػاضٙ , ؾع٢ً ايعٚد١ إٔ تطؾع أَطٖا إصن 
 . ٜٚأشٕ هلا با٫غتسا١ْ ٚإٕ أب٢ ايعٚز ,ايكانٞ

 َتٓع عٔ ايٓؿك١ إلعػـاضٙ, ٚأَا ايعاٖط١ٜ ؾكس اْتٗٛا إصن إٔ ايعٚز إشا ا
عػ٢ اهلل إٔ دنعٌ َٔ بعس  ظٚدٗا ٚتكرب عًٝ٘, ؿن ايعٚد١ إٔ تتك٢ اهللؾعًٞ 

 .عػط ٜػطّا

                                                           
,ساؾـ١ٝ ضز  389م 4,اهلسا١ٜ ٚؾطح ؾتض ايكـسٜط ـ ز  35م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز  (1)

 . 648م  3احملتاض ع٢ً ايسض اؽندتاض ز

 254م  9ـ ز ا٭ْسيػٞأػنس بٔ غعٝس بٔ سعّ  احمل٢ً باٯثاض ـ ٭ب٢ ضبُس ع٢ً بٔ (2)
 . زاض ايهتب ايع١ًُٝايبٓساضٟ ـ ـ ذبكٝل ز/ عبس ايػؿاض غًُٝإ 

 . 390,389م 4,ايعٓا١ٜ ع٢ً ؾتض ايكسٜط ـ ز389م  4ؾتض ايكسٜط ـ ز (3)
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ٚػناز بٔ أب٢ (2)ٚاسبٓاب١ً(1)ٚب٘ قاٍ َٔ ايؿكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ:ايجاْـٞ ايطأٟ
 َٚٔ ايكشاب١:عُط بٔ اشبطاب ٚإغشام, ٚضبٝع١ بٔ عبس ايطػنٔ, غًُٝإ,

ٚأبٛ ٖطٜط٠ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ ـ َٚٔ ايتابعشن:غعٝس بٔ  طايب, أب٢ٚع٢ً بٔ 
ٟ اؽنػٝب,ٚعطا٤ بٔ أب٢ ضباح,ٚعُط بٔ عبس ايععٜع  ٚاسبػٔ  ــ  ـ  ايبكـط

عٔ ايٓؿك١ بػبب إعػاضٙ,ؾإٕ ايعٚد١ طبري٠   ٚؾٝ٘ شٖبٛا إصن إٔ ايعٚز إشا اَتٓع
 شَتـ٘ إصن ايٝػـاض ٚبـشن    بشن اإلقا١َ َع ايعٚز اؽنعػـط,ٚتبك٢ ْؿكتٗـا زٜٓـا ؿن   

  .ايؿػذ
ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إٔ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ  ,(3):ٚب٘ قاٍ اؽنايه١ٝايطأ٣ ايجايـح
ؾإْ٘ إشا مل ٜكِ ايعٚز بايط٬م,ؾع٢ً اسبانِ إٔ ٜطًكٗـا   ايٓؿك١ بػبب إعػاضٙ

طًك١ ضدع١ٝ ٚيهٔ بعس إَٗاي٘ ؾٗطا, ٖـصا ؿن سايـ١ ظٚادٗـا بـ٘ ٖٚـٛ غـري       
٬ سل هلـا ؿن طًـب ايؿطقـ١    َعػط,أَا إشا تعٚدت٘ عاؽن١ بإعػاضٙ ضان١ٝ ب٘,ؾ
  .يإلعػاض بعس شيو,ٚيٛ بعس ؾرت٠ ٜػاض عطنت

 ثاْـٝا : أزيـ١ اٯضا٤
 ا٭ٍٚ : ايطأٟأ ـ أزيـ٘   
َِٝػَط٠ٕ  "ـ قاٍ تعاصن:1   ََ َٕ ُشٚ ُعِػَط٠ٕ َؾَٓٔعَط٠ْ ٔإَي٢    (4)"َٚٔإٕ َنا

                                                           
ٟ  إخـ٬م ,614م4ــ ز  ,اؽنٗصب49م 15ايهبري ـ ز  اسباٟٚ (1) م  3ـ ز  ايٓـاٚ

ـ احمل٢ً ع٢ً  480م6,ضٚن٘ ايطايبشن ـ ز563م3ز ,َٚػ٢ٓ احملتاز زاؽنٓٗا,412
 . 83 , 82م 4اؽنٓٗاز ـ ز

,نؿـاف ايكٓـاع ـ    383م9ز ـ اؽنطزاٟٚ  اإلْكاف اَٚا بعسٖ 266م9ز ـ  اؽنػين( 2)
 . 552م5ز

,ؾــطح َــٓض ازبًٝــٌ ـ    518م  2عًــ٢ ايؿــطح ايهــبري ـ ز   ايسغــٛقٞساؾــ١ٝ  (3)
َٕ ُشٚ ُعِػـَط٠ٕ َؾَٓٔعـَط٠ْ ٔإَيـ٢     َٚٔإ +عٓس قٛيـ٘ تعـاصن :    ايكططيبتؿػري  ,405م4ز ٕ َنـا

َِٝػَط٠ٕ" َٔ اٯ١ٜ:   . ,زاض ايػس ايعطب1291ٞم 2/ غٛض٠ ايبكط٠  ـ ز280ََ

 . / غٛض٠ ايبكـط280٠َٔ اٯ١ٜ :  (4)
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 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
ٜكه٢  ايصٟدا٤ت اٯ١ٜ عا١َ ؿن ٚدٛب إْعاض نٌ َعػط حبل , ا٭َط 

إٔ نٌ َٔ أعػط أْعط ْٚؿك١ ايعٚد١ قس أعػط بٗا ايعٚز , ٢ٖٚ سـل عًٝـ٘   
يًعٚد١ , َٚٔ ثِ ؾتهٕٛ ايعٚد١ َأَٛض٠ با٫ْتعـاض إصن سـشن َٝػـط٠ , نُـا     

  (1)"قطضت اٯ١ٜ اييت َعٓا 
ِِ        "ـ قاٍ تعـاصن:  2 ِٔ ٔعَبـأزُن َٔـ َٚايٖكـأئششَن   ِِ َٔـُٓه  ٢ََ ََٚأْٔهُشـٛا اِيَأَٜـا

ََا٥ٔ َ٘ٔٚٔإ ًٔ َٔٔ َؾِه  ُ٘ ًٖ ُِ اي ٔٗ ِِ ٔإٕ َُٜهُْٛٛا ُؾَكَطا٤ ُِٜػٓٔ   (2)"ُه
 دٗـ١ ايس٫يــ١ :

ٞ تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل تعاصن ْسب ايؿكطا٤ إصن ايٓهـاح,َٚٔ    إٔ ايطبٝعـ
 َازيت عًٝ٘ اٯ١ٜ

ٜٓاؿن قٍٛ َٔ ٜؿػذ ايٓهاح باإلعػاض,إش ٫ ٜكض إٔ ٜٓسب إصن ايٓهـاح َـٔ    
 ٜػتشل عًٝ٘ 

 .(3)ؾػد٘
ُٖا  ":ـ قاٍ تعاصن3 َٔ ًُِٝٓٔؿِل  ُ٘ َؾ ٘ٔ ٔضِظُق ِٝ ًَ ََٔ ُقٔسَض َع َٚ  ٔ٘ ِّٔ َغَعٔت ٔيُٝٓٔؿِل ُشٚ َغَع١ٕ 

ُ٘ َبِعَس ُعِػٕط ُِٜػطا ًٖ ٌُ اي َٖا َغَِٝذَع ََا آَتا ُ٘ َِْؿػّا ٔإٖيا  ًٖ ـُ اي ِّ ُ٘ َيا َُٜه ًٖ ُٙ اي  .(4)آَتا
 دٗـ١ ايس٫يــ١:

يٝػاض ٜٓؿـل بكـسض غـعت٘,أَا َـٔ     تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ قاسب ايػع١ ٚا
٫ٚ ٜهٕٛ اؽنعػط ؿن   مل ٜهًؿ٘ بايٓؿك١ إ٫ ضنا ذبت ٜسٙ,نٝل عًٝ٘ ضظق٘,ؾإٕ اهلل

                                                           
ٟ ,1292م  2ـ ز  ايكـططيب ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ اإلَاّ  ( 1) ايهـبري   اسبـاٚ

 . 49م 15ز

 . ٛضايٓ / غـٛض٠ 32َٔ اٯ١ٜ : ( 2)

 . 50م  15زـ ايهبري  اسباٟٚ (3)

 . / غـٛض٠ ايطـ٬م7اٯ١ٜ :  (4)
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َٚٔ ثِ ؾـ٬ ٜهـٕٛ غـببا     ٖصٙ اسباٍ قس تطى َا٫ دنب عًٝ٘ ٚمل ٜأثِ برتن٘,
 .َٔ بعس عػط ٜػطّا  يًتؿطٜل بٝٓ٘ ٚبشن أًٖ٘,بٌ ٜٓعط,ؾكس دنعٌ اهلل ي٘

غـط َٚـا دنـب عًـ٢     ٛا٤ت يبٝإ َا دنـب عًـ٢ اؽن  نُا إٔ اٯ١ٜ قس د
اؽنعػط,ٚاقتكطت ؿن ايبٝإ ع٢ً ٖصٜٔ اسبهُشن زٕٚ غريُٖـا,َٚعًّٛ نُـا   

ٟ ا٭َط  ٜكٍٛ عًُا٤ ا٭قٍٛ: إٕ ا٫قتكاض ؿن َكاّ ايبٝإ ٜؿٝس اسبكط,  ايـص
َـٔ ا٭سهـاّ ٖٚـٛ     ٜؿٝس إٔ َازيت عًٝ٘ اٯ١ٜ ٖٛ اؽنطاز زٕٚ زخـٍٛ غـريٙ  

  .ايتؿطٜل باإلعػاض
ِِ  " تعاصن:ـ قاٍ 4 ِْٝط ٖيُه ََٚإٔ َتَكٖسُقِٛا َخ َِٝػَط٠ٕ  ََ َٕ ُشٚ ُعِػَط٠ٕ َؾَٓٔعَط٠ْ ٔإَي٢  َٚٔإٕ َنا

َٕ ُُٛ ًَ ِِ َتِع   (1)"ٔإٕ ُنُٓت
 دٗـ١ ايس٫يــ١ :

تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاصن أَط قاسب ايسٜٔ إٔ ٜٓعط 
ا,ؾاؽنطأ٠ َأَٛض٠ بإْعاض ايعٚز إصن اؽنعػط إصن اؽنٝػط٠, ٚغا١ٜ ايٓؿك١ إٔ تهٕٛ زٜٓ

ٌ تػكط ٝاؽنٝػط٠ بٓل ايكطإٓ,ع٢ً ايكٍٛ بجبٛت ايٓؿك١ ؿن ش١َ ايعٚز,ٚإٕ ق
ايعَإ,ؾـايكٍٛ بايؿػـذ أنجـط بعـسّا,َٚٔ ثـِ ؾعًـ٢ اؽنـطأ٠ إٔ تٓعـط          ضنهٞ

ظٚدٗا,أٚ تتكسم عًٝ٘ بٓل اٯ١ٜ ايـيت َعٓاــ ٫ٚسـل هلـا ؿن غـري ٖـصٜٔ       
 .(2)ا٭َطٜٔ

ــ  ـ قاٍ:زخٌ أبٛ بهط ٚعُط ـ  دابط بٔ عبس اهلل ـ ـ ض٣ٚ َػًِ عٔ 5
غانٓا ؾكـاٍ أبـٛ    (3)ـ ؾٛدساٙ دايػّا سٛي٘ ْػا٩ٙ ٚاغنّاع٢ً ضغٍٛ اهلل ـ  

ايٓؿك١,ؾُكت إيٝٗا ؾٛدـأت   غأيتينبهط:ٜا ضغٍٛ اهلل,يٛ ضأٜت بٓت خاضد١ 

                                                           
 . / غـٛض٠ ايبكط280٠ اٯ١ٜ:(1)

ٟ قشٝض َػًِ بؿـطح   (2) ٖــ  1192 2زاض ايؿهطــ بـريٚت ـ ط    ,81م10ز ايٓـٛٚ
 . 260م9ـ ز احمل٢ً باٯثاضـ ابٔ سعّّ 1972/

 .ايٛادِ ٖٛ ايصٟ اؾتس سعْ٘ ست٢ أَػو عٔ ايه٬ّ (3)
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ٞ ــ ٚقـاٍ:ٖٔ   ــ  ,ؾهشو ضغـٍٛ اهلل (1)عٓكٗا  ٜػـأيٓين نُـا تـط٣    سـٛي
 هط ع٢ً عا٥ؿ١ دنأ عٓكٗا,ٚقاّ عُط إصن سؿك٘ دنأ عٓكٗاايٓؿك١,ؾكاّ أبٛ ب

عٓـسٙفؾكًٔ: ٚاهلل ٫ ْػـأٍ   َـايٝؼ  ــ  ن٬ُٖا ٜكٍٛ:تػأئ ضغٍٛ اهلل ـ  
ـ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ـ  ثِ اعتعهلٔعٓسٙ,أبسّا َا يٝؼ  ـ ؾ٦ٝاضغٍٛ اهلل ـ

 .(2)ؾٗطّا,ٚشنط اسبسٜح
 دٗـ١ ايس٫يـــ١ :

ــ ْٗهـا يهـطب ابٓتُٝٗـا     ـ   ٜسٍ اسبسٜح ع٢ً إٔ أبا بهط ٚعُـط 
ـ ٚأٜها ْٗٛي أب٢ بهط قبٌ شيـو    يػ٪اهلُا ْؿك١ ٫ دنسٖا ضغٍٛ اهلل ـ  

َٚٔ احملاٍ اؽنتٝكٔ إٔ ٜهطبا ـ أبا بهط   يهطب اَطأت٘ إشا غأيت٘ ْؿك١ ٫ دنسٖا
 ٚعُط ـ أٚ ٜهطب أبٛ بهط َٔ تطًب اسبل,ٜٚكطُٖا

ٙ َـٔ ايٓؿكـ١ ؿن   ـ ؾسٍ ع٢ً أْ٘ ٫ سل هلُا ؾُٝا طًبتـا ضغٍٛ اهلل ـ 
ساٍ اإلعػاض,ٚإش نإ طًبُٗا هلا باط٬,ؾهٝـ طنهٔ اؽنطأ٠ َٔ ؾػذ ايٓهـاح  

  بعسّ َا يٝؼ هلا طًب٘ ٫ٚ ذنٌ هلاف
يًكشاب١ ٚايتابعشن ـ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ ـ إٔ    ايتاضرنٞـ ٜجبت ايٛاقع 6

ساهلِ نإ ع٢ً اإلعػاض أسٝاْا ٚع٢ً ايػع١ أسٝاْا أخط٣,بٌ نإ َعػطِٖٚ 
َـا سهـ٢ ايتـاضٜذ ٚنتـب ايػـري إٔ       َٚع ٖصا, َٔ ش٣ٚ ايٝػاض ؾِٝٗ,أنجط 

ـ إٔ ٜؿطم بٝٓٗا ٚبـشن ظٚدٗـا   ٚاسس٠ َٔ ْػا٥ِٗ طًبت َٔ ضغٍٛ اهلل ـ 

                                                           
 . أ عٓكٗا:أٟ ٜطعٓ٘دن (1)

ؾك٘ ا٭غط٠ عٓس اإلَاّ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ؿن ايعٚاز ٚآثاضٙ ـ ز/ ضبُس بٔ أػنس ايكاحل ( 2)
 . ّ ـ َهتب١ اؽنًو ؾٗس ايٛط1996١ٖٝٓـ/1416 1, ط 692م  2ز



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (21)

ـ َا َهٔ اَطأ٠ ٚاسس٠ قط َٔ ايؿػـذ  بػبب اإلعػاض,ؾنا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ـ  
  .(1)بإعػاض ظٚدٗا,٫ٚ أعًُٗا إٔ ايؿػذ سل هلا

سٝـح  ر ايـطظام عـٔ ابـٔ دـطٜ     ـ ض٣ٚ ابٔ سعّ عـٔ ططٜـل عبـس   7
قاٍ:غأيت عطا٤ عُٔ مل دنس َا ٜكًض اَطأت٘ َٔ ايٓؿك١ف ؾكاٍ:يٝؼ هلا إ٫ َا 

 (2)"هلا إٔ ٜطًكٗا  ٚدست,يٝؼ هلا إ٫َاٚدست,يٝؼ
, أْـ٘  ايبكطٟـ َٚٔ ططٜل ػناز بٔ غ١ًُ عٔ غري ٚاسس عٔ اسبػٔ 8

ٚدٌ ٚتكـرب   تٛاغٝ٘ تتك٢ اهلل عع :قاٍ قاٍ ؿن ايطدٌ ٜعذع عٔ ْؿك١ اَطأت٘
 .(3)ٜٚٓؿل عًٝٗا َا اغتطاع

عٔ ضدٌ ٫  ايعٖطٟـ َٚٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ َعُط قاٍ غأيت 9
٫ٚ ٜؿطم بُٝٓٗا ٚتـ٬   ٜػتأ٢ْ ب٘:دنس َا ٜٓؿل ع٢ً اَطأت٘ ٜؿطم بُٝٓٗاف قاٍ

ُ٘ َبِعَس ُع ٫ََ "قٛي٘ تعاصن: ًٖ ٌُ اي َٖا َغَِٝذَع ََا آَتا ُ٘ َِْؿػّا ٔإٖيا  ًٖ ـُ اي ِّ  .(4)ِػٕط ُِٜػطّا َُٜه
 .غٛاٙ  ايعٖطٟعٔ عُط بٔ عبس ايععٜع َجٌ قٍٛ  ٚبًػينقاٍ َعُط:

ؿن اؽنطأ٠ ٜعػط ظٚدٗا  ايجٛضٟـ َٚٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ غؿٝإ 10
  .(5)"٫ٚ تأخص بكٍٛ َٔ ؾطم بُٝٓٗا اَطأ٠ ابتًٝت,ؾًتكرب, ٖٞبٓؿكتٗاف قاٍ:

 دٗـ١ ايس٫يـ١ :.
: تـسٍ ٖـصٙ اؽنطٜٚـات ز٫يـ١     "6,7,8,9"َٔ اٯثاض ايػـابك١ ؿن ضقـِ:  

ٚانش١ ع٢ً إٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ قس قهٛا بإٔ اإلعػاض بايٓؿك١ مل ٜجبت ايؿػذ 

                                                           
ـ َطبٛعـات ضبُـس   150م  4ظاز اؽنعاز ؿن خري ٖسٟ ايعباز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ ز  ( 1)

 .قشٝض ٚأ٫ٚزٙ ـ َكط

 .261م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (3, 2)
 

 ./ غٛض٠ ايط٬م7َٔ اٯ١ٜ :  (4)

 .261م, 9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (5)



 

(21)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

يًُطأ٠,بٌ عًٝٗا إٔ تكرب ٚذبتػب يعٌ اهلل ٜٝػط عًٝ٘ بعس ايعػط ايص٣ ٖـٛ  
 .ؾٝ٘

قاٍ ابٔ ايكـِٝ:إٕ اهلل عـع ٚدـٌ دعـٌ ايؿكـط ٚايػٓـ٢ َطٝـتشن         ـ11
ػتػ٢ٓ ايٛقت,ؾًٛ نإ نٌ َٔ اؾتكط ؾػدت يًعباز,ؾٝؿتكط ايطدٌ ايٛقت ٜٚ

عًٝ٘ اَطأت٘ يعِ ايب٤٬ ٚتؿاقِ ايؿط ٚؾػدت أْهش١ أنجط ايٓاؽ,ٚنإ ايؿطام 
ؾٛانض َٔ ن٬ّ  (1)"مل تكب٘ عػط٠,ٜٚعٛظ ايٓؿك١ أسٝاْا  ايصٟبٝس ايٓػا٤,ؾُٔ 

ابٔ ايكِٝ ـ ضػن٘ اهلل ـ إٔ ايؿكط ٚاإلعػاض بايٓؿك١ ٫ عنٓض اؽنـطأ٠ سـل طًـب      
 . ايؿػذ

إْ٘ إشا أعػط ايعٚز بايكسام ٚمل ٜكسَ٘ قبٌ ايسخٍٛ ٫ٚ بعسٙ,ؾإٕ اؽنطأ٠ ـ 12
  ٫ تػتشل

س عـ بإعػاضٙ ايكسام ايؿػذ,ٚإشا ناْت ٫ تػتشل بعسّ تكسعنـ٘ هلـا ب  
 .(2)أنعـ أٚصن ٖٞايسخٍٛ ايؿػذ,ؾٮٕ ٫ تػتشل ايؿػذ بايٓؿك١ اييت 

عٚز بـ٘ خٝـاض   إْ٘ يٛ اعٛظ ايتُهشن ؾٝٗـا بايٓؿـٛظ مل ٜػـتشل ايـ     ـ13
ايؿػذ,نصيو إشا اعٛظت ايٓؿك١َٔ دٗت٘ باإلعػاض مل تػتشل ايعٚد١ ب٘ خٝاض 

بـ٘   ٫غـتشل ٚ٭ٕ يًٓؿكـ١ سايتشن:َانـ١ٝ َٚػتكبً٘,ٚاؽنانـ١ٝ:زٜٔ     ايؿػذ,
ؾػتشل بٗـا ايؿػـذ,ؾًِ ٜبـل غـبب ٜػـتشل بـ٘       ,ايؿػذ,ٚاؽنػتكبً٘:مل دبب

 .(3)ايؿػذ
بٗا ٚطاٍ َطنٗا,ؾإْ٘ ٫  هٔ ا٫غتُتاعـ إٕ اؽنطأ٠ إشا َطنت ٚمل عن14

ٚعًٝ٘ ايٓؿك١ َسٙ َطنٗا,َع أْ٘ ٫ ٜٓتؿع بٗا,ؾهٝـ  ,عنهٔ ايعٚز َٔ ايؿػذ
 .(4)َٔ ايؿػذ إشا أعػط بايٓؿك١ ٖٞطنهٔ 

                                                           
 .155م  4ظاز اؽنعاز ـ ابٔ ايكِٝ ـ ز( 1)

 .50م ٣15 ـ ززايهبري ـ اؽناٚض اسباٟٚ( 3, 2)
 

 .28م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز( 4)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

َٔ ايكطض ؾطعّا أْ٘ إشا ادتُع نطضإ اضتهب أخؿُٗا ٚأُْٖٛٗا , َٚعٓا  ـ15
  ؿن ٖصٙ اؽنػأي١ نطضإ :

  .ؿطٜل ٜرتتب ع٢ً ايت ايصٟايهطض  أسسُٖا:
عـسّ ايتؿطٜـل ٖٚـٛ تـأخري سـل      ًـ٢  ٜرتتب ع ايصٟ: ايهطض  ٚايجاْٞ

 .ايعٚد١ ؿن ايٓؿك١ باإلْعاض إصن َٝػطٙ 
  

ٜرتتـب عًٝـ٘ نـٝاع     ايصٟأخـ َٔ ا٭ٍٚ  ايجاْٞٚٚانض إٔ ايهطض 
 .(1)ؾريتهب يعَٚاا٭غط٠,

  ايجاْــٞ : ايطأٟأزيـ١ 
ِٚ َتِػ "ـ قاٍ تعاصن :1 َُِعُطٕٚف َأ ََِػاْى ٔب َٕٕؾٔإ  (2)"  ٔطْٜض ٔبٔإِسَػا

 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
 ايعٚز تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل دٌ ؿن ع٬ٙ أَطْا باإلَػاى باؽنعطٚف,ؾإشا عذع

عٔ اإلَػاى ٚشيو نإعػاضٙ بايٓؿكـ١,ٚدب عًٝـ٘ ايتػـطٜض بإسػـإ,إش إٔ     
اإلَػاى َع تطى اإلْؿام يٝؼ إَػانا ضنعطٚف,َٚٔ ثِ ؾٝتعشن ايتػطٜض,ٚ٭ٕ 

 (3)"تعشن عًٝ٘ اٯخط  َطٜٔ إشا عذع عٔ أسسُٖااؽندري بشن أ
ٖٔ ٔنَطاضّا ٖيَتِعَتُسِٚا  "ـ قاٍ تعاصن:2 ُٖ ُِٔػُهٛ  (4)"٫ََٚ ُت

                                                           
 .301ايربزٜػ٢ ـ م ٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ـ ايؿٝذ ا (1)

 ./ غٛض٠ ايبكـط٠ 229َٔ اٯ١ٜ :  (2)

ـ زاض 226م  9, اؽنػ٢ٓ ـ ابٔ قسا١َ ـ ز   50م  15ايهرب ـ اؽناٚضز٣ ـ ز   اسباٟٚ (3)
 .ايػس ايعطبٞ

 ./ غٛض٠ ايبكط٠ 231َٔ اٯ١ٜ : ( 4)



 

(15)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاصن ْٗاْا عٔ اإلَػاى َع ايهطض,٫ٚ 

٘ َٚٔ ثِ ؾًِ ٜهـٔ يـ   بٗصا اإلعػاض, َػتهط٠ؾو إٔ ظٚد١ اؽنعػط بايٓؿك١ 
 .(1)إَػانٗا
َُِعُطٚٔف ":ـ قاٍ تعاصن3   ٖٔ ٔباِي ُٖ  (2)"ََٚعأؾُطٚ

 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
ــاتٗٔ      ــط٠ ظٚد ــط ا٭ظٚاز ضنعاؾ ــاصن أَ ــ٢ إٔ اهلل تع ــ١ عً ــسٍ اٯٜ ت
باؽنعطٚف,ٚيٝؼ َٔ اؽنعاؾط٠ باؽنعطٚف إَػانٗا َع عسّ اإلْؿام عًٝٗا,ا٭َط 

 .أَط اهلل دٌ ؿن عـ٬ٙ بُٝٓٗا َٓعا ؽندايؿ١  ايكانٜٞػتٛدب إٔ ٜؿطم  ايصٟ
ض٣ٚ ػناز بٔ غ١ًُ عٔ عاقِ بٔ أب٢ ايٓذٛز عٔ أب٢ غ١ًُ,عٔ أب٢  ـ َا4   

ــ غـ٦ٌ عُـٔ أعػـط بٓؿكـ١ اَطأتـ٘ ؾكـاٍ:ٜؿطم        ـ  ايـٓيب ـ إٔ ٖطٜط٠ ـ 
  (3)"بُٝٓٗا

 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
ٜسٍ اسبسٜح ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً إٔ ايطدـٌ إشا أعػـط بايٓؿكـ١ ٜؿـطم     

 .ؾٗٛ ْل ؿن ٖصا ايباب  ,٘بٝٓ٘ ٚبشن ظٚدت ايكانٞ
ـ ض٣ٚ ايبعاض عٔ أب٢ قاحل عٔ أب٢ ٖطٜط٠ قاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل   5  

َا أبكت غ٢ٓ,ٚايٝس ايعًٝا خري َٔ ايٝـس ايػـؿ٢ً,تكٍٛ    ايكسق١ـ أؾهٌ ـ
 .(4)طًكيناَطأتو:أْؿل ع٢ً أٚ 

ـ ض٣ٚ أبٛ ايعبري قاٍ غ٦ٌ غعٝس بٔ اؽنػٝب عٔ ضدٌ أعػط بٓؿك١ 6  

                                                           
 .50م  15ز  ايهبري ـ اسباٟٚ( 1)

 ./ غـٛض٠ ايٓػـا19٤َٔ اٯ١ٜ : ( 2)

 .470م  7, ز 66م  5,ٚايبٝٗك٢ ؿن غٓٓ٘ ـ ز297م  3ـ  قطين أخطد٘ ايساض( 3)

 .256م  9, احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز ط ايؿعب 81م7قشٝض ايبداضٟ ز( 4)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (10)

  (1)"١ ١ف قاٍ: غٓٓقٌٝ غٓٓ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا,ٜؿطم :ظٚدت٘,ؾكاٍ
ــ ؾكـاض   غ١ٓ,ٜكته٢ غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ـ  ايطاٟٚٚقٍٛ :ايؿاؾعٞقاٍ 

  (2)"نطٚاٜت٘ عٓ٘

 ـٚنتب ب٘ عُط ـ ـ اإلغناع: إش أْ٘ قٍٛ عُط ٚع٢ً ٚأب٢ ٖطٜط٠ ـ7
       ٔـ إصن أَطا٤ ا٭دٓاز ـ ؾكاٍ:ازعٛا ـ ؾ٬ْا ٚؾ٬ْا ـ ْاغّا قـس اْكطعـٛا عـ

 إيـٝٗٔ,  بٓؿكـ١  ًٛا عٓٗا:إَا إٔ ٜطدعٛا إصن ْػا٥ِٗ,ٚإَا إٔ ٜبعجٛااؽنس١ٜٓ ٚضس
ٚإَا إٔ ٜطًكٛا ٜٚبعجٛا بٓؿك١ َا َه٢,ٚيٝؼ هلِ َع اْتؿاض قٛهلِ ؿن ايكشاب١ 

 .(3)"ؾجبت أْ٘ إغناع ٫ ٜػٛؽ خ٬ؾ٘ طبايـ,
ـ إٕ ايٓؿكـ١ سـل َككـٛض يهـٌ ْهاح,ؾٛدـب إٔ ٜػـتشل ايؿػـذ        8

 ٚايعٓشن,ٚذبطٜطٙ َٔ ٚدٗشن : بأعٛاظٙ,نا٫غتُتاع َٔ اجملبٛب 
٫ٚ ٜكّٛ برتى ايػصا٤,ؾًُا ثبـت   إٕ ايبسٕ ٜكّٛ برتى ازبُاع, ا٭ٍٚ :

 .اشبٝاض بؿٛات ازبُاع , نإ ثبٛت٘ بؿٛات ايٓؿك١ أٚصن 
إٕ ا٫غتُتاع ؿن ازبُاع َؿرتى بُٝٓٗا,ٚايٓؿك١ طبتك١ بٗا,ؾًُـا  :ايجاْٞ

 .(4)ل أٚصنثبت اشبٝاض ؿن اسبل اؽنؿرتى,نإ ثبٛت٘ ؿن اؽندت
ـ بايكٝاؽ ع٢ً اؽنبٝع قبٌ ايكبض,ؾهُا ٜؿػذ ٖـصا ايبٝـع إشا أعػـط    9

ؾهصيو ايطدٌ إشا أعػط بٓؿك١ ظٚدت٘,ؾإْـ٘ ٜؿـطم    اؽنؿرت٣ بجُٓ٘ قبٌ قبه٘,
ايٛقٍٛ إصن بسي٘,ؾذاظ إٔ ٜػـتشل   ظبٝٓ٘ ٚبٝٓٗا,٭ْ٘ َبسٍ ؿن َعاٚنـ١ أعٛ

  (5)"خٝاض  ؾػد٘ 
                                                           

 .470ـ  469م  7ا٭ثط أخطد٘ ايبٝٗك٢ ـ ز( 1)

 .51ـ  15ايهبري ـ ز اسباٟٚ (2)

 .51م  15ايهبري ـ ز اسباٟٚ,  256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز( 3)

 .51ـ  15ايهبري ـ دـ اسباٟٚ (4)

 .  52م 15ايهبري ـ دـ اسباٟٚ (5)



 

(12)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 أزي١ ايطأٟ ايجايح : 
ْٚعطا ٭ٕ أقشاب ايطأٟ ايجاْٞ ـ اؽنايهٝـ١ ـ قـايٛا:إٕ      اسبهِ,عُّٛ 

 ايكانٞ ٫ ٜؿطم بُٝٓٗا باإلعػاض إ٫ بعس إٔ عنٌٗ ايـعٚز ؾـٗطا ٜٚٓكهـٞ,   
 ؾإِْٗ اغتسيٛا ع٢ً ٖصا باٯتــٞ:   

َا ض٣ٚ عٔ ططٜل ابٔ ٖٚب عٔ عبس ايـطػنٔ بـٔ أبـٞ ايعْـاز      ـ  ص1ط
بٔ عبس ايععٜـع ٜكـٍٛ   ٞ ايعْاز قاٍ:ؾٗست عُط بٚعبس ازبباض بٔ عُط عٔ أ

يعٚز اَطأ٠ ؾهت إيٝ٘ أْ٘ ٫ ٜٓؿل عًٝٗا  انطبٛا ي٘ أدٌ ؾٗط أٚ ؾٗطٜٔ,ؾإٕ 
  .(1)مل ٜٓؿل عًٝٗا إصن شيو ا٭دٌ ؾطقٛا بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا

ٚقاٍ أبٛ ايعْاز:ؾػأيت عٓٗا غعٝس بٔ اؽنػٝب:ؾكاٍ ؿن ا٭دـٌ   ـ  ص2ط
  .(2)"ٚايتؿطٜل َجٌ قٍٛ عُط بٔ عبس ايععٜع

ططٜل ابٔ َايو,قاٍ:إٕ َٔ أزضنت ناْٛا ٜكٛيٕٛ:إشا  ص ـ ٚض٣ٚ 3َٔط
عػطٕٚ ٜمل ٜٓؿل ايطدٌ ع٢ً اَطأت٘ ؾطم بُٝٓٗا,قٌٝ ؽنايو:قس ناْت ايكشاب١ 

  (3)ٚذنتادٕٛف قاٍ َايو:يٝؼ ايٓاؽ ايّٝٛ نصيو,إظنا تعٚدت٘ ضدا٤
 َٓاقؿ١ ا٭زيـــ١ : 

 ْٛقؿت أزي١ أقشاب ايطأٟ ا٭ٍٚ با٭َٛض اٯت١ٝ :  
َِٝػَط٠ٕ"٫هلِ بكٛي٘ تعاصن : ـ إٕ اغتس1 ََ َٕ ُشٚ ُعِػَط٠ٕ َؾَٓٔعَط٠ْ ٔإَي٢   (4)"َٚٔإٕ َنا

٫ ٜسٍ هلِ,٭ْ٘ عا٥س إصن َا اغتكط ثبٛت٘ ؿن ايص٢ٖٚ,١َ ٫ تػتشل ايؿػذ ضنا 
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 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

ٟ ْؿكتٗا,ٚإظنا تػتشك٘ بٓؿك١ ايٛقـت   َانٞاغتكط ثبٛت٘ ؿن ايص١َ َٔ  مل  ايـص
  .(1)١ٜػتكط ؿن ايص١َ , ؾًِ تتٛد٘ إيٝٗا اٯٜ

َٔـٔ    "ـ أٜها إٕ اغتس٫هلِ بكٛي٘ تعاصن:2  ُ٘ ًٖـ ُِ اي ٔٗ ٔإٕ َُٜهُْٛٛا ُؾَكَطا٤ ُِٜػٓٔ
ٔ٘ ًٔ ٫ ٜسٍ هلِ, ٭ْ٘ ا٭َط ؿن اٯ١ٜ تٛد٘ َٔ ايؿكطا٤ إصن َٔ ٜكسض ع٢ً  (2)"َؾِه

بٌ دا٤ت ايػـ١ٓ بٓٗٝـ٘ عٓٗـا,ٖٚٛ     ْؿك١ ايؿكري,ٚمل ٜتٛد٘ إصن َٔ عذع عٓٗا,
َٚٔ  عؿط ايؿباب َٔ اغتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتعٚز,ٜا َ"ـ :  ـ  ايٓيبقٍٛ 

  . (3)"مل ٜػتطع ؾًٝكِ ؾإٕ ي٘ ٚدا٤
ـ ٚأَا قٝاغِٗ ع٢ً ايكسام,ؾػري َػًِ هلِ;٭ٕ ايعٚز إشا اَتٓع َٔ 3

زؾع٘ بعس تػًِٝ ْؿػٗا إيٝ٘,ؾًٝؼ هلا ا٫َتٓاع عًٝ٘,ثِ ٜٓعط ؿن ساي٘,ؾإٕ نإ 
إٕ نــإ َعػــطا ؾؿــٞ َٛغــطا ب٘,أخــص دــربا بسؾعــ٘,ٚسبؼ بــ٘ إٕ َطــٌ,ٚ

اغتشكاقٗا يؿػذ ْهاس٘ ق٫ٕٛ:ٚإٕ نإ شيو قبٌ تػًِٝ ْؿػـٗا ؾـإٕ نـإ    
نإ هلا ا٫َتٓاع َٔ تػـًِٝ   َعػطا ب٘ ؾًٗا خٝاض ايؿػذ,ؾإٕ ضنٝت بعػطت٘,

ْؿػٗا َع ايعػط٠ إصن إٔ تكبض ايكسام,ٚإٕ نإ َٛغـطا مل ٜؿػـذ ٜٚ٪خـص    
٘ دربا بسؾع٘,ٚهلا ا٫َتٓاع َٔ تػًِٝ ْؿػٗا ست٢ ت , ٖٚـصٙ ا٭سهـاّ   (4)كبهـ
  .ربتًـ عٔ أسهاّ ايٓؿك١,َٚٔ ثِ ٜػكط ايكٝاؽ 

ـ ٚاستر ايؿاؾع١ٝ ع٢ً ا٭سٓاف ؾكايٛا:قس اتؿكٓا حنـٔ ٚأْـتِ عًـ٢    4
ايتؿطٜل بشن َٔ عٔ اَطأت٘ ٚبٝٓٗا بهـطض ؾكـس ازبُـاع , ؾهـطض ؾكـس ايٓؿكـ١       

٘  :ٚيهٔ ٜطز ع٢ً ٖصا بكٍٛ ا٭سٓاف(5)أؾس إٕ  قس اتؿكٓا حنٔ ٚأْتِ عًـ٢ أْـ
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(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚط٦ٗا َط٠ ثِ عٔ عٓٗا أْ٘ ٫ ٜؿطم بٝٓٗا,ؾًٝعَهِ إٔ ٫ تؿطقٛا بشن َٔ أْؿل 
 . (1)"تؿطقٛا بُٝٓٗا ٫ عًٝٗا َط٠ ؾأنجط,ثِ أعػط بٓؿكتٗا:ؾًٝعَهِ إٔ 

ـ إٕ َا اغتسيٛا ب٘ َٔ ايكٝاؽ ع٢ً ايٓؿٛظ ٫ ٜسٍ هلِ بٌ عًِٝٗ,٭ٕ 5
إعٛاظ ايٓؿك١ ٜػكط َا ؿن ايٓؿٛظ ؽنا غكط ؿن َكابًت٘ َٔ ايٓؿك١ ٚدب إٔ ٜهٕٛ 

 ايجايح :  ايطأَٟٓاقؿـ١   .(2)َكابًت٘ َٔ ا٫غتُتاع
 : باٯتٞايجايــح  ايطأْٟٛقؿت بعض أزي١ 

ـ  ـ إٕ اغتس٫هلِ ضنا ضٚاٙ ايبعاض عٔ أب٢ قاحل عٔ أب٢ ٖطٜط٠ ـ 1
دا٤ ؾٝ٘ : أؾهٌ ايكسق١ َا أبكت غ٢ٓ,ٚايٝس ايعًٝا خري َٔ ايٝس  ٚايصٟ

:ظٜاز٠ يٝػت عٔ ضغــٍٛ اهلل  ـ طًكينأتو:أْؿل ع٢ً أٚ ايػؿ٢ً,تكٍٛ اَط
  ٍَٛا  ب٘,ٚبطٖإ شيو, زا٫ستذا , َٚٔ ثِ ٜبطٌايطاٟٚـ بٌ ٖٛ َٔ ق

 ـ أؾض قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ :ـ قاٍ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ـ  ايبداضٟضٚاٙ 
ٚابسأ ضنٔ تعٍٛ,تكٍٛ  تطى غ٢ٓ,ٚايٝس ايعًٝا خري َٔ ايٝس ايػؿ٢ً, ايكسق١ َا

اشبرب ـ قايٛا:ٜا أبا ٖطٜط٠  باقٞ, ٚشنط  تطًكين, ٚإَا إٔ  تطعُينَا إٔ اؽنطأ٠ : إ
   .(3)ٖصا َٔ نٝؼ َٔ أب٢ ٖطٜط٠ ـ قاٍ : ٫, مسعت ٖصا َٔ ضغٍٛ اهلل ـ 

ـ َٚا اغتسيٛا ب٘  َٔ إٔ ايكٍٛ بإٔ اؽنـطأ٠ هلـا سـل طًـب ايتؿطٜـل      2
 يإلعػاض ٖٛ قٍٛ عُط ٚأب٢

غـري َكبٍٛ,ٚشيـو ٭ٕ أبـا    ِٖٚ قشاب١ ذنتر بكـٛهلِ   ٖطٜط٠ ٚع٢ً,
 .ـ سه٢ قٍٛ اؽنطأ٠,ٚمل ٜكٌ:إٕ ٖصا ٖٛ ايٛادب ؿن اسبهـِ  ٖطٜط٠ ـ 
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 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (11)

ـ ٫ ٜجبـت زعـٛاِٖ ٫ٚ ٜهـٕٛ      ٚأٜها َا قاي٘ عُط بٔ اشبطاب ـ  
هلِ ؾٝ٘ سذ٘ ٚشيو ٭ْ٘ مل رناطب بصيو إ٫ أغٓٝا٤ قازضٜٔ ع٢ً ايٓؿكـ١,ٚمل  "

بٌ قس قض عٓ٘ إغكاط  عػط,ٜٓٛٙ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس ٭ْ٘ ع٢ً سهِ اؽن
ـ أٜها ْؿؼ  ٚقض عٔ أب٢ بهط ـ  طًب اؽنطأ٠ يًٓؿك١ إشا أعػط بٗا ايعٚز,

, ٚع٢ً ؾطي قش١ قٍٛ ع٢ً ٚقٍٛ (1)ـ  قسض عٔ عُط ـ   ايصٟاسبهِ 
أب٢ ٖطٜط٠ , ؾإْ٘ ٫ ٜكض ا٫ستذاز بٗا; ٭ْٗا َعاضنـ١ بػريٖـا َـٔ أقـٍٛ     

نُا ٖٛ َعطٚف ؿن  تا تػاقطتا,ـ َٚعًّٛ إٔ ا٭زي١ إشا تعاضن ايكشاب١ ـ 
 .(2)ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ

ـ إٕ قٝاؽ ثبٛت اشبٝاض باإلعػاض ع٢ً ثبـٛت اشبٝـاض بـرتى ازبُـاع     3
قٝاؽ ؾاغس,ٚشيو ٭ْ٘ إظنا ثبت هلا اشبٝاض ؿن ا٫غتُتاع,٭ْٗا ٫ تكسض عًـ٢  

 .ٚمل ٜجبت هلا ؿن ايٓؿك١ ,٭ْٗا تكسض ع٢ً َجًٗا َٔ غريٙ  َجً٘ َٔ غريٙ,
بـإٔ ْؿكـ١ ايعٚدٝـ١ ٫ تكـسض عًٝٗـا َـٔ        ٖـصا ا٫ستذـاز,   ضزٚيهٔ 

 .(3)اسبهِ ؿن اسبايتشن ؾٝػتٟٛغريٙ,
ـ ٚاعرتي أٜها ع٢ً قٝاغِٗ اإلعػاض بايٓؿكـ١ عًـ٢ اؽنعػـط بٓؿكـ١     4

 ٜعاٍ ًَه٘ عٓ٘, ايعبس,بأْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم, ٭ٕ ايػٝس إشا أعػط بٓؿك١ عبسٙ,
 ايعٚد١ ؾإْٗا تجبت ؿن ش١َ ايعٚز,٭ٕ ْؿكت٘ ٫ تجبت ؿن ش١َ ايػٝس, أَا ْؿك١ 

 .َٚٔ ثِ ؾًِ ٜعٍ ًَه٘ عٓٗا
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(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚأدٝب عٔ ٖصا,ؾكاٍ ايؿاؾع١ٝ َٚٔ َعِٗ:إٕ ثبت هلا ايتؿطٜل,٭ْٗا    
إش ايٓؿؼ ٫ تجبت ع٢ً ؾكـسٖا,ؾإشا ثبـت إظايـ١ ًَهـ٘      اسباٍ, ؿن ذبتاز إيٝٗا

 .(1)"٫غتٛا٥ٗا ؿن اسباٍ  بإعػاض غٝسٙ,ؾإْ٘ ٜجبت هلا أٜها سل ايتؿطٜل,
ـ ٚاعرتي أٜها ع٢ً ٖصا ايكٝاؽ ـ اإلعػاض بٓؿك١ ايعبس ـ بأْ٘ إظنا   5 

أظٌٜ ًَه٘ عٔ عبسٙ, ٭ْ٘ ٫ ٜؿه٢ إصن اغت٬ٗى ًَه٘ يٛقٍٛ إصن مثٓ٘,ٚمل 
   .(2)"دنعإٔ ٜعاٍ ًَه٘ عٔ ظٚدت٘ ؽنا ؾٝ٘ َٔ اغت٬ٗى ًَو ٫ ٜكٌ إصن بسي٘

 ايجاْـٞ : ايطأٟـ َٓاقؿـ١ أزيـ١ 3
ٚشيو  ايجايح, ايطأٟضنا ْٛقـ ب٘ أقشاب  ايطأٟا ـ ْٛقـ أزي٘ ٖص1  

 .٫تؿاقِٗ ؿن اسبهِ 
ـ ٚأَا َا اغتسيٛا ب٘ ع٢ً إٔ ايتؿطٜل ٫ ٜجبت إ٫ بعس إٔ عنٌٗ ايعٚز 2  

 :  باٯتٞؾإْ٘ اعرتي عًٝ٘  ٜٚٓكهٞؾٗطا أٚ حنٛٙ , 
بايٓػب١ يطٚا١ٜ عُط بٔ عبس ايععٜع,ٚغعٝس بـٔ اؽنػـٝب ؿن تأدٝـٌ     طأص

٢ ٜؿطم ايكانٞ بُٝٓٗا,غاقط١ دـسا;٭ْٗا َـٔ ططٜـل عبـس     ايعٚز ؾٗطا ست
  .(3)ايطػنٔ بٔ أب٢ ايعْاز,ٚعبس ازبباض بٔ عُط, ٚن٬ُٖا ٫ ؾ٧

ٚبايٓػب١ ؽنكاي١ غعٝس بٔ اؽنػٝب ؾإْ٘ ٫ ذنتر بٗا أٜها,ٚشيو ٭ْـ٘ قـس    طبص
 بٔ اؽنػٝب ق٫ٕٛ :  قض عٔ غعٝس

 .: دنرب ع٢ً َؿاضقتٗا أسسُٖــــا  
ُٖٚــا طبتًؿإ,ؾأُٜٗــا ايػــ١ٓ,ٚأُٜٗا نــإ .ؿطم بُٝٓٗــا ٜٚايجاْــــــٞ:

 ٚمل ٜكٌ غعٝس:إْٗا غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ـ  ايػ١ٓ,ؾاٯخط خ٬ف ايػ١ٓ ب٬ ؾو,

                                                           
 .52,  51م  15ايهبري ـ دـ اسباٟٚ( 1)

 .52م  15اؽنطدع ايػابل ـ دـ (2)

 .259م  9احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ دـ( 3)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (11)

ـ ٚست٢ يٛ قاي٘ يهإ َطغ٬ ٫ سذ١ ؾٝ٘,ؾهٝـ ٚإظنا أضاز ـ ب٬ ؾـو ـ أْـ٘     
  .(1)غ١ٓ َٔ زْٚ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ

هلل عًِٝٗ ـ ناْٛا ذنتادٕٛ ـ َٚا قاي٘ اؽنايه١ٝ بإٔ ايكشاب١ ـ ضنٛإ ا3
دـا٤ َـطزٚز   ضنصيو,ٚإٕ اؽنطأ٠ تعٚدت٘ ٚ ٛاٚإٔ ايٓاؽ ايّٝٛ يٝػ ٜٚعػطٕٚ,

 َٔ ٚدٛٙ :     
ـ ٭ْ٘ طبايـ ٭َط ايكشاب١ َٚا َهٛا عًٝ٘ بإقطاضٙ ٚا٫عرتاف بـإٔ  أ  

ايٓاؽ يٝػٛا نصيو ايّٝٛ, ؾهٝـ دنٛظ ي٘ إٔ دنٝع سهُا ٜكط بإٔ ايٓاؽ ؾٝـ٘  
ًٝ٘ ايكشاب١ , ثِ َٔ ي٘ بصيو , َٚٔ أٜٔ عطف تبسٍ ع٢ً خ٬ف َا َه٢ ع

ايٓاؽ ؿن ٖصٙ ايكك١,َٚا ٜعًِ أسس ؾٝٗا إٔ ايٓاؽ ع٢ً خ٬ف َا ناْٛا عًٝ٘ 
دت٘ اؽنطأ٠ يًذُاع ٚعكط ايكشاب١ , ٭ٕ نٌ َٔ تعٚز َٔ ايكشاب١, ؾإظنا تع

 .ٚايٓؿك١ ب٬ ؾو,ؾُا ايٓاؽ ايّٝٛ إ٫ نصيو 
ؾإْ٘ ٜعرتي عًٝ٘ بػ٪اٍ َؿازٙ: أ٣  "ا٤إظنا تعٚدت٘ ضد "ٚأَا قٛي٘: ب ـ

  (2) ـ ... ؾ٧ ؿن ٖصا ؾنا ذنٌٝ سهِ َا َه٢ عًٝ٘ ايكشاب١ ـ 
ـ ٚاعرتي ع٢ً ضأ٣ اؽنايه١ٝ بـأْ٘ ٜ٪دٌ ايعٚز ؾـٗطا ستـ٢ ٜؿـطم    4

ٟ بُٝٓٗا بأْ٘ ٜرتتب ع٢ً اسبهـِ بٗـصا    أْـ٘ ٜهًــ ايعٚدـ١ إٔ تكـرب      ايـطأ
و إٔ اؽنـطأ٠ إشا قـربت عـٔ    ؾٗطا,َٚعٓاٙ:أْٗا تعٝـ ؾٗطا ب٬ أنٌ , ٫ٚؾ

َٚٔ  ايطعاّ ؾٗطا ؾإْٗا غتهط نطضا نبريا بٗصا,ضضنا أٚز٣ حبٝاتٗا إصن اهل٬ى,
ثِ ؾ٬ ؾطم بشن تهًٝؿٗا بايكرب ؾٗطا ٚبشن تهًٝؿٗا بايكرب أبـسا, ٭ٕ ا٭ثـط   

 .َؿرتى ؿن ا٭َطٜٔ ٖٚٛ اهل٬ى 
ٍ زٕٚ إَٗـا  صٚيهٔ  أدٝب عٔ ٖصا بأْ٘ إشا نإ ايط٬م دنب إٔ ٜٓؿـ 

ؾإْ٘ ٜٓاقض بأَط آخط َرتتب  ايعٚز ؾٗطا,ٚشيو ي٬٦ ٜرتتب اهل٬ى يًعٚد١,
                                                           

 .258م  9احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ دـ (1)

 .260م  9سعّ ـ دـ احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ (2)



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚا٭َط بكها٤ ايعس٠  أ٫ ٖٚٛ ٚدٛب ايعس٠, ع٢ً تٓؿٝص ايط٬م زٕٚ تأدٌٝ,
 ٖٚصا ؾنا ٫ دنٛظ ؾطعا, ٜهًؿٗا ايكرب ب٬ ْؿك١ َس٠ ٫ ٜعاف ؾٝٗا بسٕٚ أنٌ,

 ا٭ثط عـٔ ضأ٣ َـٔ   إش نٝـ تكه٢ بكها٤ ٜطتب اهل٬ى,َع أْ٘ ٫ رنتًـ ؿن
ٚتهًـ ايعٚد١ ايكرب,ٚإشا ؾػس ضأ٣ اؽنايه١ٝ يؿػاز  قايٛا:عنٌٗ ايعٚز ؾٗطا,

أثطٙ,ؾٗصا أٜها ـ ضأ٣ ايؿاؾع١ٝ َٚٔ َعِٗ ـ ٜؿػس يؿػاز أثطٙ,يٛدٛز اهل٬ى   
     .(1)ؿن نٌ

  الزأِ املختار :
َٔ خ٬ٍ َا شنطت َٔ آضا٤ ٚأزي١ َٚٓاقؿات ٚضزت ؿن ايكهـ١ٝ ايـيت َعٓـا    

 ف,سبل يًعٚد١ ؿن طًب ايتؿطٜل أّ ٫: ٌٖ ٜعط٢ إعػاض ايعٚز بايٓؿك١ ا ٢ٖٚ
 ٚايصٟ ا٭ٍٚ, ايطأٟا٭ٚصن بايكبٍٛ ٖٛ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ أقشاب  ايطأٟأض٣ إٔ 

سٝح ايكٍٛ  عنجً٘ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ َٚٔ ٚاؾك٘ َٔ ايتابعشن ٚايؿكٗا٤ ا٭د٤٬,
يٛنٛح أزيت٘ ٚقٛتٗا ؿن ٚشيو  ,(2)بعسّ ايتؿطٜل بشن ايعٚدشن بػبب اإلعػاض

ٟ ؾه٬ عٔ غ٬َتٗا َـٔ اؽنعـاضي    ايس٫ي١ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘, ٜؿػـس   ايـص
  .ايسع٣ٛ

ٜعٌُ ع٢ً ذبكٝل َكاقس ٚغاٜات ايؿـطٜع١   ايطأٟنُا إٔ ا٭خص بٗصا 
مشٌ ا٭غط٠ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا ٚزٚاّ اغتُطاضٖا  اإلغ١َٝ٬ اييت تط٢َ إصن غنع

٭ٕ اهلل غبشاْ٘  ٖعات سٝات١ٝ عاضن١, ٟ٭ ٚػنا١ٜ عكس ايعٚاز َٔ إٔ ٜٓؿو
ٚتعاصن ـ دعـٌ ايؿكط ٚايػ٢ٓ َطٝتشن يًعباز,ؾٝؿتكط ايطدٌ ايٛقـت ٜٚػـتػ٢ٓ    

ؾًٛ نإ نٌ َـٔ اؾتكـط ؾػـدت عًٝـ٘ اَطأتـ٘ يعـِ ايـب٤٬ ٚتؿـاقِ          ايٛقت,

                                                           
 .260م 9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز( 1)

ططٜل  بأٟٖصا ا٫ختٝاض ٫ ٜتٓاقض َع َا اخرتت٘ ؿن ساٍ نٕٛ ايعٚز َٛغطا ٚأثبت ( 2)
أْ٘ َعػط , ؾٗٓاى ذنسخ ايهطض ٫ ضباي١ , َٚٔ ٖٓا ذنل هلا طًب ايتؿطٜل , أَـا ٖٓـا   

هطض بٗا غري َتكٛض , َٚٔ ثِ ٫ تعًِ ساي٘ َٔ ايعػط ٚضنٝت ب٘ , ؾإسبام اي ؾٗٞ
 .دنٛظ هلا طًب ايتؿطٜل



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

ٟ ايؿط,ٚؾػدت أْهش١ ايٓاؽ,ٚنإ ايؿطام بٝـس ايٓػـا٤,ؾُٔ    مل تكـب٘   ايـص
 .(1)عػط٠ قط

ٜ٪ز٣ إصن إسبام نطض نبري بايعٚز بٌ  ايطأٟ٭خص بٗصا نُا إٔ عسّ ا 
ٚبا٭غط٠ نًٗا ٫ عنهٔ تساضن٘,٭ْ٘ ٫ ع٬ز ي٘,إش إٔ ؾٝـ٘ تؿـطٜسا يٮغـط٠    
ــا يًعٚدــ١ ٚايــعٚز َــٔ ا٫غــتكطاض ٚايػــهٔ   ٚنــٝاعا يــٮ٫ٚز , ٚسطَاْ
ٚاؽنٛز٠,أَا ايعذع عٔ ايٓؿك١ ؾٗٛ نطض باؽنطأ٠ عنهٔ ع٬د٘ با٫غـتسا١ْ عًـ٢   

تعٌُ ؿن ططٜل ؾطٜـ زٕٚ إٔ تتعـطي ؽنـا    نٞبإعطا٥ٗا ايؿطق١, ايعٚز,أٚ
ــُعتٗا ــل ا٭ش٣ بػ ــا,  ,(2)ًٜش ــٔ َاهل ــل َ ــا تٓؿ ــاٍ ش٣ٚ   أٚ أْٗ ــٔ َ أٚ َ

قطابتٗا,ؾه٬ عٔ إٔ اسبكٝك١ اسبٝات١ٝ تكطض إٔ اؽناٍ غاز ٚضا٥ض,ؾكس ٜبـسٍ اهلل  
َٔ ساٍ إصن ساٍ,ؾٝذعٌ اهلل بعـس عػـطا ٜػـطا,ٚتعٛز اؽنـطأ٠ إصن قطاضٖـا ؿن      

ٚؿن ٖــصا خــري ٚبطنــ١ ٫ستؿــاظ ايــعٚدشن  ايبٝــت,ٜٚكّٛ ايــعٚز باإلْؿــام,
   .بع٬قتُٗا ٚادتُاع مشٌ ا٭غط٠ 

اخرتت٘ ٜعٌُ ع٢ً ذبكٝل اسبل ٚايعـسٍ,إش   ايصٟ بايطأٟنُا إٔ ا٭خص 
إٔ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ دبرب ايعٚز باإلْؿـام ايهاَـٌ عًـ٢ ظٚدتـ٘ ؿن سـاٍ      

اغتُتاع ظٚدٗا بٗا,ٚإشا نإ ا٭َط  سسٚخ طاض٨ هلا بعس ايسخٍٛ عنٓعٗا َٔ
ايػـِٓ  "ع٢ً ٖصا اسباٍ, ؾإْ٘ َٔ اسبل ٚايعسٍ, ٚتطبٝكـا يًكاعـس٠ ايؿـطع١ٝ:   

             .,إٔ ٫ طنهٔ ايعٚد١ َٔ طًب ايتؿطٜل بإعػاض(3)"ّػطباي
ايعٚز, خاق١ ٚأْٗا سكًت ع٢ً ايٓؿك١ َع ؾكسإ أِٖ ؾـطط َـٔ ؾـطٚط    

  .عٚدٗا با٫غتُتاعٖٚٛ طنهشن ايعٚد١ ْؿػٗا ي ٚدٛبٗا,

                                                           
ـ َهتبـ١ قـشٝض     150م 4ظاز اؽنعاز ؿن ٖس٣ خري ايعباز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ دــ    (1)

 .ٚأ٫ٚزٙ ـ ضنكط

 .56م 15ـ دـ اؽناٚضز٣ايهبري ـ  اسباٟٚ (2)

 .1959ّٖـ/1378ـ ط اسبًيب  136ـ م ايػٝٛطٞا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ـ  (3)



 

(15)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٜعُـٌ عًـ٢ نـٝاع خًـل ايٛؾـا٤ بـشن        ايطأٟأٜها ا٭خص خب٬ف ٖصا 
ض بؿٓـا٤ ا٭غـط٠   ُٜٚػـ  ايعٚدات,نُا أْ٘ ٜؿكس ضٚح ايتعإٚ بـشن ا٭ظٚاز, 

  .٭ٖٕٛ ا٭غباب 
َٚع اختٝاضْا ٖصا ٚزٚاعٝ٘ ؾإْٓا ْعرتف بتػري ايٓؿٛؽ,ْٚكط بهعـ     

دنعًـين أٚاؾـل ـ ؿن ٚدـٛز ٖـصٙ       ايصٟايسٜٔ ؿن بعض قًٛب ايطداٍ,ا٭َط 
 ِ , سٝح قاٍ:إٕ اؽنطأ٠ ذنل هلـا طًـب   (1)ايعطٚف ـ َع َا شٖب إيٝ٘ ابٔ ايكٝ

 ايتؿطٜل ؿن سايتشن :    
إشا زيؼ عًٝٗا ايعٚز ٚغطض بٗا عٓـس ايـعٚاز بـإٔ تعـاٖط      ا٭ٚيــ٢ :

قعًٛى َعسّ ٫ ؾ٧  ٘أَاَٗا بايٝػاض ٚايػ٢ٓ نصبا  ثِ ظٗط هلا بعس ايعٚاز أْ
  .ي٘ 

إشا نإ شا َاٍ ٚتطى اإلْؿام عًـ٢ ظٚدتـ٘,ٚمل تكـسض عًـ٢ أخـص       ايجاْٝــ١ :
 .نؿاٜتٗا َٔ َاي٘ بٓؿػٗا بأ١ٜ ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ 

أٚ تعٚدت٘ َٛغطا ؾأعػط,بإٔ سسثت ي٘  أَا إٕ تعٚدت٘ عاؽن١ بعػطت٘,  
ادتاست َاي٘ , ؾ٬ سل هلا ؿن طًب ايتؿطٜل,٭ٕ ايٓاؽ مل تكٝبِٗ  (2)دا٥ش١
 . "بعس ايٝػاض ٚمل تطؾعِٗ أظٚادِٗ إصن اسبهاّ يٝؿطقٛا بِٝٓٗ ٚبٝٓٗٔ ايؿاق١ 

ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ا٫ختٝاض ـ ٖٚٛ عسّ ايتؿطٜل يإلعػاض ـ إٔ ْؿكتٗا ٚادب١     
عًٝ٘,ٚشيو بإٔ ٜكرتي ٖٛ ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘,أٚ تكرتي ٖٞ َٔ ش٣ٚ قطابتٗا 

زٜٓا عًٝـ٘,ٚإشا مل   ٚتهٕٛ ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘,أٚ تٓؿل َٔ َاهلا إٕ نإ هلا َاٍ,
ؾإٕ َٔ سكٗا إٔ ربطز يتتهػب ٚتٓؿـل عًـ٢    ٜكرتي هلا,أٚ مل تكرتي ٖٞ,

ْؿػٗا,ٚؿن ٖصٙ اسباٍ ٫ دنٛظ يعٚدٗا إٔ عنٓعٗا َٔ اشبطٚز هلصا ايػطي, قاٍ 
ــب  ــطبٝيناشبطٝــ ـــ١    ايؿــ ــٔ اؽنًٗـــ ــا ظَــ ــٔ بٝتٗــ ــطٚز َــ                                             :ٚهلا اشبــ
غٛا٤ ناْت ؾكري٠  ٓؿك١ بهػب أٚ دباض٠ أٚ غ٪اٍ , ٚيٝؼ ي٘ َٓعٗا,يتشكٌٝ اي

                                                           
 .151م  4ؽنعاز ؿن ٖس٣ ايعباز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ دـظاز ا( 1)

 .:ايؿس٠ ٚايٓاظي١ ايعع١ُٝ اييت دبتاح اؽناٍٖٞازبا٥ش١  (2)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (10)

أّ غ١ٝٓ,٭ٕ ايتُهشن ٚايطاع١ ؿن َكاب١ً ايٓؿك١,ؾإشا مل ٜٛؾٗا َا عًٝ٘ مل ٜػتشل 
عًٝٗا سذطا,ٚعًٝٗا ايطدٛع إصن بٝتٗا ي٬ٝ,٭ْـ٘ ٚقـت اإلٜـٛا٤ زٕٚ ايعُـٌ     

 .(1)ٚا٫نتػاب
  فاٖــــــدّ:

إٕ نإ اؽنتربع أق٬  ٠ عٔ ظٚدٗا اؽنعػط,ؾإْٓا ْٓعط:يٛ تربع أسس بايٓؿك١ يًُطأ
يًعٚز,نا٭ب َج٬:أٚ ؾطعا ي٘,ؾؿٞ ٖـصٙ اسبايـ١ دبـرب ايعٚدـ١ عًـ٢ قبـٍٛ       
ايٓؿك٫ٚ,١ ٜهٕٛ َٔ سكٗا طًب ايتؿطٜل,أَا إشا نإ اؽنتربع أدٓبٝا,ؾإٕ غنٗٛض 

طًب ٜط٣ إٔ ايعٚد١ مل ًٜعَٗا قبٍٛ ايتربع,ٜٚبك٢ هلا سل اشبٝاض ؿن (2)ايؿكٗا٤
يًعٚز ثِ قاّ ايعٚز بتػـًُٝٗا يًعٚدـ١,ؾؿٞ    ا٭دٓيبايتؿطٜل,أَا إٕ غًُٗا 

   .ظٚدٗا ٫ عًٝٗا  اؽن١ٓ ع٢ًٖصٙ اسباٍ يٝؼ َٔ سكٗا طًب ايتؿطٜل,٭ٕ 
أْ٘ يٛ تربع أسس بايٓؿك١ َطًكا ٜػكط سل ايعٚد١ ؿن  :(3)ٜٚط٣ اؽنايه١ٝ

  ايؿػذ .طًب 
شٖب إيٝ٘ غنٗٛض ايؿكٗا٤ سٝح ٫ٚ ؾو إٔ أٚصن اٯضا٤ با٫ختٝاض ٖٛ َا 

شنطٚٙ ذنكل سؿغ َا٤ ايٛد٘ يًعٚد١,ؾه٬ عٔ إٔ ا٭خص ب٘  ايصٟايتؿكٌٝ 
,ؾطضنا ٜتدص اؽنتربع ايطأٟدطا٤ ايعٌُ بػري ٖصا  اييت قس تٓذِ َٔ ايصضا٥عٜػس 

شيو شضٜع١ يًتكطب َٔ ايعٚد١ ٖٚصا ؾنا ٫ ذنُس عكباٙ,ؾه٬ عٔ أْ٘ ؾنٓـٛع  

 .          ؾطعا 
  ..تعاصن أعًــ٢ ٚأعًـِ ٚاهلل 

                                                           
ـ زاض ايؿهــط ـ بــريٚت ـ       567م 3ـ دـــ  ايؿــطبٝينَػٓــ٢ احملتــاز ـ اشبطٝــب   ( 1)

 .1995ّٖـ/1415

 3, نؿـاف ايكٓـاع دــ    564م 3,َػ٢ٓ احملتاز دـ410م 3دـ ايٓاٟٚإخ٬م ( 2)
 .311م

ـ َٓض ازبًٝـٌ ؾـطح طبتكـط      524م 1ع٢ً ايؿطح ايكػري ـ دـ  ايكاٟٚساؾ١ٝ ( 3)
 .ـ زاض ايؿهط 407م  4خًٌٝ ـ ايؿٝذ ضبُس عًٝـ ـ ز



 

(12)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 املطلـــــب الجانُ
 رأٔ القانٌن يف امتناع الزًج عن النفقْ إلعشاري  يف

 أ٫ٚ:ضأٟ ايكإْٛ اؽنكطٟ:
ّ ٚاؽنعسٍ بكإْٛ 1920يػ١ٓ  25ص َٔ ايكإْٛ ضقِ 4ـ ْكت اؽناز٠ : ط

ّ ع٢ً أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز عٔ اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘ , 1985يػ١ٓ  100ضقِ : 
ٕ ي٘ َاٍ ظاٖط, ْؿص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘ , ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َـاٍ  ؾإٕ نا

ظاٖط , ٚمل ٜكٌ إْ٘ َعػط أٚ َٛغط , ٚيهٔ أقط ع٢ً عسّ اإلْؿـام , طًـل   
عًٝ٘ ايكانٞ ؿن اسباٍ , ٚإٕ ازع٢ ايعذع بػبب إعػاضٙ , ؾإٕ مل ٜجبت٘ طًـل  

طًل عًٝـ٘ بعـس    عًٝ٘ , ٚإٕ أثبت٘ أًَٗ٘ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ؾٗط , ؾإٕ مل ٜٓؿل
 .شيو

ّ 1920يػـ١ٓ   25ص َـٔ ايكـإْٛ ضقـِ :    1ـ ٚقطضت اؽناز٠ : ضقـِ :ط 
ّ ع٢ً إٔ ْؿك١ ايعٚد١ اييت غًُت 1985يػ١ٓ  100ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ: 

ْؿػٗا يعٚدٗا ٚيٛ سهُا تعترب زٜٓا ؿن شَت٘ َـٔ ٚقـت اَتٓـاع ايـعٚز عـٔ      
٫ٚ ٜػكط زٜٓٗـا   اإلْؿام َع ٚدٛب٘ ب٬ تٛقـ ع٢ً قها٤ أٚ تطاي َُٓٗا ,

    .إ٫ با٭زا٤ أٚ اإلبطا٤ 
ـ ٚشنطت اؽناز٠ ايػازغ١ َٔ شات ايكإْٛ اؽنعسٍ سهُـا آخـط ٜتعًـل    
بإعػاض ايعٚز بٓؿك١ ظٚدت٘ َؿازٙ : إٔ تطًٝل ايكانـٞ يعـسّ اإلْؿـام ٜكـع     
ضدعٝا , ٚيًعٚز إٔ ٜطادع إشا ثبت ٜػاضٙ , ٚاغتعس يإلْؿام ؿن أثٓا٤ ايعس٠ , 

    .ػاضٙ , أٚ مل ٜػتعس يإلْؿام مل تكض ايطدع١ ؾإشا مل ٜجبت ٜ
ّ 1929يػـ١ٓ   25ـ ٚأٜها أثبتت اؽناز٠ ايػازغ١ َٔ ايكـإْٛ ضقـِ :   

ّ إٔ اؽنـطأ٠ ايـيت َٓعـت ايٓؿكـ١ إشا     1985يػ١ٓ  100اؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ : 
ايتؿطٜــل,ٚس٦ٓٝص ٜطًكٗـا    ايكانٞتهطضت بٗصا اؽنٓع دنٛظ هلا إٔ تطًب َٔ 

١ٓ إشا ثبت ايهطض ٚعذع عٔ اإلق٬ح بُٝٓٗا , ؾإشا ضؾـض  ايكانٞ طًك١ با٥
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ايطًب ثِ تهطضت ايؿه٣ٛ , ٚمل ٜجبـت ايهـطض , بعـح ايكانـٞ سهُـشن      
َٔ ايكإْٛ اؽنعسٍ ـ  11,  10,  9,  8, 7ٚقه٢ ع٢ً ايٛد٘ اؽنبشن باؽنٛاز : 

 .ؾًريادع 
٬ٜٚسغ َٔ خ٬ٍ ْكٛم ٖصٙ اؽنٛاز إٔ ايعٚز إشا ازع٢ ايعذع عٔ 

ؾإٕ ايكانٞ عنًٗ٘ َـس٠ ؾـٗط , ؾـإٕ     شيو,ؿك١ بػبب إعػاضٙ ٚأثبت أزا٤ ايٓ
ٚإ٫ بإٔ مل ٜٓؿل طًـل عًٝـ٘ بعـس شيـو زؾعـا       أْؿل ؾٝٗا,ؾكس سكل اؽنطًٛب,

  .يًهطض
ص, ٚغريٖا َٔ اؽنٛاز ايـيت عازبـت قهـ١ٝ اَتٓـاع     4َٚا شنطت٘ اؽناز٠ : ط

ع١ٝ ٚاسبٓاب١ً إعػاضٙ دا٤ت َٛاؾك١ ؽنا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿاؾ ايعٚز عٔ ايٓؿك١ بػبب
 َطا٫َٞ أض٣ أْ٘ ذنكل  ايطأٟٚبعض ايكشاب١ ٚايتابعشن , ؿن ازب١ًُ , ٖٚصا 
    .اؽندتاض  ايطأٟايؿطٜع١ ايػطا٤ ٚشيو يٮغباب اييت شنطتٗا ؿن 

, ؿل َع ضأ٣ اسبٓؿ١ٝتَٚٔ ٖٓا أض٣ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تعسٌٜ هلصٙ اؽنٛاز ضنا ٜ
ا١ٜ يٮغط٠ ٚتسعِ ا٫غـتكطاض  ذبكل ػن ٚاييت ٚشيو ي٬عتباضات اييت شنطتٗا,

  .ايعا٥ًٞ 
 ٚاهلل أعًِ...
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 املبخح الجالح
 ًأثزي يف الفقى ًالقانٌنحله االمتناع عن النفقـْ للغَاب يف 

 املطلب األًل
 يف حله االمتناع عن النفقْ للغَاب يف الفقى اإلسالمُ

نإ  ٚأبإٔ نإ َػاؾطّا غؿطّا ط٬ٜٛ, ايعٚز عٔ ظٚدت٘, (1)إشا غاب   
تؿٝا ؿن ايبًس,ٚمل ٜهٔ َٔ ايػٌٗ ايعجٛض عًٝ٘ إلسهاضٙ إصن صبًؼ ايكهـا٤,  طب

ٟ ؿن ْؿؼ ايٛقـت   إليعاَ٘ باإلْؿام ايٛادب عًٝ٘ يًعٚد١, ٜتعـصض ؾٝـ٘    ايـص
ٛ     اسبكٍٛ ع٢ً ايٓؿك١ َٔ َاي٘,  ٫ّاؾإٕ ؿن ثبٛت ايٓؿك١ عًٝـ٘ َـسٙ غٝبتـ٘ أقـ

 :  ايتايْٞعطي هلا ع٢ً ايٓشٛ  (2)يًؿكٗا٤
 (3)نفَْأًال : رأٔ احل

 ض٣ٚ عٔ ا٭سٓاف ؿن ٖصٙ اؽنػأي١ ق٫ٕٛ :
ٚب٘ قاٍ أبٛ سٓٝؿ١,ٚشٖب ؾٝـ٘ إصن إٔ ايـعٚز إشا غـاب    " القـٌل األًل :

ؾإْ٘ ٫ ٜؿطي  إٔ ٜؿطي هلا عًٝ٘ ْؿك١, ايكانَٞٔ  ٠ٚطًبت اؽنطأ غٝب٘ ط١ًٜٛ,
ؾطٜض,ؾكس  ايكانٞعاؽنا بايعٚد١ٝ,ٚٚاؾك٘ ؿن ٖصا  ايكانٞٚإٕ نإ  هلا ْؿك١,
ؾأْؿكتـ٘   اغتسْت زٜٓـاضّا,  ٚإْٞغاب,  ظٚدٞٓ٘ إٔ اَطأ٠ قايت ي٘:إٕ قض ع

ٞ قـاٍ :   ف ؾكاٍ هلا ؾـطٜض:أنإ أَـط بـصيو ف قايـت:٫,    ْؿػٞع٢ً   ؾاقهـ
  .(4)زٜٓو

                                                           
ايػا٥ب ٖٛ َٔ تعصض إسهاضٙ إصن احمله١ُ يػ٪اي٘ عٔ زع٣ٛ ايٓؿك١,غٛا٤ نإ بعٝسّا أّ  (1)

 .قطٜبا

ايٛاسس, ؾإْٓا غٓعطي يهٌ َـصٖب  ْعطّا ٭ٕ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ قس تعسزت ؿن اؽنصٖب ( 2)
 .ع٢ً سسٙ , ست٢ تتهض آضا٤ اؽنصاٖب ؿن اؽنػأي١ اييت َعٓا َٔ ؾت٢ دٛاْبٗا

 3,ايـسض اؽندتـاض ز  402م  3, ؾتض ايكسٜط ـ ز  39, 38م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز ( 3)
 .664م 

 .256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز( 4)
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ع٢ً ايػا٥ب  ايكانٞ: إٔ ايؿطي َٔ ٖٞٚسذ١ أب٢ سٓٝؿ١ َٚٔ ٚاؾك٘ 
إش ايكشٝض َـٔ أقـٍٛ اؽنـصٖب إٔ ايكهـا٤ عًـ٢ ايػا٥ـب ٫        قها٤ عًٝ٘,

ٚؾٝـ٘ شٖـب    : ايجاْٞايكـٍٛ  .,إ٫ إٔ ٜهٕٛ عٓ٘ خكِ ساي,ٚمل ٜٛدسدنٛظ
إٔ ٜؿطي هلا ايٓؿك١ ؿن ساي١ غٝب١  ايكانٞإصن أْ٘ دنب ع٢ً  ايٓدعٞإبطاِٖٝ 
  .ظٚدٗا 

ـ قاٍ هلٓس اَطأ٠ أب٢  َا ض٣ٚ إٔ ضغٍٛ اهلل ـ  ؿن ٖصا ايٓدعٞٚسذ١ 
  (1)"َاٍ أب٢ غؿٝإ َا ٜهؿٝو ٚٚيسى باؽنعطٚف َٔ خصٟ "غؿٝإ:

ـ أَطٖا با٭خص َٔ َاٍ أب٢  ـ  ايٓيبإٔ  : ٚٚدـ٘ ايس٫ي١ َٔ اسبسٜح
 .ـ يًٓؿك١ ع٢ً أب٢ غؿٝإ ٚنإ غا٥با  ـ  ايٓيبغؿٝإ ٖٚصا ٜعس ؾطنا َٔ 

ٚيهـٔ ضز ٖصا َٔ أقشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ ؾكايٛا:ٚأَا اسبسٜح ؾ٬      
يؿت٣ٛ ٫ عًـ٢  ـ إظنا قاٍ هلٓس ع٢ً غبٌٝ ا  سذ١ ي٘ ؾٝ٘,٭ٕ ضغٍٛ اهلل ـ  

بسيٌٝ أْ٘ مل ٜكسض هلا َا تأخصٙ َٔ َـاٍ أبـ٢ غـؿٝإ,ٚؾطي     ططٜل ايكها٤,
ؾإشا مل تكسض مل تهٔ ؾطنـا,َٚٔ ثـِ ؾًـِ تهـٔ      تكسٜطٖا, ايكانٞايٓؿك١ َٔ 

 .قها٤
ٚشٖب ا٭سٓاف إصن إٔ اؽنطاز بايػا٥ب ٖٛ ايػا٥ب غٝبـ٘ بػـؿط,ؾأَا إشا   

ٚشيو ٭ٕ أبا غؿٝإ مل  ؿن اؽنصٖب,ؾإْ٘ ٫ ٜعس غا٥با باإلغناع  نإ ؿن اؽنكط,
 .٫ قها٤  إعا١ْـ نإ  ـ  ايٓيبؾسٍ شيو ع٢ً إٔ َا سهِ ب٘  ٜهٔ َػاؾطّا,

إٔ ايٓؿك١ ٫ تكري زٜٓا ؿن شَـ١ ايـعٚز,    ٜٚرتتب ع٢ً قٍٛ أب٢ سٓٝؿ١,
عًـ٢ ايـعٚز قهـا٩ٙ,٫ٚ    دنـب   أْٗا تكري زٜٓا ؿن ايص١َ ايٓدعٞٚع٢ً قٍٛ 

 . ٤ٜػكط إ٫ با٭زا٤ أٚ اإلبطا
     .سانــط ٍٚمل ٜهٔ ي٘ َا ٖـصا إشا نإ ايعٚز غا٥با,
                                                           

 .غبل ربطدن٘( 1)
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ؾأَا إشا نإ ي٘ َاٍ سانط,ؾإٕ نإ اؽناٍ ؿن ٜسٖا,ٖٚٛ َٔ دٓؼ ايٓؿك١ 
 .سبسٜح ٖٓس اَطأ٠ أب٢ غؿٝإ  ايكانٞؾًٗا إٔ تٓؿل ع٢ً ْؿػٗا َٓ٘ بػري أَط 

ٚعًِ  ؾطي ايٓؿك١ ؿن شيو اؽناٍ, ايكانَٞٚٔ ثِ ؾًٛ طًبت اؽنطأ٠ َٔ 
بايعٚد١ٝ, ٚباؽناٍ ؾطي هلا ايٓؿك١,٭ٕ هلا إٔ تأخصٙ ؾتٓؿل ع٢ً ْؿػٗا  ايكانٞ

ٞ ؾًِ ٜهـٔ ايؿـطي َـٔ     ,ايكانَٞٔ غري ؾطي  ؿن ٖـصٙ ايكـٛض٠    ايكانـ
  ا .سكٗ اغتٝؿا٤قها٤,بٌ نإ إعا١ْ هلا ع٢ً 

ؿن ٜسٖا يٝؼ َٔ دٓؼ ايٓؿك١,ؾًٝؼ هلا إٔ  ايصٟٚأَا إشا نإ اؽناٍ      
ؾـإٕ نـإ    ؾطي ايٓؿكـ١ ؾٝـ٘,   ايكانٞٚإٕ طًبت َٔ  و,تتٓاٍٚ ؾ٦ٝا َٔ شي

٭ْ٘ ٫ عنهٔ إدناب ايٓؿك١ ؾٝ٘ إ٫ بايبٝع,٫ٚ  عكاضّا ٫ ٜؿطي ايٓؿك١ باإلغناع,
 . با٫تؿامٜباع ايعكاض ع٢ً ايػا٥ب ؿن ايٓؿك١ 

 ٚإٕ نإ َٓكـ٫ٛ َٔ ايعطٚي ؾؿٝ٘ خـ٬ف :
 . ايعطٚي عًٝ٘ ايكانٞأْ٘ ٫ ٜبٝع  ؾصٖـب أبٛ سٓؿ١ٝ إصن

 .إصن إٔ ي٘ إٔ ٜبٝعٗا عًٝ٘  ٚشٖب ضبُس ٚأبٛ ٜٛغـ
ٞ ٚع٢ً ايكٍٛ بؿطي ايٓؿك١ ؿن ا٭سٛاٍ ايػابك١,ؾإْ٘ دنٛظ  إٔ  يًكانـ

ٜأخص َٓٗا نؿ٬ّٝ ٫ستُاٍ إٔ ذنهط ايعٚز ؾٝكِٝ ايب١ٓٝ ع٢ً ط٬قٗا,أٚ ع٢ً 
 .(1)إٔ ٜػتٛثل ؾُٝا ٜعطٝٗا بايهؿا١ٜ ؾٝٓبػٞإٜؿا٤ سكٗا ؿن ايٓؿك١ عاد٬, 

ٚأَا بايٓػب١ ؽنٛقـ اسبٓؿ١ٝ َٔ اؽنطأ٠ اييت تتهطض بػٝب١ ايعٚز,ؾإِْٗ      
غٛا٤ ناْت ايػٝب١ بعصض  ايتؿطٜل يػٝب١ ايعٚز َطًكا, يًكانٞضأٚا أْ٘ ٫ دنٛظ 

 .أٚ يػري عصض  ,نايػٝب١ يًتذاض٠ أٚ يطًب ايعًِ

                                                           
ؿ١ عسّ ٚدٛب نؿٌٝ مل دبب هلا بعـس , ٜٚـط٣ أبـٛ ٜٛغــ أْـ٘      ٜط٣ اإلَاّ أبٛ سٓٝ( 1)

ٜػتشػٔ إٔ ٜأخص ايكانٞ هلا َٓ٘ نؿ٬ٝ بٓؿك١ ؾٗط , ٭ْا ْعًِ بايعاز٠ إٔ ٖصا اؽنكساض 
 .41م  4دنب ؿن ايػؿط , ٭ٕ ايػؿط عنتس إصن ؾٗط غايبا , بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز 
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٫ٚ  إشا غاب ايطدٌ ؾًِ ٜعطف ي٘ َٛنع, : ؾكاٍ قاسب اهلساٜـ١ؾكس 
َٔ ذنؿغ َاي٘ ٜٚكّٛ عًٝـ٘ ٜٚػـتٛؿن    ايكانٞٛ أّ َٝت, ْكب ٖ أسٜٞعًِ 

 .(1)ٜؿطم بٝٓ٘ ٚبشن اَطأت٘ سك٘,٫ٚ
ـ ؿن اَـطأ٠    ٚاغتٓس اسبٓؿ١ٝ ؾُٝا شٖبـٛا إيٝـ٘ بكـٍٛ ضغـٍٛ اهلل ـ        

 . "(2)اؽنؿكٛز:إْٗا اَطأت٘ ست٢ ٜأتٝٗا ايبٝإ
اَطأ٠ ابتًٝـت ؾًتكـرب,ست٢    ٖٞ "ـ ؾٝٗا:  ٚأٜها بكٍٛ ع٢ً ـ       

يًبٝـإ   ـ خـطز بٝاْـاّ    ٚقايٛا : إٕ ن٬ّ عًـ٢ ـ    "بشن َٛت أٚ ط٬م تٜػ
 .اؽنصنٛض ؿن اؽنطؾٛع  أ٫ أْ٘ بشن اشبرب اؽنطؾٛع قبً٘ 

ثـِ قايٛا : إٕ ايٓهاح عطف ثبٛت٘,ٚايػٝب١ ٫ تٛدب ايؿطق١,ٚاؽنٛت      
 .(3)ؿن سٝع ا٫ستُاٍ, ؾ٬ ٜعاٍ ايٓهاح بايؿو

ٞ ا يعـسّ قٝـاّ ايـسيٌٝ    ٚقايٛا ٫ ٜؿـطم بُٝٓٗـا أٜهـ        عًـ٢ سـل    ايؿـطع
 .ايتؿطٜل,ٚ٭ٕ غبب ايتؿطٜل مل ٜتشكل 

 

ٚإٕ نـإ َٛنــع٘ َعًَٛــا بعــح اسبـانِ سبــانِ بًسٙ,ًٜٚعَــ٘ بــسؾع   
 .(4)ايٓؿك١

 .(5)ثاْٝا : َصٖـب اؽنايه١ٝ
ٜط٣ اؽنايه١ٝ إٔ اؽنطاز بايػا٥ب ٖٛ:ايبعٝس ايػٝب١ ٚيٝؼ ي٘ َاٍ,أٚ ي٘      

 . "(6)يٝ٘ إ٫ ضنؿكـ١َاٍ ٫ عنهٓٗا ايٛقٍٛ إ
                                                           

 .ـ ط اسبًيب 182 ,180م  2اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ اؽنبتس٣ يًُطغٝٓا٢ْ ز( 1)

 .298 م 3ز  قطينضٚاٙ ايساض  (2)

 .667م3,ايسض اؽندتاض ـ ز 182,180م2اهلسا١ٜ ؾطح اؽنبتسٟ يًُطغٝٓاْٞ ـ ز( 3)

 .667م3,ايسض اؽندتاض ـ ز 182,180م2اهلسا١ٜ ؾطح اؽنبتسٟ يًُطغٝٓاْٞ ـ ز( 4)

 1كػري ـ ز ع٢ً ايؿطح اي ايكاٟٚ, ساؾ١ٝ  65م  2اجملتٗس ـ ابٔ ضؾس ـ ز   بسا١ٜ( 5)
,  156,  155م  4, َٛاٖب ازبًٌٝ ؾطح طبتكط خًٌٝ ـ اسبطـاب ـ ز    524م 

 .406م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ع٢ً طبتكط ايع١َ٬ خًٌٝ , يًؿٝذ عًٝـ ـ ز

 .406م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز( 6)



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚأَا سهِ ثبٛت ايٓؿك١ عًٝ٘ َٔ عسَ٘ ؾإٕ ؾكٗا٤ اؽنايه١ٝ آضا٤ َتعسز٠     
 :  ًْٜٞعطنٗا نُا  ؿن ٖصا ا٭َط

٫ َاٍ  ايصٟـ ٜط٣ ابٔ اسبادب ٚابٔ عبس ايػ٬ّ إٔ سهِ ايػا٥ب 1  
٫ٚ تهـٕٛ   ي٘ سانط سهِ ايعادع عٔ ايٓؿك١,ٚايعادع عٔ ايٓؿك١ ٫ تًعَـ٘, 

  .٘,ؾ٬ تطدع عًٝ٘ ايعٚد١ إشا أٜػطزٜٓا عًٝ
ذنهِ عًٝ٘ بط٬قٗا إ٫ إشا مل ٜهٔ ي٘  ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ايكٍٛ أْ٘ ٫    

  . َاٍ حباٍ زٕٚ اغتجٓا٤
إصن إٔ ساٍ ايعٚز ٫ رنًٛ ؿن َػٝب٘  ـ ٚشٖب ابٔ ضؾس ٚابٔ غ2ًُٕٛ  

ؾـإٕ نـإ    أٚ َعطٚف ايعـسّ أٚ صبٗـٍٛ اسبـاٍ,    ,(1)َٔ نْٛ٘ َعطٚف اؽن٤٬
ٚؿن ٖـصٙ اسبايـ١ ٫    ٚف اؽن٤٬,ؾايٓؿك١ هلا عًٝ٘ ع٢ً َا ٜعطف َٔ ٥٬َ٘,َعط

ْٚؿؼ اسبهِ ؿن اجملٍٗٛ اسباٍ إشا نإ هلا َاٍ تٓؿـل َٓـ٘    خٝاض هلا ؿن ؾطاق٘,
ٞ ٚعًـ٢ ٖـصا ايكـٍٛ ذنًؿٗـا      ع٢ً ْؿػٗا ٚمل تطٌ غٝبت٘ عٓٗا,  ٗـا بأْ ايكانـ

٫ٚ ٚنٌ  تٓؿل َٓ٘, ٚأْ٘ مل ٜرتى هلا َا٫ تػتشل ايٓؿك١ ع٢ً ظٚدٗا ايػا٥ب,
  .هلا ٜٓؿل عًٝٗا  ٚن٬ّٝ

إصن أْ٘ إٕ نإ غا٥با َعًّٛ احملـٌ أٚ أغـريّا أٚ    ـ ٚشٖب ابٔ ؾتش3ٕٛ 
ٚمل ٜهٔ  ؾإْٗا تطًل عًٝ٘ إشا ثبت عسَ٘ ـ أ٣ ؾكطٙ ـ أٚ دًٗت ساي٘,   ّا,سؾكٝ

ٚثبت شيو,ؾًٗا إٔ تطًل  ٚتعػط اإلْؿام َٓ٘, أٚ نإ ي٘ َاٍ ي٘ َاٍ سانط,
 . ؿن ٥٬َـ٘ أٚ عسَ٘ ٫ ٜعترب ساٍ ايعٚز,ٚ ْؿػٗا,

 : ٖـصا ٜٚؿرتط اؽنايه١ٝ ايصٜٔ ٜطٕٚ ايتؿطٜل يًػٝب١ عس٠ ؾـطٚط
 .ـ إٔ تهٕٛ َس٠ غٝب١ ايعٚز غ١ٓ ؾأنجط 1
ت اؽنس٠ ايٚتكسم بُٝٝٓٗا إشا ط ـ إٔ ربؿ٢ ايعٚد١ ايعْا ع٢ً ْؿػٗا,2

 .غ١ٓ
                                                           

 .أ٣ ايػـ٢ٓ :اؽن٤٬ (1)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

 .قٍٛ إيٝ٘ ـ ايهتاب١ إصن ايعٚز ايػا٥ب إٕ عًِ َهاْ٘,ٚأَهٔ اي3ٛ
تب ع٢ً شيو أْ٘ يٛ ناْت َس٠ ايػٝب١ أقٌ َٔ غ١ٓ,أٚ مل ربؿ٢ رتٜٚ     

 .ايعٚد١ ايعْا,أٚ مل ٜهتب ي٘,ؾإْ٘ ٫ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل 
 .(1)ثايجا : َصٖـب ايؿاؾع١ٝ

 : نايتايٞغٝب١ ايعٚز ق٫ٕٛ ُٖا أثط يؿكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ ؿن َػأي١       
   ٍ ,سٝح شٖب إصن إٔ ايعٚز إشا ايؿاؾعٖٞٚٛ يإلَاّ  :أ ـ ايكٍٛ ا٭ٚ

 مل ٜجبت هلا ايؿػذ,ٜٚتكطض هلا َا َهـ٢ َـٔ ايٓؿكـ١,    ٘غاب ٚاْكطع خربٙ ؾإْ
٭ٕ ايؿػـذ ٜجبـت بايعٝـب     َازاّ ايعٚز َٛغـطّا,ٚإٕ غـاب غٝبـ١ َٓكطعـ١    

 .ٚمل ٜجبت اإلعػاض  باإلعػاض,
أْ٘ إشا غاب ايـعٚز   (2)ٜٚؿِٗ َٔ ٖصا ايكٍٛ أٜها بططٜل اؽندايؿ١     

ٚاْكطع خربٙ,ٚثبت إعػاضٙ,ؾإْ٘ ٜجبت هلا ايؿػـذ يتهـطضٖا بـصيو,٭ْٗا ٫    
  .عٔ ايٓؿك١  تػتػين

ٜٚتكطض هلا ٖصا اشبٝاض ؿن ساي١ عسّ ٚدٛز د١ٗ أخـط٣ غـري ايـعٚز       
 .ٚثبٛت ايعٚد١ٝ,ٚمل ٜهٔ قس تطى َا٫ ٜهؿٝٗا َس٠ غٝاب٘  ,ًَع١َ باإلْؿام

سٝح شٖـب إصن أْـ٘ إشا   ,ٖٞٚٛ يإلَاّ ايعضنؿـ  : ايجاْٞب ـ ايكٍٛ    
غاب ايعٚز عٔ بٝت٘, ٚتعصض اسبكٍٛ ع٢ً ايٓؿك١,ؾإْ٘ ٜجبت هلا ايؿػـذ,٭ٕ  

 .(3)تعصض ايٓؿك١ باْكطاع خربٙ نتعصضٖا باإلعػاض

                                                           
ٞ ؾكـ٘ اإلَـاّ    ؿن, اؽنٗصب  55م  15ايهبري ـ ز  اسباٟٚ (1) ٢ إغـشام  , ٭بـ  ايؿـاؾع

ـ زاض ايكًِ ـ زَؿل ـ ايساض ايؿا١َٝ بريٚت ـ َػ٢ٓ احملتاز ـ  617م  4ز ايؿرياظٟ 
 .442م  3ـ ز ايؿطبٝيناشبطٝب  

سهِ اؽنٓطٛم يًُػهٛت عٓـ٘,٫ْتؿا٤ قٝـس َـٔ     ْكٝض َؿّٗٛ اؽندايؿ١ ٖٛ : إثبات( 2)
 .355ؿن اسبهِ ـ أقٍٛ ايؿك٘ ـ يًؿٝذ ضبُس ايربزٜػ٢ ـ م  اؽنعترب٠ ايكٝٛز 

 .564م 3,َػ٢ٓ احملتاز ـ ز481م 6ضٚن١ ايطايبشن ـ ز (3)



 

(15)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 .(1)ضابعّا : َصٖـب اسبٓابًـ١
غاب عٔ ظٚدت٘ َس٠ ٚمل  ايصٟيإلَاّ أػنس ضٚاٜتإ ؿن سهِ ايطدٌ     

 :ٜٓؿل عًٝٗا ُٖا
 غٛا٤ تطنٗا يعصض أٚ ظٗطُٖا ـ دنب عًٝ٘ ْؿك١ َا َه٢ٖٚ,٢ أ : صنا٭ٚ

غري عصض,ٜٚجبت هلا اشبٝاض ؿن طًب ايؿػذ يتهـطضٖا بصيو,ٖٚـصا ؿن سايـ١    
تعصض ايٓؿك١ َٔ َاي٘,بإٔ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط,ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚنٌٝ ٜكّٛ َكاَـ٘  

 .باإلْؿام عًٝٗا 
 .ٚأبٛ اشبطاب  اشبطقٞٚبٗـصٙ ايطٚاٜـ١ قاٍ      

: إٔ ايٓؿك١ تػكط َامل ٜهٔ اسبانِ قس ؾطنٗا ي٘,ٚشيو ٭ْٗا  ١ٚايجاْٝ  
ــ١     ــانِ نٓؿك ــٗا اسب ــا إشا مل ٜؿطن ــكط بتأخريٖ ــا ؾَٝٛا,ؾتػ ــب َٜٛ ــ١ دب ْؿك

ٞ قس اغـتػ٢ٓ عٓٗـا    اؽنانٞا٭قاضب,ٚ٭ٕ ْؿك١  ٚقتٗا,ؾأؾـبٗت ْؿكـ١    ضنهـ
ا٭قاضب,ٚؿن ٖصٙ اسباٍ ٫ ٜهٕٛ هلا اشبٝاض ؿن طًب ايؿػـذ,٭ٕ ايؿػـذ ؿن   

ٖٓا,ٚ٭ٕ اؽنٛغط ؿن َع١ٓ إَهإ ا٭خص َٔ ايعٝب اإلعػاض,ٚمل ٜٛدس ٖ اؽنعػط
 .ؿن ايػس ٜٚٓؿل,ٖٚصا خب٬ف اؽنعػط  ٜأتَٞاي٘,ٚإشا اَتٓع ؿن ّٜٛ يػٝب١ , ؾطضنا 

 :تطدٝش٘  ايطٚا١ٜ ا٭ٚصن,ؾٝكٍٛ َبٝٓا غٓط (2)ٖـصا ٜٚطدض ابٔ قسا١َ
ٜجبت هلا سل إٕ  ايعٚز إشا غاب عٔ ظٚدت٘,ٚاَتٓع عٔ ايٓؿك١ , ؾإْ٘  

طًب ايؿػذ , ٭ٕ اإلْؿام عًٝٗا َٔ َايـ٘ ٜتعـصض,ؾهإ هلـا اشبٝـاض نشـاٍ      
,بٌ ٖصا أٚصن بايؿػذ,ؾإْ٘ إشا داظ ايؿػذ ع٢ً اؽنعصٚض ؾعًـ٢ غـريٙ   اإلعػاض

ٚ٭ٕ ؿن ايكرب نطضّا أَهٔ إظايت٘ بايؿػذ  ؾٛدبت إظايت٘,ٚ٭ْـ٘ ْـٛع    أٚصن,
نُا إشا أز٣ مثـٔ   ٚاؽنعػط, ط,ؾًِ ٜؿرتم اسباٍ بشن اؽنٛغ تعصض دنٛظ ايؿػذ,

ٚبـشن إٔ   ؾإْ٘ ٫ ؾطم ؿن دٛاظ ايؿػذ بشن إٔ ٜهٕٛ اؽنؿرت٣ َعػـطّا,  اؽنبٝع,

                                                           
 .566م5,نؿاف ايكٓاع ـ ز233م 9اؽنػ٢ٓ ـ زايؿطح ايهبري َع  (1)

 .ـ زاض ايػس ايعطب0ٞ 229م  9اؽنػ٢ٓ ـ ابٔ قساَ٘ ـ ز( 2)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (10)

بسيٌٝ  ٜٗطب قبٌ أزا٤ ايجُٔ,ٚعٝب اإلعػاض إظنا دٛظ ايؿػذ يتعصض اإلْؿام,
أْ٘ يٛ اؾرتي َا ٜٓؿـل عًٝٗـا أٚ تـربع يـ٘ إْػـإ بـسؾع َـا ٜٓؿكـ٘ مل طنًـو          

 .زؾع ايٓؿك١ يًػٝب١ ايؿػذ,ؾهصيو اؽنُتٓع َٔ 
 ٭ٕ عُط بٔ اشبطاب ـ  ٜٚتكطض هلا َع خٝاض ايؿػذ ْؿك١ َا َه٢,   

ـ نتب إصن أَطا٤ ا٭دٓاز ؿن ضداٍ غابٛا عٔ ْػا٥ِٗ ٜـأَطِٖ بـإٔ ٜٓؿكـٛا أٚ    
ٜطًكٛا,ؾــإٕ طًكــٛا بعجــٛا بٓؿكــ١ َــا َهــ٢,ٚ٭ْٗا ســل دنــب َــع ايٝػــاض 

يسٜٕٛ, قاٍ ابـٔ اؽنٓـصض:   ايعَإ نأدطٙ ايعكاض ٚا ضنهٞٚاإلعػاض,ؾًِ ٜػكط 
 ٚاإلغناع . ٖصٙ ْؿك١ ٚدبت بايهتاب ٚايػ١ٓ 

ٚتؿاضم ْؿك١ ايعٚد١ ْؿك١  ٫ٚ ٜعٍٚ َا ٚدب بٗصٙ اسبذر إ٫ ضنجًٗا,  
ؾنٔ دبب ي٘ ٚدبت ,ا٭قاضب,ؾإْٗا ق١ً ٜعترب ؾٝٗا ايٝػاض َٔ اؽنٓؿل ٚاإلعػاض

 يتعد١ٝ اسباٍ,ؾإشا َه٢ ظَٓٗا
 .ٖٚصا خب٬ف شيو  ػ٢ٓ عٓٗا بٝػاضٙ,ٛ اغتؾأؾب٘ َاَي اغتػ٢ٓ عٓٗا,

 ٖصا ٜٚؿرتط اسبٓاب١ً ؿن ايػٝب١ اييت تبٝض طًب ايتؿطٜل ؾططشن : 
 .        ـ إٔ تهٕٛ بػري عصض َكب1ٍٛ
 ـ ٚإٔ ٜهٕٛ ؿن بًس آخط غري ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ ايعٚد١ .2

أَا إٕ نإ غٝاب٘ بعصض َكبٍٛ ؾطعا,ؾإٕ شيـو ٫ دنٝـع هلـا طًـب         
ٜككس بػٝبت٘ إسبـام ا٭ش٣ ٚايهـطض بعٚدت٘,ٚأٜهـا إٕ نـإ      ايتؿطٜل,٭ْ٘ مل

َكُٝا ؿن ْؿؼ بًس٠ ايعٚد١,ٚتطنٗا يؿرت٠ ط١ًٜٛ, ؾإْ٘ ؿن ٖصٙ ٜهٕٛ قس أغا٤ 
 َعا١ًَ ظٚدت٘,ٚأنط بٗا ٖٚصا ؿن سس شات٘ دنٝع هلا طًب ايتؿطٜل. 

 :(1)خاَػـا : َصٖب ايعاٖط١ٜ
ٝٗا إٔ تٓؿل ايعٚد١ ٜط٣ ايعاٖط١ٜ أْ٘ إشا غاب ايعٚز غٝب١ تطتب عً   

أٚ تتػًـ,ؾإْ٘ دنب ع٢ً ايعٚز ْؿك١ َا َه٢ ظَٔ غٝبتـ٘,إ٫   َٔ ايصٟ هلا,
أْ٘ ٫ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل بػبب غٝبتـ٘ َطًكا,ٚشيـو يعـسّ ٚدـٛز زيٝـٌ      

 قشٝض ٜبٝض هلا طًب ايتؿطٜل .  
                                                           

 .ـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ 255م  9احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ دـ( 1)



 

(12)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

  الزأِ املختار :
يٓؿكـ١  َٔ خ٬ٍ َا شنطت َـٔ آضا٤ ؿن سايـ١ اَتٓـاع ايـعٚز عـٔ أزا٤ ا          

يعٚدت٘,ٚشيو يػٝبت٘ أٌَٝ إصن اختٝاض َـا شٖـب إيٝـ٘ إبـطاِٖٝ ايٓدعـٞ َـٔ       
ٚايعاٖط١ٜ,سٝح ايكٍٛ بتكطٜط  اسبٓؿ١ٝ,ٚابٔ ضؾس َٔ اؽنايه١ٝ,ٚقٍٛ ايؿاؾعٞ,

٭ْٗا سل دنب َع ايٝػاض ٚاإلعػـاض,ؾًِ   ْؿك١ َا َه٢ هلا عًٝ٘ أثٓا٤ غٝبت٘,
ْؿكـ١ ٚدبـت بايهتـاب    ٜػكط ضنهٞ ايعَإ,نأدط٠ ايعكاض ٚايـسٜٕٛ,ٚ٭ْٗا  

ؿن ْؿؼ ايٛقـت   ؾ٬ تعٍٚ َا ٚدب بٗصٙ ا٭زي١ إ٫ ضنجًٗا, ٚايػ١ٓ ٚاإلغناع,
 دنٛظ هلا طًب ايؿػذ خاق١ إشا ناْت ايػٝب١ بعصض َكبٍٛ ؾطعّا ٚعطؾّا, ايصٟ

ٚشيو نإٔ غاؾط ايعٚز حبجا عٔ ايطظم,ٚؾا٤ت ا٭قساض إٔ ٜػٝب َـس٠ َـٔ   
إش أْ٘ يٝؼ َٔ  اسبٝا٠ ايطٝب١ اؽنط١ٓ٦ُ, ست٢ ٜٗٝأ هلِ ايعَٔ عٔ بٝت٘ ٚأ٫ٚزٙ,

 ايعساي١ إٔ ٜهش٢ ايطدٌ بطاست٘ ٚعاؾٝت٘ ٚضغبات٘ َٔ أدٌ ايعٚد١ ٚا٭٫ٚز,
ثِ ٜكابٌ بايكسٚز ٚايٓهطإ َٔ ايعٚد١ اييت تؿاد٦٘ بطًب ايط٬م,  ٖٚٛ ؿن 
ب٬ز ايػطب١ ٚازبٗاز,نُا أْ٘ يٝؼ َٔ اؽنعاؾط٠ باؽنعطٚف إٔ تهاؾ٦٘ ع٢ً دٗازٙ 

 هابست٘ ا٭مل ٚاهلِ ٚاسبطَإ ايهبري .ضن ٖصا
ٚيهٔ إشا عًُت ايعٚد١ إٔ ايـعٚز غـاؾط بـسع٣ٛ نػـب يكُـ١          

ايعــٝـ,ثِ عًــِ عٓــ٘ إٔ غــبب غــؿطٙ نــإ يػاٜــ١ أخــط٣ تًبــ٢ زعــٛات  
ؾٝطا١ْٝ,ؾإْٗا ؿن ٖصٙ اسباٍ َٔ سكٗا إٔ تجبت ايهطض ايصٟ سبل بٗا ٚتطؾـع  

ٗا يٝػت َطايب١ بايكرب ع٢ً أَطٖا إصن ايكانٞ ٚتطًب سكٗا ؿن ايتؿطٜل;٭ْ
أَط عنهٔ إظايت٘ بايؿػذ,ٖٚصا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بعس طًـب عٛزتـ٘ ٚايطدـٛع إصن    

إ٫ أْ٘ مل ًٜيب زعٛتٗا ٚمل  بٝت٘,ٚتكشٝض َا ٚقع ؾٝ٘ َٔ خطأ اضتهب٘ ؿن سكٗا,
 ٜػتذب يطدا٥ٗا .

ٚإشا قًٓا إٕ ايعٚد١ َٔ سكٗا طًب ايتؿطٜل َٔ ايكانٞ بػبب ايهطض 
ٔ دطا٤ غٝب١ ايعٚز,ؾإْ٘ ع٢ً ايكانـٞ إٔ ٜتجبـت َـٔ ٖـصا     ايصٟ سبل بٗا َ

ايهطض بايٛغا٥ٌ ايؿطع١ٝ,ٚعًٝ٘ قبٌ اسبهِ إٔ ٜتأنس إٔ ايعٚد١ ٚأًٖٗا قـس  
ٚدنٛظ يًكانٞ إش  إ٫ أْ٘ مل ٜباٍ بطًب ايعٚد١ ٫ٚ حبادتٗا إيٝ٘, أضغًٛا إيٝ٘,
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كًـٗا إصن  أزضى ايهطض ايٛاقع ع٢ً ايعٚد١ إٔ عنًٗ٘ َس٠ ٜعٛز ؾٝٗا إيٝٗا,أٚ ٜٓ
حبٝح إشا َهت اؽنس٠ زٕٚ إٔ ٜٓؿص ٚاسس٠ َـٔ ٖـصٙ    أٚ ٜطًكٗا, ضبٌ غطبت٘,

ا٭َٛض,  ؾإْ٘ ذنهِ بايتؿطٜل,ٖٚصا َا ؾعً٘ أَري اؽن٪َٓشن ـ عُط بٔ اشبطاب ـ   
 سشن مسع بايًٌٝ ٖٚٛ عنؿ٢ ؿن ططم اؽنس١ٜٓ اَطأ٠ تكـٍٛ : 

 بــ٘.تطاٍٚ ايًـٌٝ ٚاغٛز دـاْبــ٘ * ٚأضقٓــٞ أ٫ خًــٌٝ أ٫ع
 ؾٛاهلل ي٫ٛ اهلل ربؿ٢ عٛاقب٘ * سبطى َٔ ٖصا ايػطٜط دٛاْب٘.
 طباؾ١ ضب٢ ٚاسبــٝا٤ ٜكسْٞ * طباؾ١ بعًٞ إٔ ُتٓاٍ َطاتبــ٘.

ٖصٙ ؾ١ْ٬ ظٚدٗـا غا٥ـب ؿن غـبٌٝ     ـ عٓٗا ؾكٌٝ ي٘:  ؾػأٍ عُط ـ  
ٚبعح إصن ظٚدٗا ؾأقؿً٘ ـ أ٣ أضدع٘ َٔ  اهلل, ؾأضغٌ إيٝٗا اَطأ٠ تهٕٛ َعٗا,

ٜا ب١ٝٓ نـِ تكـرب اؽنـطأ٠ عـٔ ظٚدٗـا ف       ـ ثِ زخٌ ع٢ً سؿك١ ؾكاٍ:غؿطٙ  
ؾكايت:غبشإ اهلل َجًو ٜػأٍ َج٢ً عٔ ٖصاف ؾكاٍ:ي٫ٛ أْـ٢ أضٜـس ايٓعـط    

ؾٛقـت يًٓـاؽ ؿن    غـت١ أؾـٗط,   ؼنػـ١ أؾـٗط,   يًُػًُشن َا غـأيتو,قايت: 
ٜٚػــريٕٚ ؾــٗطا  ٜٚكُٝــٕٛ أضبعــ١, َػــاظِٜٗ غــت١ أؾــٗط ٜػــريٕٚ ؾــٗطا,

 .   (1)ضادعشن
 

إشا قه٢ ايكانٞ بايتؿطٜل ؾإْ٘ ع٢ً ضأ٣ أنجط اؽنايه١ٝ ٜهٕٛ تؿطٜـل  ٚ
ٚؾػـدا عٓـس    ٜٚهـٕٛ ضدعٝـا عٓـس ايـبعض اٯخـط,      ايكانٞ ط٬قـا با٥ٓـا,  

 .  (2)اسبٓاب١ً

                                                           
 .465م  6غٓٔ ايبٝٗك٢ ـ ز  (1)

ؿػذ ٢ٜٗٓ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ ؿن اسباٍ , ؾإٕ نإ قبٌ ايسخٍٛ ٫ ٜرتتب يًُطأ٠ ؾ٧, اي (2)
ٚإٕ نإ بعس ايسخٍٛ , ؾإْ٘ ٜٛدب اؽنٗط ٚايعس٠ ٚايٓػـب , ايطـ٬م ايبـا٥ٔ بْٝٓٛـ٘     
قػط٣ تٓشٌ ب٘ ايطابط١ ٚذنػب َٔ عسز ايطًكـات , إ٫ إشا أضاز ايطدـٌ إٔ ٜعٝـس    

 ., ٚعنٗطٖا َٔ دسٜس , ٚتبك٢ ي٘ عًٝٗا طًكتإظٚدت٘ , ؾإْ٘ دنب عًٝ٘ إٔ ٜعكس عًٝٗا 
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 املطلب الجانُ
 يف رأٔ القانٌن يف حالْ امتناع الزًج عن النفقْ للغَاب .

ٚاؽنعـسٍ   ّ,1920يػـ١ٓ   25( َٔ ايكإْٛ ضقِ :5ـ ْكت اؽناز٠ :)    
عًـ٢ أْـ٘ إشا نـإ ايـعٚز غا٥بـا غٝبـ٘        ّ,1985يػـ١ٓ   100بايكإْٛ ضقِ: 

قطٜب١,ؾإٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط ْؿص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘,ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ 
ؾإٕ مل ٜطغٌ َا  ظاٖط أعصض عًٝ٘ ايكانٞ بايططم اؽنعطٚؾ١ ٚنطب ي٘ أد٬ّ,

ْؿام عًٝٗا طًل عًٝ٘, ؾإٕ  نإ أٚ مل ذنهط يإل تٓؿل َٓ٘ ظٚدت٘ ع٢ً ْؿػٗا,
 أٚ نـإ َؿكـٛزا,   أٚ نإ صبٗـٍٛ احملـٌ,   بعٝس ايػٝب١ ٫ ٜػٌٗ ايٛقٍٛ إيٝ٘,

ٚتػط٣ أسهاّ ٖصٙ  ٚثبت أْ٘ ٫ َاٍ ي٘ تٓؿل َٓ٘ ايعٚد١ طًل عًٝ٘ ايكانٞ,
 اؽناز٠ ع٢ً اؽنػذٕٛ ايصٟ ٜعػط بايٓؿك١ .

,ٚاؽنعـسٍ  1929ّيػـ١ٓ   25( َٔ ايكإْٛ ضقِ : 12ـ ْٚكت اؽناز٠ :)
ّ ع٢ً أْ٘ إشا غاب ايعٚز غ١ٓ ؾـأنجط بـ٬   1985يػ١ٓ  100بايكإْٛ ضقِ : 

عصض َكبٍٛ داظ يعٚدت٘ إٔ تطًب إصن ايكانٞ تطًٝكٗا با٥ٓا إشا تهطضت َٔ 
 ٚيٛ نإ ي٘ َاٍ تػتطٝع اإلْؿام َٓ٘ . بعسٙ عٓٗا,
ٚاؽنعسٍ  ّ,1929يػ١ٓ  25( َٔ ايكإْٛ ضقِ : 13ـ ْٚكت اؽناز٠ )     

ّ ع٢ً أْ٘ إٕ أَهـٔ ٚقـٍٛ ايطغـا٥ٌ إصن    1985يػ١ٓ  100كإْٛ ضقِ : باي
نطب ي٘ ايكانٞ أد٬ ٚأعصض إيٝ٘ بـإٔ ٜطًكٗـا عًٝـ٘ إٕ مل ذنهـط      ايػا٥ب,

ٚمل ٜبس  ؾإشا اْكه٢ ا٭دٌ ٚمل ٜؿعٌ, أٚ ٜٓكًٗا إيٝ٘ أٚ ٜطًكٗا, يإلقا١َ َعٗا,
ٔ ٚقٍٛ ايطغا٥ٌ ٚإٕ مل عنه ؾطم ايكانٞ بُٝٓٗا بتطًٝك٘ با١ٓ٥, عصضا َكب٫ٛ,

 إصن ايػا٥ب طًكٗا ايكانٞ عًٝ٘ ب٬ إعصاض ٚنطب أدٌ .
٬ٜٚسغ َٔ ْكٛم َٛاز ٖصا ايكإْٛ اييت عازبت ا٭سهـاّ ايـيت      

ٚايطٚا١ٜ ا٭ٚصن  تتعًل بايػا٥ب أْٗا دا٤ت َٛاؾك١ ؽنا عًٝ٘ ضأ٣ أنجط اؽنايه١ٝ,
نطْاٙ ؿن عطي ٚإٕ نإ يٓا تؿكٌٝ ش ٖٚٛ قطٜب ؾنا اخرتْاٙ, عٔ اإلَاّ أػنس,
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ايطأٟ اؽندتاض. َٚع ٖصا ؾإٕ َا اْت٢ٗ إيٝـ٘ ايكـإْٛ ؿن َـٛازٙ ايـج٬خ ايـيت      
ٚسؿعٗـا َـٔ    عازبت سهِ ايػا٥ب ذنكل ايعساي١,ٜٚعٌُ ع٢ً قٝا١ْ اؽنطأ٠,

ٚغٛغ١ ايؿٝطإ ْٚعغات٘ اييت قس طنٮ نٝاْٗا بػبب غٝب١ ايعٚز, ؾإشا تهطضت 
يكانـٞ يطًـب ايطـ٬م ٚأعـصضٙ     بٗصٙ ايػٝب١ نإ َٔ سكٗا ضؾع ا٭َـط إصن ا 

ٚإ٫ طًل عًٝ٘ ايكانٞ طًك١ با١ٓ٥ إشا مل ٜطغٌ بعصض  غ١ٓ,ؾإٕ ضدع نإ بٗا,
أٚ عـسّ   ْٚؿؼ اسبهِ ٜهٕٛ ؿن سايـ١ عـسّ ايٛقـٍٛ إيٝـ٘,     َكبٍٛ يتأخطٙ,

 ٚقٍٛ ايطغا٥ٌ .
 ٚاهلل أع٢ً ٚأعًـــِ
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 املبخـح الزابع
 ج ًاألثز الفقوُ ًالقانٌنُ املرتتب علَىيف حله االمتناع عن النفقْ لفقد الزً

 املطلـــب األًل
 ُيف االمتناع عن النفقْ لفقد الزًج يف الفقى اإلسالم

يبٝإ ا٭ثط ايؿكٗٞ اؽنرتتب ع٢ً اَتٓاع ايـعٚز اؽنؿكـٛز عـٔ أزا٤ ْؿكـ١     
ثِ  َٚا اغتسيٛا ب٘, ًٜٝل بٓا إٔ ْعطي ٭قٛاٍ ايؿكٗا٤ ؿن ٖصٙ اؽنػأي١, ظٚدت٘,

 َا ذنكل َطاَٞ ايؿطٜع١ ايػطا٤ ؿن ظَآْا اؽنعاقط.خنتاض َٓٗا 
ٚيهٔ قبٌ عطي أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ْعـطف اؽنـطاز بـاؽنؿكٛز نُـا تكـٛضٙ      

 ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:   ايؿكٗا٤,
 ـ تعطٜـ اسبٓؿ١ٝ : 1

عطف قاسب ايبسا٥ع اؽنؿكٛز بأْ٘: ٖٛ ايؿدل ايصٟ غـاب عـٔ       
 . (1)بًسٙ,٫ٚ ٜعطف خربٙ, ٌٖ ٖٛ سٞ أٚ َٝت

 ـ تعطٜـ اؽنايه١ٝ :2 
عطف قاسب َٓض ازبًٌٝ ع٢ً طبتكط ايع١َ٬ خًٌٝ اؽنؿكٛز بأْ٘: ٖٛ 

 .(2)ايؿدل ايصٟ غاب ٚاْكطع خربٙ,َع إَهإ ايهؿـ عٓ٘
 ـ تعطٜـ ايؿاؾع١ٝ :3  

عطف قاسب اؽنٗصب اؽنؿكٛز بأْ٘: ٖٛ ايؿدل ايصٟ ؾكست٘ ايعٚدـ١  
 .(3)ٚاْكطع عٓٗا خربٙ

                                                           
 .ـ زاض ايؿهط بريٚت 297م  6بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ايهاغاْٞ ـ ز( 1)

ـ ساؾ١ٝ ايكـاٟٚ عًـ٢ ايؿـطح      385م  2ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ايؿٝذ عًٝـ ـ ز  ( 2)
 .504م 1ايكػري ز

 .545م  4اؽنٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز( 3)
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 ـ تعطٜـ اسبٓاب١ً :4  
عطف ايبٗٛت٢ اؽنؿكٛز بأْ٘: ٖٛ ايصٟ ٫ تعًِ يـ٘ سٝـا٠ أٚ َـٛت          

 .(1)٫ْكطاع خربٙ
 : ـ تعطٜـ ايعاٖط5١ٜ

عطف ابٔ سعّ اؽنؿكٛز بأْ٘:ٖٛ ايصٟ ؾكس,غـٛا٤ عـطف َٛنـع٘,أٚ مل    
 .    (2)سطب أٚ ؿن غري سطب,ٚي٘ ظٚد١,أٚ أّ ٚيس ٚأَ٘ َٚاٍ ٜعطف ؿن

٢ قٝٛز سـس اؽنؿكٛز,ْٚطاٖـا   َٚٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ عنهٔ يٓا إٔ ْكـ عً 
 :ـ تتُجٌ ؿن اٯتٞ

نٌ ؾدل اْكطع خربٙ عٔ ظٚدت٘ غايبّا بايػٝب١,عطف َٛنـع٘ أٚ مل   
 ٜعطف .
 ٚإشا نإ ٖصا ٖٛ اؽنطاز باؽنؿكٛز,ؾإْٓا غٓعطي ٯضا٤ ايؿكٗا٤ نُا ًٜٞ: 

 .(3)ـ ضأ٣ ا٭سٓاف1
ــعٚز إشا غــاب ٚاْكطــع خــربٙ عــٔ          ــ١ إٔ اي ــط٣ ؾكٗــا٤ اسبٓؿٝ ٜ

٘,ؾإٕ شيو ٫ ٜػكط ايٓؿك١,بٌ تجبت,ٚإٕ طًبت َٔ ايكانٞ إٔ ٜؿطنٗا ظٚدت
ي٘,ؾإْ٘ ع٢ً ايطأٟ ايػايب ؿن ايؿك٘ اسبٓؿٞ إٔ ٜؿطي هلا,ٜٚرتتب ع٢ً ٖـصا  

ٚإٕ مل ٜعٗط,ؾإٕ ٖصا  تطايب٘ بٗا إشا ظٗط أٚ عاز, أْٗا تكري زٜٓا ؿن ش١َ ايعٚز,
ن١ , قبـٌ تٛظٜعٗـا   ايسٜٔ ٜ٪خص َٔ ايرتن١ نػا٥ط ايسٜٕٛ اييت تكه٢ َٔ ايرت

 ع٢ً ايٛضث١ . 

                                                           
 .590م  2نؿاف ايكٓاع ـ ايبٗٛت٢ ـ ز( 1)

 .316م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (2)

م  2, اهلسا١ٜ ؾطح بساٜـ١ اؽنبتـس٣ ـ ز    297م  6بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ايهاغا٢ْ ـ ز   (3)
 6, ؾطح ؾتض ايكسٜط ـ ابٔ اهلُاّ ـ ز  486م 4, ساؾ١ٝ ضز احملتاض ـ ز   180,182

 .   143م 
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َٚع ثبٛت ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚز,ٌٖ ٜجبت هلا أٜها طًب ايتؿطٜل حبذـ١  
 أْٗا تتهطض بٗصا ايػٝاب أّ ٫ ف 

شٖب اسبٓؿ١ٝ إصن أْ٘ ٫ دنٛظ ٫َطأ٠ اؽنؿكٛز إٔ تطؾع أَطٖا إصن ايكانـٞ        
َٔ ٜـّٛ   ٚتطًب ايتؿطٜل بٝٓٗا ٚبشن ظٚدٗا إ٫ بعس َهٞ َا١٥ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ

٢ٖٚ  ٚيس اؽنؿكٛز أٟ بعس َٛت٘ ٭ِْٗ ذنهُٕٛ ضنٛت٘ إ٫ بعس َه٢ ٖصٙ اؽنس٠,
أٚ أْٗا دنٛظ هلا إٔ تطًب ايتؿطٜل بٝٓٗا  ضٚا١ٜ اسبػٔ بٔ ظٜاز عٔ أب٢ سٓٝؿ١,

ظٚدٗا بعس َطٚض َا١٥ غ١ٓ,أٚ بعس َطٚض اؽنـس٠ ايتـ٢ ذنهـِ عًٝـ٘ ؾٝٗـا       ٚبشن
 باؽنٛت ع٢ً َا قه٢ ب٘ أبٛ ٜٛغـ .

قسض َس٠ اسبهِ عًٝ٘ باؽنٛت َس٠ تػعشن غـ٫ٚ,١ٓ أقـٌ َـٔ     ٚبعهِٗ
 شيو .

ؾإشا سهِ ضنٛت٘ اعتـست اَطأتـ٘    ٚؿن ظاٖط اؽنصٖب ٜكسض ضنٛت أقطاْ٘,
ٚقاضت نُٔ ٚضثت٘,ٚسكًت ع٢ً ْكٝبٗا ؿن  عس٠ ايٛؾا٠ َٔ شيو ايٛقت,

 . (1)اؽنرياخ
ا اَطأت٘ إْٗ "ـ ؿن اَطأ٠ اؽنؿكٛز : ٚاغتسيٛا ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ بكٛي٘ ـ 

 .  "(2)ست٢ ٜأتٝٗا ايبٝإ
ٖٞ اَطأ٠ ابتًٝت  "ٜٚكٍٛ اإلَاّ ع٢ً بٔ أب٢ طايب ؿن اَطأ٠ اؽنؿكٛز :

 .(3)ؾًتكرب,ست٢ ٜػتبشن َٛت أٚ ط٬م
ـ خطز بٝاّْا يًبٝإ اؽنصنٛض ؿن اشبرب   ٚقايٛا: إٕ ن٬ّ اإلَاّ ع٢ً ـ  

 بً٘ .ـ أ٣ أْ٘ بٝٓٔ اشبرب اؽنطؾٛع ق اؽنطؾٛع إصن ضغٍٛ اهلل ـ 

                                                           
ـ َكـطؿٞ ايبـابٞ     182,  180م  2اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ اؽنبتـس٣ ـ اؽنطغٝٓـا٢ْ ـ ز    ( 1)

 .ٖـ1384اسبًيب 

 .ـ ط اسبًيب 209م  3,غبٌ ايػ٬ّ ـ ز298م  3ضٚاٙ ايساض قطين ـ ز (2)

 .444م  7ؿن ايػٓٔ ايهرب٣ ـ ز ٢أخطد٘ ايبٝٗك( 3)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

نُا اغتسيٛا باؽنعكٍٛ,ؾكايٛا: إٕ ايٓهاح عطف ثبٛت٘,ٚايػٝب١ ٫ تٛدب 
 ٚاؽنٛت ؿن سٝع ا٫ستُاٍ,ؾ٬ ٜعاٍ ايٓهاح بايؿو . ايؿطق١,

ٚذبطٜــطٙ:أِْٗ ٫ ٜكــسَٕٛ َؿــهٛنّا ؾٝــ٘ ٖٚــٛ ؾكــسٙ,سٝح ذنتُــٌ أْــ٘      
سٞ,ٚذنتٌُ أْ٘ َٝت,ع٢ً َا ٖٛ َتٝكٔ ثبٛت٘ ٖٚٛ ايٓهاح ايكشٝض,َٚعًّٛ 

 .(1)كٛاعس ايؿطع١ٝ: إٔ ايٝكشن ٫ٜعٍٚ بايؿوباي
 .(2)ـ ضأ٣ اؽنـــايه2١ٝ

 قػـِ اؽنايه١ٝ اؽنؿكٛز ايصٟ اْكطع خربٙ إصن عس٠ أقػاّ ٖـ٢:    
 ـ اؽنؿكٛز ؿن ب٬ز اؽنػًُشن ب٬ طاعٕٛ أٚ غريٙ .1
 ـ اؽنؿكٛز ؿن ب٬ز اؽنػًُشن بػبب ايطاعٕٛ أٚ غريٙ .2
 ـ اؽنؿكٛز ؿن ب٬ز ايعسٚ . 3
 اؽنؿكٛز ؿن قتاٍ بشن طا٥ؿتشن َٔ اؽنػًُشن  .ـ 4
 ـ اؽنؿكٛز ؿن قتاٍ بشن اؽنػًُشن ٚايهؿاض .5
 ؾأَا ا٭سهاّ اييت تتعًل باؽنؿكٛز ؿن ب٬ز اؽنػًُشن ؾبٝاْٗا نايتايٞ: 

ٚشيو نإٔ  ٜط٣ اؽنايه١ٝ إٔ ظٚد١ اؽنؿكٛز إشا َٓعت ايٓؿك١ بػب ؾكسٙ,
ع٢ً سكٍٛ ايٓؿكـ١ َٓـ٘,ؾإٕ َـٔ    أٚ نإ ي٘ ٚمل تكسض  مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط,
ٜٚكطض هلـا ايكانـٞ َـا     ٚشيو يعسّ ايٓؿك١ ب٬ تأدٌٝ, سكٗا طًب ايتطًٝل,

إصن ضؾع ا٭َط إصن ايكانٞ يطًب  َه٢ َٔ ايٓؿك١ َٔ ٚقت اْكطاع خرب ايعٚز
 ايط٬م .

                                                           
 .ّ  1959ٖـ/1378ـ ط اسبًيب ا٭خري٠ ـ  50ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ـ ايػٝٛطٞ ـ م  (1)

,ساؾ١ٝ ايكاٟٚ عًـ٢ ايؿـطح   480م 1ز ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ـ ( 2)
م  4, ؾطح َٓض ازبًٝـٌ ـ ز   64م  2, بسا١ٜ اجملتٗس ـ ز 505م  1ايكػري ـ ز

 .َٚا بعسٖا   329



 

(15)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚيهٓٗا ربؿ٢ ع٢ً ْؿػـٗا   ٚنصا إٕ ناْت ذبكٌ ع٢ً ايٓؿك١ َٔ َاي٘,
 طًب ايتطًٝل ب٬ تأدٌٝ.ايٛقٛع ؿن ايعْا , ؾًٗا سل 

٫ٚ ربؿ٢ عًـ٢   أَا إشا ناْت ظٚد١ اؽنؿكٛز ذبكٌ ع٢ً ايٓؿك١ َٔ َاي٘,     
ٚتبك٢  ْؿػٗا ايٛقٛع ؿن ايعْا,ؾإْٗا باشبٝاض بشن إٔ ٫ تطؾع أَطٖا إصن ايكانٞ,
ٜٚٓعط  ؿن عكُت٘ ست٢ ٜتهض أَطٙ ٚبشن إٔ تطؾع أَطٖا إصن ايكانٞ أٚ ايٛايٞ,

أ٣  نطب ي٘ َٔ تًو ايػاع١ أضبع غٓشن,  ٜعطف َٛنع٘,ؾإشا مل ساٍ اؽنؿكٛز,
إٔ اؽنس٠ اؽنهطٚب١ َٔ ايكانٞ ٫ ذبػب إ٫ َٔ ظَـٔ ضؾـع اؽنـطأ٠ أَطٖـا إصن     

طًكٗـا ايكانـٞ طًكـ١     ٚمل ٜتهض أَطٙ, ؾإشا اْكهت ا٭ضبع غٓشن, ايكانٞ,
غٛا٤ نإ َسخ٫ٛ بٗا أّ  ٢ٖٚ أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا, ثِ تعتس عس٠ ٚؾاٙ, با١ٓ٥,

ع٢ً أْ٘ ٜ٪خص  ؿن ا٫عتبـاض أْـ٘    ثِ بعس اْكها٤ ايعس٠ ذبٌ ٭ٟ خاطب, ٫,
٭ٕ اؽنتٛؿن عٓٗـا ٫ ْؿكـ١ هلـا ٚيـٛ ناْـت       أثٓا٤ تًبػٗا بايعس٠ تػكط ايٓؿك١,

 ٖٚصٙ َتٛؾ٢ عٓٗا سهُا ّ. سا٬َّ,

ـ ٚايصٟ ضٚاٙ َايو عٔ ذنٝـ٢ بـٔ     ٚاغتٓسٚا ؿن شيو خبرب عُط ـ  
اٍ ؾٝ٘: أعنا اَطأ٠ ؾكست ظٚدٗا ؾًِ تسض ٚايصٟ ق غعٝس عٔ غعٝس بٔ اؽنػٝب,

 .(1)ثِ ذبٌ ثِ تعتس أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا, ؾإْٗا تٓتعط أضبع غٓشن, أٜٔ ٖٛ ف,
ٚأٜها ضنا ضٚاٙ ابٔ سعّ عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ عُط َٔ ططٜل غعٝس بٔ 

ٚقاٍ  َٓكٛض عٔ دابط بٔ ظٜس أُْٗا قا٫ ؿن اَطأ٠ اؽنؿكٛز: تٓتعط أضبع غٓشن,
ٚقـاٍ   ٭ْٗا سبػت ْؿػٗا عًٝ٘, ٝٗا ؾٝٗا َٔ َاٍ ظٚدٗا,ابٔ عُط: ٜٓؿل عً

ؾإٕ دا٤ ظٚدٗا أخصت  ٚيهٔ تػتسٜٔ, ابٔ عباؽ: إشّا دنشـ شيو بايٛضث١,
ثِ قا٫ غنٝعّا: ٜٓؿل عًٝٗا  ؾإٕ َات قهت َٔ ْكٝبٗا َٔ اؽنرياخ, َٔ َاي٘,

 .(2)بعس ا٭ضبع غٓشن أضبع١ أؾٗط ٚعؿطّا َٔ غنٝع اؽناٍ

                                                           
, نتاب ايط٬م ـ باب عس٠ اييت تؿكس ظٚدٗا   95م  2أخطد٘ َايو ؿن اؽنٛطأ ـ ز  (1)

 .445م  7زاض اسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ , ٚايبٝٗك٢ ز

 .318,  317م  9ـ ابٔ سعّ ـ زاحمل٢ً باٯثاض  (2)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (10)

يٛا: إشا داظ ايؿػـذ يتعـصض ايـٛط٤ بايع١ٓ,ٚتعـصض     ٚأٜها باؽنعكٍٛ ؾكا
ؾٮٕ دنٛظ ٖآٖا يتعـصض ازبُٝـع ـ ايـٛط٤ ٚاإلْؿـام ـ بـٌ         ايٓؿك١ باإلعػاض,

 .(1)أٚصن
ٖـصا ٚدنٛظ يًعٚد١ عسّ ايسخٍٛ ؿن ايعس٠ ٚايتُػو بعٚدٗا,يهٓٗـا   

مل ٜهٔ هلا سل ايطدٛع عٓٗا ٫ٚ ايبكا٤ ؿن ْهاح ظٚدٗا  إشا ؾطعت ؿن ايعس٠
ز,٭ٕ ؾطٚعٗا بايعس٠ زٍ ع٢ً أْٗا تطٜس ايتشًٌ َٔ ْهاس٘,إ٫ إٔ بعض اؽنؿكٛ

اؽنايه١ٝ قاٍ: إشا أضازت ظٚد١ اؽنؿكٛز إٔ تتُػو بعٚدٗا ؾًٗا شيو,َازاَت 
 ايعس٠ مل تٓت٘ أَا يٛ اْتٗت ايعس٠,ؾ٬ دنٛظ هلا ايطدٛع ب٬ خ٬ف .

٠ َا سهِ ظٚاز اَطأ٠ اؽنؿكٛز بعس سهِ ايكانـٞ بؿكـسٙ ٚاْتٗـا٤ اؽنـس    
 اؽنهطٚب١ ٚايعس٠,ثِ ظٗط اؽنؿكٛز ف

 يبٝإ اسبهـِ ْٓعـط :
ٚمل ٜسخٌ بٗا ثِ ظٗط اؽنؿكٛز ـ ظٚدٗـا    إشا نإ ايجاْٞ قس عكس عًٝٗا,

ٚإٕ نإ ايجاْٞ قس زخٌ عًٝٗا ٚتًصش بٗا ؿن  ا٭ٍٚ ـ ؾإْ٘ ٜؿػذ ْهاح ايجاْٞ,
ط ؾٗٞ ظٚدت٘ ٫ٚ تطز يٮٍٚ,ؾكس قاٍ َايو: قس بًػين إٔ عُ ْهاح قشٝض,

قاٍ: ؾإٕ تعٚدت ٚمل ٜسخٌ بٗا اٯخط ؾ٬ غبٌٝ يعٚدٗا ا٭ٍٚ إيٝٗا,ٖٚـصا  
ٛٓت ايـيت طًـل ؿن         َٔ أسػٔ َا مسعت, إ٫ إٔ دـٌ اٯثـاض تكـٍٛ: إظنـا ؾـ

 .(2)اؽنسخٍٛ بٗا
أَا إشا نإ ايجاْٞ قس زخٌ عًٝٗا ٚتًصش بٗا بٓهـاح ؾاغـس,ؾإْ٘ ٜؿػـذ    

 ْهاح ايجاْٞ ب٬ ط٬م,ٚتهٕٛ يًُؿكٛز .

                                                           
, ساؾ١ٝ ايكاٟٚ ع٢ً ايؿطح  480م  2ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ـ ز  (1)

 .318م  4, ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز 505م  1ايكػري ـ ز

 .95م 2َٛطأ َايو َع تٜٓٛط اسبٛايو يًػٝٛطٞ  ـ اإلَاّ َايو ـ ز (2)



 

(12)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

هِ يٛ أخربت ايعٚد١ ضنٛت اؽنؿكٛز , ثِ تعٚدت اعتُازا ع٢ً َا اسب    
  ٖصا اشبرب ف

ثِ تعٚدت بٓا٤ّا ع٢ً ٖصا اشبرب,ثِ ظٗط  إشا أخربت ايعٚد١ ضنٛت اؽنؿكٛز,    
 ٜؿػذ ْهاسٗا َٔ ايجاْٞ بػري ط٬م,ست٢ ٚيـٛ ٚيـست َـٔ ا٭ٍٚ,    اؽنؿكٛز,

ٚ   ٚشيو ٭ْٗا مل تعتس َـٔ طـ٬م سهـِ     شيـو بعـس   بـ٘ سـانِ,ٚتطز يٮٍٚ,
اعتسازٖا بج٬ث١ قط٤ٚ إٕ ناْت َٔ أٌٖ اإلقطا٤,أٚ ث٬ث١ أؾٗط إٕ ناْت بسٕٚ 

 سٝض أٚ آٜـػ١,أٚ بٛنع اسبٌُ إٕ ناْت سا٬َ,ٚتعٛز إصن بٝت ا٭ٍٚ
 .(1)ايصٟ ناْت تػهٔ ؾٝ٘,٫ٚ سس عًٝٗا ب٘ ٫ٚ عًٝ٘ يًؿب١ٗ

ٖٚـصا ايصٟ شنطْاٙ َـٔ أسهـاّ ٜتعًـل بـاؽنؿكٛز ايـصٟ ؾكـس ؿن بـ٬ز        
 غ٬ّ ؿن غري ظَٔ ايٛبا٤. اإل

ٚأَا إشا ؾكس ايعٚز ؿن ب٬ز اإلغ٬ّ ؿن ظَإ ايٛبا٤ نايطاعٕٛ ـ َج٬ ـ   
 ؾًًعٚد١ إٔ تعتس عس٠ ايٛؾا٠ بعس ظٚاٍ ايٛبا٤ يػًب١ ايعـٔ ضنٛت٘ .

ؾإٕ ظٚد١ اؽنؿكٛز تبك٢ ع٢ً ْهاس٘  ٚأَا اؽنؿكٛز ؿن ب٬ز غري إغ١َٝ٬,
 اؽنس٠ اييت ٜعٔ بكا٩ٙ ؾٝٗا .

ٚقـاٍ   ؾكـاٍ بعهـِٗ: غـبعٕٛ غـ١ٓ,     اؽنس٠ اختًـ ؿن ذبسٜسٖا,ٖٚصٙ 
بعهِٗ: مثإْٛ غ١ٓ,  ٚقاٍ بعهِٗ: ؼنؼ ٚغبعٕٛ غ١ٓ, ٚاؽنػأي١ ادتٗاز١ٜ 

 ٚايطادض ٜتكطض باغتكطا٤ أعُاض ايٓاؽ سػب اؽنهإ ٚايعَإ .
 ؾإٕ ظٚدت٘ تعتس عس٠ ٚؾـا٠,  ـ ٚأَا اؽنؿكٛز ؿن قتاٍ بشن أٌٖ اإلغ٬ّ, 

 أٚ َٔ ّٜٛ ايتكا٤ ازبٝؿشن يًكتاٍ, ؽنكاتًشن بعهِٗ عٔ بعض,إَا بعس اْؿكاٍ ا
 ع٢ً سػب َا ٜطاٙ اسبانِ ضبككّا زباْب ا٫ستٝاط ؿن اسبهِ بؿكسٙ .

                                                           
م  4ٌ ؾـطح طبتكـط خًٝـٌ ـ ز    , اإلنًٝـ  64م  2بسا١ٜ اجملتٗس ـ ابٔ ضؾـس ـ ز   ( 1)

 .388م  2, ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز 320.319



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (12)

ؾـإٕ ظٚدتـ٘ تعتـس عـس٠      ـ ٚأَا اؽنؿكٛز ؿن قتاٍ بشن اؽنػًُشن ٚايهؿاض,
ايٛؾا٠ بعس غ١ٓ َٔ ضؾع ا٭َط إصن اسبانِ,ست٢ ٜتأنس َٔ ؾكسٙ بؿـت٢ ايػـبٌ   

 ١ سػب نٌ عكط َٚكط .اؽنتاس
ٚاغتسيٛا ضنا ض٣ٚ عٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ عٔ زاٚز بـٔ     

 .(1)أب٢ ٖٓس عٔ غعٝس بٔ اؽنػٝب,قاٍ: إشا ؾكس ؿن ايكـ تطبكت ب٘ غ١ٓ
َٚٔ ططٜل ابٔ ٖٚب عٔ عبس ايطػنٔ بٔ أب٢ ايعْاز عٔ أبٝـ٘ قـاٍ ؿن   

٣ إٔ تعتس اَطأتـ٘ عـس٠   ايصٟ ذنهط ايكتاٍ ؾ٬ ٜسض٣ أغط أّ قتٌ ف ؾإْٞ أض
 .(2)اؽن٪د١ً أضبع غٓشن,ٚأضبع١ أؾٗط ٚعؿطا,ثِ تٓهض إٕ ؾا٤ت

ـ ٚقاٍ ا٭ٚظاعـٞ ؿن ايكّٛ ًٜكٕٛ ايعسٚ ؾٝؿكسٕٚ,ؾ٬ ٜسض٣ أقتًٛا أّ  
أغطٚا,ؾإٕ ْػا٤ِٖ ٜعتسٕٚ عس٠ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا,ثِ ٜتعٚدٔ ـ نتب بصيو 

 .(3)عُط بٔ اشبطاب,ٚع٢ً ٖصا َه٢ أَط ايٓاؽ
 :(4)ا: ضأ٣ ايؿاؾع١ٝثايج

أ٠ ظٚدٗـا ٚاْكطـع عٓٗـا خـربٙ     ض٣ٚ عٔ ايؿاؾعٞ أْ٘ إشا ؾكست اؽنـط 
 :ق٫ٕٛ

: ٖٚٛ قٛي٘ ؿن ايكسِٜ: إٔ هلا إٔ تؿػذ ايٓهاح,ثِ تتعٚز,ٚيهٔ أسسُٖا
قبٌ إٔ ذبٌ يػري ايعٚز اؽنؿكٛز عًٝٗا إٔ ترتبل أضبع غـٓشن ثـِ تعتـس عـس٠     

٢ً ٖصا ايكٍٛ أْ٘ ٜجبت هلا ايٓؿك١ ثِ ذبٌ ٜٚرتتب ع ايٛؾا٠ أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا,
ؾإٕ نإ ي٘ َاٍ ؿن ٜسٖا ؾٗٞ تأخص َٓ٘,ٚإ٫ قه٢ ب٘  ست٢ تبسأ ؿن َس٠ ايعس٠,

                                                           
 .321م  9احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ ز (1)

 .اؽنطدع ايػابل ـ ْٚؿؼ اؽنٛنع (2)

 .323م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (3)

, َػ٢ٓ  51م  4, ؾطح احمل٢ً ع٢ً اؽنٓٗاز ـ ز 545م  4اؽنٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز (4)
 . 506.505م  3احملتاز ـ ز



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط,قه٢  ايكانٞ ؿن َاي٘ ايعاٖط غري اؽنٛدٛز ؿن ٜسٖا,
 ٚإ٫ غكطت.  بٓؿكتٗا ٚتكري زٜٓا عًٝ٘ ٜكه٢ َٔ تطنت٘ إٕ ظٗط ي٘ تطن٘,

 :ـ َا ًٜٞ ٚزيٌٝ ٖـصا ايكٍٛ
ـ َا ض٣ٚ عُطٚ بٔ زٜٓاض عٔ ذن٢ٝ بٔ دعس٠ إٔ ضد٬ َٔ ا٭ْكـاض  1

ـ ؾأَطٖا إٔ  ؾأتت عُط بٔ اشبطاب ـ  ؾػاب عٔ اَطأت٘, ,(1)اغتٗٛت٘ ازبٔ
 .(2)طنهح أضبع غٓشن,ثِ أَطٖا إٔ تعتس ثِ تتعٚز

ـ ض٣ٚ ابٔ سعّ عٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ َعُط عٔ ايعٖـطٟ عـٔ   2
ـ قهـٝا ؿن    عُط بٔ اشبطاب,ٚعجُإ بـٔ عؿـإ ـ     غعٝس ابٔ اؽنػٝب إٔ

اؽنؿكٛز إٔ اَطأت٘ ترتبل أضبع غٓشن,ٚأضبع١ أؾـٗط ٚعؿـطا بعـس شيـو, ثـِ      
 .(3)تتعٚز,ؾإٕ دا٤ ظٚدٗا ا٭ٍٚ خري بشن ايكسام ٚبشن اَطأت٘

ـ ض٣ٚ ابٔ سعّ َٔ ططٜل ػناز بٔ غ١ًُ إٔ ع٢ً بٔ أبـ٢ طايـب ـ    3
 ٓشن,ثِ ٜطًكٗا ايٛيٞ ثِ تعتس أضبع١ أؾٗط ـ قاٍ: اَطأ٠ اؽنؿكٛز تعتس أضبع غ

 .(4)ٚعؿطا,ؾإشا دا٤ ظٚدٗا,خري بشن اَطأت٘ ٚبشن ايكسام
 : ضابعّا ـ َٔ اؽنعكـٍٛ

أْ٘ إشا داظ ايؿػذ يتعصض ايٛط٤ بايتعٓشن,ٚتعصض ايٓؿك١ باإلعػاض,ؾٮٕ 
 .(5)دنٛظ ٖآٖا َٔ باب أٚصن يتعصض ازبُٝع

                                                           
اغتٗٛت٘ ازبٔ:أ٣ شٖبت ب٘ أٚ اغتُايت٘,أ٣ أنًت٘ ايؿٝاطشن,ؾ٣ٛٗ: أ٣ أغطع إصن َا  (1)

 0 146م  2زعت٘ إيٝ٘ , ٚقٌٝ اغتٗٛت٘ ايؿٝاطشن : أ٣ اغتٗاَت٘ ـ ايٓعِ ـ ز

ـ نتاب ايط٬م ـ    95م 2أثط عُطٚ بٔ زٜٓاض عٔ عُط أخطد٘ َايو ؿن اؽنٛطأ ـ ز  (2)
 0 445م  7ٗا , ٚايبٝٗك٢ ـ زباب عس٠ اييت تؿكس ظٚد

 ـ . ,ٚقاٍ : ٖصا قشٝض عٔ ع٢ً ـ 319م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (3)

 .  320م  9اؽنطدع ايػابل ـ ز( 4)

 0 545م  4اؽنٗصب ـ ز (5)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (11)

ٗا,ثِ تعتس, ٭ٕ ايعـاٖط أْـ٘   ٚ٭ْ٘ ضنهٞ أضبع غٓشن ٜتشكل بطا٠٤ ضػن
 َات ؾٛدب عًٝٗا عس٠ ايٛؾا٠ .

ٜٚعترب ابتسا٤ اؽنس٠ َٔ سشن أَطٖا اسبانِ بايرتبل,ٚقٌٝ:ٜعترب َٔ سشن 
 اْكطع خربٙ.

ٚا٭ٚصن اعتباض اؽنس٠ َٔ ٚقت أَط اسبانِ بايرتبل,٭ٕ ٖصٙ اؽنس٠ ثبتت 
 .(1)با٫دتٗاز , ؾاؾتكطت إصن سهِ اسبانِ نُس٠ ايتعٓشن

ايجاْٞ ـ ٖٚٛ قٛي٘ ؿن ازبسٜس ـ ٜط٣ إٔ اؽنطأ٠ إشا ؾكست ظٚدٗـا     ايكٍٛ
ٚاْكطع خربٙ عٓٗا  ؾًٝؼ هلا إٔ تطؾع أَطٖا إصن اسبانِ ٚتطًب ايؿػذ,ست٢ 
ٜتٝكٔ َٛت٘ أٚ ط٬ق٘,ٜٚٓؿل عًٝٗا َٔ َاٍ ظٚدٗا اؽنؿكٛز,ست٢ ٜعًـِ بـٝكشن   

 َٛت٘ .
 : ٚاغتسٍ بٗصا ايكٍٛ با٭زيـ١ اٯت١ٝ

بٔ سعّ َٔ ططٜل أب٢ عبٝس عٔ دطٜط َٓكٛض بٔ ـ ض٣ٚ ايبٝٗك٢ ٚا1
اؽنعتُط عٔ اسبهِ بٔ عتٝب١ قاٍ: قاٍ ع٢ً بٔ أب٢ طايب : إشا ؾكـست اؽنـطأ٠   

 .(2)ظٚدٗا مل تتعٚز ست٢ ٜكسّ أٚ طنٛت
ـ ٚض٣ٚ ابـٔ سعّ َٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ ابٔ دطٜض قاٍ: بًػين 2

٠ اؽنؿكٛز ع٢ً أْٗا ـ أْ٘ ٚاؾل ع٢ً بٔ أب٢ طايب ؿن اَطأ عٔ ابٔ َػعٛز ـ 
 .(3)ّتٓتعطٙ أبسا

ـ قاٍ ايؿاؾعٞ:أخربْا ذن٢ٝ بٔ سػـإ,عٔ دطٜـط,عٔ َٓكـٛض عـٔ     3
 .(4)اسبهِ أْ٘ قاٍ:إشا ؾكست اؽنطأ٠ ظٚدٗا مل تتعٚز ست٢ تعًِ أَطٙ

                                                           
 ـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ   . 378,  377م  6ضٚن١ ايطايبشن ـ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ـ ز( 1)

 . 322م  9, احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ ز 444م  7غٓٔ ايبٝٗك٢ ـ ز (2)

 .  322م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ز( 3)

 ـ باب اَطأ٠ اؽنؿكٛز ـ زاض ايػس . 328م  5ا٭ّ ـ يإلَاّ ايؿاؾعٞ ز( 4)



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ـ قاٍ إْ٘ يٝؼ هلا ايؿػذ,٭ْ٘ إشا مل دنع اسبهِ ضنٛت٘ ؿن قػ١ُ َايـ٘,مل دنـع   4
 . اسبهِ ضنٛت٘

  .(1)ؿن ْهاح ظٚدت٘
ٚبايٓعط ؿن ايكٛيشن ـ ايكسِٜ ٚازبسٜس ـ ٚأزي١ نٌ َُٓٗا,ًْشغ إٔ ايكٍٛ        

ازبسٜس ٖٛ ا٭ٚصن با٫ختٝاض,ٚشيو ٭ْ٘ إشا مل دنع اسبهِ ضنٛت٘ ؿن قػ١ُ َاي٘,مل 
َٚ عًـ٢ٓ ـ        ـ   دنع اسبهِ ضنٛت٘ ؿن ْهاح ظٚدتـ٘,ٚإٔ قـٍٛ اإلَـاَشن عُـْط 

 . ٜعاضن٘ قٍٛ يإلَاّ ع٢ً بٔ أب٢ طايب أٜها
ٚبايٓػب١ ؽنا اغتسيٛا ب٘ َٔ قٝاؽ ع٢ً ايع١ٓ ٚاإلعػاض,ؾٗٛ قٝاؽ َـع  

٭ٕ ٖٓاى ثبت ايؿطق١ بايتعٓشن ٚاإلعػاض,ٖٚآٖا مل ٜجبت غبب ايؿطق١  ايؿاضم,
 .(2)ٖٚٛ اؽنٛت

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ,ؾإْ٘ إشا ضدع اؽنؿكٛز غًُت ايعٚد١ إيٝ٘,٭ْٗا ٫ 
 ذنل هلا إٔ تتعٚز َٔ غريٙ .

ايكسِٜ إٕ قًٓا إٕ ايؿطق١ اييت قه٢ بٗا ايكانٞ بعس َسٙ  ٚع٢ً ايكٍٛ
ايرتبل تكع ظاٖطّا ٚباطٓا,ؾإٕ ظٗط ايعٚز اؽنؿكٛز ٚدا٢ٖٚ,٤ قس تعٚدت مل 
دنع يًُؿكٛز إٔ ٜٓتععٗا َٔ ايعٚز ايجاْٞ ـ ازبسٜس ـ ٚمل تػًِ إيٝ٘,٭ْ٘ ؾػذ   

 طبتًـ,ؾٓؿص ؾٝ٘ اسبهِ ظاٖطّا ٚباطٓا نؿطق١ ايتعٓشن .
ٕ سهِ اسبانِ ٫ ٜٓؿص إ٫ ؿن ايعاٖط زٕٚ ايباطٔ,ؾإْٗا تػًِ ٚإٕ قًٓا إ

 ـ دعٌ يًُؿكٛز ؽنا ضدع إٔ ٜأخص ظٚدت٘, إيٝ٘, ؾكس ٚضز إٔ غٝسْا عُط ـ 
ٚنصيو قه٢ غٝسْا ع٢ً بـٔ أبـ٢ طايـب,ٚابٔ َػعٛز,ٚايؿـعيب,ٚإبطاِٖٝ     

 . (3)ٚػناز بٔ غًُٝإ ايٓدعٞ,

                                                           
 .  545م  4اؽنٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز (1)

,اؽنٗصب ـ 506م  3,َػ٢ٓ احملتاز ع٢ً اؽنٓٗاز ـ ز378م  6ضٚن١ ايطايبشن ـ ز (2)
 0 546م  4ز

ـ نتـاب ايطـ٬م ـ بـاب عـس٠ ايـيت تؿكـس          95م 2ضادع ؿن ٖصا َٛطأ َايو ـ ز  (3)
 . 322م  9, احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز 446م  7ظٚدٗا,غٓٔ ايبٝٗك٢ ـ ز
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ؿكٛز سّٝا ٚتعٚدت اؽنطأ٠ ْٚكٌ عٔ ايؿاؾعٞ أٜها عس٠ أقٛاٍ إشا ظٗط اؽن
 بعس اْكها٤ َس٠ ايرتبل ٚايعس٠,تتًدل ؿن اٯتٞ: 

ـ ٜؿػذ ْهاح ايجاْٞ,ٚيهٔ ٫ ٜػتُتع اؽنؿكٛز بٗا ست٢ تٓكهٞ عـس٠  1
 ٫ٚ سس عًٝ٘ ب٘ ٫ٚ عًٝٗا . ٚط٤ ايٓانض بٗا,

ـ تطز ايعٚد١ إصن ايعٚز ا٭ٍٚ,ٚيهٔ ٫ ٜط٪ٖا ستـ٢ تعتـس يًـعٚز    2
 ايجاْٞ .
اْٞ ٫ضتؿاع ْهاح ا٭ٍٚ,بٓا٤ ع٢ً ْؿٛش اسبهِ ظاٖطّا ـ ٖٞ ظٚد١ يًج3
 ٚباطٓا .
ـ ايعٚز ا٭ٍٚ طبري بشن إٔ ٜٓتععٗا َٔ ايجاْٞ,ٚبشن إٔ ٜرتنٗا,ٜٚأخص 4

 ـ بصيو . َٗط اؽنجٌ يكها٤ عُط ـ 
ؾكس ض٣ٚ ابٔ سعّ َٔ ططٜل ػناز بٔ غ١ًُ عٔ زاٚز بٔ أب٢ ٖٓس      

:إٔ اَطأ٠ ؾكس ظٚدٗا ؾأتت عُط عٔ أب٢ ْهط٠ عٔ عبس ايطػنٔ بٔ أب٢ ي٢ًٝ
 ؾػأٍ درياْٗا ٚقَٛٗا,ؾكسقٖٛا

ؾكاٍ هلا:اعتسٟ أضبع غٓشن ٚتعٚدٞ,ؾذا٤ ظٚدٗا بعس شيو,ؾدريٙ عُط بـشن  
 .(1)ايكسام ٚبشن اَطأت٘

 .(2)ضابعّا:ضأ٣ اسبٓابــ١ً
 ٜط٣ اسبٓاب١ً إٔ اسبهِ ؿن اؽنؿكٛز رنتًـ باخت٬ف أسٛاي٘ .

ٚناْت غٝبت٘ غري َٓكطعـ١   عٔ اَطأت٘,: إشا غاب ايطدٌ  اسباٍ ا٭ٚصن
إ٫ إٔ  ؾؿٞ ٖصٙ اسبـاٍ يـٝؼ ٫َطأتـ٘ إٔ تتـعٚز,     ٜعطف خربٙ ٜٚأتٞ نتاب٘,

 ٜتعصض اإلْؿام عًٝٗا َٔ َاي٘,ؾًٗا إٔ تطًب ؾػـذ ايٓهاح,ؾٝؿػـذ ْهاسـ٘,   

                                                           
, ا٭ّ ـ    446م  7, غـٓٔ ايبٝٗكـ٢ ـ ز    317م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سـعّ ـ ز   (1)

 . 51م  4از ـ ز,ؾطح احمل٢ً ع٢ً اؽن347ٗٓم  5اإلَاّ ايؿاؾعٞ ـ ز

 . 305م  3َٚا بعسٖا , نؿاف ايكٓاع ز  133م  9اؽنػ٢ٓ ـ ابٔ قسا١َ ـ ز(2)



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا إٔ ْؿكتٗا َكطض٠,َازاّ ٜٓؿل عًٝٗا َٔ َاي٘,أَا إشا اَتٓعت 
ّ ايعجٛض ع٢ً َاٍ ي٘,ؾًٗا إٔ تطًب ايتؿطٜل يهطض َٓع أٚ يعس ايٓؿك١ يؿكسٙ,

 ايٓؿك١ .
إٔ ٜؿكس ٜٚٓكطع خربٙ,٫ٚ ٜعًِ ي٘ َٛنع,ٖٚصا ٜٓكػِ  : اسباٍ ايجاْٞ

 قػُشن:
إٔ ٜهٕٛ ظاٖط غٝبت٘ ايػ١َ٬ نػؿط ايتذاض٠ ؿن غري ًَٗه٘ ,  : أسسُٖا

أٚيطًب ايعًِ ٚايػٝاس١ , ؾؿٞ ٖـصٙ اسبـاٍ ٫ دنـٛظ يعٚدتـ٘ إٔ تطًـــب      
بٝٓٗا ٚبشن اؽنؿكٛز,إ٫ إشا سهِ ايكانٞ ضنٛت٘ بعس ثبٛت شيو عٓسٙ,أٚ  ايتؿطٜل

 ٜػًب ع٢ً ظٓ٘ أْ٘ قس َات,ؾإْ٘ دنٛظ هلا إٔ تطًب َٔ ايكانٞ ؾػذ ايٓهاح,
 ثِ تعتس عس٠ ايٛؾا٠,ثِ تتعٚز . 

ٚسهِ ايكانٞ ضنٛت٘ إشا مل تجبت عٓسٙ أزي١ ٜك١ٝٓٝ ٜهـٕٛ تكـسٜطٜا,نإٔ   
٫زت٘ تػعٕٛ غ١ٓ,٭ٕ ايعاٖط أْ٘ ٫ ٜعٝـ أنجط َٔ َه٢ َٔ عُطٙ َٔ ّٜٛ ٚ

 ؾإشا اقرتٕ ب٘ اْكطاع خربٙ ٚدب اسبهِ ضنٛت٘. ٖصا ايعُط,
غٛا٤ أنإ قس تطى َا٫ تٓؿل  ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا إٔ ايٓؿك١ تجبت يًعٚد١,

ٚتهـٕٛ زٜٓـا عًـ٢     ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜكه٢ هلا بٗـا,  أٚ تعصض شيو هلا, َٓ٘,
 .ايعٚز سهُ٘ نػا٥ط ايسٜٕٛ 

: إٔ تهٕٛ غٝبت٘ ظاٖطٖا اهل٬ى , نايصٟ ٜؿكس َـٔ بـشن    ايكػِ ايجاْٞ
أًٖ٘ ي٬ٝ أٚ ْٗاضّا,أٚ رنطز إصن ايك٠٬ ؾ٬ ٜطدع,أٚ عنه٢ إصن َهـإ قطٜـب   

 يٝكه٢ سادت٘ ٜٚطدع,ؾ٬ ٜعٗط 
ي٘ خرب,أٚ ٜؿكس بـشن ايكـؿشن,أٚ ٜٓهػـط بٗـِ َطنـب ؾٝػـطم بعـض        

ؾؿٞ ٖصٙ اسباٍ ع٢ً ظٚدتـ٘ إٔ  ضؾكت٘,أٚ ٜؿكس ؿن ًَٗه١ نُؿاظ٠ ؿن قشطا٤,
ترتبل أضبع غٓشن,٢ٖٚ أنجط َس٠ اسبٌُ, ثِ تعتس عس٠ ٚؾا٠ ٢ٖٚ أضبع١ أؾٗط 

 ٚعؿطا,ثِ بعس شيو ذبٌ يٮظٚاز .
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ٚاغتسيٛا ع٢ً ٖصا ضنا ضٚاٙ ابٔ سعّ َٔ ططٜل عبس ايطظام عٔ َعُط 
عٔ ثابت ايبٓا٢ْ, عٔ عبس ايطػنٔ بٔ أب٢ يًٝـ٢ قاٍ:ؾكـست اَـطأ٠ ظٚدٗـا     

أضبع غٓشن,ثِ شنطت أَطٖا يعُط بٔ اشبطاب,ؾأَطٖا إٔ ترتبل أضبع  ؾُهجت
غٓشن َٔ سشن ضؾعت أَطٖا إيٝ٘,ؾإٕ دا٤ ظٚدٗا,ٚإ٫ تعٚدت,ؾتعٚدت بعس 
إٔ َهت ايػٓٛات ا٭ضبع ٚمل تػُع ي٘ بصنط,ثِ دا٤ ظٚدٗا ؾأخرب بـاشبرب,  
ؾأت٢ إصن عُط ; ؾكاٍ ي٘ عُـط : إٕ ؾـ٦ت ضززْـا إيٝـو اَطأتـو,ٚإٕ ؾـ٦ت       

 . (1)ٓاى غريٖا ف قاٍ:بٌ ظٚدين غريٖاظٚد
 .(2)خاَػّا : َصٖب ايعاٖط١ٜ 

ٜط٣ ايعاٖط١ٜ أْ٘ ٫ دنٛظ يًُطأ٠ إٔ تطًب ؾػذ ايٓهـاح بٝٓٗـا ٚبـشن    
ظٚدٗا اؽنؿكٛز,بٌ تبك٢ ع٢ً ش١َ اؽنؿكٛز ست٢ ٜجبت َٛت٘,ؾإٕ ثبت َٛت٘ تعتس 

 عس٠ ٚؾا٠,ثِ ذبٌ نػريٖا َٔ ايٓػا٤ .
ٕ ايعٚد١ ٜٓؿل عًٝٗا َٔ َاٍ ظٚدٗـا إٕ  ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ايكٍٛ: إ  

نإ ي٘ َاٍ,ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ تٓؿل ع٢ً ْؿػٗا َٔ َاهلا,ٚإٕ مل ٜهٔ هلا َاٍ 
 ٜٓؿل عًٝٗا َٔ غِٗ ايؿكطا٤ ٚاؽنػانشن َٔ ايكسقات نػا٥ط ايؿكطا٤ .

ٚاغتسيٛا بكٍٛ اإلَاَشن ع٢ً بٔ أب٢ طايب ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز ـ      
تس٫ٍ ايؿاؾعٞ ؿن قٛي٘ ازبسٜس ع٢ً َا شٖب إيٝ٘,ؾ٬ ايػابل شنطُٖا عٓس اغ

 زاعٞ يًتهطاض .
 الزأِ املختار :

َٔ خ٬ٍ َا شنطت َٔ آضا٤ ٚأزي١ يًؿكٗا٤ ؿن َػاي١ اَتٓاع اؽنؿكٛز عـٔ         
أزا٤ ايٓؿك١ يعٚدت٘ أقٍٛ: إٕ غنٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اسبٓؿ١ٝ ٚاؽنايهٝـ١ ٚايؿـاؾع١ٝ   

 قس أثبتٛا ايٓؿك١ يعٚد١ اؽنؿكٛز َطًكا ؿن َاي٘,ٚاسبٓاب١ً ـ ٖٚٛ َا أٌَٝ إيٝ٘ ـ   

                                                           
 0 317م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (1)

 . 315م  9اؽنطدع ايػابل ـ ز (2)
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ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ قه٢ هلا ايكانٞ بؿطي ْؿك١ ع٢ً سػب  إٕ نإ ي٘ َاٍ,
ايـسٜٔ إ٫ إشا   حبٝح إٕ عاز اؽنؿكٛز ًٜتعّ بسؾع ٖـصا  ساي٘ ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘,

أبطأت٘ َٓٗا,ٚإٕ َات تأخصٖا َٔ تطنت٘ إشا نإ ي٘ تطن٘,ٚإ٫ ؾأَطٖـا إصن اهلل  
ٜٚعـٌ ٖـصا اسبـل قا٥ُـا َـا ناْـت ظٚدـ١         تعاصن ٜعٛنٗا ؿن اٯخط٠ خـريّا, 

ؾإٕ ْؿكتٗا تٓكطع َٔ أٍٚ ٜـّٛ   يًُؿكٛز, أَا إشا قه٢ هلا ايكانٞ بايتؿطٜل,
ٚخايـ ايعاٖط١ٜ غنٗٛض ايؿكٗا٤ ؿن ؾطي ايٓؿك١ ٚقريٚضتٗا  تكه٢ ؾٝ٘ ايعس٠,

 زٜٓا عًٝ٘ . 
اسبهـِ بؿكـسٙ َـٔ     ٚبايٓػب١ يكبٍٛ طًب ايتؿطٜل َٔ ايعٚدـ١ بػـبب  

ؾـإْين أَٝـٌ بـاز٨ شٟ بـس٤ إصن اٯخـص بـطأٟ اسبٓؿٝـ١ ٚايؿـاؾع١ٝ ؿن          عسَ٘,
عنهٔ ايٛقـٍٛ   ازبسٜس,ٚاسبٓاب١ً,ٚايعاٖط١ٜ,ؿن ساٍ نٕٛ ايػٝب١ غري َٓكطع١,

سٝح ايكٍٛ بأْ٘ دنب ع٢ً ايعٚد١ إٔ تكرب ست٢  إصن خربٙ َٔ غري قعٛب١,
ــٛز,   ــعٚز اؽنؿك ــٛز اي ــ٘,   ٜع ــٞ ضنٛت ــِ ايكان ــا٥ٌ   أٚ ذنه ــو ٭ٕ ٚغ ٚشي

يسضد١ أْ٘ باإلَهإ ا٫تكاٍ ضنٔ ٖٛ ؿن  ا٫تكا٫ت,قس تطٛضت تطٛضّا نبريّا,
أقك٢ ايػطب أٚ ايؿطم أٚ ؿن أ٣ َهإ َٔ ايعامل ؿن ايتٛ ٚايًشع١,ٚشيو َٔ 
خ٬ٍ اهلاتـ ايٓكاٍ, ٚأٜها إٕ ايٓعِ اسبسٜج١ ؿن اؽنطـاضات ٚاؽنـٛا٧ْ ؿن نـٌ    

ٚنصيو تٛدس  اؾ١ٝ يهٌ ؾطز ٜسخٌ ؾٝٗا,زٚي١ تعٌُ ع٢ً أخص اؽنعًَٛات ايه
ؾبه٘ َعًَٛات ؿن نٌ زٚي١ تطاقب ايـساخًشن ؾٝٗـا َٜٛٝـا, ؾايؿٓـازم ٚزٚض     
اإلقا١َ تتشط٣ عٔ نٌ ْعٌٜ , ٚربرب بٗصٙ اؽنعًَٛات ازبٗات اؽنػـ٦ٛي١ عـٔ   
أَٔ اؽنٛاطٓشن ـ نٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ـ ؾه٬ عٔ عٌُ اإلقاَات ٚدبسٜسٖا بعـس    

ٚايطٝاضات ٚأغايٝب ايهؿــ   ا ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ,نٌ عاّ يٮداْب , ٚأٜه
اسبسٜج١ تػاعس ع٢ً َعطؾـ١ اؽنؿكـٛزٜٔ ؿن نـٌ سـاٍ غـٛا٤ ؿن ايػـًِ أٚ ؿن       
اسبطب,نُا تٛدس ؾبه١ اتكا٫ت زٚي١ٝ َٚعاٖسات بـشن ايـسٍٚ تػـاعس ؿن    

ؾهٌ ٖصا ٜٝػط يًكانٞ ايٛقٍٛ إصن َعطؾ١ َٔ ٜػأٍ عٓ٘ ,  ذبكٝل ٖصا ا٭َط,
َع َطاعا٠ ايـرتٟٚ ٚعـسّ ايتعذـٌ ٚتهـطاض ايبشـح      ٚنصيو َٛقع٘ ٚساي٘,
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ٚأٜها ظنٌٝ إصن ا٭خص بٗصا ايطأٟ ؽناي٘ َٔ أثط بايؼ  قبٌ اسبهِ ضنٛت٘, ٚايػ٪اٍ,
ؿن قٓاعــ١ اؽنــطأ٠ بايكــرب,ٚتصنط اؽنعــطٚف ايــصٟ نــإ بٝٓٗــا ٚبــشن ظٚدٗــا  
اؽنؿكٛز,ؾتشطم ع٢ً بكا٤ ا٭غط٠ ٚعسّ تؿههٗا  ٚتٛد٘ اٖتُاَٗا إصن تطبٝـ١  

ٚتتصضع بأغباب ٚزعا٣ٚ  بس٫ َٔ إٔ تػتذٝب يٓعغات ايؿٝاطشن, ,أ٫ٚزٖا
 ضضنا تٛقعٗا ؿن اهلًه١ ٚايٓسّ .

ٚؾنا ٜسعِ ٖصا ايطأٟ إٔ بعض اؽنتأخطٜٔ اؽنؿتػًشن بايؿك٘ نايؿـٝذ      
ؾكس عرب  ا٭غتاش أػنس ؾانط , ٚايؿٝذ ضبُس أبٛ ظٖط٠ شٖبا إصن َجٌ ٖصا ايطأٟ,

اٍ: إٕ اَطأ٠ اؽنؿكٛز ضبك١ٓ,ؾا٭قٌ ذبطِٜ ايؿٝذ ضبُس أبٛ ظٖط٠ عٔ ٖصا ؾك
ٚنإ إَػانٗا ٚإيعاَٗا عًـ٢ اغـتُطاض    ْهاسٗا,ٚإشا مل ٜهٔ هلا َا تٓؿل َٓ٘,

ــا     ــا يًؿػــذ,ؾرتؾع أَطٖ ــو ٚدٗ ــإ شي ــ٘ إنــطاض بٗا,ن ــب ؾٝ ــاح ايػا٥ ْه
يًكانٞ,ٚتطًب ايؿػذ يسؾع ايهطض عٓٗا,ٚيهٔ َا ا٭دٌ ايصٟ ٜهطب هلا 

ٚايصٟ ادتٗس ؾٝـ٘   ا٫دتٗاز, سٙ,ٖصا ٖٛ َٛنعثِ دنٛظ ايؿػذ بع ٫ْتعاضٙ,
أػنس ضبُس ؾانط ـ ضبكل ايطٚن١ ايٓس١ٜ ـ إٔ ٜهطب هلا غ١ٓ َٔ ّٜٛ إٔ  ايؿٝذ

تطؾع ا٭َط يًكانٞ  ٭ٕ ظطٚف ايٓاؽ ٚايعَإ ٚاؽنهإ ٚا٭سٛاٍ ربتًـ ؿن 
ـ سٝح نإ ٜهطب هلا أضبع غٓشن , ؾًِ  ٖصا ايعكط عٓٗا ؿن عكط عُط ـ 

ؾٝ٘ غطٜع١ ايتساٍٚ بشن ايبًسإ,ٚنإ َٔ ايكعب ٚقٍٛ خـرب  تهٔ ا٭خباض 
َٚا نإ قعبا ؿن ظَاِْٗ ٖٛ غٌٗ  َٔ قطط إصن قطط آخط إ٫ بعس َس٠ ط١ًٜٛ,

ٚإٕ شٖب إيٝ٘  هلصا دنٛظ ؿن ظَآْا إٔ ٜككط ا٭دٌ بػ١ٓ ٚاسس٠, ؿن عكطْا,
 شاٖب نإ َصٖبّا قطٜبّا إصن اسبل ظاٖط ايكش١ ٚايتٛؾٝل َٔ اهلل . 

ٖٚـصا ايصٟ شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ أػنس ؾانط أٌَٝ إيٝ٘ ؿن سـاٍ نـٕٛ       
 ايػٝب١ غري َٓكطع١, ٚزخٌ ايبًس ايصٟ ؾكس ؾٝٗا بططٜك٘ ْعا١َٝ ؾطع١ٝ . 

ٚيهـٔ إشا تػطب ايؿدل اؽنطًٛب ايبشح عٓ٘ إصن أَانٔ ٫ عنهٔ إٔ 
ٚشيو نإٔ غاؾط ايؿدل إصن زٚي١ َا بططٜل  ٜكٌ اؽنػ٦ٛيٕٛ ؿن ايسٚي١ إيٝٗا,
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 ْعاَٞ,ٚاْكطع خربٙ َس٠ ٜػًب ايعٔ ؾٝٗا أْ٘ قس ؾكس,ؾع٢ً ايكانـٞ ؿن  غري
٢ٖٚ أنجط َس٠  ٖصٙ اسباي١ إٔ ٜهطب هلا َس٠ ترتبل ؾٝٗا ٢ٖٚ أضبع غٓٛات,

ٚتعتس عس٠ ٚؾا٠,ثِ ذبٌ بعس شيو  اسبٌُ,ثِ بعس شيو ذنهِ ايكانٞ بايتؿطٜل,
ٜع١ يٮظٚاز , ٚايكهـا٤ ؿن َجـٌ ٖـصٙ ايعـطٚف ٜتُؿـ٢ َـع َبـاز٨ ايؿـط        

٫ٚؾو إٔ ايعٚد١ تتهطض بؿكس  ايػطا٤,سٝح زعت إصن ضؾع ايهطض إشا ٚقع,
 ايعٚز ست٢ ٜكه٢ ضنٛت٘ .  

ٚإشا طًبت اؽنطأ٠ ايؿطام ٚقه٢ هلا بصيو ثِ اعتست,ٚتعٚدت,ؾإشا عاز 
ؾإْٗا تطز يًعا٥س,أَا إشا زخٌ بٗا,ؾإْٗا ٫  اؽنؿكٛز قبٌ زخٛهلا بايعٚز ايجاْٞ,

إش ايكسام  ٍ ـ ٫ٚ ذنل ي٘ اشبٝاض بشن ايكسام ٚايطز,تطز يًعٚز ايعا٥س ـ ا٭ٚ
٭ْ٘ سهِ عًٝ٘  ٚدب هلا ٚاغتشكت٘ بايسخٍٛ ٚقس زخٌ , ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ايطز,

إشا  ؾ٬ ٜهٕٛ يـ٘ ايـطز,   ٚاعتست اؽنطأ٠ َٓ٘, باؽنٛت قبٌ ايعٛز٠ زؾعّا يًهطض,
 ايهطض ٜعاٍ .

 صا هلا,ؾٗ أَا إشا أبت ايتعٚز ٚضنٝت ع٢ً إٔ تبك٢ ع٢ً ش١َ ظٚدٗا,
َـازاّ ٫ ٜرتتـب    إش ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٫ دبرب اإلْػإ ع٢ً ؾعٌ َا مل ٜطزٙ,

 ٚؿن ٖصٙ اسباي١ ذنل هلا ايٓؿك١ . ع٢ً ٖصا طبايؿ١ ٭َط اهلل, ست٢ ذنهِ ضنٛت٘,
إِش ازبُع بـشن ا٭زيـ١    ٚبٗصا ْهٕٛ قس غنعٓا ؿن ايعٌُ بشن اٯضا٤ نًٗا,

طى اٯخط, ؿن ْؿؼ ايٛقـت ايـصٟ   ٚايعٌُ بٗا أؾهٌ َٔ ايعٌُ بأسسُٖا ٚت
 حنكل ؾٝ٘ َطاَٞ ايؿطٜع١ ايػطا٤ اييت تكه٢ بأْ٘ ٫ نطض ٫ٚ نطاض .                     

 ٚاهلل أع٢ً ٚأعًِ .. 
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 املطلــــب الجانُ
 يف رأٔ القانٌن يف حلـه االمتناع عن النفقْ لفقد الزًج .

 دا٤ ؿن أسهاّ اؽنؿكٛز عس٠ َٛاز تتُجٌ ؿن اٯتٞ : 
ّ , ٚاؽنعسٍ 1920يػ١ٓ  25ـ ْكت اؽناز٠ اشباَػ١ َٔ ايكإْٛ ضقِ : 1

ع٢ً أْ٘ إشا نإ ايعٚز غا٥با غٝب١ بعٝس٠,  ّ,1985يػ١ٓ  100بايكإْٛ ضقِ : 
حبٝح ٫ ٜػٌٗ ايٛقٍٛ إيٝ٘,أٚ نإ صبٍٗٛ احملٌ أٚ نإ َؿكٛزّا ٚثبت أْ٘ ٫ 

 َاٍ ي٘ تٓؿل َٓ٘ ايعٚد١ طًل عًٝ٘ ايكانٞ.
از٠ ايػازغ١ َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً إٔ تطًٝل ايكانٞ ؿن ـ ْٚكت اؽن2

ٖصٙ اسباي١ ٜكع ضدعٝا ٚيًعٚز إٔ ٜطادـع ظٚدتـ٘ إشا ثبـت ٜػـاضٙ ٚاغـتعس      
يإلْؿام ؿن أثٓا٤ ايعس٠ بأٟ ٚغـ١ًٝ ناْـت, ؾـإٕ مل ٜجبـت ٜػـاضٙ ٚمل ٜػـتعس       

 يإلْؿام مل تكض ايطدع١ .
ٚاؽنعسٍ  ّ,1920يػ١ٓ  25ـ ْٚكت اؽناز٠ ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ ضقِ : 3

ٚتبشن  ع٢ً أْ٘ إشا دا٤ اؽنؿكٛز أٚ مل دن٧, ّ,1985يػ١ٓ  100بايكإْٛ ضقِ : 
ٞٓ ؾعٚدت٘ ي٘ َامل ٜتُتع ايجاْٞ بٗا غري عامل حبٝـا٠ ا٭ٍٚ,ؾـإٕ طنتـع بٗـا      أْ٘ س

 ايجاْٞ غري عامل حبٝات٘ ناْت يًجاْٞ َامل ٜهٔ عكسٙ ؿن عس٠ ٚؾاٙ ا٭ٍٚ .
 ّ,1929يػـ١ٓ   25كـإْٛ ضقـِ :   َـٔ اي  22ـ ْٚكت اؽناز٠ ضقـِ:  4

ّ ع٢ً أْ٘ عٓس اسبهِ ضنٛت اؽنؿكٛز 1985يػ١ٓ  100ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ : 
أٚ ْؿط قطاض ض٥ٝؼ صبًؼ ايٛظضا٤ أٚ ٚظٜط ايسؾاع باعتباضٙ َٝتّا عًـ٢ ايٛدـ٘   
اؽنبشن ؿن اؽناز٠ ايػابك١,تعتس ظٚدتـ٘ عـس٠ ايٛؾـا٠ ٚتكػـِ تطنتـ٘ بـشن ٚضثتـ٘        

هِ أٚ ْؿط ايكطاض ؿن ازبطٜس٠ ايطمس١ٝ,نُا ترتتب ٚقت قسٚض اسب ٔاؽنٛدٛزٜ
 ّ .  1992يػ١ٓ  33ناؾ١ اٯثاض ا٭خط٣ ـ ٖصٙ اؽناز٠ َعسي١ بايكإْٛ ضقِ: 
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/ أسهاّ عا١َ يػ١ٓ 25َٔ ايكإْٛ ضقِ :  23ـ ْٚكت اؽناز٠ ضقِ : 5
ّ ع٢ً إٔ اؽنطاز بايػ١ٓ ٖٞ 1985يػ١ٓ  100ّ ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ : 1929

 َّٜٛا . 365عسز أٜاَٗا :  ايػ١ٓ اييت
ّ اشبـام  1929يػ١ٓ  25/ َٔ ايكإْٛ ضقِ : 25ـ ْٚكت اؽناز٠: 6

يػـ١ٓ   100بـبعض أسهـاّ ا٭سـٛاٍ ايؿدكـ١ٝ ٚاؽنعـسٍ بايكـإْٛ ضقـِ :        
ع٢ً أْ٘ ذنهِ ضنٛت اؽنؿكٛز ايصٟ ٜػًب عًٝـ٘ اهلـ٬ى بعـس أضبـع      ّ,1985

١ٓ َٔ تاضٜذ ؾكسٙ ؿن غٓٛات َٔ تاضٜذ ؾكسٙ, ٜٚعترب اؽنؿكٛز َٝتا بعس َه٢ غ
ساي١ َا إشا ثبت أْ٘ نإ ع٢ً ظٗط غؿ١ٓٝ غطقت أٚ نإ ؿن طا٥ط٠ غكطت أٚ 
نإ َٔ أؾطاز ايكٛات اؽنػًش١ ٚؾكس أثٓا٤ ايعًُٝات اسبطب١ٝ,ٜٚكـسض ض٥ـٝؼ   
صبًؼ ايٛظضا٤ أٚ ٚظٜط ايـسؾاع حبػـب ا٭سٛاٍ,ٚبعـس ايتشـطٟ ٚاغـتعٗاض      

ا٤ اؽنؿكٛزٜٔ ايصٜٔ اعتربٚا أَٛاتا ؿن ايكطا٥ٔ اييت ٜػًب َعٗا اهل٬ى قطاضّا بأمس
سهِ ايؿكط٠ ايػابك١, ٜٚكّٛ ٖـصا ايكـطاض َكـاّ اسبهـِ ضنـٛت اؽنؿكـٛز, ٚؿن       
ا٭سٛاٍ ا٭خط٣ ٜؿٛي ذبسٜس اؽنـس٠ ايـيت ذنهـِ ضنـٛت اؽنؿكـٛز بعـسٖا إصن       

ٚشيو بعس ايتشطٟ عٓ٘ جبُٝع ايططم  ايكانٞ,ع٢ً أ٫ تكٌ عٔ أضبع غٓٛات,
عطؾ١ إٕ نإ سٝا أٚ َٝتا,ٖٚصٙ اؽناز٠ َعسي١ أٜها بايكإْٛ اؽنُه١ٓ اؽنٛق١ً إصن َ

 ّ .1992يػ١ٓ  33ضقِ : 
٬ٜٚسـغ َٔ ٖصٙ اؽنٛاز إٔ ايكإْٛ ضاع٢ تػري ايعَـإ,ٚطبل قاعـس٠:   

ٌٓ ايؿكٗا٤, ؾذعٌ َس٠  تػري ا٭سهاّ بتػري ا٭ظَإ اييت اتؿل ع٢ً ايعٌُ بٗا د
ؿن سايـ١ ايٛقـٛف عًـ٢ أَـط     اعتباض اؽنؿكٛز َٝتا غ١ٓ بس٫ َٔ أضبع غـٓٛات  

ٚنصيو ايؿٝذ أػنس ؾانط ٚايؿـٝذ ضبُـس أبـٛ     اؽنؿكٛز, ٖٚصا َا اْتٗٝٓا إيٝ٘,
 ظٖط٠ .

ؾـإٕ عًـ٢ ايكانـٞ ايتُٗـٌ      أَا ؿن ساي١ عسّ إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إيٝـ٘, 
ٚإٕ طًبت اؽنطأ٠ ايتؿطٜل ؿن ٖصٙ ايعطٚف ٜهطب هلا  ٚايرتٜح ؿن اسبهِ ضنٛت٘,
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ثِ تهٕٛ  ٚتعتس عس٠ ٚؾا٠, هِ ايكانٞ ضنٛت٘,َس٠ أضبع غٓشن ثِ بعس شيو ذن
ٖٚصا َا اخرتْاٙ ٚأض٣ إٔ ايكإْٛ ٜهع ٖصٙ اؽنػأي١ ؿن سٝع  س٫٬ يٮظٚاز,

 ا٫ٖتُاّ ؾٝؿري إيٝٗا ْكا . 
ٚبايٓػب١ إصن اسبهِ ؿن ساٍ عٛز اؽنؿكـٛز ايـصٟ سهـِ ضنٛتـ٘ , ٚظٚاز     

مت ايسخٍٛ بٗا, اَطأت٘, ؾإٕ ايكإْٛ اْت٢ٗ إصن سهِ ٚغط ٚعازٍ,ٖٚٛ أْ٘ إشا 
ؾ٬ ٜؿطم بٝٓٗا ٚبشن ظٚدٗا ازبسٜس , تطبٝكا يكاعس٠:ايهطض ٫ ٜعاٍ بايهـطض,  
ٚإٕ نإ مل ٜسخٌ بٗا , ؾإْٗا تطًل َٔ ازبسٜس ٚتطز يٮٍٚ,ٖٚصا َا اخرتْـاٙ  
أٜها,ا٭َط ايصٟ عنهٔ إٔ ْكٍٛ َع٘:إٕ ايكإْٛ ؿن َػأي١ اؽنؿكٛز قس ضاع٢ ؿن 

ــل قاعــس٠ : تػــري ا٭  ــتػري ا٭ظَإ,ٚقاعــس٠: ايهــطض  ايػايــب تطبٝ سهــاّ ب
ٜعاٍ,ٚقاعس٠ ايهطض ٫ ٜعاٍ بايهطض,ٚقاعس٠:ا٭قٌ إبكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإ 
ؿن ساي١ عٛز٠ اؽنؿكٛز ٚعسّ زخٍٛ ايعٚز ايجاْٞ باؽنطأ٫ٚ,٠ ؾو إٔ ؿن ٖـصا  

 ٚاييت تتُجٌ ؿن ضؾع ايهطض ٚقٝا١ْ اسبكٛم . َطاعا٠ يػاٜات ايؿطٜع١ ايػطا٤,
 ..أعًِٚاهلل أع٢ً ٚ



 

(11)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 املبخح اخلامص
 يف حله االمتناع عن النفقْ حلبص الزًج أً أسزي يف الفقى ًالقانٌن 

 ًاألثز الفقوُ املرتتب علَى
 املطلـب األًل      

 يف االمتناع عن النفقْ حلبص الزًج أً أسزي يف الفقى اإلسالمُ
 (1)بايٓػب١ سبهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ سببؼ ايعٚز,ؾإٕ عا١َ ايؿكٗـا٤    

ٜطٕٚ إٔ ايعٚد١ تػتشل ايٓؿك١ إشا سـبؼ ظٚدٗـا جبطعنـ١ اقرتؾٗـا,أٚ بـسٜٔ      
يعٚدت٘,أٚ ظًُا,ٚشيو يٛدٛز غبب ايٛدٛب ٖٚٛ اغتشكام اسببؼ,ٚؾطط٘ 
ٖٚٛ ايتدًٞ بشن ْؿػٗا ٚبشن ظٚدٗا بطؾع اؽناْع َٔ ٚط٦ٗا أٚ ا٫غتُتاع بٗـا  

 سكٝك١ .
بإٔ ازعت عًٝـ٘  أْ٘ إشا سبؼ ايعٚز بػبب اؽنطأ٠, (2)ٜٚط٣ ابٔ ت١ُٝٝ  

حبل ٖٚٛ َعػط ؾشبؼ بطًبٗا,ؾإْ٘ ٫ ْؿك١ هلا,٭ْٗا ؾٛتت عًٝـ٘ ا٫غـتُتاع   
 بٗا,ٚمل ٜهٔ استباغٗا ٭دًـ٘.

ؾإْٓـا   ٚع٢ً ايكٍٛ بجبٛت ايٓؿكـ١ يًعٚدـ١ ؿن سايـ١ سـبؼ ايـعٚز,       
ْٓعط,إٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط أخصت َٓ٘ ْؿك١ اؽنٛغط إٕ نـإ َٛغـطّا,ٚنصا إٕ   

ٕ َعػطّا أٚ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط ثبت هلا ؿن شَتـ٘ َـا   نإ َتٛغطا,أَا إٕ نا

                                                           
م  4,ؾـطح َـٓض ازبًٝـٌ عًـ٢ طبتكـط خًٝـٌ ـ ز       28م  4بسا٥ع ايكـٓا٥ع ـ ز   (1)

 ,617م  4,اؽنٗصب ـ ز 508م  2ـ ز  ,ساؾ١ٝ ايسغٛق٢ ع٢ً ايؿطح ايهبري406
 . 259م  9اؽنػٓــ٢ ز

ٖـ, قاّ جبُعٗا ؾه١ًٝ 1383,ط ايطٜاي 97م  34صبُٛع ايؿتا٣ٚ ـ ابٔ ت١ُٝٝ ـ ز (2)
ٖـ,ٚأعاْ٘ ؾهًٝـــ١  1392ايؿٝذ عبس ايطػنٔ بٔ ضبُس بٔ ع٢ً بٔ قاغِ,اؽنتٛؿن عاّ 

ّ ابـٔ تُٝٝـ١ ـ    ايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايطػنٔ بٔ قاغـِ,ؾتا٣ٚ ايٓػـا٤ يؿـٝذ اإلغـ٬    
ـ سكك٘ ايؿٝذ قاغِ ايؿُاع٢ ايطؾاع٢ ـ ط زاض ا٭ضقِ بٔ أب٢ ا٭ضقِ  231,232م

 ـ بريٚت .
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دنب ع٢ً اؽنعػط,أٚ َا نإ َكطضّا هلا قبٌ اسببؼ,ؾإشا خطز طٛيب بٗا,٭ْٗا 
 .(1)سل ٚادب عذع عٔ أزا٥٘ ٜطايب ب٘ ساٍ ايٝػاض,ٚشيو نػا٥ط ايسٜٕٛ

 (2)ٚأَا بايٓػب١ سبهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٭غط ايعٚز,ؾإٕ ن١ًُ ايؿكٗا٤ 

تؿكت ع٢ً إٔ ايعٚد١ إشا أغط ظٚدٗا يس٣ بـ٬ز ايهؿـط أٚ يـس٣ ؾطقـ١     قس ا
ؾإٕ سكٗا ؿن ايٓؿك١ ٫ٜػكط,٭ْ٘ ٫ ٜؿـطم بٝٓٗـا ٚبـشن     أخط٣ َ٪١َٓ َعاز١ٜ,

ظٚدٗا َٚازاَت ٖٞ ظٚدـ١,ؾإٕ سكٗـا ؿن ايٓؿكـ١ ٫ ٜػـكط َـا زاّ غـبب       
 ٚدٛب ايٓؿك١ ٚؾطط٘ قا٥ِ,ٖٚٛ اغتشكام اسببؼ ايجابت بايٓهاح يًعٚز

,ٚنصيو ايتد١ًٝ بشن ْؿػٗا,ٚبشن ظٚدٗا بطؾع اؽناْع َٔ ٚط٦ٗا أٚ عًٝٗا
َٚٔ ثِ ؾؿـٛات ا٫ستبـاؽ دـا٤     ٢ٖٚ ٫ طنٓع شيو, ا٫غتُتاع بٗا سكٝك١,

 بػبب َٔ دٗت٘ ٚيٝؼ َٔ دٗتٗا ؾػتشل ايٓؿك١ .
ٚسهٞ قاسب اؽنػ٢ٓ اإلغناع ؿن ٖـصا,ؾكاٍ:ٚأغنعٛا عًـ٢ إٔ ظٚدـ١    

 . (3)٘ا٭غري ٫ تٓهض ست٢ تعًِ ٜكشن ٚؾات
ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا أْ٘ إشا نإ يٮغري َاٍ ظاٖط أخص َٓ٘,ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ 
ؾٗٛ زٜٔ ؿن شَت٘  ٜ٪خص َٓ٘ أبسّا ٜٚكه٢ هلا ب٘ ؿن سٝات٘ ٚبعس َٛتـ٘ , َٚـٔ   

 .  (4)ضأؽ َاي٘ ٜهطب ب٘ َع ايػطَا٤, ٭ْ٘ سل هلا ؾٗٛ زٜٔ قبً٘
ؾٌٗ دنٛظ هلا  ٚإشا قًٓا إٕ ظٚد١ احملبٛؽ ٚا٭غري ٜجبت هلا سل ايٓؿك١,
 إٔ تطًب َٔ ايكانٞ ايتؿطٜل بجبٛت اسببؼ أٚ ا٭غط أّ ٫ف .

                                                           
 . 563م  3, َػ٢ٓ احملتاز ع٢ً اؽنٓٗاز ـ ز 617م  4اؽنٗصب ـ ز (1)

, 504م 1, ساؾ١ٝ ايكاٟٚ ع٢ً ايؿطح ايكػري ـ ز 180,182م  2اهلسا١ٜ ـ ز (2)
ــٌ ز  ــٓض ازبًٝ ــطح َ ــصب ـ ز   ,اؽن381م  4ؾ ــ٢ ـ ز   617م  4ٗ م  9,اؽنػٓ

 . 253م  9,احمل٢ً  ز134

 .134م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (3)

 . 253م  9احمل٢ً ـ ابٔ سعّ ـ ز (4)
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 يإلداب١ ع٢ً ٖـصا ْٓعط أَـط اسببؼ ٚا٭غـــــط.  
ؾإٕ نإ ايعٚز ضببٛغّا َس٠ ٫ تتذاٚظ َس٠ ايرتبل اييت ٜهطبٗا اإلَاّ  

٢ٖٚ أضبع غٓشن, ٚنإ ي٘ َاٍ تٓؿل َٓ٘,ؾإْ٘ ؿن ٖصٙ اسباٍ ٫ ذنل هلا طًـب  
ؿطٜل,٭ٕ ٖصٙ اؽنس٠ َعطٚؾ١ ٚعنهٔ ذبًُٗا ؾه٬ عٔ ٚدٛز اؽناٍ ايصٟ تٓؿل ايت

ٖٚصا َا اْت٢ٗ إيٝ٘ اسبٓؿ١ٝ ٚاؽنايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ  َٓ٘ ٚايصٟ ذنؿغ عًٝٗا سٝاتٗا,
 ؿن ازبسٜس ٚاسبٓاب١ً ٚايعاٖط١ٜ.

ٚإٕ نإ ايعٚز ضببٛغّا َس٠ ٫ تتذاٚظ َس٠ ايرتبل,ٚمل ٜهٔ يـ٘ َـاٍ   
ٖصٙ اسباٍ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل إٕ تهطضت ضنٓع ايٓؿك١ ظاٖط تٓؿل َٓ٘, ؾؿٞ 

 ٚمل ٜهٔ هلا َاٍ تٓؿل َٓ٘,ٖٚصا َا اْت٢ٗ إيٝ٘ اؽنايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً.
ٚأَا إشا نإ ايعٚز ضببٛغّا َس٠ تتذاٚظ َس٠ ايرتبل,ٚنإ ي٘ َاٍ ظـاٖط      

١ تٓؿل َٓ٘,ؾٗٞ باشبٝاض بشن طًب ايتؿطٜل أٚ عسَ٘,ٖٚصا َا اْت٢ٗ إيٝ٘ اؽنايهٝ
 ..ٚذنل هلا طًب ايتؿطٜل 

َٔ باب أٚصن ؿن ساي١ سبػ٘ َس٠ ايرتبل ٚمل ٜٛدس ي٘ َاٍ ظاٖط تٓؿل 
َٓ٘,ٚؿن ساي١ ايعًِ بأغطٙ,ؾإٕ ع٢ً ايعٚد١ إٔ تكرب ست٢ ٜعًِ ٚؾات٘ أٚ َٛت٘ 

 نُا اْت٢ٗ إصن شيو إغناع ايعًُا٤. 
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 املطلـــب الجانُ
 األسز. يف رأٔ القانٌن يف االمتناع عن النفقْ للخبص أً

ٚاؽنعـسٍ   ّ,1920يػـ١ٓ   25( َٔ ايكإْٛ ضقـِ :  5ـ ْكت اؽناز٠: )1
 ّ ع٢ً أْ٘ إشا نإ ايعٚز غا٥با غٝبـ١ قطٜبـ١,  1985يػ١ٓ  100بكإْٛ ضقِ : 

ٚإٕ مل ٜهـٔ يـ٘ َـاٍ     ؾإٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط ْؿص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘,
ؾإٕ مل ٜطغٌ َا   ٚنطب ي٘ أد٬ ظاٖط أعصض عًٝ٘ ايكانٞ بايططم اؽنعطٚؾ١,

ؾإٕ نـإ   أٚ مل ذنهط يإلْؿام عًٝٗا طًل عًٝ٘, تٓؿل َٓ٘ ظٚدت٘ ع٢ً ْؿػٗا,
ٚثبت  بعٝس ايػٝب١ ٫ ٜػٌٗ ايٛقٍٛ إيٝ٘ أٚ نإ صبٍٗٛ احملٌ أٚ نإ َؿكٛزّا,

ٚتػط٣ أسهاّ ٖصٙ اؽناز٠  أْ٘ ٫َاٍ ي٘ تٓؿل َٓ٘ ايعٚد١ طًل عًٝ٘ ايكانٞ,
 . ع٢ً اؽنػذٕٛ ايص٣ ٜعػط بايٓؿك١

ٚاؽنعسٍ  ّ,1929يػ١ٓ  25( َٔ ايكإْٛ ضقِ : 14ـ ْٚكت اؽناز٠:)2
ّ ع٢ً إٔ يعٚد١ احملبٛؽ احملهّٛ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا 1985يػ١ٓ  100بايكإْٛ ضقِ : 

بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ َس٠ ث٬خ غٓشن ؾأنجط إٔ تطًب إصن ايكانٞ بعس َه٢ 
تطٝع اإلْؿـام  ٛ نإ ي٘ َاٍ تػـ ٚي غ١ٓ َٔ سبػ٘ ايتطًٝل عًٝ٘ با٥ٓا يًهطض,

َ٘ٓ. 
( َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً إٔ تطًٝل ايكانٞ يعسّ 6ـ ْٚكت اؽناز٠ : )3

اإلْؿام ٜكع ضدعٝـا , ٚيًـعٚز إٔ ٜطادـع ظٚدتـ٘ إشا ثبـت ٜػاضٙ,ٚاغـتعس       
 ؾإٕ مل ٜجبت ٜػاضٙ ٚمل ٜػتعس يًٓؿك١ مل تكض ايطدع١ . يإلْؿام ؿن أثٓا٤ ايعس٠,

عازبت أَط احملبٛؽ أْٗا  ٬ٜٚسغ َٔ خ٬ٍ َٛاز ايكإْٛ اؽنكطٟ اييت
تكطض سل ايٓؿك١ يًعٚد١ احملبٛؽ ظٚدٗا إٕ نإ يـ٘ َـاٍ ظـاٖط ٚإ٫ أبًػـ٘     
ايكانٞ بٛدٛب ْؿك١ ظٚدت٘ عًٝ٘, ٚنطب ي٘ أد٬ ٜطغٌ ؾٝ٘ بايٓؿكـ١ ؾـإٕ   
أضغٌ ٚناْت  َس٠ سبػ٘ قػري٠ ٫ تتذاٚظ ايػ١ٓ, ؾإْ٘ يٝؼ َٔ سل ايعٚد١ 

ٓؿك١ ؾـإٕ َـٔ سكٗـا إٔ تطؾـع أَطٖـا      أَا إشا مل ٜطغٌ باي إٔ تطًب ايتؿطٜل,
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ٚأٜهـا ايتطًٝـل يعـسّ     يًكانٞ ٚتطًب ايتؿطٜل يًهطض ايـصٟ ًٜشـل بٗـا,   
اإلْؿام ٜهٕٛ ضدعٝا  ضنع٢ٓ أْ٘ ذنل يًعٚز إٔ ٜطادعٗا ؿن َـس٠ ايعـس٠ َتـ٢    

 ثبت أْ٘ أضغٌ بايٓؿك١ أٚ زٍ عًٝٗا .
ٕ ؾإ ٚأَا إشا سهِ ع٢ً ايعٚز سهُا ْٗا٥ٝا باسببؼ ؽنس٠ ث٬خ غٓٛات,

 َٔ سل ايعٚد١ إٔ تطًب ايتؿطٜل يتهطضٖا بصيو, غٛا٤ نإ ي٘ َاٍ أّ ٫,
ٜٚهٕٛ ٖٓا با٥ٓا,ضنع٢ٓ أْ٘ ٫ ذنل ي٘ ايطدٛع إ٫ بعكـس َٚٗـط دسٜـسٜٔ بعـس     

 َٛاؾك١ ايعٚد١ بطبٝع١ اسباٍ .
َٚا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايكإْٛ اؽنكطٟ ؿن ٖصا اشبكٛم ثبت يًُطأ٠ سكٗا ؿن 

إ٫ أْ٘ دنشـ حبل ايطدٌ ؿن عسّ  ٖصا ازباْب,ٖٚصا أَط ذنُس ي٘ ؿن  ايٓؿك١,
ٜٚعط٢ اؽنـطأ٠   إشا سهِ عًٝ٘ سهُا ْٗا٥ٝا بج٬خ غٓٛات, اغتُطاض ايعٚد١ٝ,

إش إٔ ٖصا ٜعٌُ ع٢ً تؿًت اؽنطأ٠ ٚغطع١ اربـاش   سل طًب ايتؿطٜل بعس غ١ٓ,
ٖٚصا َا رنايـ ا٭غاؽ ايصٟ قاّ عًٝ٘ أَط ايعٚاز ٖٚٛ زٚاّ  قطاض اْؿكاهلا,

َٚٔ اؽنُهٔ إٔ رنطز  ايـعٚز َـٔ    ق١ إشا نإ ي٘ َاٍ تٓؿل َٓ٘,ايعؿط٠ خا
 نُا ْل ايكإْٛ ع٢ً شيـو,  أ٣ بعس غ١ٓ ْٚكـ, اسببؼ بعس ْكـ اؽنس٠,

َٚٔ ٖٓا ؾإْين أض٣ َـا اْتٗـ٢    إشا نإ سػٔ ايػري ٚايػًٛى ؿن َس٠ اسببؼ,
بل بإٔ ايعٚز إشا نإ ضببٛغّا َس٠ ٫ تتذاٚظ َس٠ ايرت إيٝ٘ غايب أَط ايؿكٗا٤,

ؾإْ٘ ؿن ٖصٙ اسباٍ  اييت ٜهطبٗا اإلَاّ ٢ٖٚ أضبع غٓشن ٚنإ ي٘ َاٍ تٓؿل َٓ٘,
ٚبايتايٞ دنب ع٢ً اؽنكٓٓشن إٔ ٜطاعٛا ٖـصا اسبهـِ    ٫ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل,

( َـٔ  14ٖٚـ٢ ضقـِ :)   غسّا يًصضا٥ع اييت قس تٓذِ عٔ ايعٌُ بٗـصٙ اؽنـاز٠,  
 ّ,1985يػـ١ٓ   100ضقِ ّ ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ 1929يػ١ٓ  25ايكإْٛ ضقِ :

٫ٚؾو إٔ ايٛاقع رنرب ضنا ٖٛ أز٢ٖ ٚأَط ؿن ٖصا اشبكٛم , ٚع٢ً ؾـطي  
قبٛيٓا ؽنٓطل ايتؿطٜل,ؾإْين أٌَٝ إصن نٕٛ ايط٬م ٜكع ضدعٝا ٫ با٥ٓا,زعُّا إصن 

ٚا٭ٌَ يًعٚز ؾرت٠ ايعس٠ يعً٘ ٜطًل غطاس٘  اغتُطاض ا٭غط٠,ٚيبكا٤ ايؿطق١,
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يعؿٛ ايـيت ٜكطضٖـا ض٥ـٝؼ ازبُٗٛضٜـ١ ؿن     ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب نشا٫ت ا
ا٭عٝاز ٚاؽنٓاغبات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ,ٚبٗـصا ْهـٕٛ قـس سككٓـا َككـس      
ايؿاضع ؿن زعٛتـــ٘ يًتِيـ ٚضغبت٘ ؿن إبكا٤ اسبٝا٠ ايعٚدٝـ١ زٕٚ تؿــطم أٚ   

 تػطٜض .               
 ٚاهلل أعًِ  ..
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 املبــخح الشادض 
 تختال  الزًج ن يف القب  ًالقدر ًًتت التنل نيف حله االمتناع عن النفقـْ ال

 ًاألثز الفقوُ ًالقانٌنُ املرتتب علَى
 املطلـــــب األًل

 يف االمتناع عن النفقْ التختال  الزًج ن يف القب  ًالقدر ًًتت التنل ن 
 يف الفقى اإلسالمُ

 ٚيبٝإ اسبهـِ ؿن ٖصٙ اسبا٫ت ْعطي ٖـصا ايتؿكٌٝ .
 .ايٓؿك١ ٫خت٬ف ايعٚدشن ؿن قبض ايٓؿكـ١ سهِ ا٫َتٓاع عٔ أ٫ٚ: 

إشا اختًـ ايعٚدإ ؿن قبض َا ٜػتشل بايعٚد١ٝ َٔ ْؿك١,ؾإْٓا ْٓعط: 
 . (1)إٕ نإ ا٫خت٬ف قبٌ ايسخٍٛ,ؾايكٍٛ ؾٝ٘ قٍٛ ايعٚد١ اؽنٓهط٠ إغناعا

 ٚإٕ نإ ا٫خت٬ف بعس ايسخٍٛ ؾًًعًُا٤ ؿن ٖـصا أقـٛاٍ :
, ٜٚطٕٚ ؾٝـ٘:   (4)ٚاسبٓاب١ً (3)ايؿاؾع١ٝٚ (2): ٖٚٛ يًشٓؿ١ٝ ايكٍٛ ا٭ٍٚ

 ايكٍٛ قٍٛ ايعٚد١ َع عنٝٓٗا نػري اؽنسخٍٛ بٗا . 
ٜٚطٕٚ ؾٝ٘ أْ٘ إشا اختًـ  ,(6)ٚابٔ ت١ُٝٝ (5):ٖٚٛ يًُايه١ٝايكٍٛ ايجاْٞ

 ؾايكٍٛ ؾٝ٘ قٍٛ ايعٚز َع عنٝٓ٘ .  ايعٚدإ ؿن قبض ايٓؿك١ بعس ايسخٍٛ,
 ٖـصا ٚيهـٌ قـٍٛ زيًٝـ٘ .

                                                           
 . 40م  15ْكٌ ٖصا اإلغناع اإلَاّ اؽناٚضز٣ ؿن نتاب٘ اسباٟٚ ايهبري ـ ز (1)

 . 42م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز (2)

 . 42م  4ٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز, اؽن 40م  15اسباٟٚ ايهبري ـ اؽناٚضز٣ ـ ز (3)

 0 234م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (4)

 . 412م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز (5)

, ذبكٝل ٚتعًٝل ٚتكسٜــــِ   77م  34صبُٛع ايؿتا٣ٚ ـ تكٞ ايسٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ ـ ز    (6)
 3عطـا , ايؿتـا٣ٚ ايهـرب٣ ـ ز      أ/ ضبُس عبس ايكازض عطا ,  أ/ َكطؿٞ عبس ايكازض

      378م
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 : يكـٍٛ ا٭ٍٚأزيـ١ ا
 اغتسٍ أقشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ با٭زيـ١ اٯتٝـ١ :    

ايب١ٓٝ ع٢ً اؽنسع٢ ٚايُٝشن عًـ٢ اؽنـسع٢   "ـ :  ـ قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ  1
 " (1)عًٝ٘

  دٗـ١ ايس٫يــــ١ :
ٜــسٍ اسبــسٜح عًــ٢ إٔ اؽنــسع٢ دبــب عًٝــ٘ ايبٝٓــ١ ستــ٢ تجبــت       

زعٛاٙ ضنذطز ايكٍٛ,بٌ ٫بس َٔ ب١ٓٝ,ٜٚسٍ زعٛاٙ,ٚايعٚز ٖٓا َسع,ؾًِ تكبٌ 
اسبسٜح أٜها ع٢ً أْ٘ ٜهؿٞ اؽنسع٢ عًٝ٘ يكبٍٛ قٛي٘ إٔ ذنًـ,ٚايعٚد١ ٖٓا 

 َسع٢ عًٝ٘,ؾٝكبٌ قٛهلا بُٝٝٓٗا .
ـ إٕ اخت٬ف ايعٚدشن ؿن قبض سكٛم ايعٚد١ٝ ٜٛدب قبٍٛ ايعٚد١ 2

 اؽنٓهط٠, نػري اؽنسخٍٛ بٗا .
 ـ ٚ٭ٕ ا٭قٌ عسّ ايكبض .3
طبٝكا يكاعس٠ ايسٜٕٛ,ؾإٕ ايعٚز ٜسع٢ قها٤ زٜٔ عًٝ٘,ٚايعٚد١ ـ ٚت4

 . (2)َٓهط٠,ؾٝهٕٛ ايكٍٛ قٛهلا َع عنٝٓٗا نُا ؿن غا٥ط ايسٜٕٛ
 : أزيـ١ ايكٍٛ ايجاْٞ

 اغتسٍ اؽنايه١ٝ ع٢ً َا شٖبٛا إيٝ٘ بايسيٌٝ اٯتٞ :
إٕ ظاٖط ايعطف ٜؿٗس ي٘,ٚشيو ٭ٕ ا٭غًب َٔ ساهلا أْ٘ يٛ مل ٜسؾع 

ٚيٛ مل ٜٓؿل عًٝٗا مل تكِ َع٘,ؾؿٗس ايعـطف بكـش١    تػًِ ْؿػٗا, قساقٗا مل
ناؽنتٓاظعشن زضّا  ؾٛدب إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ قٍٛ ايعٚز َع عنٝٓ٘, قٍٛ ايعٚز زْٚٗا,

                                                           
 ـ ط زاض ايبٝإ ايعطبٞ ـ ايكـاٖط٠ ,    86م 1, ز128م 5ٙ َػًِ ـ ز اسبسٜح ضٚا (1)

ــٛناْٞ ز   ــٌ ا٭ٚطاضــــ ايؿـ  1ـ زاض اسبـــسٜح ـ ايكـــاٖط٠ ط         350م 8ْٝـ
 ّ .1993ٖـ/1413

 . 42م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز (2)
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ٜهٕٛ ايكٍٛ ؾٝٗا قٍٛ قاسب ايٝـس,٭ٕ ظـاٖط ايعـطف     ٖٞ ؿن ٜس أسسُٖا,
 . (1)ٜؿٗس ي٘ باؽنًو

 :  (2)ٞٚاغتسٍ ابٔ ت١ُٝٝ باٯت
1  ٚ ــ ٚخًؿا٥ـ٘   ايتـابعشن عًـٞ عٗـس ضغـٍٛ اهلل ـ      ــ إٕ ايكـشاب١ 
مل ٜعًِ َِٓٗ اَطأ٠ قبٌ قٛهلا ؿن شيو,ٚيٛ نإ قٍٛ اؽنطأ٠ َكب٫ٛ ؿن  ٔايطاؾسٜ

شيو يهاْت اهلُِ َتٛاؾط٠ عًٞ زعٟٛ ايٓػا٤,ٚشيو نُا ٖٛ ايٛاقع,ؾعًِ أْ٘ 
 نإ َػتكطّا بِٝٓٗ أْ٘ ٫ ٜكبٌ قٛهلا.

ؾهإ ذنتاز إيٞ  ايطدٌ اإل بب١ٓٝ, ـ إْ٘ يٛ نإ ايكٍٛ قٛهلا مل ٜكبٌ ق2ٍٛ
,نُا إشا تطى ٘اإلؾٗاز عًٝٗا نًُا أطعُٗا ٚغكاٖا,ٚنإ تطن٘ شيو تؿطٜطا َٓ

 َٚعًّٛ إٔ ٖصا مل ٜؿعً٘ َػًِ ؿن عٗس ايػًـ. اإلؾٗاز عًٞ ايسٜٔ اؽن٪دٌ,
ــٞ    3 ــٗاز عً ــ٘ ناإلؾ ــاز إيٝ ــصض,ؾ٬ ذنت ــصا َتع ــٗاز ؿن ٖ ــ إٕ اإلؾ ـ

٤ ٖٚـٞ ثٝـب مل ٜكبـٌ صبـطز قٛهلـا ؿن عـسّ       ايٛط٤,ؾإُْٗا يٛ تٓاظعا ؿن ايٛط
ايٛط٤,َع إٔ ا٭قٌ عسَ٘ ؾٗٓا زعٖٛا ٚاؾكت ا٭قٌ ٚمل تكبٌ يتعصض إقا١َ 
ايب١ٓٝ ع٢ً شيو,ٚاإلْؿام ؿن ايبٝٛت بٗصٙ اؽنجاب١, ٫ٚ ٜهًـ ايٓاؽ اإلؾـٗاز  
ع٢ً إعطا٤ ايٓؿك١,ؾإٕ ٖصٙ بسع١ ؿن ايسٜٔ ٚسطز ع٢ً اؽنػًُشن, ٚإتباع يػري 

 اؽن٪َٓشن.
إٕ ايعًُا٤ َتٓاظعٕٛ ؿن: ٌٖ دنب طنًٝو ايٓؿك١ف ع٢ً قٛيشن:ا٭ظٗط  ـ4

إٔ ٜؿطي هلا ؾ٦ٝا, بـٌ ٜطعُٗـا ٜٚهػـٖٛا بـاؽنعطٚف      ب٫ دنب,٫ٚ دن ٘أْ
هلٔ "ـ  سٝح قاٍ ؿن ايٓػا٤ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ ايصٟ زيت عًٝ٘ غ١ٓ ايطغٍٛ ـ

                                                           
 .447م2ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز (1)

أيهربٟ ـ   َٚا بعسٖا, ايؿتا٣ٚ 77م34صبُٛع ايؿتا٣ٚ ـ تكٞ ايسٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ ـ ز   (2)
 379,378م3ابٔ ت١ُٝٝ ـ ز
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سكٗـا إٔ تطعُٗـا إشا طعُـت     "ٚقـاٍ أٜهـاّ  "ضظقٗـٔ ٚنػـٛتٗٔ بـاؽنعطٚف   
 ـ  ٖٚصٙ عاز٠ اؽنػًُشن عًٞ عٗس ضغٍٛ اهلل ـ "ٖٛا إشا انتػٝتٚتهػ

ــ٘,بٌ ٜطعُٗــا   ٚخًؿا٥ــ٘,٫ٜعًِ قــط إٔ ضدــ٬ ؾــطي ايٓؿكــ١ يعٚدت
شيو نإ ي٘ ١ٜ٫ٚ اإلْؿام عًٝٗا, ؾإشا نإ ايعٚز َ٪طنّٓا  ٕٜٚهػٖٛا,ٚإشا نا

 عًٝٗا ٚي٘ عًٝٗا ١ٜ٫ٚ نإ ي٘ ايكٍٛ ؾُٝا أ٩طنٔ عًٝ٘ ٚٚيٞ عًٝ٘.
قٌ اؽنػتكط ؿن ايؿطٜع١ إٕ ايُٝشن اؽنؿطٚع١ ؿن سٝٓـ٘ أقـٟٛ   ـ إٕ ا٭5

 بايربا٠٤ ا٭ق١ًٝ أٚ ايٝس اسبػ١ٝ أٚ ايعاز٠ ايع١ًُٝ, غٛا٤ تطدض شيو اؽنتساعٝشن
ٖٚٓا ايعاز٠ داض١ٜ بإٔ ايطدٌ ٜٓؿل عًٞ اَطأت٘ ٜٚهػٖٛا,ؾإٕ مل ٜعًِ هلا سذ١ 

 تٓؿل َٓٗا ع٢ً ْؿػٗا أدطٟ ا٭َط عًٞ ايعاز٠.  

 ع٢ً بعض َا اغتسٍ ب٘ ابٔ ت١ُٝٝ باٯتٞ :ٚيهٔ ٜطز 
ـ إٕ قٛيـ٘ إٕ ايعٚز ٫ ٜهًـ باإلؾٗاز;٭ْ٘ َتعصض َطزٚز بأْ٘ َـٔ  1

 ٖٚٛ زاخـٌ بٝتـ٘ بايٓؿكـ١,    اؽنُهٔ ايؿٗاز٠ بايٓؿك١  ٚشيو ٭ٕ ايٓاؽ ٜطْٚ٘,
ؾُٝهٔ إٔ ٜؿٗسٚا بصيو,ٚبٗصا ٜتبشن بط٬ٕ ايكٝاؽ ع٢ً ايؿٗاز٠ بايٛط٤,إش 

 إ٫ اهلل .٫ ٜطًع عًٝ٘ أسس 
ٚبايٓعط ؿن ايكٛيشن ٚأزي١ نٌ َُٓٗا ًْشغ إٔ ايكٍٛ ا٭قطب إصن  ايطأٟ  

  .ايكبٍٛ َا اْت٢ٗ إيٝ٘
ـ ٚأَا قٛيـ٘ إٕ ا٭قٌ عسّ غري ايعٚز ؿن اإلْؿام غـري َػـًِ,٭ٕ   2

 اؽنطأ٠ قس تٓؿل َٔ َاهلا أٚ ٜٓؿل عًٝٗا شٖٚٚا خاقـ١ إشا نـاْٛا ش٣ٚ ٜػـاض,   
 (1)اشبكـ١َٛ ٚايكهـا٤   ٜكبًـٕٛ ايًذـ٤ٛ إصن   ٚع٢ً َػت٣ٛ َٔ ا٭خ٬م,٫ٚ

 َامل ٜكط ايٛاقـع خبـ٬ف َاتـسع٢,    سٝح قبٍٛ قٛهلا َع عنٝٓٗا, ايكٍٛ ا٭ٍٚ,
ؾإٕ ايٛاقع ؿن ٖـصٙ اسبـاٍ    ٚظاٖط ساهلا ايهؿا١ٜ, ٚشيو نإٔ مل ٜهٔ هلا َاٍ,

                                                           
 . 668م  2ؾك٘ ا٭غط٠ عٓس اإلَاّ ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ  ز/ ضبُس بٔ أػنس ايكاحل ـ ز (1)
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 َٚٔ ثِ ؾٝكبٌ قٛيـ٘ َع عنٝٓ٘, ٜٓطل بإٔ َا تٓؿل َٓ٘ ٖٛ َا ٜعطٝ٘ ايعٚز هلا,
ؾإٕ عًـ٢   ع٢ً ٖصا إٔ ايعٚز إشا اَتٓع َٔ أزا٤ ايٓؿك١ هلصا اشب٬ف, ٜٚرتتب

ثِ بعس شيو ٜكطضٖـا   ايكانٞ إٔ ٜؿكٌ بُٝٓٗا ٜٚكه٢ ضنا ٖٛ أقطب يًعسٍ,
 ايكانٞ ع٢ً ايعٚز َٔ دسٜس .

 . ايعٚدشن ؿن قسض ايٓؿك١ فثاْٝا : سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٫ اخت٬
 ع٢ً ايٓشـٛ ايتايٞ: يًعًُا٤ أقٛاٍ ؿن ٖصٙ اؽنػأي١ ْٛضزٖا

ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ ايعٚدشن إٕ  (2) (1)ٖٚٛ ٭نجط اسبٓؿ١ٝ : ايكٍٛ ا٭ٍٚ
اختًؿا ؿن قسض ايٓؿك١,ؾكايت اؽنطأ٠ إْ٘ َٛغط ٚعًٝ٘ ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ,ٚقاٍ ايعٚز 
إْٞ َعػط ٚع٢ًٓ ْؿك١ اؽنعػطٜٔ ٚايكانٞ ٫ ٜعًِ حباي٘,ؾؿٞ ٖصٙ اسباٍ ٜهٕٛ 

 ,ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايكانٞ ٚاشبكاف .ايكٍٛ قٍٛ ايعٚز َع عنٝٓ٘
 ٚشٖـب ضبُس إصن إٕ ايكٍٛ قٍٛ اؽنطأ٠ َع عنٝٓٗا . 

أَا إٕ أقاَت اؽنطأ٠ ايب١ٓٝ ع٢ً ٜػاضٙ قبًت بٝٓتٗا,ٚإٕ أقاَـا غنٝعـّا       
 ايب١ٓٝ,ؾايب١ٓٝ بٝٓتٗا,٭ْٗا َجبت٘,ٚب١ٓٝ ايعٚز ٫ تجبت ؾ٦ٝا .

إصن إٔ ايعٚدشن إٕ تٓاظعـا  ٚشٖبٛا ؾٝ٘  (2)ٖٚٛ يًُايه١ٝ:  ايكٍٛ ايجاْٞ
ؾازع٢ ا٭ٍٚ ٚازعـت ايجـاْٞ اعتـرب ؿن     ؿن عػط ايعٚز ٜٚػطٙ ؿن َس٠ غٝبت٘,

 تكسٜل أسسُٖا ساٍ قسّٚ ايعٚز َٔ ايػؿط  ؾإٕ قسّ َعػطّا ؾكٛيـ٘ بُٝٝٓ٘,
 ٚإ٫ ؾكٛهلا بُٝٝٓٗا.

 ٚضبٌ ايه٬ّ إٕ دٌٗ ساٍ خطٚد٘,ٚإ٫ ػنٌ عًٝ٘ ست٢ ٜتبشن خ٬ؾ٘ .
ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ ايعٚدشن إٕ اختًؿا ؿن قسض  (3)ٖٚٛ يًؿاؾع١ٝ : ايكٍٛ ايجايح

 ايٓؿك١ ٚأزع٢ ايعٚز اإلعػاض ٚزؾـع ْؿكـ١ َعػـط,ٚازعت ايعٚدـ١ ٜػـاضٙ,     

                                                           
 . 411م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز(1)

 . 619م  4, اؽنٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز 41م  15اسباٟٚ ايهبري ـ اؽناٚضز٣ ـ ز(2)

 . 36م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ايهاغا٢ْ ـ ز(3)
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ٚطايبت٘ بٓؿك١ َٛغط,ؾايكٍٛ قٍٛ ايعٚز َـع عنٝٓـ٘ َـامل ٜتشكـل ٜػـاضٙ,٭ٕ      
ا٭قٌ ؿن ايٓاؽ ايعسّ ست٢ ٜٛدس ايٝػاض,ٚ٭ٕ ا٭قٌ بـطا٠٤ ايصَـ١ ستـ٢    

 .ا٫غتشكام  ٜعًِ
ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ ايعٚدشن إٕ اختًؿا ؿن  (1): ٖٚٛ يًشٓاب١ًايكٍٛ ايطابع

قسض ايٓؿك١,ؾازعت اؽنطأ٠ ٜػاضٙ يٝؿطي هلا ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ,ٚأْهط ايعٚز,ؾـإٕ  
 عطف ي٘ َاٍ ؾايكٍٛ قٛهلا,ٚإ٫ ؾايكٍٛ قٛي٘.

 ايطأٟ:
١ً,سٝح ايكٍٛ َٚٔ ٖصٙ اٯضا٤ ظنٌٝ إصن َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب 

قٛهلا إٕ عطف ي٘ َاٍ,ٚإ٫ ؾكٛي٘ بُٝٝٓ٘,٭ٕ ا٭قٌ ؿن ايٓـاؽ ايعـسّ ستـ٢    
 ٜٛدس ايٝػاض,ٚا٭قٌ بطا٠٤ ايص١َ ست٢ ٜعًِ ا٫غتشكام .

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا,ؾإٕ ايكانٞ إشا قه٢ بكٛيـ٘ أٚ بكٛهلا,ؾإْ٘ دنربٙ إشا      
 اَتٓع ع٢ً اغتُطاض ا٭زا٤ سػب َا قه٢ ب٘ .

 . َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ف ايعٚدشن ؿن ٚقت ايتُهشنثايجا:سهِ ا٫
ع٢ً أْ٘ إشا اختًـ ايعٚدـإ ؿن ايـتُهشن    (2)اتؿكت ن١ًُ ايؿكٗا٤     

ؾكاٍ:بٌ َٔ ّٜٛ  ؾكايت نإ شيو َٔ ؾٗط نصا, اؽنٛدب يًٓؿك١ أٚ ؿن ٚقت٘,
ٚبطا٠٤ ايص١َ َٔ  ٭ٕ ا٭قٌ عسّ ايتُهشن, نصا,ؾإٕ ايكٍٛ قٍٛ ايعٚز بُٝٝٓ٘,

ؾـإٕ   ١ ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا إٔ ايعٚز يٛ اَتٓع عٔ ايٓؿكـ١ هلـصا اشبـ٬ف,   ايٓؿك
ٜٚكه٢ بايٓؿك١ ع٢ً سػب قٛي٘,َامل تأت ايعٚد١ بب١ٓٝ  ايكانٞ ٜأخص بكٛيـ٘,

 ؾٝكه٢ هلا . تجبت بٗا قٛهلا,

                                                           
 0 235م  9اؽنػ٢ٓ َع ايؿطح ايهبري ـ ز (1)

,اؽنٗصب 412م  4َٚا بعسٖا ـ ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز 27م 4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز  (2)
 0 234م  9ـ اؽنػ٢ٓ ـ ز 619م 4ـ ز
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ٖصا ٫ٚ ٜع٢ٓ إٔ اَتٓاع ايٓؿك١ عٔ ايعٚدـ١ هلـصا اشبـ٬ف ٜعـس َػـٛغا           
دب١ َٚكطض٠ َا نإ غـبب ٚدٛبٗـا قا٥ُـا    ؾطعٝا,ن٬,بٌ إٕ ْؿك١ ايعٚد١ ٚا

 ٚنصا ؾططٗا,ٖٚٛ ب٬ ؾو َٛدٛز ؿن نٌ قٛض اشب٬ف ايػابل شنطٖا.                              
 .. ٚاهلل أعًِ
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 املطلـــب الجانُ
  (1)رأٔ القانٌن املصزِ يف

 يف االمتناع عن النفقْ التختال  الزًج ن يف تب  النفقْ أً تدرها 
ّ, 1920ع١ َٛاز قـٛاْشن ا٭سـٛاٍ ايؿدكـ١ٝ ايـيت قٓٓـت عـاّ       ضنطاد      

ّ, ًْشغ إٔ ٖصٙ ايكـٛاْشن مل تؿـٌُ عًـ٢ َـاز٠     1985ّ , 1979ّ, 1929
خاق١ تعاجل قه١ٝ اخت٬ف ايعٚدشن ؿن قبض ايٓؿك١ أٚ قسضٖا,ٚإظنا شنـطت  

ّ اشبـام بـبعض أسهـاّ    1929يػـ١ٓ   25( َٔ ايكإْٛ ضقـِ :  19اؽناز٠:)
ّ ,سهــِ 1985يػــ١ٓ  100عسٍ بايكــإْٛ ضقــِ : ا٭ســٛاٍ ايؿدكــ١ٝ,ٚاؽن

اخت٬ف ايعٚدشن ؿن َكساض اؽنٗط,ؾكطضت إٔ ايب١ٓٝ ع٢ً ايعٚد١,ؾإٕ عذعت 
نإ ايكٍٛ يًعٚز بُٝٝٓ٘ إشا ازع٢ َامل ٜكض إٔ ٜهٕٛ َٗطّا ؽنجًٗا عطؾا ؾٝشهِ 

ٚنصيو اسبهِ عٓس ا٫خت٬ف بشن أسس ايعٚدشن ٚٚضث١ اٯخط أٚ  ضنٗط اؽنجٌ,
 ا .بشن ٚضثتٗ

َٚٔ ٖٓا ٌٖ عنهٔ يٓا إٔ ْكٝؼ ا٫خت٬ف ؿن ايكبض,أٚ ؿن قسض ايٓؿك١  
 ع٢ً ا٫خت٬ف ؿن قسض اؽنٗط أّ ٫ ف

ٖٛ إٔ  ًٜٝل بٓا إٔ ْٛنض أَطّا ٖاَا, قبٌ اإلداب١ ع٢ً شيو بٓعِ أ٫ٚ,
ا٫خت٬ف ايص٣ ذنسخ بشن ايعٚدشن بػبب قبض ايٓؿك١ أٚ قسضٖا ٜهـٕٛ ؿن  

ٚبايتـاصن إشا أضازت   بٌ ضؾع اسبهِ إصن ايكانـٞ, ساي١ سسٚخ ْعاع بُٝٓٗا ٚق
ايؿكٌ َٔ احملهُشن احملًٝشن َٔ أٌٖ اشبري, ؾإْ٘ ٜكه٢ ؿن ساي٘ ا٫خت٬ف ؿن 
قبض ايٓؿك١ ضنا عًٝ٘ غايب ايؿك٘ اإلغ٢َ٬,سٝح ايكٍٛ قـٍٛ ايعٚدـ١ َـع    

ٚشيـو ٭ٕ ا٭قـٌ عـسّ ايكـبض,      عنٝٓٗا, َامل ٜكط ايٛاقع خب٬ف َا تسع٢,
سبهِ ؿن ساي١ ا٫خت٬ف ؿن قـسض ايٓؿكـ١ ضنـا اْتٗـ٢ إيٝـ٘ ضأ٣      ٚأٜها ٜهٕٛ ا

                                                           
٭ْ٘ تعطي هلصٙ ايكهـ١ٝ بؿـ٤ٞ َـٔ     ْعطي يط١ٜ٩ ايكإْٛ اؽنكطٟ ؿن ٖصا ايؿإٔ, (1)

 ايتؿكٌٝ زٕٚ غريٙ .
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ايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً سٝح ٜهٕٛ ايكٍٛ قٛهلا إٕ عطف يـ٘ َـاٍ , ٭ٕ ا٭قـٌ    
  .عسّ ايٝػاض ست٢ ٜٛدس

أَا إشا ضؾع اسبهِ إصن ايكانٞ,ؾإْ٘ دنب عًٝ٘ إٔ ٜتأنس َٔ ايعٚز أْـ٘  
  ٘ َـسع٢,ٚشيو ؿن سايـ١    قس مت زؾع ايٓؿك١ إيٝٗا,ٚشيو بطًب ايبٝٓـ١ َٓ٘,٭ْـ

 ؾإٕ عذع ؾايكٍٛ قٛهلا بُٝٝٓٗا,٭ْٗا َسع٢ عًٝ٘ . اخت٬ؾُٗا ؿن ايكبض,
( 16ؾإٕ ايكانٞ ٜطبل اؽناز٠ : ) أَا ؿن ساي١ اخت٬ؾُٗا ؿن قسض ايٓؿك١,

ّ ,ٚاييت تكطض إٔ ْؿك١ ايعٚد١ تكسض حبػب 1929يػ١ٓ  25َٔ ايكإْٛ ضقِ : 
طّا ع٢ً أ٫ تكٌ ايٓؿك١ ؿن ساٍ ايعػط ساٍ ايعٚز ٚقت اغتشكاقٗا ٜػطّا أٚ عػ

 عٔ ايكسض ايص٣ ٜؿٞ حبادتٗا .
ٜٚرتتب عًـ٢ ٖـصا إٔ عًـ٢ ايكانـٞ إٔ ٜتأنـس َـٔ ظـطٚف ايـعٚز         

( َٔ  3,4ٚسايت٘,ؾإٕ نإ َٛظؿا , ٫ٚ َاٍ ي٘ ظاٖط آخط,ؾإٕ ْل اؽنازتشن ) 
ّ اشبام بؿإٔ تعسٌٜ بعض أسهاّ ايٓؿكات,ٚايصٟ 1976يػ١ٓ  62ايكإْٛ 

ّ ,ُٖـا  1976/ 12/8َٔ ازبطٜس٠ ايطمسٝـ١ ؿن   33ٝا ؿن ايعسز : ْؿط ضمس
 ( َا ْك٘ :3ايًصإ ٜطبكإ,ؾكس دا٤ ؿن اؽناز٠ :)

ـ ع٢ً ْبو ْاقط ا٫دتُاعٞ ٚؾا٤ ايسٜٕٛ اؽنػتشك١ يًعٚد١ أٚ اؽنطًك١ 
( َٔ ٖصا ايكإْٛ احملهّٛ ي٘ 1أٚ ا٭بٓا٤ أٚ ايٛايسٜٔ ؾنا ْل عًٝ٘ ؿن اؽناز٠ : )

َٚا ٜسٍ ع٢ً طناّ اإلعـ٬ٕ   ٛض٠ ايتٓؿٝص١ٜ يًشهِ أٚ ا٭َط,ٚقسّ ايك شيو,
ٚشيو َٔ أسس ؾطٚع٘ أٚ َٔ ايٛسس٠ ايتابع١ يٛظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ اييت 

 ٜٚهٕٛ ٚؾا٤ ايبٓو بٗصٙ ايسٜٕٛ ؿن سسٚز إيٝٗا ايبٓو اؽنبايؼ احملهّٛ بٗا,
 اؽنبايؼ اييت ربكل هلصا ايػطي .
كـإْٛ بـاٯتٞ : اغـتجٓا٤ ؾنـا تكـطضٙ      ـ ْٚكت اؽناز٠ ايطابع١ َٔ ٖصا اي

ايكٛاْشن ؿن ؾإٔ اسبذع ع٢ً اؽنطتبات أٚ ا٭دٛض أٚ اؽنعاؾات َٚا ؿن سهُٗا 
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ٜهٕٛ اسبس ا٭قك٢ ؽنا دنٛظ اسبذع عًٝ٘ َٓٗا ٚؾا٤ يـسٜٔ ؾنـا ْـل عًٝـ٘ ؿن     
 ( َٔ ٖصا ايكإْٛ ؿن سسٚز ايٓػب ايتاي١ٝ : 1اؽناز٠:)

أنجط َٔ ٚاسـس٠ ٜـٛظع ٖـصا     يًعٚد١ اؽنطًك١ ٚؿن ساي١ ٚدٛز %25)أ(
 ايكسض بٝٓٗٔ بٓػب١ َا سهِ ب٘ يهٌ َٓٗٔ .           

ي٬بٔ ايٛاسس أٚ أنجط ع٢ً إٔ ٜٛظع بِٝٓٗ بٓػب١ َا سهِ ب٘  %35)ب( 
 يهٌ َِٓٗ .            

 يًعٚد١ أٚ اؽنطًك١ ٚا٫بٔ ايٛاسـس . %40)ز( 
ٚظ ايٓػب١ اييت أٚ أنجط أٚ ايٛايسٜٔ , ٚؿن غنٝع ا٭سٛاٍ ٫ دنٛظ إٔ دبا

 أٜا نإ زٜٔ ايٓؿك١ احملذٛظ َٔ أدً٘ . %40دنٛظ اسبذع عًٝٗا 
ٚأَا إشا نإ غري َٛظـ,ؾع٢ً ايكانٞ قبٌ إٔ ٜكسض عًٝـ٘ ايٓؿكـ١ إٔ   
ٜتعطف سايت٘ بسق٘  ٫ٚ ٜٗتِ باؽنعاٖط,٭ٕ نجريّا َِٓٗ ٜسع٢ خ٬ف ايٛاقع,َٔ 

سّ,أٚ ٜـأتٞ بؿـٗاز٠   أٚ ايعٗٛض ضنعٗـط ايؿكـري اؽنعـ    خ٬ٍ يبؼ ايجٝاب ايطث١,
ؾكط,أٚ ٜأتٞ خبطاب غري َٛثل َٔ ازبُع١ٝ ايعضاع١ٝ بأْـ٘ ؾكـري ٫ عنًـو أ٣    
قطع٘ أضي ظضاع١ٝ,أٚ أْ٘ ٫ ٜعٌُ أٚ ٫ قٓع١ ي٘,إصن غـري شيـو ؾنـا ٜـصاع     
ٜٚؿتٗط ؿن ٚاقع ايٓاؽ,بٌ عًٝ٘ إٔ ٜطغٌ خبريّا إصن ضبٌ إقا١َ ايعٚز َط٠ أٚ 

يو بططٜل ايٓٝاب١ قبٌ عطي ايكه١ٝ اثٓتشن يهؿـ أسٛاٍ ايعٚز,أٚ ٜهٕٛ ش
/ 62:( َٔ ايكإْٛ: ضق5ِاؽناز٠ ضقِ :)يًشهِ,ٚبعس اسبهِ ع٢ً ايعٚز ٜطبل 

ّ اشبام بؿإٔ تعسٌٜ بعض أسهاّ ايٓؿكات ٚاييت دا٤ ؾٝٗا َـا  1976يػ١ٓ 
  : ًٜٞ 
إشا نإ احملهّٛ عًٝ٘ بٓؿك١ ايعٚد١ أٚ اؽنطًك١ أٚ ا٫بٔ أٚ ايٛايسٜٔ غري  

ٚ ا٭دٛض أٚ اؽنعاؾات َٚا ؿن سهُٗا ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜٛزع زٜٔ شٟ اؽنطتبات أ
ايٓؿك١ احملهّٛ ب٘ خعا١ْ بٓو ْاقط ا٫دتُاعٞ أٚ ؾطٚع١ أٚ ٚسـس٠ ايؿـ٦ٕٛ   
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ا٫دتُاع١ٝ ايصٟ ٜتبع ضبٌ إقاَت٘ ؿن أزا٥٘ أ٣ َٓٗا ؿن ا٭غبٛع ا٭ٍٚ َٔ نٌ 
 ؾٗط َت٢ قاّ ايبٓو بايتٓبٝ٘ عًٝ٘ بايٛؾا٤ .

َٔ ٖصا ايكإْٛ أٜهـا : أْـ٘ عًـ٢ بٓـو ْاقـط      (6ْٚكت اؽناز٠ :)    
ا٫دتُاعٞ اغتٝؿا٤ َا قاّ بٛؾا٥٘ َٔ ٜسٕٚ ٚؾكا ٭سهاّ ٖصا ايكإْٛ بططٜل 
اسبذع اإلزاضٟ ع٢ً أَٛاٍ احملهّٛ عًٝ٘ ؿن سـسٚز اؽنبـايؼ اؽنًـعّ بٗـا طبكـا      

ــِ :   ــإْٛ ضق ــاّ ايك ــ١ٓ  308٭سه ــع اإلزاضٟ                       1955/ يػ ــإٔ اسبذ                ّ بؿ
ّ اؽنعسٍ 1929يػ١ٓ  25( َٔ ايكإْٛ ضقِ : ٬ٜٚ19سغ ؾنا غبل إٔ اؽناز٠ : )

ببٝإ سهِ اخت٬ف ايعٚدشن ؿن قسض اؽنٗط مل تطبل ٖٓـا, ٫خـت٬ف    ٚاشباق١
اسبايشن , ٭ٕ ايٓؿك١ أَط ٜتٛقــ عًٝـ٘ زٚاّ اسبٝـا٠ ايعٚدٝـ١,ٚشيو بعهـؼ      

ٓس ا٫خت٬ف,أٚ ازعا٤ ايعٚز َٗطّا ٫ اؽنٗط,ؾه٬ عٔ أْٗا ذنل هلا َٗط اؽنجٌ ع
ٜتٓاغب َع قسضٖا ا٫دتُاعٞ,٫ٚ ٜهٕٛ شيو ؿن ايٓؿك١, ؾعٗـط ايؿـطم بـشن    

                                          اسبايشن .                       
  ..ٚاهلل أعًــِ
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 املبخح الشابع
 يف حله االمتناع عن النفقْ للطالق الزجعٓ أً الباٖن أً املعتدّ من ًفاّ  

 ًاألثز الفقوُ ًالقانٌنُ املرتتب علَى
 املطلـــب األًل    

 يف االمتناع عن النفقْ للطالق الزجعُ أً الباٖن أً املعتدّ يف الفقى اإلسالمُ
دنب إٔ ٜكـ بسا١ٜ ْكٍٛ إٕ ايؿطع اسبهِٝ ٖٛ ايصٟ ٜكطض ا٭سهاّ اييت 

ِٓ ٫دنٛظ ٭سس َٔ ايبؿط إٔ ٜسع٢ يٓؿػـ٘ أغـبابا ٜبٓـ٢     عٓسٖا ايٓاؽ,َٚٔ ث
 عًٝٗا أسهاَا,ٚرنايـ بٗا ؾطع اهلل. 

َٚٔ ٖٓا ؾ٬ دنٛظ يًعٚز إٔ ٜعترب ط٬ق٘ ا٭ٍٚ يعٚدت٘ غببا ؽنٓـع       
ٚأٜها ٫ ٜعس ط٬ق٘ ايجايح يعٚدت٘ اسباٌَ غببا ؽنٓعٗا ايٓؿك١ ؿن ؾرتٙ  ايٓؿك١,

 ٚغري شيو َٔ أغباب ٫ ٜعتربٖا ايؿطع أغاغّا يبٓا٤ ا٭سهاّ . عس٠,اي
 ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإْٓا ْبشن سهِ اؽنعتس٠ َٔ ايط٬م ايطدع٢,     

ٚنصيو ْؿك١ اؽنعتس٠ َٔ ٚؾا٠,ٜٚهٕٛ  ٚنصيو ْؿك١ اؽنعتس٠ َٔ ايط٬م ايبا٥ٔ,
 شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 . طدعـ٢أ ـ سهـِ ْؿك١ اؽنعتس٠ َٔ ايط٬م اي
إشا طًل ايطدٌ اَطأت٘ ط٬قا ضدعّٝا,ؾإْ٘ دنب هلا ايٓؿكـ١ بأقػـاَٗا       

ايج٬ث١:ايطعاّ ٚايهػ٠ٛ ٚايػهٔ,إصن اْكها٤ عستٗا غـٛا٤ ناْـت سـا٬َ أٚ    
,٭ٕ ايط٬م ايطدع٢ ٫ ٜػري ؾ٦ٝا َٔ  (1)سا٬٥,ٖٚصا ضبٌ اتؿام بشن ايؿكٗا٤

ٌ,ٚيٝؼ ي٘ َٔ أثط إ٫ ْكل أسهاّ ايعٚد١ٝ,ؾٗٛ ٫ ٜعٌٜ اؽنًو ٫ٚ ٜطؾع اسب
 عسز ايطًكات اييت عنًهٗا ايعٚز ع٢ً ظٚدت٘ .

                                                           
ٚاشبطٝب ايؿطبٝين  ,62م  15ا٤ ـ اؽناٚضز٣ ؿن اسباٟٚ ايهبري ـ زْكٌ اتؿام ايعًُ (1)

 9, ٚابــٔ قساَــ١ ؿن اؽنػٓــ٢ ٚايؿــطح ايهــبري ـ ز   562م 3ؿن َػٓــ٢ احملتــاز ـ ز 
 .222م
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 : ٚأزي٘ شيو َا ًٜٞ
ٖٔ  :"ـ قاٍ تعاصن 1 ُٗ ٌٗ َي ٫ََٚ َٜٔش  ٤َٕٚ ٖٔ َث٬ََث١َ ُقُط ٔٗ َٔ ٔبَأُْؿٔػ ًَٖكاُت ََٜتَطٖبِك َُُط َٚاِي

ٖٔ ُٜـ٪ِ     ٖٔ ٔإٕ ُنـ ٔٗ َٔ ُ٘ ٔؾـٞ َأِضَسـا ًٓ ًََل اي ََا َخ  َٔ ُِ ّٔ اٯٔخـٔط    َإٔ َِٜهُت ِٛ َٚاِيَٝـ  ٔ٘ ًٓـ ٖٔ ٔباي َٔ
ِٕ َأَضاُزِٚا ٔإِق٬َسّا  ٖٔ ٔؾٞ َشٔيَو ٔإ ٖٔ ٖٔ َأَسٗل ٔبَطزِّ ُٗ   " (1)َُٚبُعَٛيُت

 دٗـ١ ايس٫يـــ١ :
طأ٠ اييت طًكت َط٠ تسٍ اٯٜـ١ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاصن قس قه٢ بإٔ اؽن    

ز نـٌ َُٓٗـا اغـتهُاٍ    ٫ظايت ظٚد١ ٚبعًـٗا أسـل بطزٖـا إٕ أضا   أٚ اثٓتشن
َػري٠ اسبٝا٠ َعا,ٚشيو ضنذطز ايكٍٛ أٚ ايؿعٌ َٔ غري عكس دسٜس َا زاَت 

 0ؿن ايعس٠
ٖٔ     " ـ قاٍ تعاصن : 2 ٔٗ ٖٔ ٔئعـٖسٔت ُٖ ُِّكـٛ ُِ ايَِّػـا٤ َؾَط ًِٖكـُت ٞٗ ٔإَشا َط َٗا ايٖٓٔب َٜا َأٜٗ

ِِ َيا ُتِدٔط َ٘ َضٖبُه ًٖ َٚاٖتُكٛا اي َٔ ٔإٖيا َإٔ ََٚأِسُكٛا اِئعٖس٠َ  ََٚيا َِٜدُطِد  ٖٔ ٔٗ َٔٔ ُبُٝٛٔت  ٖٔ ُٖ ُدٛ
ُ٘ َيا  َِ َِْؿَػ ًَ ٘ٔ َؾَكِس َظ ًٖ ََٔ ََٜتَعٖس ُسُسَٚز اي َٚ  ٔ٘ ًٖ ًَِو ُسُسُٚز اي َٚٔت ََٗب١َِّٕٓ  َِٜأٔتشَن ٔبَؿأسَؿ١ٕ 

َِـطاّ   َ٘ ُِٜشٔسُخ َبِعَس َشٔيـَو َأ ًٖ ٌٖ اي ُٗـ    * َتِسٔضٟ َيَع ًَ َٔ َأَد ًَِػـ ٖٔ  َؾـٔإَشا َب ُٖ َِٔػـُهٛ ٖٔ َؾَأ
َٗاَز٠َ   ُُٛا ايٖؿـ ََٚأٔقٝ  ِِ ُِّٓه  ٍٕ ِٟ َعِس َٚ ُٗٔسٚا َش ََٚأِؾ َُِعُطٕٚف  ٖٔ ٔب ُٖ ِٚ َؾأضُقٛ َُِعُطٕٚف َأ ٔب

ّٔ اِيـِٔخطٔ  ِٛ َٚاِيَٝ  ٔ٘ ًٖ ُٔ ٔباي َٔ ٪ُِٜ َٕ ََٔ َنا  ٔ٘ ِِ َُٜٛعُغ ٔب ٘ٔ َشٔيُه ًٖ إصن قٛيــ٘ تعـاصن :   ...  ٔي
ُ٘ َبِعَس ُعِػ ًٖ ٌُ اي  .  (2)"ٕط ُِٜػطّا َغَِٝذَع

 :  (3)دٗـ١ ايس٫يـ١ َٔ اٯٜات
 أ ـ إٕ ا٭ظٚاز عًِٝٗ إٔ ٜبكٛا عًٝٗٔ ؿن بٝٛتٗٔ .  

 ب ـ إْٗٔ ٫ رنطدٗٔ َٔ بٝٛت أظٚادٗٔ .

                                                           
 0/ غٛض٠ ايبكط٠  228َٔ اٯ١ٜ :  (1)

 / غٛض٠ ايط٬م . 7ـ  1اٯٜات :  (2)

 . 341,  340م  32صبُٛع ايؿتا٣ٚ ـ ابٔ ت١ُٝٝ ـ ز  (3)
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ز ـ إٕ ٭ظٚادٗٔ إَػـانٗٔ بـاؽنعطٚف قبـٌ اْكهـا٤ ا٭دـٌ ٚتـطى        
 اإلَػــاى ؾٝػطسٖٛٔ بإسػـإ . 

 طدعـ١ .ز ـ إؾٗاز ش٣ٚ عسٍ,ٖٚٛ إؾٗاز ع٢ً اي
 .ْؿام عًٝٗا َػتُط ست٢ تهع ػنًٗاٖـ ـ  ايطدع١ٝ إٕ ناْت سا٬َ,ؾاإل

ـ ًٜشـل ايطدعٝـ١ طـ٬م ظٚدٗـا ٚظٗاضٙ,ٚإ٩٬ٜٙ,ؾأؾـب٘ َـا قبـٌ        3
 . (1)ايط٬م
ـ تطخ اؽنطأ٠ َطًكٗا ٜٚطثٗا َت٢ نإ اؽنٛت قبٌ اْكها٤ ايعس٠,غـٛا٤  4

 أنإ ايط٬م ؿن ساٍ ايكش١ أّ ؿن ساٍ َطي اؽنٛت . 
ُطًك١ ط٬قا ضدعٝا غنٝع سكٛم ايعٚد١ غري اؽنطًكـ١,غري أْـ٘ ٫   ـ ي5ً

 قػِ هلا .  
ـ غنٝع ا٭زي١ ايساي١ ع٢ً ٚدٛب ْؿك١ ايعٚدـ١ َـٔ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ     

                . (2)ٚاؽنعكٍٛ ٚاييت غبل شنطٖا ؿن ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ ايبشح ٚاإلغناع,
ٓؿك١ يعٚدتـ٘ ايـيت طًكٗـا    ٜٚرتتب ع٢ً ٖـصا أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز َٔ أزا٤ اي 

ؾإٕ نإ َٛغطّا ٚي٘ َاٍ  ؾإٕ ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜٓعط أَط ايطدٌ, ط٬قا ضدعٝا,
 ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘ . ٚإ٫ ؾإْ٘ ٜؿطي هلا ْؿك١, ؾإْ٘ ٜأَطٙ إٔ ٜٓؿل عًٝٗا, ظاٖط,

نُا غبل ٚشنـط   أَا إٕ نإ َعػطّا ؾإْٗا تكرب عًٝ٘,أٚ تطًب ايؿػذ,
 . (3)ؿن َٛنع٘

 . تٓاع عٔ ْؿكـ١ اؽنـطأ٠ اؽنعتس٠ َـٔ ايط٬م ايبا٥ـٔب ـ سهِ ا٫َ
ست٢ ْكٌ إصن اسبهِ ايؿطعٞ ايصٟ ٜبشن إٕ نإ يًُـطأ٠ اؽنعتـس٠ َـٔ    

 ط٬م با٥ٔ ْؿك١ أّ ٫ ؾإْ٘ ًٜٝل بايبشح إٔ ٜعطي ايتؿكٌٝ اٯتٞ :

                                                           
 .222م  9, ايؿطح ايهبري ٚاؽنػ٢ٓ ـ ز 620م  4اؽنٗصب ـ ايؿرياظٟ ـ ز(1)

 . اْعط ايبشح(2)

 اْعط ايبشح .(3)
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اؽنطأ٠ اؽنطًك١ ط٬قا با٥ٓا إَا إٔ تهٕٛ سا٬َ أٚ سا٬٥,ؾإٕ ناْت سا٬َ 
ؿن ثبٛت سكٗا ؿن ايٓؿك١ جبُٝع أْٛاعٗا,ست٢ تهـع   (1)يؿكٗا٤ؾ٬ خ٬ف بشن ا

 ػنًٗا,ٚشيو يٮزي١ اٯت١ٝ :
َٔ       "ـ قاٍ تعاصن :1 ٖٔ َسٖتـ٢ ََٜهـِع ٔٗ ِٝ ًَـ ٌٕ َؾـَأْٔؿُكٛا َع ُِـ ٖٔ ُأَٚيأت َس َٚٔإٕ ُن
ٖٔ ُٗ ًَ ُِ  . (2)" َس

 دٗـ١ ايس٫يـ١ :
ًٝٗـا ستـ٢   اٯ١ٜ ٚانش١ ايس٫ي١ ؿن إٔ اؽنطًك١ َطًكا ٜػتُط اإلْؿام ع

 تهع ػنًٗا . 
ـ إٕ اسبٌُ ٚيس يًُطًل ؾًٝعَ٘ اإلْؿام عًٝ٘,إ٫ أْ٘ ٫ عنهٓ٘ اإلْؿام 2

 .   (3)عًٝ٘ إ٫ باإلْؿام عًٝٗا  ؾٛدبت نُا ٚدبت أدط٠ ايطناع
,ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؿن ٚدٛب ايػه٢ٓ ٚايٓؿك١ (4)أَا إٕ ناْت سا٬٥

 :ـ هلا ع٢ً ث٬ث١ َصاٖب ْعطي هلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

                                                           
  9, اؽنػٓـ٢ ٚايؿـطح ايهـبري ـ ز     62م  15ضادع اؽناٚضز٣ ؿن اسباٟٚ ايهـبري ـ ز   (1)

 .222م 

 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ  (2)

ـ زاض اؽنعطؾـ١ ـ     433اؽنكسغـٞ ـ م   ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ ـ يبٗا٤ ايسٜٔ عبس ايـطػنٔ    (3)
 .بريٚت

اسبا٥ٌ: ٖٞ اييت قس باْت َٔ ايعٚز بايط٬م ٚمل تهٔ سا٬َ , ٖٚـصا ايطـ٬م أظاٍ     (4)
ِٓ ؾًِ تعس اؽنطأ٠ ذبٌ يًطدٌ إ٫ بعس إٔ  اؽنًو ايجابت بايعٚد١ٝ , ٚضؾع اسبٌ , َٚٔ ث

ٗا ؿن عستٗا سبل تٓهض ظٚدا غريٙ ٜٚطًكٗا أٚ عنٛت عٓٗا ٚتٓتٗٞ َٔ عستٗا , ٚسبػ
ايؿطع ٫ سبل ايعٚز ناؽنتٛؾ٢ عٓٗا , ا٭َط ايصٟ دنعٌ قًتٗا َكطٛع١ بايعٚز طناَا , 
ٚيٝؼ هلا سل اإلضخ يٛ َات ٢ٖٚ ؿن ايعس٠ , نُا أْ٘ يٝؼ ي٘ سل ؿن إضثٗا يٛ َاتت 

 .ؿن ايعس٠



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (551)

,ٚشٖب ؾٝ٘ إصن إٔ اؽنطًك١ ط٬قا با٥ٓا (1): ٖٚٛ ٭ب٢ سٓٝؿ١اؽنصٖب ا٭ٍٚ
ٚناْت سا٬٥ هلا ايٓؿك١ جبُع أقػاَٗا ـ ايطعاّ ٚايهػ٠ٛ ٚايػهٔ,ٚب٘ قاٍ َٔ 

 ـ . ايكشاب١ عُط بٔ اشبطاب, ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز ٚعا٥ؿ١ ـ 
 إٔ اؽنطًكـ١  : ٖٚٛ َصٖب اؽنايهٝـ١ ٚايؿـاؾع١ٝ,ٚشٖبٛا ؾٝـ٘ إصن   اؽنصٖب ايجاْٞ

ط٬قا با٥ٓا ٚناْت سا٬٥ يٝؼ هلا ايٓؿك١ ٚإٕ نإ هلا ايػـه٢ٓ,ٚب٘ قـاٍ َـٔ    
 .      (2)ـ َٚٔ ايؿكٗا٤ ا٭ٚظاعٞ ٚابٔ أب٢ ي٢ًٝ ايكشاب١ ابٔ عباؽ ـ 
: ٖٚٛ َصٖب اسبٓاب١ً ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ اؽنطًك١ ث٬ثا ٫ اؽنصٖب ايجايح

ـ َٚٔ ايؿكٗـا٤    ع٢ً ٚدابط ـ  غه٢ٓ هلا ٫ٚ ْؿك١, ٚب٘ قاٍ َٔ ايكشاب١ 
عطا٤ ٚطاٚٚؽ ٚاسبػٔ ٚعهط١َ ٚإغشام َُٚٝـٕٛ بـٔ َٗطإ,ٚأبـ٢ ثـٛض     

 . (3)ٚايعاٖط١ٜ
ٚإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ آضا٤ ايؿكٗا٤ ؿن ْؿك٘ اؽنطًك١ ايبا٥ٔ اسبا٥ٌ,ؾإْٓا     

ــطأٟ      ــاض اي ــٔ اختٝ ــإشٕ اهلل َ ــتُهٔ ب ــ٢ ْ ــٌ ضأ٣ ست ــ١ ن ــٓعطي ٭زي غ
 تايٞ .اؽندتاض,ٜٚهٕٛ ٖصا ع٢ً ايٓشٛ اي

                                                           
 0 403م  3ؾطح ؾتض ايكسٜط ـ ز (1)

, َٛطأ اإلَاّ َايو ـ   515,  514م  2ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ـ ز  (2)
,  62م  15, اسبـاٟٚ ايهـبري ـ ز    581ـ   580باب َا دا٤ ؿن ْؿك١ اؽنطًك١ ـ م  

 . 561م  3,  َػ٢ٓ احملتاز ـ ز 620م  4اؽنٗصب ـ ز

 .     282م  10, احمل٢ً ز222م  9ايؿطح ايهبري َع اؽنػ٢ٓ ـ ز (3)



 

(551)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

يٓؿكـ١ جبُٝـع   أزي١ ايكا٥ًشن بإٔ اؽنطًكـ١ ايبـا٥ٔ غـري اسباَـٌ هلـا ا     :أ٫ٚ
 . ايطعاّ ٚايهػ٠ٛ ٚايػهٔ  ,أقػاَٗا
ََٚيـا         "ـ قـاٍ تعـاصن :   1  ِِ ُِٚدـٔسُن َِّـٔ  ِٔ َسِٝـُح َغـَهُٓتِ  َٔـ  ٖٔ ُٖ َأِغـٔهُٓٛ

ٌٕ َؾَأ ُِ ٖٔ ُأَٚيأت َس َٚٔإٕ ُن  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ ٖٔ ٔيُتَهُِّكٛا َع ُٖ َٔ ُتَهاٗضٚ ٖٔ َسٖت٢ ََٜهِع ٔٗ ِٝ ًَ ْٔؿُكٛا َع
ٖٔ ُٗ ًَ ُِ   . (1)"َس

 دٗـ١ ايس٫يــ١ :
تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛب ايػهٔ ٚايٓؿك١ يًبا٥ٔ, إش إٔ ٖـصٙ اٯٜـ١   
ــايبٛا٥ٔ زٕٚ إٔ تؿــٌُ أسهــاّ    ــبشن بعــض ا٭سهــاّ اشباقــ١ ب دــا٤ت يت

٭ٕ اؽنطًكات ضدعٝا تكسّ بٝـإ ا٭سهـاّ اشباقـ١ بٗـٔ ؿن أٍٚ      ايطدعٝات,
 ٛض٠ ايط٬م .غ

ٖٔ ُأَٚيـأت   "ٚأٜها ؽنا قاٍ تعاصن : َٚٔإٕ ُن  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ ٖٔ ٔيُتَهُِّكٛا َع ُٖ ََٚيا ُتَهاٗضٚ
 ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ٖٔ َسٖت٢ ََٜهِع ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ؾهأْ٘ ٜؿري إصن إٔ ٖصا ؿن ايبا٥ٔ  ,"َس

إ عـسِٜ  ٚيهـ  إش يٛ ناْت ضدعٝ٘ ؽنا قٝس ايٓؿك١ عًٝٗـا باسبُـٌ,   خبكٛقٗا,
      ؾإْٗا تػتشكٗا غٛا٤ أناْت سا٬٥ أّ سا٬َ . ايتأثري,

 ؾإْ٘ قس ٢ْٗ ٚقٛع ايهطض بٗٔ, ٚإشا قًٓا إٕ اشبطاب ؿن اٯ١ٜ يًبٛا٥ٔ,
 . (2)٫ٚؾو إٔ ا٫َتٓاع َٔ ايٓؿك١ نطاض ٚقس ٢ْٗ عٓ٘,ؾسٍ ع٢ً ٚدٛبٗا هلا

2    ٔ  ـ استذٛا ضنا ض٣ٚ ػناز بٔ أب٢ غًُٝإ عـٔ ايٓدعـٞ: إٔ عُـط بـ
ـ ؽنا بًػ٘ إٔ ؾاط١ُ بٓت قٝؼ قايت: َا دعٌ يٞ ضغٍٛ اهلل ـ  اشبطاب ـ 

                                                           
 غٛض٠ ايط٬م . 6َٔ اٯ١ٜ :  (1)

 . 63م  15ـ زاسباٟٚ ايهبري (2)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (502)

   : ٫ ْسع نتاب ضبٓا ٚغ١ٓ ْبٝٓا يكٍٛ اَـطأ٠   "ـ غه٢ٓ ٫ٚ ْؿك١,قاٍ عُط
 . (1)ـ ٜكٍٛ : هلا ايػه٢ٓ ٚايٓؿك١ يعًٗا غًطت أٚ ْػٝت ـ مسعت ايٓيب ـ 

ٖٔ    ٫َ ":ٚقاٍ تعاصن  ٔٗ َٔـٔ ُبُٝـٛٔت  ٖٔ ُٖ َٔ ٔإٖيـا َإٔ َٜـِأٔتشَن     ُتِدٔطُدٛ ََٚيـا َِٜدـُطِد
ََٗب١َِّٕٓ   . (2)"ٔبَؿأسَؿ١ٕ 

 دٗـ١ ايس٫يـــ١ :
ـ ع٢ً إٔ غـ١ٓ ضغـٍٛ     ٜسٍ قٍٛ أَري اؽن٪َٓشن عُط بٔ اشبطاب ـ  

ـ ؿن اؽنطًك١ ث٬ثا ـ إٔ ٜهٕٛ هلا ايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ,ٖٚصا ْل ـ نصيو  اهلل ـ 
 ايس٫ي١ ع٢ً َا شنط . بشن أَري اؽن٪َٓشن عُط ـ إٔ اٯ١ٜ ٚانش١

٫ٚ ؾو إٔ َا قاي٘ عُط َطؾٛع,إش ايكشابٞ إشا قاٍ:َٔ ايػ١ٓ نـصا,  
نإ َطؾٛعّا, ؾهٝـ إشا نإ ايكا٥ٌ عُط بٔ اشبطاب ٚنٝـ إشا أنس قٛي٘ بإٔ 

 ـ . َٔ شنطٙ َٔ غ١ٓ ضغٍٛ اهلل  ـ 
ـ قس أْهطت ع٢ً َٔ أخـطز ايبـا٥ٔ     ـ إٕ أّ اؽن٪َٓشن عا٥ؿ١ ـ  3

ٓؿك١ ظَٔ ايعس٠,ؾًُا شنط هلا سسٜح ؾاط١ُ قايت: َـا بؿاطُـ١   َٚٓعٗا َٔ اي
ٚقايت أٜها ؽنٔ استر حبـسٜح   ,(3)بٓت قٝؼ خري َٔ إٔ تصنط ٖصا اسبسٜح

ؾاط١ُ: ٫ ٜػطى إٔ تصنط سسٜح ؾاط١ُ, ٚثبت ؿن ايكـشٝششن َـٔ سـسٜح    
 عط٠ٚ أْ٘ قاٍ يعا٥ؿ١: أمل تط٣ إصن ؾ٬ْـ١ بٓـت اسبهـِ طًكٗـا ظٚدٗـا ايبتـ١      

ؾكاٍ: أمل تػُعٞ إصن قٍٛ ؾاط١ُ ؾكايت:أَا  ت ب٦ؼ َا قٓعت,ؾدطدت,ؾكاي
 إْٗا ٫ خري هلا ؿن شنط شيو .

                                                           
 154.153م  4, ظاز اؽنعاز ـ ز 95م  10قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ـ ز (1)

 0/ غٛض٠ ايط٬م 1َٔ اٯ١ٜ :  (2)

 0َٚا بعسٖا  101م  10قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ـ ز (3)



 

(505)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ـ خطٚز ؾاط١ُ بٓت قٝؼ َٔ بٝت َطًكٗا:إٔ اؽنهإ  ٚقس عًًت عا٥ؿ١ ـ 
ـ إٔ ؾاطُـ١ إشا    َٛسـ ؾدٝـ عًٝٗا ٚقس ض٣ٚ عٔ أغـاَ٘ بـٔ ظٜـس ـ     

 . (1)شنطت ي٘ ؾ٦ٝا عٔ غكٛط ْؿك١ ايبا٥ٔ ضَاٖا ضنا ؿن ٜسٙ
ـ قايٛا إٕ ايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ دببإ يًُعتس٠ َٔ ط٬م با٥ٔ,٭ْٗا َعتس٠ 4

 َٔ ط٬م,ؾٛدب إٔ  تهٕٛ هلا ايٓؿك١ نايطدع١ٝ .
ـ قايٛا إٕ ايٓؿك١ دبب هلا ٭ْٗا ضببٛغ١ عٔ ا٭ظٚاز سبك٘, ؾٛدب إٔ 5  

 تهٕٛ هلا ايٓؿك١ نايعٚد١ .
  6 ٘ ــ ــ٘ ســل ٜتهــطض ٚدٛب ؿن ســاٍ  ـــ قــايٛا إٕ ايٓؿكــ١ دبــب هلا;٭ْ

 . (2)ايعٚد١ٝ,ؾٛدب إٔ ٫ ٜػكط بايب١ْٛٓٝ نايػه٢ٓ
أزي٘ ايكا٥ًشن بإٔ اؽنعتس٠ َٔ ط٬م با٥ٔ ٫ دنب هلا ايٓؿك١ ٚإٕ  ثاْٝا :  

 . نإ هلا ايػه٢ٓ
ٖٔ "ـ قاٍ تعاصن :1  ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ٖٔ ُأَٚيأت َس  . (3)" َٚٔإٕ ُن

  دٗـ١ ايس٫يـ١ :
دب ايٓؿك١ يًُبتٛتـ١ بؿـطط اسبٌُ,ؾـسٍ عًـ٢     تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً أْ٘ أٚ

 .  (4)غكٛطٗا بعسّ اسبٌُ
ـ ض٣ٚ َػًِ ٚغريٙ عٔ أب٢ غ١ًُ عبس ايطػنٔ بٔ عٛف عٔ ؾاط١ُ 2  

بٓت قٝؼ,إٔ أبا عُطٚ بٔ سؿل طًكٗا ايبت١ ـ ٖٚٛ غا٥ب ؿن ايؿاّ ؾأضغٌ  
ٚاهلل َايو عًٝـ٘ َـٔ ؾـ٧,ؾذا٤ت إصن     ؾكاٍ: إيٝٗا ٚنًٝ٘ بؿعري ؾػـدطت٘,

                                                           
, قشٝض َػًِ بؿـطح ايٓـٟٛٚ ـ     4664بطقِ :  238م  8قشٝض ايبداضٟ ـ ز  (1)

 0 102م  10ز

نتاب ايط٬م ٚأسهاّ ايعسز ,  209م  3, ز 24,  23م  4ـ زبسا٥ع ايكٓا٥ع   (2)
 0 403م        3ؾطح ؾتض ايكسٜط ـ ز

 0/غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (3)

 0 620م  4, اؽنٗصب ـ ز 63م  15اسباٟٚ ايهبري ـ ز (4)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (500)

ـ ؾصنطت شيو ي٘ ؾكاٍ: يٝؼ يو عًٝ٘ ْؿكـ٘ إ٫ إٔ تهـٕٛ     هلل ـ  ضغٍٛ ا
 . (1)سا٬َ ؾٝٓؿل عًٝٗا ست٢ تهع ػنًٗا

 " (2)إظنا ايٓؿك١ يًيت عنًو ظٚدٗا ضدعتٗا"ٚؿن ضٚا١ٜ أْ٘ قاٍ هلا :  
ؾٛدب إٔ تػـكط   ـ قايٛا:إٕ ايٓؿك١ ٫ دبب هلا,٭ْٗا ظٚد١ٝ ظايت,3 

  .ايٓؿك١ بعٚاهلا نايٛؾا٠
ا:٫ دبب ايٓؿك١ هلا,٭ْٗا با٥ٔ,ؾٛدب إٔ تػكط ْؿكتٗا نػـري  ـ ٚقاي4ٛ

 اؽنسخٍٛ بٗا .
ـ ٚقايٛا:٫ دبب ايٓؿك١ هلا,٭ٕ ايٓؿك١ ؿن َكاب١ً ايتُهشن,ؾإشا ظاٍ ايـتُهشن  5

  (3)غكطت ايٓؿك١
ِٔ َسِٝـُح    "ٚأَا زيٌٝ ثبٛت ايػه٢ٓ هلا ؾكٛي٘ تعاصن :      َٔـ  ٖٔ ُٖ َأِغٔهُٓٛ

ِِ ُِٚدٔسُن  ِّٔ ٌٕ      َغَهُٓتِ  ُِـ ٖٔ ُأَٚيـأت َس َٚٔإٕ ُنـ  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَـ ٖٔ ٔيُتَهُِّكٛا َع ُٖ ََٚيا ُتَهاٗضٚ
ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ٖٔ َسٖت٢ ََٜهِع ٔٗ ِٝ ًَ   " (4) َؾَأْٔؿُكٛا َع

 دٗـ١ ايس٫يــــ١ :
ََٚيـا   "قايٛا إٕ ٖـصٙ اٯٜـ١ ؿن ايبـٛا٥ٔ بـسيٌٝ قٛيـ٘ تعـاصن ؿن اٯٜـ١:         

ِٝ ًَ ٖٔ ٔيُتَهُِّكٛا َع ُٖ ٖٔ ُتَهاٗضٚ ٚقس أٚدب اهلل هلٔ ايػه٢ٓ َطًكّا غٛا٤ أنٔ  "...ٗٔ
 سٛاٌَ أٚ سٛا٥ٌ,ٚعًل ٚدٛب ايٓؿك١ هلٔ باسبٌُ . 

 . أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ اإلْؿام ع٢ً ايبا٥ٔ غري اسباٌَثايجا : 
ـ سسٜح ؾاط١ُ بٔ قٝؼ ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘ إٔ ظٚدٗا طًكٗا ايبت١ ٖٚٛ 1  

ؾكـاٍ:ٚاهلل َايـو عًٝٓـا َـٔ     غا٥ب ؾأضغٌ إيٝٗـا ٚنًٝـ٘ بؿـعري ؾتػـدطت٘     

                                                           
ـ  99.98م  2, َٛطأ َايو ز 100.99م  10قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ـ ز (1)

 طًك١  .باب َا دا٤ ؿن ْؿك١ اؽن

 .     297م  3غٓٔ ايساض قطين ـ ز (2)

 0 63م  15اسباٟٚ ايهبري ـ ز (3)

 / غٛض٠ ايط٬م .6َٔ اٯ١ٜ :  (4)
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ـ ؾصنطت شيو ي٘,ؾكاٍ:يٝؼ يو عًٝ٘ ْؿك٘ ٫ٚ  ؾ٧,ؾذا٤ت ضغٍٛ اهلل ـ 
 . " (1)ٚأَطٖا إٔ تعتس ؿن بٝت أّ ؾطٜو "غه٢ٓ

إظنـا   اْعطٟ ٜابٓـ١ قـٝؼ,  " ـ :  ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ـ  ٚؿن يؿغ آخط,    
يـ٘ عًٝٗـا   ؾإشا مل ٜهـٔ   ايٓؿك١ يًُطأ٠ ع٢ً ظٚدٗا َا ناْت ي٘ عًٝٗا ايطدع١,

 . " (2)ايطدع١ ؾ٬ ْؿك٘ ٫ٚ غه٢ٓ
٭ْـ٘   قٍٛ أػنس بٔ سٓبٌ َٚٔ تابع٘ أقـض ٚأسـر,   قاٍ ابٔ عبس ايرب:

ـ ْكّا قطذنّا ؾأٟ ؾ٧ ٜعاضي ٖصا إ٫ َجً٘ عٔ ايٓيب ـ    ثبت عٔ ايٓيب ـ  
 (3)ـ ايصٟ ٖٛ اؽنبشن عٔ اهلل تعاصن َطازٙ ٫ٚ ؾ٧ ٜسؾع شيو  . 

ٖٔ  "صن:ـ ٚاغتسيٛا بكٍٛ اهلل تعا2   ٔٗ ٖٔ ٔئعٖسٔت ُٖ ُِّكٛ ُِ ايَِّػا٤ َؾَط ًِٖكُت ٞٗ ٔإَشا َط َٗا ايٖٓٔب َأٜٗ
٤ِٕٞ َقِسضّا "إصن إٔ قاٍ تعاصن :"... ِّ َؾ ُ٘ ٔيُه ًٖ ٌَ اي ٚقايٛا : إٕ اييت تعتس  (4)" َقِس َدَع

ؿن َٓعٍ ايعٚد١ٝ ٖٞ اؽنطًك١ خ٬ؾّا ضدعٝـّا,٢ٖٚ ايـيت ٜٓتعـط سـسٚخ أَـط      
إخطاز َٔ يٝؼ يعٚدٗـا   ٚزيت اٯٜات ع٢ً دٛاظ ٖٛ ايطدع١,بايٓػب١ هلا ٚ

 إَػانٗا بعس ايط٬م . 
إٕ ايٓؿك١ تجبت يًعٚد١ َٚٔ ؿن سهُٗا , ؾإشا باْت َٓ٘  "ـ قايٛا :3   

قاضت أدٓب١ٝ سهُٗا سهِ غا٥ط ا٭دٓبٝات , ٚمل ٜبـل إ٫ صبـطز اعتـسازٖا    
ٕ ايٓؿك١ إظنا دبب ؿن َٓ٘,ٚشيو ٫ ٜٛدب هلا ْؿك١ ناؽنٛط٠٤ٛ بؿبٗ٘ أٚ ظ٢ْ,ٚ٭

َكاب١ً ايتُهشن َٔ ا٫غتُتاع,ٖٚصٙ ٫ عنهٔ اغتُتاع٘ بٗـا,ٚ٭ٕ ايٓؿكـ١ يـٛ    
ٚدبت هلا عًٝ٘ ٭دٌ عستٗا يٛدبت يًُتٛؾ٢ عٓٗا َٔ َاي٘,٫ٚ ؾطم بُٝٓٗا 

 . (5)أيبت٘

                                                           
 ,100,  99م  10, ٚقـشٝض َػـًِ ـ ز   369.393م  9قشٝض ايبداضٟ ـ ز  (1)

 0 151م  4ظاز اؽنعاز ـ ز نتاب ايط٬م,

 . 99م  2َٛطأ َايو َع تٜٓٛط اسبٛايو ز (2)

 . 224م  9ح ايهبري ـ ٚاؽنػ٢ٓ ـ زايؿط (3)

 ., غٛض٠ ايط٬م  3,  1اٯٜات :  (4)

 ( 2.   )224.223م  9,اؽنػ٢ٓ ـ ز360م 9اإلْكاف ـ اؽنطزاٟٚ ـ ز(5)
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 َٓاقؿـ١ ا٭زيـــ١ :
٭َٛض أـ ْٛقؿت أزي٘ ايكا٥ًشن بإٔ اؽنبتٛت١ اسبا٥ٌ هلا ايػه٢ٓ ٚايٓؿك١ با   

 (1)اٯت١ٝ
ِٔ َسِٝـُح     "ـ إٕ اغتس٫هلِ باٯ١ٜ ٢ٖٚ قٛيـ٘ تعـاصن :  1   َٔـ  ٖٔ ُٖ َأِغـٔهُٓٛ
٫ ٜسٍ هلِ , ٭ْٗا ٚضزت ؿن إقطاض ايػه٢ٓ هلا ؾكط بسيٌٝ قٛيـ٘    "...َغَهُٓتِ
نُا إٔ آخط اٯ١ٜ ٜؿرتط اسبٌُ يٛدـٛب ايٓؿكـ١    "...  ٫ٚتهاضٖٚٔ"تعاصن:

 ٖٚٛ َا ٫ تكٛيٕٛ ب٘ .
ـ ؾٗٛ َٓكطع,٭ْ٘ ضٚا١ٜ ايٓدعٞ,ٚمل ًٜشل  ػب١ ٭ثط عُط ـ ـ باي2ٓ  
 ـ .  عُط ـ 
ـ ٚع٢ً ؾطي ايتػًِٝ باتكاي٘ ؾإٕ سسٜح ؾاط١ُ بٓـت قـٝؼ أٚصن   3 

َٓ٘,٭ٕ اشبرب ؾٝٗا ٚاضز , ؾهاْت ضنا تهُٓ٘ أخرب , نُا أخص ايؿكٗا٤ ؿن ايتكا٤ 
, " (2)ـ ؾاغتػـًٓا   ؾعًت٘ أْا ٚضغٍٛ اهلل ـ   "اشبتاْشن حبسٜح عا٥ؿ١ ٚقٛهلا :

ٚيٛ اغتسٍ باسبٌُ ع٢ً إٔ ط٬قٗـا ضدعـ٢ ؾأٚدـب هلـا ايٓؿكـ١ ٚايػـه٢ٓ       
ـ ؾًُا عًِ أْ٘ با٥ٔ أغكط ْؿكتٗا ٚأٚدب غهٓاٖا حبسٜح  حبسٜح عُط ـ 

ؾاط١ُ,نُا أقطع ا٭بٝض بٔ ػناٍ ًَض َأضب,ؾًُا قٌٝ ي٘:إْ٘ ناؽنا٤ قاٍ:ؾ٬ 
 " (3)إشٕ

                                                           
 زاض ايبٝإ ايعطبٞ .    187م 1ـ َػًِ ـ ز 80م  1ضٚاٙ ايبداضٟ ؿن ايطٗاض٠ ـ ز (1)

 0 64, 63م  15اسباٟٚ ايهبري ـ ز (2)

,ٚايكك١ أْ٘ قس ٚؾس أبٝض بٔ ػناٍ ع٢ً ضغٍٛ اهلل  350بٞ عبٝس ـ م  ا٭َٛاٍ ٭ (3)
   ٚطًب إٔ ٜكطع٘ اؽنًض ايصٟ ضنأضب,ؾأقطع٘ إٜاٙ ,ؾًُا ٚصن,قاٍ أسس ايكـشاب١:ٜا

ضغٍٛ اهلل إْٞ قس ٚضزت ٖصا اؽنًض ؿن ازبا١ًٖٝ,ٖٚٛ بأضي يٝؼ ؾٝٗا غريٙ َٔ ٚضزٙ 
كطع َجٌ َا٤ ايعٝـٕٛ ٚاٯباض(ؾكـاٍ   َٔ ايٓاؽ أخص,ؾٗٛ َجٌ اؽنا٤ ايعس)أٟ َاز٠ ٫ تٓ

 ؾ٬ إشٕ,ٚضدع ؾُٝا أقطع ب٘ ا٭بٝض بٔ ػناٍ . ايٓيب
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اؽ َـع ايؿـاضم إش اؽنعٓـ٢ ؾٝٗـا     ـ ٚأَا قٝاغِٗ ع٢ً ايطدع١ٝ ؾٗٛ ق4ٝ
ٚغكٛط أسهاّ ايعٚد١ٝ  ٚايبا٥ٔ ؿن سهِ ا٭دٓبٝات يعسّ ايتٛاضخ, ضدعتٗا,

 بُٝٓٗا,ٚأْٗا ضبطَ٘ ٫ ٜكسض ع٢ً ا٫غتُتاع بٗا .
 . 4ـ ٚأَا قٝاغِٗ ع٢ً ايعٚد١ ؾٗٛ قٝاؽ َع ايؿاضم ؽنا قٌٝ ؿن بٓس:5  
إْ٘ ٜؿػس بـاؽنتٛؾ٢  ـ ٚأَا تعًًِٝٗ بأْٗا ضببٛغ١ عٔ ا٭ظٚاز سبك٘ ؾ6  

 عٓٗا ظٚدٗا ٚباؽنٛط٠٤ٛ بايؿب١ٗ.
ـ ٚأَا قٝاغِٗ ع٢ً ايػه٢ٓ ؾٗٛ قٝاؽ َع ايؿاضم أٜها , إشا اؽنع٢ٓ 7  

ــ١     ــاٍ ايعٚدٝ ــتٟٛ ؿن س ــ٘,ٚشيو ٜػ ــشن َا٥ ــٛب ايػــه٢ٓ يتشك ــ٘ ٚد ؾٝ
 ٚبعسٖا,ٚايٓؿك١ ٭دٌ ايتُهشن,ٚشيو ؿن ساٍ ايعٚد١ٝ,ؾدايـ ؽنا بعسٖا.

شن بإٔ اؽنطًك١ ث٬ثا ٫ سل هلا ؿن ايٓؿكـ١ ٫ٚ  ب ـ ْٛقؿت أزي١ ايكا٥ً   
 ايػه٢ٓ باٯتٞ:

 "ـ إٕ اغتس٫هلِ حبسٜح ؾاط١ُ بٓت قٝؼ ٜتعاضي َع قٛي٘ تعاصن :1  
ِِ ُِٚدٔسُن  ِّٔ ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  َٔ  ٖٔ ُٖ ,إش اسبـسٜح ٜكـطض عـسّ ايٓؿكـ١     "(1)َأِغٔهُٓٛ

ٜـ١ ٚاسبـسٜح   ٚايػه٢ٓ َطًكا,ٚاٯ١ٜ تكطض هلـا ايػـه٢ٓ, ٚإشا تعاضنـت اٯ   
 قسَت اٯ١ٜ .

بإٔ سسٜح ؾاط١ُ بٓت قـٝؼ ٫ ٜتعـاضي َـع آٜـ١:      ٚأدٝب عٔ ٖصا
"ِِ ُِٚدٔسُن  ِّٔ ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  َٔ  ٖٔ ُٖ  إشا اسبسٜح ؿن اؽنطًك١ ط٬قّا با٥ّٓا, "َأِغٔهُٓٛ

 ٚاٯ١ٜ ؿن اؽنطًكات ايطدعٝات .
ـ اعرتي ع٢ً سسٜح ؾاط١ُ بأْـ٘ َعـاضي ؽنـا قـض عـٔ اشبًٝؿـ١       2

ـ ٚضٚا١ٜ ؾاط١ُ ٫ تكاّٚ ضٚا١ٜ عُط ٫غُٝا    اؾس عُط بٔ اشبطاب ـايط
 َٚع٘ ظاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ .

                                                           
 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (1)
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٭ْ٘ مل ٜكض عٔ عُط أْـ٘   بأْ٘ ٫ تٛدس َعاضن١, ,ٚأدٝب عٔ ٖصا   
ؾإٕ أػنس أْهطٙ,ٚقاٍ أَا ٖصا  قاٍ: ٫ ْسع نتاب ضبٓا ٚغ١ٓ ْبٝٓا يكٍٛ اَطأ٠,

ٍ اَطأ٠ ,ٖٚصا ٜطزٙ اإلغناع ع٢ً قبٍٛ قـٍٛ  إْ٘ قاٍ:٫ تكبٌ ؿن زٜٓٓا قٛ ؾ٬,
اؽنطأ٠ ؿن ايطٚا١ٜ,ؾكس أخصْا بكٍٛ ؾطٜعــ١ ٖٚـ٢ اَطأ٠,ٚخبـرب عا٥ؿـ١ ٚأظٚاز     

ـ ٚقاض أٌٖ ايعًِ إصن خرب ؾاط١ُ ٖصا ؿن نجري َٔ ا٭سهاّ   ضغٍٛ اهلل ـ 
َجٌ غكٛط اؽنبتٛت١ إشا مل تهٔ سا٬َ,ْٚعط اؽنطأ٠ إصن ايطداٍ,ٚخطب١ ايطدـٌ  

 أخٝ٘ إشا مل تهٔ غهٓت إصن ا٭ٍٚ . ع٢ً خطب١ 
ٚإشا مل ٜكض عٔ عُط أْ٘ قاٍ ٖصا ايكـٍٛ,ؾ٬ تهـٕٛ ٖٓـاى َعاضنـ١     

 يًشسٜح.
ـ ٚاسبذ١  ٚع٢ً ؾطي قشت٘,ؾكس خايؿ٘ قٍٛ ع٢ً ٚابٔ عباؽ ٚدابط ـ 

َعِٗ,ٚإشا تعاضنت ا٭قٛاٍ,ؾإْٗا تػكط,ٜٚبك٢ اسبسٜح سذ١ ع٢ً َـا زٍ  
 عًٝ٘ .

ي ؾكس قاٍ إمساعٌٝ بٔ إغشام:حنٔ ٚع٢ً ؾطي قشت٘ ٚعسّ اؽنعاض
 ْعًِ إٔ عُط ٫ ٜكٍٛ:٫ ْسع نتاب ضبٓا إ٫ ؽنا ٖٛ َٛدٛز ؿن نتاب اهلل تعاصن,

ٖٔ ُأَٚيأت  "ٚايصٟ ؿن ايهتاب إٔ هلا ايٓؿك١ إشا ناْت سا٬َ بكٛي٘ تعاصن: َٚٔإٕ ُن
ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ٖٔ َسٖت٢ ََٜهِع ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ  .  " (1) َس

ا شٚات اسبٛا٥ـٌ ؾـ٬ ٜـسٍ ايهتـاب إ٫ عًـ٢ أْٗـٔ ٫ ْؿكـ١ هلـٔ         ٚأَ
ٚقس ض٣ٚ ايبداضٟ ٚغريٙ عٔ ابٔ عباؽ  ٫ؾرتاط٘ اسبٌُ ؿن ا٭َط باإلْؿام,

ٚقه٢ إٔ ٫ بٝت  ـ بُٝٓٗا, ؾؿطم ضغٍٛ اهلل ـ  ؿن سسٜح اؽنت٬عٓشن قاٍ:
هلـا  ؾًـِ ٜهـٔ    ٚ٭ٕ ٖصٙ ضبط١َ عًٝ٘ ذبطعنا ٫ تعًٜ٘ ايطدعـ١,  هلا ٫ٚ قٛت,

                                                           
 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ : (1)
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ٚتؿاضم ايطدع١ٝ ؾإْٗا ظٚد١ ًٜشكٗا ط٬ق١ ٚظٗاضٙ  غه٢ٓ ٫ٚ ْؿك١ ناؽن٬ع١ٓ,
 . (1) ٚإ٩٬ٜٙ خب٬ف ايبا٥ٔ

ٚشيـو يطعـٔ بعـض     ـ إٕ سسٜح ؾاط١ُ بٓـت قـٝؼ ٫ ذنـتر بـ٘,    3
ؾكس قاٍ غعٝس بٔ اؽنػـٝب ؾٝٗا:تًـو اَـطأ٠ ؾتٓـت      ايكشاب١ ٚايتابعشن ؾٝٗا,

إظنا أخطدـو ٖـصا    :أ٫ تتكشن اهلل ,ـ هلا  ٚقايت عا٥ؿ١ ـ   ايٓاؽ بًػاْٗا,
 . (2)ٚقايت أٜها : إْٗا ناْت ؿن َهإ ٚسـ ٫ ٜكض ايًػإ,

: بإٔ بعض ايؿكٗا٤ ضزٚا ٖصٙ ا٭قٛاٍ , ؾكاٍ َُٕٝٛ  ٚأدٝب عٔ ٖصا
بٔ َٗطإ يػعٝس بٔ اؽنػٝب ؽنا قاٍ : تًو اَطأ٠ ؾتٓت ايٓاؽ بًػـاْٗا: يـ٦ٔ   

ـ َـا ؾتٓـت ايٓـاؽ,ٚإٕ يٓـا ؿن       ناْت إظنا أخصت ضنا أؾتاٖا ضغٍٛ اهلل ـ  
ـ أغ٠ٛ سػ١ٓ,َع أْٗا أسطّ ايٓاؽ عًٝ٘ يٝؼ ي٘ عًٝٗا ضدع١  ضغٍٛ اهلل ـ 

 ٫ٚ بُٝٓٗا َرياخ .
ـ  ٚأَا قٍٛ عا٥ؿ١ إْٗا ناْت ؿن َهإ َٛسـ ٫ ٜكض,ؾإٕ ايٓيب ـ  

عًٌ بػري شيو ؾكاٍ:  ٜا اب١ٓ آٍ قٝؼ إظنا ايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ َا نـإ يعٚدـو   
 ١ .عًٝو ايطدع

ٚيٛ قض َا قايت٘ عا٥ؿ١ أٚ غريٖا َٔ ايتأٌٜٚ,َا استاز عُط ؿن ضزٙ إصن إٔ     
ٜعتصض بأْ٘ قٍٛ اَطأ٠ , ثِ إٕ ؾاط١ُ قاسب١ ايكك١ ٢ٖٚ أعطف بٓؿػٗا ٚساهلا 
قس اْهطت ع٢ً َٔ أْهط عًٝٗا ٚضزت ع٢ً َٔ ضز خربٖا أٚ تأٚيـ٘ خبـ٬ف   

                                                           
 481م  9, ؾتـــض ايباضٟ ز 181م  9,ز225م  9ايؿطح ايهبري ٚاؽنػ٢ٓ ـ ز (1)

 يعطبٞ.ـ زاض ايػس ا36م 13ـ  زاض اؽنعطؾ١ بريٚت ,ز

م  4ـ ابـٔ ايكـِٝ ازبٛظٜـ١ ـ ز      ,ظاز اؽنعاز224م  9ايؿطح ايهبري َع اؽنػين ـ ز  (2)
154. 



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (501)

ٗا ظاٖط اشبرب نُا ؿن غا٥ط ظاٖطٙ,ؾٝذب تكسِٜ قٛهلا ؽنعطؾتٗا بٓؿػٗا,َٚٛاؾكت
 . (1)َا ٖصا غبًٝ٘

ٖـصا ٚايصٟ ٜعٗط يٞ بعس ٖصٙ ا٫عرتانات اييت ٚدٗت سبسٜح ؾاط١ُ 
إش إٔ ضغٍٛ اهلل ـ  أْ٘ سسٜح يٝؼ ؾٝ٘ َا ٜعاضي ايكطإٓ ايهطِٜ, بٓت قٝؼ,
 ;ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٜكطض إٔ ايٓؿكـ١   ٭ْٗا مل تهٔ سا٬َ, ـ مل ٜكطض هلا ايٓؿك١

َٔ "ٌ بكٛي٘ تعاصن: يصٚات اسبُ ٖٔ َسٖت٢ ََٜهِع ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ٖٔ ُأَٚيأت َس َٚٔإٕ ُن
 ٖٔ ُٗ ًَ ُِ  ", ٚأٜها بايٓػب١ سبل ايػه٢ٓ اؽنكطض هلا بايكطإٓ ؿن قٛي٘ تعـاصن : " (2)َس

ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  َٔ  ٖٔ ُٖ ـ نُا ٚنشت بعض  ؾإٕ ضغٍٛ اهلل ـ  "  (3)َأِغٔهُٓٛ
أَطٖا إٔ تعتس ؿن بٝت أّ ؾطٜو,ٚيهٓ٘ ؽنا نإ َٔ ساٍ  ضٚاٜات اسبسٜح أْ٘

أّ ؾطٜو أْ٘ ٜسخٌ عًٝٗا نجري َٔ ايكشاب١ يكها٤ َكاسبِٗ,ؾطأ٣ أْ٘ َـٔ  
اؽنكًش١ ٚزؾع اسبطز عٔ ؾاط١ُ إٔ تعتس ؿن بٝت ابٔ أّ َهتّٛ,إش أْ٘ ضدـٌ  

ؾتتشًٌ ٚقت َا تؿا٤,ٚتهع ثٝابٗا ٚقت َا  أع٫ٚ,٢ُ تهاض بايبكا٤ ؿن بٝت٘,
,٫ٚ ًٜشكٗا ؿن شيو أش٣ , خب٬ف َا يٛ اعتست ؿن بٝت أّ ؾطٜو,سٝح تطٜس

غًٝشكٗا ايهطض ٚاؽنؿك١ َٔ نطٚض٠ َسا١َٚ ايتشؿغ ٚيعّٚ ايػرت خؿ١ٝ إٔ 
 ٜكٝبٗا ْعط أسس اؽنرتززٜٔ ع٢ً بٝت أّ ؾطٜو .

ـ قس قه٢ هلا ضنا قه٢ ب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ,  ٚبصيو ٜهٕٛ ايطغٍٛ ـ 
قه٢ هلا بأْ٘ ٫ ْؿك١ هلا ٫ٚ غـه٢ٓ,ؾٗصا خطـأ ؿن    ـ قس  ٚأَا قٛهلا بأْ٘ ـ  

ـ إش أْٗا قـس ؾُٗـت َـٔ خـ٬ٍ ايتطبٝـل        ايؿِٗ َٓٗا ضنا ؾعً٘ ايطغٍٛ ـ  
ايعًُٞ إٔ اؽنطًك١ تعتس ؿن ايبٝت ايصٟ ناْت تكِٝ ؾٝ٘ عٓس ايط٬م, ٚؽنا أَطٖا 

                                                           
 . 224م  9اؽنػ٢ٓ ـ ابٔ قسا١َ ـ ز (1)

 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (2)

 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (3)



 

(501)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ـ  إٔ تعتس ؿن بٝت ابٔ أّ َهتّٛ ظٓت إٔ ٖصا ْٛعا َٔ ايػرت   ايطغٍٛ ـ  
َـع إٔ     ٚاسبُا١ٜ,ٚيٝؼ تطبٝكا ٭َط اهلل تعاصن,ؿن إٔ ٖصا ايػهٔ سل هلـا,  هلا

إ٫ أْ٘ مل ٜػهٓٗا ؿن ضبـٌ إقاَتٗـا    ـ نإ ٜطبل ا٭َط اإلهلٞ,  ضغٍٛ اهلل ـ  
ٚشيو ؽنا ناْت تتكـ  ٭ْ٘ ٜػتشٌٝ تػهٝٓٗا ؿن بٝت اػنا٥ٗا, ٚقت ايط٬م,

 ب٘ َٔ تطاٍٚ ايًػإ ٚغ٤ٛ اشبًل َع أٌٖ ظٚدٗا .   
ـ إٔ ٜػـهٓٗا عٓـس بعـض      ؾتؿازّٜا يٛقٛع أ٣ َؿه١ً آثط ايطغٍٛ ـ  

 أقاضبٗا ٖٚٛ ابٔ أّ َهتّٛ .
ـ مل ٜهٔ ؾٝ٘ طبايؿـ١ ٭َـط     ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا إٔ َا ؾعً٘ ايطغٍٛ ـ  

 اهلل ؿن ايٓؿك١ يًشٛاٌَ,ٚايػه٢ٓ يًُبتٛت٘ . 
      ٕ ْـصنط   ٚست٢ تتطابل ايكٛض٠ ايٛاقع١ٝ يًشازث١ َع َا شنطْـاٙ,ًٜٝل بٓـا أ

اسبسٜح نُا ضٚاٙ اإلَاّ َػًِ ؿن قشٝش٘,ؾعٔ ؾاطُـ١ بٓـت قـٝؼ إٔ أبـا     
ؾأضغـٌ إيٝٗـا ٚنًٝـ١ بؿـعري      ٖٚـٛ غا٥ـب,   (1)عُطٚ ابٔ سؿل طًكٗا ايبت١

  ـ   ؾذـا٤ت ضغـٍٛ اهلل ـ     ؾكاٍ: ٚاهلل َايو عًٝٓا َٔ ؾ٧, , (2)ؾػدطت٘
ت أّ ؾصنطت شيو ي٘,ؾكاٍ هلا: يٝؼ يو عًٝ٘ ْؿكـ١,ٚأَطٖا إٔ تعتـس ؿن بٝـ   

اعتس٣ ؿن بٝت أّ َهتّٛ,  ,أقشابٞ (3)ثِ قاٍ: إٕ تًو اَطأ٠ ٜػؿاٖا ؾطٜو,
  (5), قايت: ؾًُا سًًت (4)ؾِشْٝينٚإشا سًًت  ؾإْ٘ ضدٌ أع٢ُ تهعشن ثٝابو,

 ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ـ  ,خطباِْٞٗ ُد شنطت ي٘ إٔ َعا١ٜٚ بٔ أب٢ غؿٝإ ٚأبا

                                                           
 .ايبت١ : أ٣ طًكٗا ايطًك١ ايجايج١ اييت تبت ايعك١ُ ٚتكطعٗا (1)

   .طت٘ : أ٣ استكطت٘ ٚاغتكًت٘, ٚنأْٗا ضأت أْٗا تػتشل أنجط ؾنا دا٤ ب٘ ايٛنٌٝؾػد (2)

 .ـ  ٜسخٌ عًٝٗا بعض أقشاب ضغٍٛ اهلل ـ  ٟٜػؿاٖا : أ (3)

 .بصيو ؾأخربٜينؾِش٢ٜٓٝٓ : أ٣  (4)

 .سًًت : أ٣ اْتٗت َٔ قها٤ ايعس٠ (5)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (522)

َعاٜٚـ١ ؾكـعًٛى ٫ َـاٍ    ,ٚأَا  (1)ـ أَا أبٛ دِٗ ؾ٬ ٜهع عكاٙ عٔ عاتك٘
ٞ : ؾهطٖتـ٘,ثِ قـاٍ:   أغا١َ بٔ ظٜس,قايت ٞي٘,أْهش أغـاّ بـٔ ظٜـس     أْهشـ

 . (2)ؾٓهشت٘,ؾذعٌ اهلل تعاصن ؾٝ٘ خريّا ٚاغتبطت ب٘
 الزأِ املختار :

َٔ خ٬ٍ ايٓعط ؿن اٯضا٤ ايػابك١ ؿن َػأي١ ْؿك١ اؽنطًك١ ايبا٥ٔ , ٚأزي١ 
صن اختٝاض َا اْت٢ٗ إيٝ٘ اؽنايهٝـ١  ٚضزت عًٝٗا,أٌَٝ إ اييتنٌ ضأ٣ ٚاؽنٓاقؿات 

ــ٢ َــٔ    ــ٢ يًٝ ــٔ أب ــاؽ َــٔ ايكــشاب١,ٚا٭ٚظاع٢ ٚاب ٚايؿــاؾع١ٝ,ٚابٔ عب
ايؿكٗا٤,سٝح ايكٍٛ بجبٛت ايٓؿك١ يًُطًك١ ايبا٥ٔ إٕ ناْت سا٬َ,ٚبػكٛطٗا 
إٕ ناْت سا٬٥,ٚأٜها بجبٛت ايػه٢ٓ هلا سا٬َ ناْت أٚ غري ساٌَ,ٚشيـو  

١,سٝح أثبتٓـا قـش١ سـسٜح    ػـٓ بٛت٘ باييس٫ي١ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً شيو,ٚث
تطعٔ ؿن قشت٘,ٚقش١ َا زٍ  اييتزٍ عًٝ٘,ٚضززْا غا٥ط ا٭قٛاٍ  ؾاط١ُ َٚا

عًٝ٘,ٚأثبتٓا نصيو إٔ َا زٍ عًٝ٘ اسبسٜح ٫ رنايـ ايكـطإٓ ايهـطِٜ,إش أْـ٘    
ٜكطض ايٓؿكـ١ يًشاٌَ ايبا٥ٔ ; ٭ٕ اسبٌُ ٚيس يًُطًل,ؾًعَ٘ اإلْؿام عًٝ٘,٫ٚ 

  . (3)ٝ٘ إ٫ باإلْؿام عًٝٗا,ؾٛدبت نُا ٚدبت أدط٠ ايطناععنهٔ اإلْؿام عً
ٚأٜها ْعطّا ٭ٕ ؾاط١ُ بٓت قٝؼ مل تهٔ سا٬َ,ؾكس قهـ٢ هلـا بعـسّ    

ٚأٜهـا ٫ دبـب يًبـٛا٥ٔ     , (4)ايٓؿك١,ٚشيو بططٜل َؿّٗٛ اؽندايؿ١ َٔ اٯٜـ١ 

                                                           
َؿٗٛضّا بإٜـصا٤ ْػـا٥٘    ٫ ٜهع عكاٙ ع٢ً عاتك٘ : أ٣ نإ نجري ايػؿط , أٚ أْ٘ نإ (1)

 بايهطب

بػبب ٖـصا اشبـري    ْؿػٞاغتبطت ب٘, أ٣ أْ٘ ؽنا عاٜؿت٘ ٚضأٜت اشبري َٓ٘ , اغتبطت  (2)
اهلل  ضظقينأْا ؾٝ٘ ٚطنٓٝت يٛ إٔ ايٓػا٤ غنٝعا ضظقٛا َجٌ ٖصا ايعٚز ايكاحل نُا  ايصٟ

َٚـا   94م  10ـ ز  ايٟٓٛٚٚاسبسٜح ضٚاٙ َػًِ ـ أْعط قشٝض َػًِ بؿطح   .ب٘ 
 . 1972ٖـ/1392 2عسٖا ـ زاض ايؿهط ـ بريٚت طب

 .ـ زاض اؽنعطؾ١  433ـ م  اؽنكسغٞايعس٠ ؾطح ايعُس٠ ـ  (3)

ٔٓ أ٫ٚت ػنٌ ؾأْؿكٛا عًٝٗٔ ست٢ ٜهعٔ ػنًٗٔ  "قٛي٘ تعاصن : ٖٞاٯ١ٜ  (4) َٔ  "ٚإٕ ن
 ./ غٛض٠ ايط٬م 6اٯ١ٜ: 



 

(525)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 ايط٬م إش إٔ ٖصا ٭ْ٘ بايطًك١ ايجايج١ تٓكطع ق١ً ايعٚز بٗا َطًكا, اسبٛا٥ٌ,
ٚمل ٜبل ي٘ عًٝٗا غ٣ٛ إٔ تعتس , َٚكابٌ سبػٗا ؿن ايعس٠  أظاٍ اؽنًو ٚاسبٌ,

سبك٘ ٚسل ايؿطع ٜػهٓٗا َٔ سٝح ٜػهٔ إتباعّا ٭َط اهلل,سٝح قاٍ تعايـ٢: 
ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  " َٔ  ٖٔ ُٖ   . " (1)َِغٔهُٓٛ

ِٓ ٜجبـت     ٚاٯ١ٜ ٚضزت َطًك١ زٕٚ تكٝٝس حبٌُ أٚ بػـري ػنـٌ,   َٚـٔ ثـ
ٚضزت  اييتإش اٯ١ٜ  دا٤ ؿن ايٓؿك١, ايصٟٚشيو خب٬ف اسبهِ  ع,اسبهِ يًذُٝ

ؿن ايٓؿك١ دا٤ت َكٝس٠ باسبٌُ,ؾٝجبت اسبهِ َع ايٛقــ زٕٚ غريٙ,ٚأٜهـا   
أثبت اسبسٜح َا أثبت٘ ايكطإٓ ايهطِٜ, ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ا٫ختٝاض إٔ ايعٚز إشا 

ؾعًٝٗا إٔ  ٌ,اَتٓع عٔ ْؿك١ َطًكت٘ ايبا٥ٔ اسباٌَ,أٚ ْؿك١ غه٢ٓ ايبا٥ٔ اسبا٥
ٚعًٝ٘ إٔ ٜتدص هلـا ا٭غـباب ايهؿًٝـ١ اؽنٛقـ١ً إصن      تطؾع أَطٖا إصن ايكانٞ,

اغتؿازتٗا َٔ ٖصٙ اسبكٛم , ٚيٛ أز٣ شيو إصن سبػ٘ أٚ تععٜطٙ أٚ َكـازض٠  
غٛا٤ نإ عٔ ططٜل سذع بعض أضقست٘ ايبٓه١ٝ,أٚ دع٤  بعض أَٛاي٘ سبكٗا,

اعتباض شيـو زٜٓـا ؿن شَتـ٘ إٕ    أٚ  َٔ ضاتب٘, أٚ تأدري بعض أ٬َن٘ سباغبٗا,
 .أعػط ٜ٪زٜٗا إيٝٗا َت٢ أٜػـط 

   .ٚاهلل أعًـِ                                                
 

                                                           
 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ : (1)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (520)

 .ـ سهِ ا٫َتٓاع عٔ أزا٤ ْؿك١ اؽنطأ٠ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗاز 
إشا َات ايعٚز ٚطايبت اؽنطأ٠ ايٛضث١ بايٓؿك١ حبذ١ أْٗـا ضببٛغـ١ سبـل    

بايعس٠ , ؾاَتٓع ايٛضث١ حبذ١ اْتٗا٤ اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ ضنٛت ايعٚز,  ظٚدٗا اؽنتٛؿن
قبٌ اسبهِ ْٓعط ساٍ ايعٚد١ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗـا إٕ ناْـت    اسباي١ؾؿٞ ٖصٙ 

 .سا٬٥ أٚ سا٬َ 
 .ـ سهِ ا٫َتٓاع عٔ ْؿك١ اؽنطأ٠ اسبا٥ٌ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا1  

ايبـت بايٓؿكـ١ ؿن   إشا ناْت اؽنطأ٠ اؽنتـٛؿن عٓٗـا ظٚدٗـا سـا٬٥ ٚط         
٭ٕ اؽنٝت ٫  قس اتؿكت ع٢ً أْ٘ ٫ دبب هلا ايٓؿك١, (1)ايعس٠,ؾإٕ ن١ًُ ايؿكٗا٤

اْتٗت ؾٝ٘ اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ بٝٓٗا ٚبشن  ايصٟٜػتشل عًٝ٘ ْؿك١,ؿن شات ايٛقت 
ِٓ ؾ٬ ٚد٘ إلدنابٗا ع٢ً ايٛضث١,٭ٕ ايعس٠ أثط َٔ  اؽنتٛؿن بػبب اؽنٛت, َٚٔ ث

مل ٜهْٛٛا ططؾّا ؾٝ٘,نُا إٔ ايٓؿك١ دبب َكابٌ ايتُهٔ  ١ٚايٛضثآثاض عكس ايعٚاز,
 . (2)َٔ ا٫غتُتاع ٚقس ظاٍ ٖصا باؽنٛت

:ايطعــاّ ٖٞدبــب يعٚدــ١ اؽنتــٛؿن عٓٗــا  ٫ ايــيتٚاؽنــطاز بايٓؿكــ١      
 ٚايهػ٠ٛ,ٚأَا ايػه٢ٓ,ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؿن سهِ ٚدٛبٗا ع٢ً قٛيشن :

ٔ اسبٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؿن أسس َ (3):ٖٚٛ زبُٗٛض ايؿكٗا٤ايكٍٛ ا٭ٍٚ      
أقٛاهلِ ٚاسبٓاب١ً ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن إٔ اؽنطأ٠ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا اسبا٥ٌ ٫سل هلا 

 . ؿن اؽنطايب١ بايػه٢ٓ ست٢ ٚيٛ ناْت ؿن ايعس٠
ـ   ـ   ايـٓيب دا٤ ؾٝـ٘ إٔ   ٚايصٟٚاغتسيٛا حبسٜح ؾاط١ُ بٓت قٝؼ   

ٚؿن يؿغ آخط  "عًٝٗا ايطدع١ إظنا ايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ يًُطأ٠ إشا نإ يعٚدٗا "قاٍ:

                                                           
 0 170م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز ـ 42م 4ز, 210م  3بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز (1)

 0 623م  4اؽنٗصب ـ ز (2)

م  9, اؽنػ٢ٓ ز 624م 4, اؽنٗصب ز 405م 4ؾطح ؾتض ايكسٜط ـ ابٔ اهلُاّ ز (3)
228 . 
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إظنا ايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ يًُطأ٠ ع٢ً ظٚدٗا َا ناْت ي٘ عًٝٗا ضدعـ١ , ؾـإشا مل    "
  ."(1)تهٔ عًٝٗا ضدع١ ؾ٬ ْؿك١ ٫ٚ غه٢ٓ

 ايـيت ؾايعًـٌ   ٚأٜها بططٜل ايكٝاؽ ع٢ً َٓع ْؿك١ ايطعـاّ ٚايهػـ٠ٛ,  
ػـه٢ٓ ٫  ٜٚهاف عًٝٗا:إٔ اي قًٝت ؿن َٓع ْؿك١ ايطعاّ ٚايهػ٠ٛ تكاٍ ٖٓا,

ٚأٜهـا  , (2)٭ْٗا سل دنب َٜٛا بّٝٛ, ؾًِ دبب ؿن عس٠ ايٛؾا٠ نايٓؿكـ١  دبب;
 أٚ ضبعٗا ٚدعٌ باقٝٗا يػا٥ط ايٛضث١, ايرتن١٭ٕ اهلل تعاصن دعٌ يًعٚد١ مثٔ 

ؾٛدب إٔ ٫ تػتشل َٓ٘ أنجط َٔ شيو, ٚ٭ْٗا با٥ٔ َٔ  ٚاؽنػهٔ َٔ ايرتن١,
 . (3)ظٚدٗا ؾأؾبٗت اؽنطًك١ ث٬ثا

رتي ع٢ً اغتس٫هلِ حبسٜح ؾاط١ُ َٔ إٔ ٖٓاى ططقا أخط٣ ٚيهٔ اع
سبسٜح ؾاط١ُ بٝٓت أْٗا سطَت َٔ ايػه٢ٓ يؿط بسا َٓٗا يصاضب١ يػاْٗا َع 

ـ   ٚأٜها إٕ اسبسٜح ؿن غري َٛنع ا٫غتس٫ٍ , إش إٔ ؾاط١ُ ـ   أػنا٥ٗا,
عٓٗا ظٚدٗا  َتٛؾ٢ـ ؾكس ناْت   ناْت َطًك١ ط٬قا با٥ٓا , أَا ايؿطٜع١ ـ  

 .ختًـ اسبهِ ؿن اسبايشن ؾا
ٚشٖبٛا  ,(5)ٚايؿاؾع١ٝ ؿن ا٭ظٗط (4): ٖٚٛ زبُٗٛض اؽنايه١ٝ ايجاْٞايكٍٛ 

ٚقاٍ بعض اؽنايهٝـ١ إٔ   ؾٝ٘ إصن إٔ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا ٜجبت هلا سل ايػه٢ٓ,
عٓٗا ظٚدٗا إشا نإ اؽنػهٔ يعٚدٗا أٚ نإ َػتأدطّا  يًُتٛؾ٢ايػه٢ٓ تجبت 

 :     باٯتٞدطت٘ قبٌ ٚؾات٘ ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو ٚقس أز٣ ظٚدٗا اؽنتٛؿن أ
                                                           

 .غبل ربطدن٘  (1)

 . 624م  4اؽنٗصب ـ ز  (2)

 ـ١,ٚحنب إٔ ْؿري إصن إٔ اسبٓاب١ً شٖبٛا إصن إٔ اؽنطًكـ١ اؽنبتٛتـ  168م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز  (3)
 .اسبا٥ٌ ٫ دبب هلا ايٓؿك١ ٫ٚ ايهػ٠ٛ 

ٞ ساؾـ١ٝ   (4) ٞ ـ زاض ايهتـاب    192م  4ـ ز  اشبطؾـ ـ ايكـاٖط٠ , ٚايطبعـ١     اإلغـ٬َ
 .ٖـ1318عٔ طبع١ بتاضٜذ   َكـٛض٠

 ـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ . 385م 6,ضٚن١ ايطايبشن ـ ز 624م  4اؽنٗصب ـ ز (5)
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ِٗٔ  "أ ـ قاٍ تعاصن :  َٚأد َٚٔق١ّٖٝ يَِّأِظ َٚادّا  َٕ َأِظ َََٜٚصُضٚ  ِِ َُٔٓه  َٕ ِٛ َٖٛؾ َٔ َُٜت َٚاٖئصٜ
َِٝط ٔإِخَطإز  ٍٔ َغ ِٛ  " (1)ََٖتاعّا ٔإَي٢ اِيَش

 دٗــ١ ايس٫يــ١ :
ؽنٔ تٛؿن عٓٗـا ظٚدٗـا    تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاصن دعٌ    

َتاعّا إصن اسبٍٛ بؿطط عسّ اإلخطاز,ٚيهٔ ْػذ بعض اؽنس٠ َٔ ايعاّ ٚبك٢ 
, ؾًٝعّ هلا أدطٙ ايػه٢ٓ َـٔ اؽنتـاع    (2)باقٝٗا ع٢ً ايٛدٛب,٢ٖٚ َس٠ ايعس٠

 ٠ .َسٙ ايعس
ٙ طب ـ ض٣ٚ أقشاب ايػٓٔ عٔ غعٝس بٔ إغشام بٔ نعب بٔ عذ   

ايـت إٕ ايؿطٜعـ١ بٓـت َايـو بـٔ      ٠ قطـ عٔ عُت٘ ظٜٓب بٓت نعب بٔ عذـ 
 أخربتٗا أْٗا دا٤ت إصن ضغٍٛ اهلل ـ ٟ غٓإ,٢ٖٚ أخت أب٢ غعٝس اشبسض

خسض٠ , ؾإٕ ظٚدٗا خطز ؿن طًب عبس ي٘  بينـ ؾػأيت٘ إٔ تطدع إصن أًٖٗا ؿن 
 أبكٛا , ست٢ ناْٛا بططٜل ايكسّٚ سبكِٗ ؾكتًٛٙ, قايت : ؾػـأيت ضغـٍٛ اهلل   

ٞ خسض٠ , ؾإٕ  بين ؿن أًٖٞـ إٔ أضدع إصن    ـ  ؿن َػـهٔ   ٜرتنـين مل  ظٚدـ
ـ :ْعِ,ؾاْكطؾت ست٢ إشا نٓت   عنًه٘,٫ٚ ْؿك١,قايت:ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ـ  

ؿن  اَهجٞـ أٚ أَط بـ٢ ؾٓٛزٜـت يـ٘,ؾكاٍ:     ضغٍٛ اهلل ـ   ْازاْٞؿن اسبذط٠ 
بٝتــو ستــ٢ ٜبًــؼ ايهتــاب أدً٘,قايت:ؾاعتــسزت ؾٝــ٘ أضبعــ١ أؾــٗط        

عٔ شيو ؾأخربتـ٘   ؾػأيينؿإ أضغٌ إصٓن ٚعؿطا,قايت:ؾًُا نإ عجُإ بٔ ع
    (3)ؾاتبع٘ ٚقه٢ ب٘

                                                           
 .      / غٛض٠ ايبكط٠  240َٔ اٯ١ٜ :  (1)

َٚا  387م 6ز ضٚن١ ايطايبشن ,512م 3,َػين احملتاز ز168م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (2)
 بعسٖا.

, نتاب ايط٬م ـ باب اؽنتٛؿن 536م  1سسٜح ؾطٜع١ أخطد٘ أبٛ زاٚز ؿن غٓٓ٘ ـ ز (3)
ـ نتاب ايط٬م ـ باب أٜٔ تعتس    654م  1عٓٗا ظٚدٗا تٓتكٌ, غٓٔ ابٔ َاد١ ـ ز 

ـ نتاب ايط٬م ـ باب عس٠ اؽنتٛؿن    16م  6ـ ز  ايٓػا٥ٞاؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا , غٓٔ 
ـ نتاب ايط٬م ـ باب َكاّ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا  465عٓٗا ظٚدــٗا ,َٛطأ َايو م 

 ـ زاض اسبسٜح . 345م 6ـ ٌْٝ ا٭ٚطاض ز ؿن بٝتٗا ست٢ ذبٌ
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 : دٗـ١ ايس٫يـــ١
ـ أَط ؾطٜع١ بايػه٢ٓ ؿن بٝتٗـا    ؾاسبسٜح ٜسٍ ع٢ً إٔ ضغٍٛ اهلل ـ  

ٚيٛ مل دنب هلا ايػـه٢ٓ,مل ٜهـٔ هلـا إٔ تػـهٔ إ٫      َٔ غري اغت٦صإ ايٛضث١,
  .  (1)بػري إشِْٗبإشِْٗ,نُا أْ٘ يٝؼ هلا إٔ تتكطف ؿن ؾ٧ َٔ َاٍ ظٚدٗا 
عٔ  َعتس٠٭ْٗا  سـ ـ قايٛا : إٕ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا دنب هلا ايػه٢ٓ, 

 . (2)ْهاح قشٝض, ؾٛدب هلا ايػه٢ٓ ناؽنطًك١
ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ايكٍٛ أْ٘ إٕ تعصض اؽنػـهٔ,ٚدب عًـ٢ ايٛضثـ١ إٔ    

ٜهرت٣ ب٘ اؽنػهٔ ع٢ً  ايصٟٜهرتٚا هلا َػهٓا َٔ َاٍ اؽنٝت, ٜٚكسّ ٖصا اؽناٍ 
٭ْ٘ زٜٔ َػتشل ؾٝكسّ,ٚإٕ ظاػنٗا ايػطَا٤ ناضبتِٗ بكسض  ؽنرياخ ٚايٛق١ٝ,ا

 .سكٗا
ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َػهٔ ٫ٚ َاٍ ي٘ , ؾع٢ً ايػًطإ غهٓاٖا ؽنا ؿن عستٗا 

ٚيهٔ اعرتي ع٢ً ٖصا اسبسٜح ؾنـٔ ٜـطٕٚ إٔ اؽنتـٛؿن     (3)َٔ سل اهلل تعاصن
 :باٯتْٞؿك١ هلا ٫ٚ غه٢ٓ  عٓٗا ظٚدٗا ٫

ؾٗصا اسبسٜح ٚإٕ نإ قشٝشا ٚمل ٜأت قسح ؾٝ٘ بؿ٧  :ْٞايؿٛناقاٍ 
أتاٖـا ؾٝٗـا    ايصٟيهٓت غا١ٜ َا ؾٝ٘ أْٗا تعتس ؿن اؽنٓعٍ  إيٝ٘, ا٫يتؿات ٜٓبػٞ

ٚقـس   ٚيٝؼ ؾٝ٘ إٔ غهٓاٖا ؿن َس٠ عس٠ ايٛؾا٠ َٔ َاٍ ايعٚز, ْع٢ ظٚدٗا,
 .ؾكايت ٚيٝؼ اؽنػهٔ ي٘  قطست أْ٘ ٫ َٓعٍ يعٚدٗا,

أْ٘ ٫ زيٝـٌ ؿن اسبـسٜح عًـ٢ إدنـاب ايػـه٢ٓ       ثِ قاٍ:ؾعطؾت بٗصا 
ناْت  ايصٟعٓٗا َٔ َاٍ ظٚدٗا,ٚيهٔ دنب عًٝٗا إٔ تعتس ؿن اؽنٓعٍ  يًُتٛؾ٢

ٜبعس إٔ أدـط٠   ؾٝ٘ عٓس َٛت ظٚدٗا غٛا٤ نإ هلا أٚ يًعٚز أٚ يػريُٖا,٫ٚ
                                                           

 . 168م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (1)

 .624م  4اؽنٗصب ـ ز (2)

 . 169, 168 م 9, اؽنػ٢ٓ ـ ز513م  3َػ٢ٓ احملتاز ـ ز (3)
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 ٜبعس إٔ اؽنٓـعٍ إشا نـإ   ٫ بٌ ٖٛ ايعاٖط,بٌ اؽنٓعٍ إشا نإ يًػري ٫ظ١َ هلا,
ا ؾًٛضثتٗا إٔ ٜطايبٖٛا بايهطا٤,ؾٗصا سهِ تعبس اهلل ب٘ اؽنعتس٠ ٚمل ٜٛدب٘ يعٚدٗ

 .(1)ع٢ً ظٚدٗا
ٚقاٍ ابٔ قساَـ١ َعرتنـا عًـ٢ ا٫غـتس٫ٍ باسبـسٜح عًـ٢ ٚدـٛب        

ـ ؾطٜع١ بايػه٢ٓ ؾكه١ٝ عشن  ـ  ايٓيبايػه٢ٓ يًُعتس٠ َٔ ٚؾا٠ : ٚأَا أَط 
ا٭َـط ٜـسٍ عًـ٢     عًِ إٔ ايٛاضخ ٜأشٕ ؿن شيو, أٚ ٜهٕٛ --ذنتٌُ أْ٘ 

ٚدٛب ايػه٢ٓ عًٝٗا , ٜٚتكٝس شيو باإلَهإ,ٚإشٕ ايـٛاضخ َـٔ غنًـ١ َـا     
  . (2)ب٘ اإلَهإذنكٌ 

 املختــار: الزأِ
َٔ خ٬ٍ َا شنطْا َٔ أقٛاٍ يًؿكٗا٤,ٚأزي١ أٜست نٌ قٍٛ َٚٓاقؿات 

ايصاٖب إصن إٔ اؽنطأ٠ اؽنتٛؿن  ايجاْٞٚضزت ع٢ً بعهٗا أٌَٝ إصن اختٝاض ايكٍٛ 
 ,(3)ظٚدٗا دنب هلا ايػه٢ٓ ؿن َس٠ ايعس٠,سٝح قـش١ سـسٜح ؾطٜعـ١   عٓٗا 
ٖٚٛ ْـل ؿن   "ست٢ ٜبًؼ ايهتاب أدً٘ اَهجٞـ   ـ   ايٓيبقاٍ هلا ؾٝ٘  ايصٟ

َات ظٚدٗا تهٕٛ ؿن ظـطٚف   اييتٚأٜها إٕ اؽنطأ٠  ايس٫ي١ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ,
قـِٝ   ؾه٬ عٔ اؽنٛاغا٠, ٚيٝؼ َٔ قعب١ ذبتاز ؾٝٗا إصن اؽنػاْس٠ ٚاؽنػاعس٠,
َٚتعت٘ ضنتع  قربت ع٢ً ظٚدٗا, اييتاإلغ٬ّ ٫ٚ َٔ َباز٥٘ إٔ تكابٌ اؽنطأ٠ 

ٖٚـٛ   ٤ اجملشــ اؽنباؾـط,  ابٗصا ازبع ٚعاؾت َع٘ ؿن ايؿس٠ ٚايطخا٤, اسبٝا٠,
إصن سح اؽنطأ٠ ع٢ً ايٛؾـا٤   ايساعٞبٌ إٕ اإلغ٬ّ  ايططز َٔ َٓعٍ ايعٚد١ٝ,

                                                           
           ـ زاض اسبسٜح ـ ايكاٖط٠ . 355 م 6ـ ز  ايؿٛناٌْْٞٝ ا٭ٚطاض ـ  (1)

   168م 9اؽنػ٢ٓ ـ ز  (2)

:ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض,ٚايعٌُ عًـ٢ ٖـصا اسبـسٜح    اسبانِ ايطرباْٞ ٚغريٙقاٍ  (3)
ـ ٚغريِٖ,ٚمل ٜطٚا يًُعتس٠ إٔ تٓتكٌ َٔ  ـ  ايٓيبعٓس أنجط أٌٖ ايعًِ َٔ أقشاب 

 .354م  6,ٌْٝ ا٭ٚطاض ز عستٗا تٓكهٞبٝـت ظٚدٗا ست٢ 
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ؿن َٓعٍ ايعٚدٝـ١,أٚ ْكًـٗا ؿن   َٔ بعسٙ ٜكطض بأسك١ٝ بكا٥ٗا  ٙبأ٫ٚزٚبعٚدٗا 
خًؿٗا ظٚدٗا,إشا نإ ٖٓاى اخت٬ف أٚ  اييتَػهٔ بسٌٜ با٭دط٠ َٔ ايرتن١ 

َؿاسٓات َع أٌٖ ايعٚز اؽنتٛؿن,تؿازٜا يٛقٛع ْعاع أنرب بٝٓٗا ٚأ٫ٚزٖا ٚبشن 
 اييت١ ايكطاب١ طأٌٖ ظٚدٗا,ست٢ ٜتِ ايتٛاقٌ بشن ا٭بٓا٤ ٚأًِٖٝٗ,ٚسؿعا يطاب

 .ا ٚتٛآزٖاأَط اهلل بتٛاقًٗ
ش ٜسٍ ايٛاقع ع٢ً إٔ إنصيو عطف ايٓاؽ ايؿه٤٬, ايطأٟٜٚ٪ٜس ٖـصا 

أٌٖ ايعٚز اؽنتٛؿن ٫ ٜؿهطٕٚ ؿن إخطاز اؽنطأ٠ َٔ َػهٓٗا إ٫ بعس اْكها٤ َس٠ 
بٌ ايٛاقع ٜكه٢ ضنـا ٖـٛ أنجـط َـٔ شيـو       ست٢ ٚيٛ نإ ٖٓاى ْعاع, ايعس٠,

 . خاق١ إشا نإ يًُطأ٠ أبٓا٤ َٔ ٖصا ايطدٌ اؽنتٛؿن
ٚأٜها ٫ ٜػًِ قٍٛ َٔ قاٍ: إْٗا ٫ تػتشل ايػـه٢ٓ ٫ْتٗـا٤ اسبٝـا٠    

 ٚشيو ٭ٕ ٖٓـاى سكٛقـا تتعًـل بايرتنـ١,     ايعٚد١ٝ بٝٓٗا ٚبشن ظٚدٗا ضنٛت٘,
برتنـ١ اؽنتـٛؿن    َتعًك١َٚعًّٛ ؾكٗا إٕ اسبكٛم اؽنتعًك١ بايرتن١ تٓؿص باعتباضٖا 

يرتن١ نًٗا , ٫ٚ ؾو ست٢ يٛ اغتٓؿست ا قبٌ تٛظٜعٗا ع٢ً ايٛضث١ ايؿطعٝشن,
ع٢ً اؽنٝت,ٚنًؿ١ دبٗٝعٙ ٚزؾٓ٘, ْٚؿك١ غه٢ٓ  اييتإٔ َٔ ٖصٙ اسبكٛم ايسٜٕٛ 

  . ايعٚد١ ٚغريٖا
ٚؾنا ٜسعِ اختٝاضْا ٖصا,أْ٘ قاٍ ب٘ أَري اؽن٪َٓشن عُط بٔ اشبطاب , ٚعبس 

 .ِٗ أغنعشنضنٞ اهلل عٓٚأقشاب أب٢ سٓٝؿ١ ـ  ٚايجٛضٟ اهلل بٔ َػعٛز,
٫ختٝاض إٔ ايٛضث١ إشا اَتٓعـٛا َـٔ أزا٤ ٖـصا اسبـل     ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ا

يعٚد١ اؽنتٛؿن عٓٗا , ؾإٕ َٔ سكٗا إٔ تعطي أَطٖـا عًـ٢ ايكانـٞ,ٜٚكطض    
ست٢ ٜؿكٌ ؿن ا٭َط ٜٚكٌ بٗا إصن اغـتؿازتٗا َـٔ ٖـصا     ايرتن١ٚقـ تٛظٜع 

 .ٚغ١ًٝ ؾطع١ٝ ٜطاٖا َٓاغب١ هلا بأٟاسبل 
 .ٚاهلل أعًِ              



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (521)

 . ع عٔ أزا٤ ْؿك١ اؽنطأ٠ اسباٌَ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗاسهـِ ا٫َتٓاـ 2
ست٢ ْسضى سهِ ا٫َتٓاع عـٔ أزا٤ ْؿكـ١ اؽنـطأ٠ اسباَـٌ اؽنتـٛؿن عٓٗـا       

ٚشيو  َٔ عسَ٘, ؿن ايٓؿك١ أ٫ٚ آضا٤ ايؿكٗا٤ ؿن أسك١ٝ ٖصٙ اؽنطأ٠ ْبشن ظٚدٗا,
 .يتٛقـ سهِ ا٫َتٓاع ع٢ً إقطاض ايؿاضع ايٓؿك١ هلا

اؽنتـٛؿن عٓٗـا ظٚدٗا,ؾكـس اختًــ ايؿكٗـا٤ ؿن      ٚبايٓػب١ يٓؿك١ اسباٌَ 
 ٚدٛبٗا َٔ عسَ٘ ع٢ً قٛيٝـٔ :

ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن  , (2)عٓ٘ ضٚا١ٜٚأػنس ؿن  (1): ٖٚٛ يًُايه١ٝايكٍٛ ا٭ٍٚ  
ٚضث٘ ظٚدٗا  ايصٟعٓٗا ظٚدٗا َٔ غنٝع اؽناٍ ايٓؿك١ دبب يًشاٌَ اؽنتٛؾ٢ إٔ 

بعشن ٚايؿكٗـا٤,ؾٗٛ  قاٍ بعض ايكشاب١ ٚايتـا  ايطأٟٚبٗصا  ست٢ تهع ػنًٗا,
ٚػناز بـٔ   ٚايؿعيب ٚايٓدعَط٣ٚ عٔ ع٢ً ٚابٔ عُط ٚابٔ َػعٛز ٚؾطٜض 

 . أغنعشن ـ   (3)١أب٢ غًُٝإ ٚاسبػٔ ٚعطا٤ ٚقتاز٠ ٚأبٛ ايعايٝ
ٞ ايكٍٛ       ٚاسبٓابًـ١ ؿن ايطٚاٜـ١    (5)ٚايؿـاؾع١ٝ  (4):ٖٚٛ يًشٓؿٝـ١ ايجـاْ

 عٓٗا ظٚدٗا اسباٌَ, يًُتٛؾ٢, ٚشٖبٛا ؾٝ٘ إصن أْ٘ ٫ ْؿك١ ٫ٚ غه٢ٓ (6)ايجا١ْٝ
 . ـ ـ  (7)ٚبٗصا ايكٍٛ قاٍ ابٔ عباؽ ٚابٔ ايعبري ٚدابط بٔ عبس اهلل
 ٖصا ٚيهٌ قٍٛ زيًٝ٘ ْعطي ي٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

                                                           
 . 330م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز (1)

 . 167م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (2)

, زاض ايػس ايعطبٞ 6894م  اجملًس ايعاؾطـ  ايكططيبازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ  (3)
 . 88,  87م  10احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز

 405 م 4ؾطح ؾتض ايكسٜط ـ ز (4)

 477م 6ايطايبشن ز ١, ضٚن 623م 4اؽنٗصب ز (5)

, ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ ـ 467م  اجملًس ايعاؾط, نؿاف ايكٓاع ,  167م 9اؽنػ٢ٓ ـ ز (6)
 . 433م 

 ./ غٛض٠ ايط٬م 4َٔ اٯ١ٜ :  (7)



 

(521)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 : أزيـ١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ
َٔ     "ـ قاٍ تعاصن : 1  ٖٔ َسٖتـ٢ ََٜهـِع ٔٗ ِٝ ًَـ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ٖٔ ُأَٚيأت َس َٚٔإٕ ُن

 ٖٔ ُٗ ًَ ُِ  " (1)َس
 : دٗـ١ ايس٫يــــ١

تسٍ اٯ١ٜ بعَُٛٗا ع٢ً ٚدٛب ايٓؿك١ ٭٫ٚت ا٭ػناٍ ست٢ ٜهعٔ     
عٓٗا ظٚدٗا أٚ ناْت َطًك١ , ٚشيو نُا ؿن قٛي٘  َتٛؾ٢ػنًٗٔ, غٛا٤ أناْت 

ٖٔ  " :تعايـــ٢ ــ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ٖٔ َإٔ ََٜهــِع ــ ُٗ ًُ ٍٔ َأَد ــا َُ ــاُت اِيَأِس َِٚي عَُٛــا ؿن  " (2)َُٚأ
 . (3)ايكٓؿشن
ـ قايٛا : إْٗا دبب هلا ايٓؿك١,٭ٕ ٚدٛب ايٓؿك١ هلا تكري ضنٓعي١ ايسٜٔ 3

 .اؽنػتشل 
ـ قايٛا:إٕ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا اسباٌَ ساٌَ َٔ ظٚدٗا , ؾهاْت هلا 2

 . (4)ايػه٢ٓ ٚايٓؿك١ ناؽنؿاضق١ اؽنطًك١ َٔ ظٚدٗا
,ٚ٭ْـ٘ سـل تعًـل بطقبتـ٘ ؾـ٬ ٜػـكط٘ َٛتـ٘ نػـا٥ط          (5)ع٢ً ايعٚز اؽنتـٛؿن 

 . (6)كٛماسب
 

                                                           
 . 467م  اجملًس ايعاؾطـ  ايكططيبازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ  (1)

 .ط٬م / غٛض٠ اي6َٔ اٯ١ٜ :  (2)

زاض ايهتـب ايعًُٝـ١ ـ بـريٚت      1ـ ط   613م  3أسهـاّ ايكـطإٓ ـ ازبكـام ز     (3)
1994ّ 

 . 266م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (4)

 . 618م  3أسهاّ ايكطإٓ ـ ازبكام ـ ز (5)

 . 331م  4ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز (6)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (522)

 : ايجاْٞأزيـــ١ ايكٍٛ 
َجٌ أ٫ٚزٙ  سٞـ اْعكس اإلغناع ع٢ً إٔ نٌ َٔ أدرب ع٢ً ْؿكت٘ ٖٚٛ 1

ؾهصيو تػكط عٓ٘ ْؿك١ اسباَـٌ   ا٭طؿاٍ ٚظٚدت٘ ٚٚايسٜ٘ تػكط عٓ٘ ضنٛت٘,
  . (1)َٔ أظٚاد٘ إش َات

ْٚؿك٘ اسباٌَ ٚغهٓاٖا إظنا  ـ  بعس َٛت ايعٚز قس قاض اؽناٍ يًٛضث١,2
٭ْ٘ إٕ نإ يًُٝـت َـرياخ    ,ايٛضث١شٌُ أٚ َٔ أدً٘ ٫ٚ ًٜعّ شيو ٖٛ يً

ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َرياخ مل ًٜعّ ٚاضخ اإلْؿـام  عًـ٢    ؾٓؿك١ اسبٌُ َٔ ْكٝب٘,
 . (2)ػنٌ اَطأت٘,نُا ٫ ًٜعَ٘ شيو بعس اي٫ٛز٠

ـ إٕ ْؿك١ اسبٌُ يٝػت بسٜٔ ثابت ؾتتعًل ضناي٘ بعس َٛت٘,بسيٌٝ أْٗا 3    
 . (3)اض,ؾبإٔ تػكط باؽنٛت أٚصن ٚأسط٣تػكط عٓ٘ باإلعػ

ِٓ يًعٚزـ إٕ اسباٌَ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا ضببٛغ١ سبل ايؿطع ٫ 4 ,َٚٔ ث
 . (4)ؾ٬ دنب عًٝ٘

اٍ ايـتُهشن  ٚقـس ظ  ـ إٕ ايٓؿك١ إظنا دبب يًُـتُهٔ َـٔ ا٫غـتُتاع,   5
 . (5)تػكط باؽنٛت,أٚ بػبب اسبٌُ

 الزأِ املختار :
أَٝـٌ إصن إٔ   َعٓا, اييت١ ؿن اؽنػأي١ َٔ خ٬ٍ َا شنطت َٔ أقٛاٍ ٚأزي

ٖٚٛ داْب  ْؿك١ ايطعاّ ٚايهػا٤ ٫ دبب يًعٚد١ اسباٌَ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا,

                                                           
ايكططيب اجملًس ا٭ٍٚ ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ  ,286, 285م 18ـ زايٟٓٛٚ اجملُٛع  (1)

 زاض ايػس ايعطبٞ. 1081م

 . 266م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (2)

 .ـ زاض ايػس ايعطبٞ 1079اجملًس ا٭ٍٚ مازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ  (3)

ٞ ا٫ختٝاض يتعًٌٝ اؽندتاض ـ عبس اهلل بٔ ضبُٛز بـٔ َـٛزٚز     (4) ـ زاض   9م  4ز اؽنٛقـً
 .اؽنعطؾ١ ـ بريٚت ـ بسٕٚ 

 . 554م  3ـ ز ايؿطبٝينـ اشبطٝب , َػ٢ٓ احملتاز  623م  4اؽنٗصب ـ ز (5)



 

(525)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ٚشيو ٭ْ٘ نُا  َٔ ضأ٣ غنٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اسبٓؿ١ٝ ٚايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ عٔ أػنس,
ِٓ ؾ٬ دنـٛظ إٔ   قاٍ ابٔ سعّ: إٕ َاٍ اؽنٝت يٝؼ ي٘,بٌ قس قاض يػريٙ,َٚٔ ث

اَطأت٘ َـٔ َـاٍ ايػطَـا٤ أٚ َـٔ َـاٍ ايٛضثـ١,أٚ ؾنـا أٚقـ٢ بـ٘          ٜٓؿل ع٢ً 
  . (1)يػريُٖا

ٚأَا ْؿك١ ايػه٢ٓ ؾإْٗا دبب هلا نُا شٖب إصن شيو اؽنايهٝـ١ ٚايطٚاٜـ١   
ـ أَط ايؿطٜع١ إٔ تعتس ؿن َػـهٓٗا,ٚإشا    ـ   ايٓيبايجا١ْٝ ٭ػنس , ٚشيو ٭ٕ 

 اسباَـٌ اؽنتـٛؿن عٓٗـا    ,ؾإْ٘ ٜهـٕٛ أٚصن ؿن ٠َٔ ٚؾااسبا٥ٌ قًٓا ٖصا ؿن اؽنعتس٠ 
 .ظٚدٗا 

اخرتت٘ ٜهٕٛ ؿن ساٍ تكػِٝ ايرتن١ بعـس َـٛت    ايصٟ ايطأٟٖٚصا      
,ؾإْ٘ ٜعٌ ٜٓؿل عًٝٗا ست٢ ٜـتِ تكػـِٝ   ١ايعٚز َباؾط٠,أَا إشا مل تكػِ ايرتن

 . عًٝٗا باإلْؿامايرتن١ ع٢ً ايٛضث١,سؿاظا ع٢ً ٚيسٖا, ٫ٚ ٜتشكل شيو إ٫ 
يػه٢ٓ دبب هلا,٭ٕ شيو أنـطّ حباهلا,ٚٚؾـا٤   ٚأٜها قًٓا إٕ ْؿك١ ا     

ٞ  اييتقاَت ب٘ َع ظٚدٗا,َٚٛاغا٠ يعطٚؾٗا  ايصٟيسٚضٖا  ؾٝٗا,ٚغـ٣ًٛ   ٖـ
عُا ؾكست٘ َٔ أْٝؼ ٚقِٝ,ٚؾٛم شيو إٕ إقطاضٖا ؿن بٝت ايعٚد١ٝ سبشن ٚنع 
اسبٌُ ٜعضع ؿن قًبٗا قٝا١ْ ٖصا اسبٌُ,سٝـح ايكٝـاّ بًٛاظَـ٘ َـٔ ايتػصٜـ١      

دبعً٘ ٜػتكبٌ اسبٝا٠ ؿن قش١ ٚعاؾٝـ١ ٖـصا َـٔ     اييتتا١َ اؽنطًٛب١ ٚايطاس١ اي
َا اغتسٍ ب٘ أقشاب  ايجاْْٞاس١ٝ,َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾكس ضز أقشاب ايكٍٛ 

ٖٔ ُأَٚيـأت    "ايكٍٛ ا٭ٍٚ ؾكايٛا:إٕ َا اغتسيًتِ ب٘ َٔ إٔ قٛي٘ تعاصن: َٚٔإٕ ُنـ
 ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ّ      "(2)َس  "قٛيـ٘ تعـاصن:   قس دـا٤ عاَـّا ؾٝكـاؽ عًـ٢ عُـٛ

 ٍٔ َُا َِٚياُت اِيَأِس ٖٔ  "٭ٕ قٛي٘ تعاصن : غًط نُا عرب ازبكام, " (3)َُٚأ ُٖ َأِغٔهُٓٛ
                                                           

 . 89م  10احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (1)

 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ : (2)

 ./ غٛض٠ ايط٬م4َٔ اٯ١ٜ :  (3)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (520)

 ِِ ُِٚدٔسُن  ِّٔ ِٔ َسُِٝح َغَهُٓتِ  َٚٔإٕ  "يٮظٚاز ٚنصيو قٛي٘ تعاصن: ,خطاب" (1)َٔ
 ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ ٌٕ َؾَأْٔؿُكٛا َع ُِ ٖٔ ُأَٚيأت َس طـاب  هلـِ ,ٚقـس ظاٍ عـِٓٗ اشب    ,خطاب (2)ُن

دنٛظ إٔ ٜهٕٛ شيو خطابا يػري ا٭ظٚاز,ؾًِ تكتض اٯ١ٜ إدناب  باؽنٛت, ٫ٚ
 ." (3)ْؿك١ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا حباٍ

ٚايٓؿك١ خاضد١ عٔ ايٛدٗشن,ؾ٬ دنٛظ إدنابٗـا ؿن َايـ٘ يعـسّ ايػـبب     
دٛب ايٓؿك١,ٚعسّ َاي٘ بعٚاي٘ إصن ايٛضث١,أ٫ تط٣ إٔ ايٓهـاح   ب٘ تعًل ايصٟ

ًَو اؽنٝت قس ظاٍ ٚأَا قـٛهلِ إٕ ايٓؿكـ١ عًٝٗـا تكـري      قس بطٌ باؽنٛت,ٚإٔ
ٜجبت ؿن َرياخ  ايصٟضنٓعي١ ايسٜٔ اؽنػتشل ع٢ً ايعٚز اؽنتٛؿن,ؾريز بإٔ ايسٜٔ 

اؽنتٛؿن,إظنا ٜجبت بأسس ٚدٗشن:إَا إٔ ٜهٕٛ ثابتا ع٢ً اؽنٝت ؿن سٝات٘,أٚ ٜتعًل 
ؾًـِ ٜبـل    ٚدٛب٘ بػبب نإ َٔ اؽنٝت قبٌ َٛت٘,َجٌ ازبٓاٜات,إصن ايٛضثـ١ ف 

  (4) إلدناب ايٓؿك١ ٚد٘,أ٫ تط٣ إٔ غري اسباٌَ ٫ ْؿك١ هلا بٗصٙ ايع١ً ف
كـٛا ايعٚدـ١   بٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ا٫ختٝاض أْ٘ دنب ع٢ً ايٛضثـ١ إٔ ٜ    

ْع٢ ؾٝـ٘ إيٝٗـا خـرب ظٚدٗـا,أٚ      ايصٟاسباٌَ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا ؿن اؽنػهٔ 
ؽنتٛؿن,أٚ ٜعطْٛٗـا أدـطٙ   َػهٔ َؿاب٘ ؿن ساي١ ٚقٛع ْعاع بٝٓٗا ٚبشن عا١ً٥ ا

ضبٌ َجٌ َا ناْت تػهٔ ؾٝ٘ إبإ سٝا٠ ظٚدٗا َٔ اؽناٍ اؽنٛضخ,ٚإشا اَتٓعٛا 
عٔ ذبكٝل سكٗا ؿن ٖصا ازباْب,ؾعًٝٗا إٔ تطؾع أَطٖا إصن ايكانـٞ ٚتطًـب   

 ايرتنـ١ ٚؿن ٖصٙ اسباٍ ٜكه٢ ايكانٞ بٛقــ تٛظٜـع    طنهٝٓٗا َٔ ٖصا اسبل,
ٚدنـربِٖ عًـ٢    ناْت تػهٔ ؾٝـ٘,  ٟيًصست٢ رنطز َٓٗا أدط٠ غهٔ َؿاب٘ 

نـإ ٜػـهٔ    ايصٟأَا إشا مل ٜهٔ ي٘ َاٍ غري ضبٌ ايػهٔ  قه٢ ب٘, تٓؿٝص َا

                                                           
 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (1)

 ./ غٛض٠ ايط٬م 6َٔ اٯ١ٜ :  (2)

 . 618م  3أسهاّ ايكطإٓ ـ ازبكام ـ ز  (3)

 . 618م  3ـ ازبكام ـ زأسهاّ ايكطإٓ  (4)
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ٗا ْٚعُت,ٚإ٫ أٚقـ تٛظٜع بؾٝ٘,ؾإٕ أَهٔ ايتٛؾٝل بٝٓٗا ٚبشن عا١ً٥ ظٚدٗا ؾ
ناْت تعٝـ ؾٝ٘ َع  ايصٟؿن اؽنػهٔ  َػتُط٠ايعس٠, ٚتبك٢  تٓتٗٞايرتن١ ست٢ 

 .ظٚدٗا اؽنتٛؿن
ا إشا نإ اؽنػهٔ َ٪دطّا,ؾإٕ نإ ايعٚز اؽنتٛؿن قس زؾع أدطت٘ إصن أَ   

ايعس٠ , أَـا إشا مل ٜـسؾع    تٓتٗٞسشن اْتٗا٤ ايعس٠ , ؾٗصا ٖٛ ضبٌ سبػٗا ست٢ 
قه٢ با٭دط٠ َٔ َـاٍ اؽنتـٛؿن,ٚإ٫   َاٍ ٚناْت ا٭دط٠ َ٪د١ً,ؾإٕ نإ ي٘ 

َٔ دبب عًٝ٘  ؾأدط٠ ايػهٔ َٔ َاهلا إٕ نإ هلا َاٍ,ٚإ٫ ؾأدطٙ ايػهٔ ع٢ً
              .  (1)ْؿكتٗا

 ..ٚاهلل أعًـِ 
 

                                                           
, ا٭ّ ـ   137م  17, اجملُـٛع ؾـطح اؽنٗـصب ـ ز     33م  4بسا٥ع ايكـٓا٥ع ـ ز   (1)

ع٢ً ايؿـطح ايهـبري ـ     ايسغٛقٞساؾ١ٝ  ـ زاض ايػس ايعطبٞ ,328م 5ـ ز  ايؿاؾعٞ
 9, اؽنػ٢ٓ ـ ز 246, قٛاْشن ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ابٔ دع٣ ـ م  586,  582م  2ز

 . 170م 



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (522)

 املطلب الجانُ 
 املعتدّرأٔ القانٌن يف حله االمتناع عن نفقْ يف 

اشبام بأسهاّ  1920يػ١ٓ  25/ َٔ ايكإْٛ ضقِ : 2ـ ْكت اؽناز٠ : 
يػ١ٓ  100ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ :  ايٓؿك١ ٚبعض َػا٥ٌ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ,

تعترب زٜٓـا َـٔ ٚقـت اَتٓـاع      ,ايٓؿك١ اييت تػتشكٗا اؽنطًك١إٔ ّ ع٢ً 1985
ايعٚز عٔ اإلْؿام َع ٚدٛب٘,ب٬ تٛقـ ع٢ً قها٤ أٚ تـطاي َُٓٗـا , ٫ٚ   

 .ٜػكط ٖصا ايسٜٔ إ٫ با٭زا٤ أٚ اإلبطا٤ 
ـ ْٚكت اؽناز٠ ايػازغ١ َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً إٔ تطًٝل ايكانٞ يعسّ 

ع ظٚدتـ٘ إشا ثبـت ٜػـاضٙ أٚ اغـتعس     اإلْؿام ٜكع ضدعٝا, ٚيًعٚز إٔ ٜطادـ 
أٚ مل ٜػـتعس يإلْؿـام مل تكـض     ؾإشا مل ٜجبـت ٜػـاضٙ,   يإلْؿام ؿن أثٓا٤ ايعس٠,

 .ايطدع١
ّ ع٢ً أْـ٘ ٫  1929يػ١ٓ  25/ َٔ ايكإْٛ ضقِ:17ـ ْٚكت اؽناز٠ :

 تػُع ايسع٣ٛ بٓؿك١ عس٠ ؽنس٠ تعٜس عٔ غ١ٓ َٔ تـاضٜذ ايط٬م,نُـا أْـ٘ ٫   
اإلضخ بػبب ايعٚد١ٝ ؽنطًك١ تٛؿن ظٚدٗا بعس غ١ٓ  تػُع عٓس اإلْهاض زع٣ٛ

 .َٔ تاضٜذ ايط٬م 
ّ 1979يػـ١ٓ   44/ َهـطض َـٔ ايكـإْٛ ضقـِ :     18ـ ْٚكت اؽناز٠ :

اشبام بتعسٌٜ بعض أسهاّ قـٛاْشن ا٭سـٛاٍ ايؿدكـ١ٝ,ع٢ً إٔ ايعٚدـ١     
اؽنسخٍٛ بٗا ؿن ظٚاز قشٝض إشا طًكٗا ظٚدٗا بسٕٚ ضناٖا ٫ٚ بػبب َٔ 

ٛم ْؿك١ عستٗا َتع١ تكسض بٓؿك١ غٓتشن ع٢ً ا٭قٌ, ٚضنطاعـا٠  قبًٗا تػتشل ؾ
ٚظطٚف ايط٬م َٚس٠ ايعٚد١ٝ,ٚدنٛظ إٔ ٜطخل  ساٍ اؽنطًل ٜػطّا أٚ عػطّا,

 .يًُطًل ؿن غساز ٖصٙ اؽنتع١ ع٢ً أقػاط 
تٓاٍٚ بايبٝإ سهِ ايٓؿكـ١   اؽنكط٬ٜٟٚسغ َٔ ٖصٙ اؽنٛاز إٔ ايكإْٛ 

ٚؾـاٙ, ؾكـطض سـل ايٓؿكـ١ يًُعتـس٠ َـٔ       يًُعتس٠ َٔ ط٬م زٕٚ اؽنعتس٠ َـٔ  
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طـ٬م,ٚاعتربٖا زٜٓا َكسَّا ع٢ً غا٥ط ايسٜٕٛ ؿن سـاٍ اَتٓـاع ظٚدٗـا عـٔ     
ٚأطًل ايكإْٛ ٚدٛبٗا ؿن ساٍ ٚقٛع ايط٬م غٛا٤ نـإ ضدعٝـّا أٚ    ا٭زا٤,

ٚمل ٜكـطض     ـ   ٖٚصا َا اْت٢ٗ إيٝ٘ أبٛ سٓٝؿ١ ـ   با٥ٓا,سا٬َ أٚ غري ساٌَ,
ع٬ُ ضنا اْت٢ٗ إيٝ٘ عا١َ ايؿكٗا٤, ٚإٕ  تس٠ َٔ ٚؾاٙ َطًكا,ايكإْٛ ايٓؿك١ يًُع

عٓٗا ظٚدٗا سـل   يًُتٛؾ٢نإ ايبعض نايؿاؾع١ٝ ؿن ا٭ظٗط ٚاؽنايه١ٝ أثبتٛا 
,ٚإٕ نٓاقس اخرتْاٙ ؽنا ي٘ َٔ ايطأٟايػه٢ٓ ؾكط,ٚيهٔ ايكإْٛ مل ٜأخص بٗصا 

 .ؿن ٚاقع سٝا٠ ايعٚد١ ٚأ٫ٚزٖا ٚأٌٖ اؽنتٛؿن  إدنابٞتأثري 
 ٚاهلل أعًِ..                                                                           
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 املبخح الجامن
  (2)أً الظوار (1)حله االمتناع عن أدإ النفقْ الزًجَْ باإلٍالٕيف 

 املرتتب علَى الفقوًُاألثز 
اضتبطـت بـ٘    ايـيت دت٘ إشا سًـ ايعٚز باهلل أٚ بكؿ١ َٔ قؿات٘ ع٢ً ظٚ    

بعكس ْهاح قشٝض ع٢ً أ٫ ٜطأٖا أنجط َٔ أضبع١ أؾٗط ع٢ً َا شٖـب إيٝـ٘   
ـ َـٔ    َٔ اؽنايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓابًـ١ ٚابـٔ عبـاؽ ـ      (3)غنٗٛض ايؿكٗا٤

ٞ َٚٔ ايتابعشن طاٚٚؽ ٚغعٝس بٔ دـبري,َٚٔ ايعًُـا٤    ايكشاب١,  ا٭ٚظاعـ

                                                           
اإل٤٬ٜ بأْ٘:سًـ ظٚز ٜكض ط٬ق٘ ع٢ً ا٫َتٓاع َٔ ٚط٤ ظٚدتـ٘   عطف ايؿاؾع١ٝ (1)

َطًكا أٚ ؾٛم أضبع١ أؾٗط غٛا٤ نإ سايؿـا بـاهلل أّ بكـؿ١ َـٔ قـؿات٘ أّ بـايُٝشن       
 . ـ  ط زاض ايؿهط 436م  3ز احملتاز َػ٢ٓ 0بايط٬م

ى اسبٓاب١ً بأْ٘:سًـ ظٚز عنهٓ٘ ازبُاع باهلل تعاصن أٚ بكؿ١ َٔ قـؿات٘ عًـ٢ تـط    ٘ٚعطؾ 
ٚط٤ اَطأت٘ اؽنُهٔ غناعٗا , ٚيٛ نإ اسبًـ قبٌ ايسخٍٛ َطًكا,أٚ أنجط َٔ أضبعـ١  

 0 406م  5أؾٗط أٚ ٜٜٓٛٗا نؿاف ايكٓاع ـ ز

(2)   ٚ  عطف اسبٓؿ١ٝ ايعٗاض بأْ٘ : تؿبٝ٘ اؽنػًِ ظٚدت٘ أٚ َا ٜعرب ب٘ عٓٗا َـٔ أعهـا٥ٗا أ
, ضز احملتـاض   245م  4ؾطح ؾتض ايكـسٜط ـ ز   0دع٤ّا ؾا٥عا َٓ٘ ضنشط١َ عًٝ٘ تأبٝسّا

 ـ زاض ايؿهط. 512.511م 3ز
ٚعطف اؽنايه١ٝ ايعٗاض بأْ٘ : تؿبٝ٘ اؽنػًِ اؽنهًـ َٔ ذبٌ َٔ ظٚدـ١ أٚ أَـ١ أٚ دعأٖـا    

َـع   ايؿـطح ايكـػري   0تعًٝكا أٚ َكٝسّا بٛقت  نإ ضنشط١َ عًٝ٘ أٚ بعٗط أدٓب١ٝ ٚإٕ
 . 483م  1ـ ز بًػ١ ايػايو

ايعٚز اؽنػًِ ظٚدت٘ بأَ٘ أٚ ضنـٔ ذبـطّ عًٝـ٘ عًـ٢      ٚعطف ايؿاؾع١ٝ ايعٗاض بأْ٘ : تؿبٝ٘
  . 448م  3ـ ز احملتازَػ٢ٓ  0 ايعٚد١ٝايتأبٝس قكسّا إصن سطَاْٗا َٔ َتع٘ 

ـ ازبُٗٛض ٖٚٛ َا شنط ؿن قسض 1اختًـ ايؿكٗا٤ ؿن َس٠ اإل٤٬ٜ ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ :  (3)
ضادع إصن إٔ  0 ّاسٓٝؿ١ شٖب إصن إٔ َس٠ اإل٤٬ٜ أضبع١ أؾٗط ؾكاعس ـ أب2ٛايكؿش١ 

ـ ٚشٖب ايعاٖطٜـ١ إصن أْـ٘ ٫ تكـسٜط ٭قـٌ َـس٠      3َس٠ اإل٤٬ٜ أضبع١ أؾٗط ؾكاعسا 
اجملًـس ا٭ٍٚ  ـ   ايكـططيب ضادع ع٢ً ايرتتٝب اؽنصنٛض ٯضا٤ ايؿكٗـا٤: تؿػـري   0اإل٤٬ٜ

 4,ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ ز  ـ َهتب١ اإلعنا120ٕ م  2, بسا١ٜ اجملتٗس ـ ز  11017م
أسهاّ ايكطإٓ ـ  0 87م  4, ظاز اؽنعاز ـ ز 436م  3ـ ز زاحملتا, َػ٢ٓ 198م 

 . 178م  9, احمل٢ً ـ ز 235م  3, بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز 46م  2ازبكام ـ ز
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٫ ٜكطب ؾٝٗا ظٚدت٘  اييتاؽنس٠ ؾٌٗ ؿن ٖصٙ  بأْ٘ َٛصن, ٚأب٢ ثٛض ٚأب٢ عبٝس,
ٚأٜها  ٜكطبٗا أّ ٫ ف ٫ ٘ حبذ١ أْ٘تذنل ي٘ ؾٝٗا إٔ عنتٓع عٔ أزا٤ ايٓؿك١ يعٚد

ٞ أْت ع٢ً نعٗط  إشا ظاٖط ايعٚز ظٚدت٘ ؾكاٍ هلا: ٚنـإ بايػـا عـاق٬     ,أَـ
طبتاضّا,٢ٖٚ ظٚد١ ي٘ بعكس ْهاح قشٝض ؾطعّا,٫ٚظايت ايعٚد١ٝ قا١ُ٥ بُٝٓٗا 

ايعٗاض, ؾؿٞ ٖصٙ اسباي١ ٜهٕٛ ايعٗاض قشٝشّا ٚترتتب آثاضٙ  عٓس ايٓطل بًؿغ
 :  اٯتٞتتُجٌ ؿن  اييت

ـ سط١َ إتٝإ ايعٚد١ ست٢ ٜهؿط نؿاض٠ ايعٗاض ع٢ً َا شٖب إيٝ٘  1
َُا َقاُيٛا  "يكٛي٘ تعايـ٢: ,(1)ازبُٗٛض َٕ ٔي ِٖ َُٜعُٛزٚ ِِ ُث ٔٗ َٔٔ َِّػا٥ٔ  َٕ ُٖٔطٚ َٔ َُٜعا َٚاٖئصٜ

َُاٖغا َؾَتِشٔطُٜط َضَقَب ٌٔ َإٔ ََٜت ِّٔ َقِب  ١ٕ"(2) 
 .ـ ٚدٛب ايهؿاض٠ بايعـٛز2  

ؾبعس ثبٛت سهِ ايعٗاض ذنطّ عًٝ٘ إٔ دناَع ظٚدت٘ ست٢ ٜهؿط بعتـل  
ؾإٕ مل دنس ؾكٝاّ ؾٗطٜٔ َتتابعشن,ؾإٕ مل ٜكسض ع٢ً ايكٝاّ ؾإطعاّ غتشن  ضقب١,

ايٓؿك١ بسع٣ٛ  َػهٝٓا,ٚقبٌ أزا٤ ايهؿاض٠, ٌٖ دنٛظ ي٘ ؾطعّا إٔ عنتٓع عٔ أزا٤
 أْ٘ ٫ ٜتُهٔ ؾطعّا َٔ إتٝاْٗا أّ ٫ف  

ؿن ساي١ اَتٓاع ايعٚز عٔ أزا٤ ايٓؿكـ١ يعٚدتـ٘    ايؿطعٞٚيبٝإ اسبهِ 
بسع٣ٛ أْ٘ ٫ ٜتُهٔ َٔ ٚط٦ٗا باإل٤٬ٜ أٚ بايعٗـاض ْكـٍٛ : اتؿكـت نًُـ١     

ع٢ً إٔ ايعٚز يٛ آصن َٔ ظٚدت٘ أٚ ظاٖط َٓٗا ؾًٗا ايٓؿك١ َس٠ عسّ  (3)ايؿكٗا٤

                                                           
ذنٌ يًعٚز اؽنعاٖط إٔ دنـاَع ظٚدتـ٘ قبـٌ إٔ     شٖب ازبُٗٛض َٔ ايؿكٗا٤ إصن أْ٘ ٫ (1)

, 596م 8اؽنػ٢ٓ ـ ز 0ٜهؿط, غٛا٤ أناْت ايهؿاض٠ بايعتل أٚ بايكٝاّ , أٚ باإلطعاّ 
, ٚض٣ٚ عٔ أػنـس   باإلطعاّٚشٖب أبٛ ثٛض ٚابٔ سعّ إصن إباس١ ازبُاع قبٌ ايتهؿري 

َٓعـ٘ قبـٌ ايعتـل    نُـا  َجٌ شيو, ٭ٕ اهلل مل عنٓع اؽنػٝؼ قبـٌ ايـتهؿري باإلطعـاّ ,    
 . 606م  8,اؽنػ٢ٓ ز 189م 9ٚايكٝاّ ـ احمل٢ً ـ ز

 ./ غٛض٠ اجملازي١ 3َٔ اٯ١ٜ :  (2)

 . 30م  4ع ايكٓا٥ع ـ زبسا٥ (3)
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طباْ٘ هلا ؿن اإل٤٬ٜ أٚ ايعٗاض , ٚشيو يتٛؾط غبب ٚؾطط ٚدٛبٗا ؿن اَـطأ٠  ق
 : اٯتٞتتُجٌ ؿن  ٚاييتاؽنٛصن ٚاؽنعاٖط 

ؾكس اضتبطت بعٚدٗا بعكس ْهاح قشٝض,ؾكس قـاٍ   .ـ نْٛٗا ظٚد١ 1  
َٔٔ ئ "تعاصن ؿن اإل٤٬ٜ:  َٕ َٔ ُِٜ٪ُيٛ ِٕ َؾ ْػا٥ًِٖٗٔصٜ ُٕٗط َؾٔإ ٕٖ َتَطٗبُل َأِضَبَع١ٔ َأِؾ ٩ُِٚا َؾٔإ
ِْ َ٘ َغُؿْٛض ٖضٔسٝ ًٓ ِْ  * اي ًٝٔ ُْٔٝع َع َ٘ َغ ًٓ ٕٖ اي َُِٛا ايٖط٬ََم َؾٔإ ِٕ َعَع      (1)"َٚٔإ

َٔٔ ئ "ؾكس عرب اهلل عٔ شيو بكٛي٘    َٕ َٔ ُِٜ٪ُيٛ ٚاؽنطاز َـٔ   " ْػا٥ًِٖٗٔصٜ
ايٓػا٤:ايعٚدات,٫ٚ ٜطًل اغِ ايعٚد١ ع٢ً اؽنطأ٠ إ٫ إشا اضتبطت بعٚدٗـا  

ٍ عكس ظٚاز تٛؾطت ؾٝ٘ ؾطٚط ايعكس ٚايكش١,ٚأٜها أخـرب اسبـل   َٔ خ٬
غبشاْ٘ ٚتعاصن بإٔ ايعٚز اؽنٛصن إٕ عاز ٚداَع ظٚدت٘ ؿن خ٬ٍ ٖصٙ اؽنس٠,ؾإٕ 

 .ٚتًعَ٘ نؿاض٠ عنشن  ٜٓتٗٞاإل٤٬ٜ 
ــ٢ ضأ٣ ازبُٗــٛض  ــس٠ ٚمل دناَعٗــا ؾعً ــ١  (2)ٚإٕ َهــت اؽن َــٔ اؽنايهٝ

 .بأسس أَطٜٔ : ايٛط٤ أٚ ايط٬م  ٚايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً إٔ اؽنطأ٠ تطايب٘
إٔ يًشانِ  (3)ؿن ازبسٜس ٚايؿاؾعٞؾإٕ اَتٓع عٓٗا,ؾري٣ اإلَاّ َايو     

 .إٔ ٜطًل عًٝ٘ طًك١ يٝسؾع ايهطض عٔ ايعٚد١
ٞ ٜٚط٣      إٔ  (4)ؿن ايكـسِٜ ٚأػنـس ؿن ضٚاٜـ٘ ٚأٖـٌ ايعـاٖط      ايؿـاؾع

 .ٓؿػ٘ ايكانٞ ٫ ٜطًل,ٚإظنا ٜهٝل ع٢ً ايعٚز ٚذنبػ٘ ست٢ ٜطًكٗا ب

                                                           
 ./ غٛض٠ ايبكط٠  227: ١, ٚاٯٜ 226َٔ اٯ١ٜ :  (1)

,َػٓـ٢  1017م  1ـ ز  ايكـططيب , تؿػـري  215,217م  4ـ ز ؾطح َٓض ازبًٌٝ (2)
ٚشٖب اسبٓؿ١ٝ ٚابـٔ أبـ٢   َٚا بعسٖا, 573م  7اؽنػ٢ٓ ـ ز  ,445م 3ـ ز احملتاز
 , ٫ٚ با٥ٓـ١ ْٗا تطًل عًٝ٘ طًك١ , إصن أْ٘ إشا َهت اؽنس٠ ٚمل دناَعٗا ؾإٚايجٛضٟي٢ًٝ 

دنٛظ ي٘ إٔ ٜطادعٗا , ٭ْ٘ أغا٤ ؿن اغتعُاٍ سك٘ , سٝـح اَتٓـع عـٔ ٚط٤ ظٚدتـ٘     
ـ ايبسا٥ع ـ  بسٕٚ عصض ٚأسبل ايهطض بٗا , ٚبٗصا قاٍ  ظٜس بٔ ثابت ٚابٔ عباؽ ـ 

 . 49م  2, أسهاّ ايكطإٓ   ـ ازبكام ز256م  3ز

 . 446م  3احملتاز ـ ز , َػ٢ٓ 497م  1ايؿطح ايكػري ـ ز (3)

 . 178م  9, احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ز 446م  3َػ٢ٓ احملتاز ـ ز (4)
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َٗـا   "ٚقاٍ تعاصن ؿن ايعٗاض :  ِٚٔد ٍَ اٖئتٞ ُتَذأزُيَو ٔؾٞ َظ ِٛ ُ٘ َق ًٖ َُٔع اي َقِس َغ
ُْٔٝع َبٔكـريْ       َ٘ َغـ ًٖـ ٕٖ اي َُـا ٔإ َُٚضُن َُُع َتَشا ُ٘ َِٜػـ ًٖـ َٚاي  ٔ٘ ًٖ َٔ   *ََٚتِؿَتٔهٞ ٔإَي٢ اي اٖيـٔصٜ

ِِ ٔٗ َٗأت َٖ ٖٔ ُأ ُٖ َٖا   ِٔٗ ِّٔ َِّػا٥ٔ َُٔٓهِ   َٕ ُٖٔطٚ ِِ     َُٜعا ُٗ ََٚيـِسَْ ًٖـا٥ٔٞ  ِِ ٔإٖيـا اي ُٗ َٗاُت َٖ ِٕ ُأ ٔإ
ٌّ َغُؿْٛض َ٘ َيَعُؿ ًٖ ٕٖ اي َٚٔإ َُٚظٚضّا   ٍٔ ِٛ َٔ اِيَك ِّ ََُٓهطّا   َٕ ِِ َيَُٝكُٛيٛ ُٗ َٕ *َٚٔإْٖ ُٖٔطٚ َٔ َُٜعا َٚاٖئصٜ

ٌٔ َإٔ َٜ     ِّـٔ َقِبـ َُا َقاُيٛا َؾَتِشٔطٜـُط َضَقَبـ١ٕ  َٕ ٔي ِٖ َُٜعُٛزٚ ِِ ُث ٔٗ ِِ   َٔٔ َِّػا٥ٔ َُاٖغـا َشٔيُهـ َت
َٕ َخٔبرْي ًُٛ َُ َُا َتِع ُ٘ ٔب ًٖ َٚاي  ٔ٘ َٕ ٔب   (1)"*ُتَٛعُعٛ

ؾٗصٙ اٯٜات أثبتت إٔ ايعٗاض ٫ ٜجبت سهُ٘ إ٫ إشا نإ اؽنعـاٖط       
 ":َٓٗا ظٚد١,ٚتأنس شيو َٔ خـ٬ٍ قـسض غـٛض٠ اجملازي١,ؾكـس قـاٍ تعـاصن      

َٗا  ِٚٔد ِٗٔ -ُتَذأزُيَو ٔؾٞ َظ ِّٔ َِّػا٥ٔ ِِ  - َُٔٓهِ  ٔٗ َٔٔ َِّػا٥ٔ  َٕ ُٖٔطٚ ٚاؽنطأ٠ ٫  "َُٜعا
قشٝض تٛاؾطت ؾٝ٘ أضناْ٘  ؾطعٞتػ٢ُ إ٫ إشا عكس عًٝٗا ظٚدٗا عكس ظٚاز 

ٚؾطٚط قشت٘,ٚأٜها اؽنطأ٠ ٫ تػ٢ُ ظٚد١ إ٫ إشا ناْت ايعٚد١ٝ قا١ُ٥ بٝٓٗا 
عٓٗـا ظٚدٗـا ٫ تػـ٢ُ     ٚاؽنتٛؾ٢تطًـل تػـ٢ُ َطًكـ١,    ؾـاييت ٚبشن ظٚدٗا,

 .تػ٢ُ نصيو ٖٚهـصا  ١ ٫ٚاؽندتًعنصيو,
ٜؿِٗ َٓ٘ إٔ أسس أغـباب ٚدـٛب ايٓؿكـ١ َٛدـٛز ٖٚـٛ       ايصٟا٭َط 

ايعٚدٝــ١,إش إٔ ايٓؿكــ١ دبــب بأســس أغــباب ث٬ثــ١ :ايٓػــب,ايعٚد١ٝ,ًَو  
 .(2)ايُٝٔ

ٞ ـ إٕ سل اسببؼ قا٥ِ َٔ ايعٚد١ يعٚدٗا بػبب ايٓهاح 2    ايؿـطع
٘,إش أْٗا ضببٛغ١ حببػ٘ ٫ٚؾو أْ٘ َ٪ثط ؿن اغتشكام ايٓؿك١ هلا عًٝ ايكشٝض,

ٜرتتب عًٝ٘ أْـ٘ يـٛ مل ٜكـِ     ايصٟهلا ؾنٓٛع١ عٔ اشبطٚز يًهػب حبك٘,ا٭َط 
  .بهؿاٜتٗا َٔ ايٓؿك١ هلًهت,ٖٚصا غري َكبٍٛ ؿن اإلغ٬ّ 

                                                           
 ./ غٛض٠ اجملازي١  4ـ  1:  اتاٯٜ (1)

 . 132م  15ايهبريـ ز اسباٟٚ (2)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (512)

بطبٝعتٗا قبٌ اإل٤٬ٜ  ؾٗٞ ـ إٕ ايتػًِٝ َٔ ايعٚد١ يًعٚز َٛدٛز,3 
دـس يـسٜٗا َـاْع َـٔ     ٫ٚ ٜٛ رب٢ً بشن ْؿػٗا ٚبشن ظٚدٗـا,  ٚايعٗاض ٚبعسٙ,

ٚٚدـٛز ايتػـًِٝ َٓٗـا     أٚ ٚط٦ٗا ؿن أ٣ سبع١ إشا أضاز, اغتُتاع ظٚدٗا بٗا,
 .ع٢ً ٖصٙ ايكؿ١ ٜكطض هلا ايٓؿك١ 

ـ إٕ ايعٚز عنهٓ٘ ؿن أ٣ سبع١ إٔ ٜػتُتع بعٚدت٘ أٚ ٜطأٖا َٔ غري 4  
 ٢ٖٚ اؽنس٠ اؽنهطٚب١ ؿن اإل٤٬ٜ, ٚاغط١ ؿن أ٣ ٚقت قبٌ اْتٗا٤ ا٭ضبع١ أؾٗط,

َٕ  "يكٛيـ٘ تعاصن : يو بعس اْتٗا٥ٗا إشا اختاض ايؿ١٦ٝ إصن ظٚدت٘,ٚنص َٔ ُِٜ٪ُيٛ ًٖٔصٜ يِّ
 ِْ َ٘ َغُؿْٛض ٖضٔسٝ ًٓ ٕٖ اي ِٕ َؾ٩ُِٚا َؾٔإ ُٕٗط َؾٔإ ِِ َتَطٗبُل َأِضَبَع١ٔ َأِؾ ٔٗ   (1)"َٔٔ َِّػ٥ِٔ

ٚأٜها عنهٓ٘ ايٛط٤ ٚا٫غتُتاع بٛاغط١ تكسِٜ ايهؿاض٠ ؿن ايعٗاض,إش إٔ 
يكٛيــ٘   إ ايعٚدـ١ ؿن ايعٗـاض قا٥ُـ١ ستـ٢ ٜهؿـط نؿـاض٠ ايعٗـاض,       سط١َ إتٝ

ٌٔ ":تعاصن ِّٔ َقِب َُا َقاُيٛا َؾَتِشٔطُٜط َضَقَب١ٕ  َٕ ٔي ِٖ َُٜعُٛزٚ ِِ ُث ٔٗ َٔٔ َِّػا٥ٔ  َٕ ُٖٔطٚ َٔ َُٜعا َاٖئصٜ
َُاٖغا   (2)" ...َإٔ ََٜت

 ايعٗاض,ٚإشا قٌٝ:إشا أضاز ايعٚز ايؿ١٦ٝ ؿن اإل٤٬ٜ أٚ تكسِٜ ايهؿاض٠ ؿن  
بإٔ ناْت َطٜهـ١ أٚ ناْـت ضبطَـ١ أٚ     ٚنإ بايعٚد١ عصض عنٓع َٔ ازبُاع,

أٜها   ,(3)ؾؿٞ ٖصٙ اسباي١ أٜها مل تبطٌ ْؿكتٗا باتؿام ايؿكٗا٤ سا٥ها أٚ ْؿػا٤,
٭ٕ ايتػًِٝ اؽنطًل ٖٚٛ ايتػًِٝ اؽنُهٔ َٔ ايٛط٤ ٚا٫غـتُتاع قـس سكـٌ    

شٝش١ َطٝك١ يًـٛط٤,ثِ قكـط   با٫ْتكاٍ إصن َٓعٍ ايعٚد١ٝ ؿن ساي١ نْٛٗا ق
 .ايتػًِٝ يعاضي ذنتٌُ ايعٚاٍ,ؾ٬ ٜبطٌ ايٓؿك١ 

                                                           
 / غٛض٠ ايبكط226٠َٔ اٯ١ٜ :  (1)

 / غٛض٠ اجملازيـ3١َٔ اٯ١ٜ :  (2)

 15ايهبري ز اسباٟٚ,215م  4ازبًٌٝ,ز ,ؾطح َٓض30م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز  (3)
ــ٢ ـ ز   29,30م  ــٔ ســعّ ـ ز     282,261م  9,اؽنػٓ   249م  9,احملًــ٢ ـ اب
 . 255م
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ٜكاٍ:إٕ ايتػًِٝ ؿن سل ايتُهشن َٔ ايـٛط٤ إٕ مل ٜٛدـس ؾكـس     ٚأٜها
 ٚدس ؿن سل ايتُهشن َٔ ا٫غتُتاع ,ٖٚصا ٜهؿٞ يٛدٛب ايٓؿك١.

ثبت ثبٛت ايٓؿك١ يعٚد١ اؽنٛصن ٚاؽنعـاٖط َـس٠ عـسّ قطباْـ٘      ٚأٜهّا إشا
ٛعّا باإل٤٬ٜ أٚ نطٖا ؿن ايعٗاض ست٢ ٜهؿط,ؾإْ٘ يٝؼ َٔ سل ايعٚز ظٚدت٘ ط

إٔ عنتٓع عٔ أزا٤ ايٓؿك١ هلا, باعتباضٖا ٚادبا َٔ ايٛادبات اؽنهًـ بٗا ؾطعّا 
  .دباٙ ظٚدت٘
أَا إشا اَتٓـع عـٔ أزا٥ٗـا,ؾُٔ سـل ايعٚدـ١ إٔ تطؾـع أَطٖـا إصن            
كانٞ أ٫ٚ إٔ ٜتأنـس  ٚتطًب ؾطي ْؿك١ هلا,ٚؿن ٖصٙ اسباٍ ع٢ً اي ايكانٞ,

ؾإٕ ثبت يسٜ٘ أْ٘ ؾنتٓع عٔ اإلْؿام ؾعًٝ٘ إٔ  إٕ نإ ظٚدٗا ٜٓؿل عًٝٗا أّ ٫,
, ؾإٕ نإ َٛغطّا ؾطي عًٝ٘ إعػاضٜٙتشط٣ ساٍ ايعٚز َٔ سٝح ٜػاضٙ أٚ 

ٚإٕ نـإ َعػـطّا ٫ ٜػـتطٝع     ٚأدربٙ ع٢ً زؾعٗـا يعٚدتـ٘,   ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ,
تكـبض   ؾإٕ مل ٜػتطع ايـعٚز تكـسعنٗا,   ؾٝؿطي عًٝ٘ ْؿك١ اإلعػاض, اإلْؿام,

 .ٜٚٓعط إصن َٝػط٠  ايٓؿك١ زٜٓا ؿن شَت٘,
 ٚؿن ٖصٙ اسباٍ َٔ سل ايعٚد١ إٔ تطًب َٔ ايكانٞ ا٭َط با٫غتسا١ْ,    

 اغتسا١ْإش إٔ اغتساْتٗا بأَط ايكانٞ تهٕٛ ْٝاب١ عٔ  ٚتهٕٛ زٜٓا ع٢ً ايعٚز,
ِٓ ؾٝهٕٛ ايعٚز ٖٛ اؽنػتسٜٔ سهُا, ايعٚز, ٚإشا مل دبس َٔ تػتسٜٔ  َٚٔ ث

     .ٜٚهٕٛ َا ٜٓؿك٘ زٜٓا ع٢ً ايعٚز  ؾٓؿكتٗا ع٢ً َٔ دبب عًٝ٘ ْؿكتٗا, َٓ٘,
 ..ٚاهلل أعًـِ                                                            
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ضأ٣ ايكإْٛ ؿن ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ بععِ أْ٘ آصن َٔ ظٚدت٘ أٚ ظاٖط 
 ظٚد١, ٚشيو ٭ٕ اؽنٛصن َٓٗا ع٢ً سهِ ٖصٙ اسباي١, مل ٜٓل ايكإْٛ َٓٗا

ْٗا تػتشل ايٓؿك١ بٓل اؽناز٠ ظٚد١ ؾإ ٖٞٚنصيو اؽنعاٖط َٓٗا َٚا زاَت 
 100ٚاؽنعسٍ بايكإْٛ ضقِ /  ّ,1920يػ١ٓ  25/ َٔ ايكإْٛ ضقِ  1:ضقِ

دا٤ ؾٝٗا: إٔ ايعٚد١ تػتشل ايٓؿك١ َٔ تاضٜذ ايعكس  ٚاييت ّ,1985يػ١ٓ 
 .تػًُٝٗا إيٝٗا  ايكشٝض بؿطط

دـا٤ ؾٝٗـا :إٔ    ٚايـيت  َٔ شات ايكإْٛ اؽنعـسٍ,  4ٚأٜها بٓل اؽناز٠ :
ؾإٕ ايكانٞ ٜٓعط:إٕ نإ ي٘ َـاٍ   ايعٚز إشا اَتٓع عٔ اإلْؿام ع٢ً ظٚدت٘,

ظاٖط ْؿص اسبهِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘ ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظـاٖط ٚمل ٜكـٌ إْـ٘    
م طًل عًٝ٘ ايكانٞ ؿن سايـ١  ٚيهـٔ أقط ع٢ً عسّ اإلْؿا َعػط أٚ َٛغط,
٫ تعٜـس   ٚإٕ أثبت٘ أًَٗ٘ َـس٠  ؾإٕ مل ٜجبت٘ طًل عًٝ٘ سا٫, إٕ ازع٢ ايعذع,

 .ؾإٕ مل ٜٓؿل طًل عًٝ٘ بعس شيو  ع٢ً ؾٗط,
ٚشيو ؿن  ٜٚجبت ٖصا اسبل يًعٚد١ َا زاَت مل تطًل َٔ ايعٚز اؽنٛصن,

ٚشيو ؿن ساي١  اٖط,ساي١ ؾ٦ٝت٘ هلا, ٚنصيو اؽنعاٖط َٓٗا َا زاّ مل ٜطًكٗا اؽنع
إيٝٗا, أَا إٕ طًكت ايعٚد١ َـٔ اؽنـٛصن أٚ َـٔ     أزا٥٘ ايهؿاض٠ ٚإضازت٘ ايعٛز 

غـببٗا   ايـيت ؾإْٗا ؿن ٖصٙ اسباٍ تػتشل ْؿك١ ايعـس٠   اؽنعاٖط أٚ َٔ ايكانٞ,
 25َٔ ايكإْٛ ضقـِ:   6, 2غبل ٚشنطْاٖا َٔ خ٬ٍ اؽناز٠ :  ٚاييت ايط٬م,

يػ١ٓ  25َٔ ايكإْٛ ضقِ:  18,  17ز٠ : ّ اؽنعسٍ , ٚنصيو اؽنا1920يػ١ٓ 
 .ّ اؽنعسٍ 1929
 
 



 

(512)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 املبخح التاسع
 ًالقانٌن جزإ اإلصزار علٓ منع نفقى الزًجَْ يف الفقى يف 

 املطلب األًل 
 اإلسالمُ جزإ اإلصزار علٓ منع نفقى الزًجَْ يف الفقى يف

 : التالُللعلنإ يف هذي املشألْ أتٌال نعزضوا علٓ النخـٌ 
 (2)قان٢ ايبكط٠ ايعٓربٟٚأبٛ عبٝس اهلل بٔ اسبػٔ  (1)اسبٓؿ١ٝ ـ شٖب1  

 إصن أْ٘ إشا ؾطي اسبانِ ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚز ؾاَتٓع َـٔ زؾعٗـا ٖٚـٛ َٛغـط,    
ؾإٕ هلا إٔ ذببػ٘,٭ٕ ايٓؿك١ ؽنا قاضت زٜٓا عًٝ٘ بايكها٤  ٚطًبت اؽنطأ٠ سبػ٘,

بـٌ   كسّ إيٝ٘,إٔ ذنبػ٘ ؿن أٍٚ َط٠ ت ٜٓبػٞإ٫ أْ٘ ٫  قاضت نػا٥ط ايسٜٕٛ,
ؾإٕ مل ٜسؾع  نٌ صبًؼ ٜكسّ إيٝ٘, ؿن ٜعع٘ ٜ٪خط اسببؼ إصن صبًػشن أٚ ث٬ث١,
َٔ دٓؼ نإ ٚإشا سبؼ ٭دٌ ايٓؿك١ ؾُا  سبػ٘ س٦ٓٝص نُا ؿن غا٥ط ايسٜٕٛ,

َٚا نإ َٔ خـ٬ف ازبـٓؼ ٫ ٜبٝـع     ايٓؿك١ غًُ٘ إيٝٗا بػري ضناٙ باإلغناع,
بٓؿػ٘ ٚنصا ؿن غا٥ط ايسٜٕٛ ؿن قٍٛ  ٚيهـٔ ٜأَطٙ إٔ ٜبٝع عًٝ٘ ؾ٦ٝا َٔ شيو,

 سٓٝؿ١. ٚعٓس أبٞ ٜٛغـ ٚضبُس ٜبٝع عًٝ٘ .أب٢ 
إصن إٔ ايعٚز إشا أخط ايٓؿك١ ؾإْ٘ ٜ٪زب عًـ٢   (3)ـ ٚشٖب ابٔ سع2ّ  

 .شيو
أْ٘ دنرب  (4)ـ ْٚكٌ ابٔ سعّ ٚقاسب اؽنػ٢ٓ عٔ طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ 3  

 .أٚ ٜطًل ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ازبرب  بأٟع٢ً إٔ ٜٓؿل ع٢ً ظٚدت٘ 

                                                           
 . 41م  4بسا٥ع ايكٓا٥ع ـ ز (1)

, ٚقـاسب   256م  9ايع١َ٬ ابٔ سعّ ؿن احملًـ٢ ـ ز   ايعٓربْٟكٌ ضأ٣ ايكانٞ  (2)
 . 229م  9اؽنػ٢ٓ ز

 . 256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (3)

 . 230, 229م  9, اؽنػ٢ٓ ـ ز 256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ز (4)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (512)

نتب عُـط إصن   "أْ٘ قاٍ : - -ٚاغتسيٛا ضنا ض٣ٚ عٔ ابٔ عُط      
أَطا٤ ا٭دٓاز,ؾكاٍ : ازعٛا ـ ؾ٬ْا ٚؾ٬ْا ـ ْاغـّا قـس اْكطعـٛا عـٔ اؽنسٜٓـ١        

عٓٗا,إَا إٔ ٜطدعٛا إصن ْػا٥ِٗ,ٚإَا إٔ ٜبعجٛا بٓؿك١ إيٝٗٔ,ٚإَـا إٔ  ٚضسًٛا 
 . (1)ٜطًكٛا ٜٚبعجٛا بٓؿك١ َا َه٢

ا ض٣ٚ عٔ غعٝس بٔ اؽنػٝب سٝح قاٍ : إشا مل دنس ايطدٌ َـا  ٚأٜها ضن
 ٜٓؿل ع٢ً اَطأت٘ 

 .  (2)أدرب ع٢ً ط٬قٗا
إصن إٔ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ ايٓؿك١ إلعػاضٙ,ؾإْ٘  (3)ـ ٚشٖب ابٔ ايك4ِٝ  

 ذنبؼ َطًكا,بٌ  ٫
ٌُ    ٫ََ ٜ٘عصض ٜٚٓعط,٭ْ َٖـا َغـَِٝذَع ََـا آَتا ُ٘ َِْؿػّا ٔإٖيا  ًٖ ـُ اي ِّ ُ٘ َبِعـَس    َُٜه ًٖـ اي

 (4)ُعِػٕط
ؾ٧ ٜػذٔ ٚدنُع عًٝ٘ َـٔ عـصاب ايػـذٔ     ٭ٟضأٜ٘ بكٛي٘ :  ٌٚعً

 . (5)غبشاْو ٖصا بٗتإ ععِٝ ٚعصاب ايؿكط , ٚعصاب ايبعس عٔ أًٖ٘,
ٚدنب ع٢ً ايعٚد١ ؿن ٖصٙ اسباي١ إٔ تكرب ست٢ دنعٌ اهلل بعـس عػـط   

بٌ ٚقس  ا٭غط٠,ٜػطّا,سٝح إٕ ؿن ايكرب َٓٗا ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اسبؿاظ ع٢ً 
 ٚق٫ٛ إصن ذبكٝل َا ايتشسٟٚخٛي غُاض    ٜسؾع ايعٚز إصن نجري َٔ ايعٌُ
 .ٜت٢ُٓ ذبكٝك٘ يٓؿػ٘ ٚ٭غطت٘ 

                                                           
 0 256م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ز (1)

 0 149م  4ظاز اؽنعاز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ ز (2)

 / غٛض٠ ايط٬م.7َٔ اٯ١ٜ  (3)

 0 149م  4ظاز اؽنعاز ـ ابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ ز (4)

 0 227.226م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (5)



 

(511)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

 إٕ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ أزا٤ ايٓؿكـ١ يعٚدتـ٘,   (1)ـ ٜٚط٣ ابٔ قسا5١َ  
٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاصن قـاٍ:    ٖصا ا٭َط, يًكانٞؾإْ٘ ٜؿطم بُٝٓٗا إشا تأنس 

ََِػ" َٕٕؾٔإ ِٚ َتِػٔطْٜض ٔبٔإِسَػا َُِعُطٕٚف َأ ٚيٝؼ اإلَػاى َـع تـطى اإلْؿـام     (2)"اْى ٔب
 نُا أْ٘ ض٣ٚ عٔ ابٔ أب٢ ايعْاز أْـ٘ قـاٍ:   إَػانا ضنعطٚف ؾٝتعشن ايتػطٜض,

أٜؿـطم   غأيت غعٝس بٔ اؽنػٝب عٔ ايطدٌ ٫ دنـس َـا ٜٓؿـل عًـ٢ اَطأتـ٘,     
ٓكطف إصن غ١ٓ ضغٍٛ ٖٚصا ٜ ,(3)قاٍ ْعِ غ١ٓ قًت غ١ٓ, ْعِ, قاٍ: بُٝٓٗاف
٭ْـ٘   ـ ٚ٭ْ٘ إٕ ٜجبت ايؿػذ بايعذع عٔ ايٛط٤ ٚايهطض ؾٝ٘ أقٌ,  اهلل ـ  

 ٫ ايـيت ؾٮٕ بايعذع عـٔ ايٓؿكـ١    إظنا ٖٛ ؾكس يص٠ ٚؾ٠ٛٗ ٜكّٛ ايبسٕ بسْٚ٘,
 .ٜكّٛ ايبسٕ إ٫ بٗا أٚصن

 : ايطأٟ
َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯضا٤ ٚعًًٗا ًْشغ إٔ نٌ ضأ٣ َٓٗا َـٔ اؽنُهـٔ إٔ   

 .صباي٘ ؿن سٝع ايتطبٝل,َت٢ ٚدست ايعطٚف اؽنٓاغب١ يتطبٝك٘ ٜهٕٛ ي٘ 
,سٝح ايكٍٛ ايعٓربٟاإلَاّ أب٢ سٓٝؿ١ ٚايكانٞ  بطأٟ إشا أخصْاؾُج٬ 

حببؼ ايعٚز إشا ضأ٣ ايكانٞ إٔ اؽنكًش١ تتشكل بصيو,ٜٚهٕٛ شيو ؿن ساي١ 
َا إشا اَتٓع ايعٚز عٔ أزا٤ ْؿك١ ظٚدت٘ بعس ؾطنٗا,ٚنإ شيو ا٫َتٓاع عٔ 

ٞ ٓت ٚإقطاض,٫ عٔ عذع ٚعػط,ع ؿن ٖـصٙ اسبايـ١ إٔ ذنبــػ٘ إشا     ؾًًكانـ
طًبت ايعٚد١ شيو,أٚ ضأ٣ إٔ ايع٬ز ؿن ٖصا ا٭َط,ٜٚعٌ ا٭َط حببػ٘ ست٢ 

ِ   ٜٓؿل,أٚ ٜجبت  يس٣ ايكانٞ إٔ ي٘ َا٫ ظاٖطّا ٜػتطٝع ايكانٞ تٓؿٝـص سهـ
 . (4)ع٬ايٓؿك١ َٓ٘,ٚأخص اؽنؿطٚي َٔ مثٓ٘ بعس بٝع٘ دربّا عٓ٘,ٚذنكٌ شيو ؾ

                                                           
 ./ غٛض٠ ايبكط٠ ١ٜ229 : َٔ اٯ (1)

     .257م  9احمل٢ً ـ ز (2)

 . 227.226م  9اؽنػ٢ٓ ـ ز (3)

 . 287ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ـ يًؿٝذ ضبُس أبٛ ظٖطٙ ـ م  (4)



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (511)

٭ٕ ؿن ا٫َتٓاع َٔ اؽنٛغط  ,نطٚضٟٚا٭َط باسببؼ ؿن ٖصٙ اسباي١     
سبؿـغ   ٚؿن اسببؼ يًعٚز ػنٌ ي٘ عًـ٢ اإلْؿـام,   عٔ ايٓؿك١ إ٬ٖنا يًعٚد١,

ٟ سٝا٠ ايعٚد١,ٖٚٛ أَط ٚادب ؾطعّا,٫ ٜكاضٕ بـا٭ش٣   ًٜشـل ايـعٚز    ايـص
  .باسببؼ

ٖٛ ايع٬ز ايٓادع  ٚعنهٔ إٔ ٜطبل ضأ٣ ابٔ سعّ ؿن ساٍ نٕٛ ايتأزٜب
سٝح عًِ ايكانٞ إٕ َجٌ ٖصا ايعٚز َٔ اؽنُهٔ إٔ ٜعٛز إصن داز٠  يًعٚز,
ٚع٢ً ايكانٞ إٔ  ٜٚ٪ز٣ َا عًٝ٘ َٔ سكٛم يعٚدت٘ بٗصا ايتأزٜب, ايططٜل,

ٜتسضز ب٘ َٔ أٍٚ َطتب١ ؾٝ٘ ٖٚٛ ايتٛبٝذ بـايه٬ّ,ثِ بايهـطب اشبؿٝــ أٚ    
 اييتصن غري شيو َٔ ٚغا٥ٌ ايتأزٜب إ أٚ باسبًل أٚ بايٓؿٞ أٚ باسببؼ, اؽنربح,

,أْٗا اسبـٌ ا٭َجـٌ ؿن   با٫غتكطا٤تسضى  اييتتعطف ؿن نٌ بًس سػب ايٓتا٥ر 
 .َجٌ ٖصٙ ايعطٚف 

ابٔ ايكِٝ سٝح ايكٍٛ بعسّ دـٛاظ سـبؼ    بطأْٟأخص  عنهٔ إٔ ٚأٜها
إشا نإ ظاٖط ايعػط أٚ عادعّا عٔ أزا٤ َا تطًب  إلعػاضٙاؽنُتٓع عٔ ايٓؿك١ 

ٚقس ظٗط عـصضٙ   ٚشيو ٭ٕ اسببؼ يعًِ ا٫َتٓاع َع ايكسض٠, ا٤ٙ,ايعٚد١ أز
 . (1)ؾ٬ ذنبؼ

ٚعنهٔ إٔ ٜطبل َا اْت٢ٗ إيٝـ٘ ابـٔ قساَـ١,سٝح ٫ أثـط يًتأزٜـب ٫ٚ      
٫ٚ أ٣ ٚغ١ًٝ أخط٣ يًٛقٍٛ إصن ذبكٝل اؽنككـٛز ٖٚـٛ اسبكـٍٛ     يًشبؼ,

اغتٝؿا٤ ٜٚهٕٛ شيو بعس  اسبانِ بايتؿطٜل, ؾؿٞ ٖصٙ اسباٍ ٜكه٢ ع٢ً ايٓؿك١,
ايعٚز ع٢ً زؾع ايٓؿك١ ٚايطدٛع عـٔ   ايكانٞ غا٥ط ا٭غباب اييت قس تسؾع 

  ا٫َتٓاع.إقطاضٙ ع٢ً 

                                                           
 . 287ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ـ ايؿٝذ ضبُس أبٛ ظٖطٙ ـ م  (1)
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ٖٚـصا ايتػطٜض باإلسػإ دعً٘ اهلل آخط اسبًٍٛ سُٝٓـا ٫ تؿًـض َـع    
ٚشيـو ؿن   ٭زا٤ َا نًؿ٘ اهلل بـ٘ يًعٚدـ١,   ايعٚز غا٥ط أغباب ايهػط عًٝ٘,

  ٘ قـاٍ   ايـعٚز, ٚتهـطضٖا ضنٓـع ايٓؿكـ١,     ساي١ عسّ قرب اؽنطأ٠ ع٢ً َـا ٜؿعًـ
ٕٕ  "تعايـــ٢ : ِٚ َتِػٔطْٜض ٔبٔإِسَػا َُِعُطٕٚف َأ ََِػاْى ٔب   .  (1)"َؾٔإ

ٚنصيو غعٝس ابٔ اؽنػٝب  ـ , ٖٚـصا َا ؾعً٘ عُط بٔ عبس ايععٜع ـ 
ٚعبس  ؾكس ض٣ٚ َٔ ططٜل ابٔ ٖٚب عٔ عبس ايطػنٔ بٔ أب٢ ايعْاز, ـ, ـ 

سٝح قاٍ: ؾٗـست عُط بٔ عبس ايععٜع ٜكٍٛ  ْاز,ازبباض بٔ عُط عٔ أب٢ ايع
 ي٘ أدٌ ؾٗط أٚ ؾـٗطٜٔ,  انطبٛآٜؿل عًٝٗا : يعٚز اَطأ٠ ؾهت إيٝ٘ أْ٘ ٫

قاٍ أبـٛ ايعْاز:ؾػـأيت    ؾإٕ مل ٜٓؿل عًٝٗا إصن شيو ا٭دٌ ؾطقٛا بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا,
عٓٗا غعٝس بٔ اؽنػٝب ف ؾكاٍ ؿن ا٭دٌ ٚايتؿطٜل َجٌ قـٍٛ عُـط بـٔ عبـس     

 . (2)ايععٜع 
ٚبٗصا ْهٕٛ قس اعتربْا غنٝـع اٯضا٤,ٚأخـصْا بٗـا,ٚيهٔ نـٌ ؿن ظطٚؾـ٘           

ايٓابع َٔ قٛاعس ايؿطٜع١  اإلغ٬َٜٞ٪نس خكٛب١ ايؿهط  ايصٟٚسايت٘,ا٭َط 
ايعا١َ ايػطا٤,ٚق٬سٝت٘ يًتطبٝل ؿن نٌ ظَإ َٚهإ,ٖساْا اهلل ؽنا ٖـس٣ بـ٘   

يت٘ اإلغناي١ٝ,ست٢ ْٓتؿـع  ا٭ٚيشن َٔ عباز٠,ٚٚؾكٓا إصن اغتٓباط أسهاَ٘ َٔ أز
٘ٔ ُْـْٛض     "بٗا ؿن زٜٓٓا ٚزْٝاْا,ٚقسم اهلل ايععِٝ إش ٜكٍٛ :  ًٓـ َٔ اي ِّـ َِز َدا٤ُنِ 

َٗٔبشْن ٔٔ     *َٚٔنَتاْب  ِّـ  ُِٗ َُِٜٚدـٔطُد  ّٔ ٌَ ايٖػـ٬َ ُ٘ ُغُب َٛاَْ ٔٔ اٖتَبَع ٔضِن ََ  ُ٘ ًٓ ٘ٔ اي ِٗٔسٟ ٔب َٜ
ِٗٔس ََٜٚ  ٔ٘ َُأت ٔإَي٢ ايٓٗٛٔض ٔبٔإِشْٔ ًُ ِٕ ايٗع َِٗػَتٔكٝ ِِ ٔإَي٢ ٔقَطإط  ٔٗ ٜ"(3) .  

 ٚاسبُس هلل ضب ايعاؽنشن
 
 

                                                           
 ./ غٛض٠ ايبكط٠  229َٔ اٯ١ٜ :  (1)

 . 257م  9احمل٢ً باٯثاض ـ ابٔ سعّ ـ ز (2)

 غٛض٠ اؽنا٥س٠ . 16ٚاٯ١ٜ  ,15َٔ اٯ١ٜ  (3)
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 املطلب الجانُ
 رأٔ القانٌن فَنن أصز علٓ منع النفقْ ًهٌ تادر علٓ أداٖوايف 

ّ اشباق١ 1985يػ١ٓ  100/ َٔ ايكإْٛ ضقِ :  347ـ ْكت اؽناز٠ : 
 : ًٜٞبتٓؿٝص ا٭سهاّ ع٢ً َا 

تٓؿٝص اسبهـِ ايكـازض ؿن ايٓؿكـات أٚ     أْ٘ إشا اَتٓع احملهّٛ عًٝ٘ عٔ
 ايـيت ٜطؾع شيـو إصن احملهُـ١ ازبع٥ٝـ١     أدط٠ اسبها١ْ أٚ ايطناع١ أٚ اؽنػهٔ,

أقسضت اسبهِ بسا٥طتٗا ضبٌ ايتٓؿٝص,َٚت٢ ثبت يسٜٗا إٔ احملهّٛ عًٝ٘ قـازض  
٫ٚ دنٛظ إٔ تعٜس َس٠  سهُت حببػ٘, ع٢ً ايكٝاّ ضنا سهِ ب٘ ٚأَطت٘ ٚمل عنتجٌ

ثشن َٜٛا إشا أز٣ احملهّٛ عًٝ٘ َا سهِ ب٘,أٚ أسهـط نؿـ٬ٝ ,   اسببؼ عٔ ث٬
 .ؾإْ٘ رن٢ً غبًٝ٘,ٖٚصا ٫ عنٓع َٔ تٓؿٝص اسبهِ بايططم ا٫عتٝاز١ٜ

/ َٔ شات ايكإْٛ,بأْ٘ ذنكٌ ايتٓؿٝص ضنعطؾ١  349ـ ٚقطضت اؽناز٠ :   
دٗات اإلزاض٠ أٚ َٔ تعٝٓ٘ ٚظاض٠ اسبكا١ْٝ ـ ايعـسٍ ـ يـصيو,ِٖٚ ًَعَـٕٛ      

 .ٜػًُِٗ اسبهِ ايٛادب ايتٓؿٝص  ايصٟ٘ بٓا٤ ع٢ً طًب اشبكِ بإدطا٥
/ َٔ شات ايكإْٛ أٜها ع٢ً أْ٘ إشا اَتٓع َٔ  350ـ ْٚكت اؽناز٠ : 

ٖٛ َٓٛط بايتٓؿٝص داظ يًدكِ إٔ ٜطؾع ؾهٛاٙ إصن ض٥ٝؼ أٚ قان٢ احملهُـ١  
 .ايها٥ٔ بسا٥طتٗا د١ٗ ايتٓؿٝص,ٚع٢ً ايكانٞ إٔ ٜطؾع ا٭َط يٛظاض٠ اسبكا١ْٝ 

٬ٜٚسغ َٔ ْكٛم اؽنٛاز ايػابك١ إٔ ايكـإْٛ اؽنكـطٟ ٫ عنٓـع َـٔ     
ٖٚٛ قازض ع٢ً ا٭زا٤ ست٢ ٜـ٪ز٣ بـأ٣    ا٫َتٓاعسبؼ ايعٚز إشا أقط ع٢ً 
 .ططٜك١ َكبٛي٘ َٔ ايكانٞ 
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 اخلامتــــْ
ٚؾٝٗا أثبت َـا اْتٗـ٢ إيٝـ٘ ايبشـح َـٔ ضأ٣ ؿن نـٌ َـٔ ايؿكـ٘              
ح ؿن ايكهاٜا اؽنططٚس١,ٚنصيو بعـض  ٖٚٛ عنجٌ ٚد١ٗ ْعط ايباس ٚايكإْٛ,

تتعًـل بٓؿكـ١    ايـيت ْأٌَ إٔ تػِٗ ؿن سٌ بعـض اؽنعهـ٬ت    اييتاؽنكرتسات 
 : ايتايٞايعٚد١,ٜٚهٕٛ عطنٗا ع٢ً ايٓشٛ 

 .أ٫ّٚ : خ٬قـ١ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايبشح ؿن اؽنػا٥ٌ اؽنعطٚن١ 
عٔ ايٓؿك١:إَػاى ايعٚز َا أٚدب٘ ايؿاضع يًعٚدـ١   با٫َتٓاعـ ٜطاز   1

 .عكسٙ عًٝٗا ٚسبػٗا ي٘ بعصض أٚ بػريٙب
ؾُٔ سكٗا  ـ إشا اَتٓع ايعٚز عٔ أزا٤ ْؿك١ ظٚدت٘ ٖٚٛ َٛغط تعػؿا, 2

ؾإٕ ضنٝت  ٚدست ي٘ َا٫ أخصت َٓ٘ بكسض نؿاٜتٗا, ٚإشا مل دبس ي٘ َا٫, إش
ٚإ٫ ضؾعت أَطٖا إصن ايكانٞ ٚتطًب ؾطي  ْؿك١ هلا  باسباٍ ؾٝٗا ْٚعُت,

 صٙ اسباٍ إٔ ٜتشط٣ أَط ايعٚز,ٌٖ ٖٛ ؾنتٓع أّ ٫,عًٝ٘,ٚع٢ً ايكانٞ ؿن ٖ
ٚنصيو ساي٘ َٔ سٝح ايٝػاض ٚاإلعػاض,ؾإٕ تبشن أْ٘ ؾنتٓع ٖٚٛ َٛغط,ؾطي 

ٚإٕ تٗطب  ,ا٫َتٓاعٚقت  عًٝ٘ ْؿك٘ اؽنٛغطٜٔ ٚأدربٙ ع٢ً زؾعٗا يعٚدت٘ َٔ
دنٛظ  ايصٟمل ٜػكط,ؿن ْؿؼ ايٛقت  بعس ؾطي ايكانٞ,ؾإٕ سكٗا ؿن ايٓؿكــ١

ٚدنٝبٗا ايكانٞ ؿن  ,ا٫َتٓاعبٗا بػبب ٖصا  ٚقع ايصٟايؿطٜل يًهطض  هلا طًب
, ٚتهٕٛ زٜٓا ؿن ْ٘ َعػـط ؾطي عًٝ٘ ْؿك١ اؽنعػطٜٔ,ٚإٕ تبشن أاٖص

 .طًب ايتؿطٜل يتهطضٖا  شَت٘,ٚدنٛظ هلا أٜهــا
ـ اتؿل ايكإْٛ ؿن ٖصٙ اسباٍ َع َا اْت٢ٗ إيٝ٘ غنٗٛض ايؿكٗا٤ َـٔ إٔ  3

هِ عًٝ٘ بايٓؿك١ ؿن َاي٘ إٕ نإ ي٘ َاٍ ظاٖط, ٚإٕ مل ايكانٞ ٜأَط بتٓؿٝص اسب
ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط ؾطي عًٝ٘ ْؿك١ اؽنٛغطٜٔ ٚأدربٙ ع٢ً زؾعٗا يعٚدتـ٘,ٚإٕ 
اَتٓع سبػ٘ ست٢ ٜٓؿص اسبهِ , ٚاْت٢ٗ ايكإْٛ أٜها إصن إٔ ايٓؿكـ١ تكري زٜٓا 
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يو سـل  نـص  أٚ اإلبطا٤ , ٚأثبت ايكإْٛ با٭زا٤ضنذطز ايعكس , ٫ تػكط إ٫ 
 .خٝاض ايؿػذ يًعٚد١ ؿن ساٍ ٖصا ايتعٓت َٔ ايعٚز

ـ ٜط٣ ايبشح إٔ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ ايٓؿك١ إلعػاضٙ, ؾإْ٘ ٫ ذنـل  4 
ٜتكـطض هلـا ايٓؿكـ١, ٚشيـو بـإٔ       ايصٟيًعٚد١ خٝاض ايؿػذ, ؿن ْؿؼ ايٛقت 

َٔ ش٣ٚ قطابتٗا ٚتهـٕٛ زٜٓـا    ٖٖٞٛ ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘,أٚ تكرتي  ٜكـرتي
 .عًٝ٘

٢ٗ ايكإْٛ إصن إٔ ايعٚز إشا آزع٢ ايعذع عٔ أزا٤ ايٓؿك١ بػبب ـ اْت5
ؾإٕ ايكانٞ عنًٗ٘ َس٠ ؾٗط,ؾإٕ أْؿل ؾٝٗا ؾكـس سكـل    إعػاضٙ ٚأثبت شيو,

ٟ ٚإ٫ طًل عًٝ٘ بعس شيـو يًهـطض, ٖٚـصا     اؽنطًٛب, مل ذنكـل ايػاٜـ١    ايـطأ
١ َٚٔ ٖٓا أ٣ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تعسٌٜ ؽنٛقـ ايكإْٛ َٔ ٖصٙ اسبايـ  اؽنطًٛبـ١,

 ٜط٣ عسّ ايتؿطٜل يإلعػاض, ٚشيـو ايصَٟع َا اخرتت٘ َٔ ضأ٣ اسبٓؿ١ٝ  ٜتؿـل
 ايطأٟ.تتشكل َٔ دطا٤ ا٭خص بٗصا  اييتيًُكاحل اؽنعترب٠ 

ـ ٜط٣ ايبشح إصن إٔ ايعٚز إشا اَتٓع عٔ ايٓؿك١ يًػٝب١,ؾإْ٘ ٜجبت هلا 6  
٫ دنــٛظ هلــا طًــب  ايــصَٟــا َهــ٢ أثٓــا٤ غٝبتـــ٘, ؿن ْؿــؼ ايٛقــت  ْؿكـ١ 

ؿػـذ,خاق١ إشا ناْت بعصض َكبٍٛ ؾطعا,أَا إشا ناْت ايػٝب١ بػبب غـري  اي
 .ؾطعّا,ؾإْ٘ ذنل هلا طًب ايؿػذ َكبٍٛ

ـ بؿإٔ َعازب١ ايكإْٛ هلصٙ اسباي١, ؾإْ٘ ٚاؾل َع اخرتْاٙ, سٝح قطض 7
ؾإٕ مل  ٚنطب ي٘ أد٬ ذنهط ؾٝ٘ إصن ظٚدت٘, ساي١ ايػٝب١ ثبٛت ايٓؿك١ هلا, ؿن

َاٍ يـ٘   أٚ نإ صبٍٗٛ احملٌ أٚ ٫ ا َا ٜهؿٝٗا َٔ ايٓؿك١,ذنهط أٚ مل ٜطغٌ هل
 .تٓؿل َٓ٘, طًل عًٝ٘ ايكانٞ طًك١ با١ٓ٥ 

شٖب إيٝ٘  ـ شٖب ايبشح ؿن َػاي١ سهِ اَتٓاع اؽنؿكٛز يًٓؿك١ إصن َا8  
َٔ اسبٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً,سٝح ايكٍٛ بجبٛت ايٓؿكـ١ يعٚدـ١    ازبُٗٛض

ٞ ي٘ َاٍ, ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ قه٢ هلا ايكانــ َطًكا ؿن َاي٘ إٕ نإ  اؽنؿكٛز
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 ٘  بؿطي ْؿك١ ع٢ً سػب ساي٘ ٚتهٕٛ زٜٓا عًٝ٘ , حبٝح إٕ عاز ٚدب عًٝـ
إصن  أزا٩ٙ , أَا إٕ َات أخص َٔ تطنت٘ إٕ نإ ي٘ تطن٘ , ٚاْت٢ٗ ايبشح نصيو

هلا طًـب   ساٍ نٕٛ ايػٝب١ غري َٓكطع١ ٫ٚ ذنل ؿنإٔ ايعٚد١ دنب إٔ تكرب 
ؿن ٖـــصٙ اسبـاٍ إٔ    ٞشا ناْت ايػٝب١ َٓكطعـ١ , ؾعًـ٢ ايكانـ   ايتؿطٜل, أَا إ

ٖصٙ اؽنس٠ ذنل هلا  ٜهطب هلا َس٠ ترتبل ؾٝٗا ٢ٖٚ أضبع غٓشن,ثِ بعس َــطٚض
 .طًب ايؿػذ 

ـ سسز ايكإْٛ َس٠ اعتباض اؽنؿكٛز َٝتا غ١ٓ ـ طبايؿا بصيو ضأ٣ ايؿكـ٘ ـ 9
سّ ايٛقٛف ع٢ً سايت٘ ٚشيو ؿن ساي١ ايٛقٛف ع٢ً أَط اؽنؿكٛز, أَا ؿن ساي١ ع

ٚإٕ طًبـت   ؾع٢ً ايكانٞ ؿن ٖصٙ اسباٍ ايتٌُٗ ٚايرتٜح ؿن اسبهـِ ضنٛتــ٘,  
ثِ بعس شيو  غٓشن, اؽنطأ٠ ايتؿطٜل ؿن ٖصٙ ايعطٚف ٜهطب هلا ايعٚز َس٠ أضبع

سكٗـا ؿن   .ٚتعتس عس٠ ٚؾا٠, ثِ تهٕٛ سـ٫٬ يـٮظٚاز   ذنهِ ايكانٞ ضنٛت٘,
ؾٝٗا اؽنػذٕٛ أٚ ا٭غري أقٌ َٔ  ػٝــبٜ اييتؾإٕ ناْت اؽنس٠  طًب ايتؿطٜل,

َس٠ ايرتبل ٢ٖٚ ا٭ضبع غٓٛات,ؾإْ٘ ٫ ذنل هلا طًب ايتؿطٜل إشا ناْت يـ٘  
َاٍ تٓؿل َٓ٘ , أَا إشا ناْت َـس٠ اسببؼ أٚ ا٭غط تتذاٚظ َس٠ ايرتبل ٚنإ 

 .باشبٝاض بشن طًب ايتؿطٜل أٚ عسَـ٘  ؾٗٞي٘ َاٍ ظاٖط تٓؿل َٓ٘ 
اَتٓع ا٭غري أٚ احملبٛؽ عٔ ايٓؿك١ ؾإٕ سكٗا  ـ ضأ٣ ايبشح أْ٘ إشا10

 ؿن ايٓؿك١ ٜتكطض ٚأَا 
ـ أثبت ايكإْٛ سل ايٓؿك١ يعٚد١ ا٭غري ٚاحملبٛؽ ,ٚقـطض أْـ٘ إشا   11

 َس٠ ث٬خ غٓٛات,أٚ سهِ ْٗا٥ٝا ع٢ً اؽنػذٕٛ بج٬خ غٓٛات,ؾإْـ٘ غـاب
ا٭ٚصن إٔ  ٖٚٛ َامل تٛاؾل عًٝ٘,ٚقًٓا إٕ َٔ سل اؽنطأ٠ طًب ايتؿطٜل بعس غ١ٓ,

 .اخرتْاٙ ايصٟ ايطأٟعازبت ٖصا ا٭َط ع٢ً  اييتتعسٍ اؽنٛاز 
, ؾايكٍٛ قـٍٛ  ؿن ايكبض ـ إشا اَتٓع ايعٚز عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ؾُٗا 12

 .ٚدنربٙ ايكانٞ ع٢ً ايسؾع تسع٢, َا ٜكطض ايٛاقع خب٬ف َامل ايعٚد١ بُٝٓٗا,
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يكٍٛ قٛهلـا  ؾا ـ  إشا اَتٓع ايعٚز عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ؾُٗا ؿن قسضٖا,13
ٚع٢ً ايكانٞ إٔ دنربٙ عًـ٢   ٚإ٫ ؾكٛي٘ بُٝٝٓ٘, إٕ عطف ي٘ َاٍ, َع عنٝٓٗا

ذبًـ عًٝ٘ ايعٚد١,  أٚ ذنًـ ٖٛ عًٝ٘, بؿطط إٔ ٜهــٕٛ   ايصٟايكسض  زؾع
 .َكب٫ٛ عطؾا 

ـ  اتؿكت ن١ًُ ايؿكٗا٤ ع٢ً أْ٘ إشا اختًــ ايعٚدـإ ؿن ايـتُهشن    14
ٚعًـ٢ ايكانـٞ إٔ ٜكهـ٢     بُٝٝٓ٘, ؾإٕ ايكٍٛ قٍٛ ايعٚز اؽنٛدــب يًٓؿك١,

 .قٛي٘ َا مل تأت ايعٚد١ بب١ٓٝ تجبت قٛهلا ؾٝكه٢ هلا  سػـب
ـ اْت٢ٗ ايكإْٛ إصن أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز عـٔ زؾـع ايٓؿكـ١ يعٚدتـ٘      15

٭ْ٘ َسع٢ , ؾإٕ عذع ؾايكٍٛ   ؿن ايكبض بإٕ ع٢ً ايعٚز ايب١ٓٝ, ٫خت٬ؾُٗا
 .بُٝٝٓٗا,٭ْٗا َسعـ٢ عًٝ٘  قٛهلا

شٖب ايكإْٛ إصن أْ٘ إشا اَتٓع ايعٚز عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ؾُٗـا ؿن   ـ 16
 ؾإٕ نإ َٛظؿا ٜٓعــط ٌٖ ,اؽنعٝؿٜٞٓعط ٚاقع٘  ؾإٕ ع٢ً ايكانٞ إٔ قسضٖـا,

 ٚإٕ نإ غري َٛظــ ؾعًٝـ٘ إٔ ٜتأنـس َـٔ سايـ٘,      اغتكطع َٔ ضابت٘ أّ ٫,
 .ٜٚكه٢ ضنا ٜطاٙ َٓاغبا ؿن ٖصا ا٭َط 

يكانٞ إٔ ٜؿطي ايٓؿك١ يًعٚد١ اؽنطًكـ١  ـ  أثبت ايبشح إٔ ع٢ً ا17
ضدعٝا ـ ست٢ ٚيٛ اَتٓع ايعٚز عٓٗا بطغِ ط٬ق٘ هلا ـ حبػب سايــ٘     ط٬قـا

 .ٜػطّا ٚعػطّا
ـ  تػتشل ايٓؿك١ اؽنطأ٠ اسباٌَ اؽنطًك١ ط٬قا با٥ٓا,ٚأَا اسبا٥ٌ ؾ٬ 18

  تػتشل إ٫ ايػه٢ٓ ؾكط
 .ؾرت٠ ايعس٠  ـ  ٜجبت يًُطأ٠ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا سل ايػه٢ٓ ؿن19
ـ ٫ دبـب ْؿكـ١ ايطعـاّ ٚايهػـا٤ يًعٚدـ١ اسباَـٌ اؽنتـٛؿن عٓٗـا         20
 .ٚدنب هلا ْؿك١ ايػه٢ٓ  ظٚدــٗا,
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ـ أثبت ايكإْٛ ايٓؿك١ يًُعتس٠ َٔ ط٬م َطًكا, ٚمل ٜكطضٖا يًُعتس٠ 21
 ٚؾا٠ َطًكا, ٜٚرتتب ع٢ً شيو إٔ ايعٚز يٛ اَتٓع عٔ أزا٥ٗا يًُعتــس٠  َـٔ

غـا٥ط   ٢ٖٚ زٜٔ َكـسّ عًــ٢   ًٜٚتعّ بأزا٥ٗا, ي عًٝ٘,ؾإْٗا تؿط َٔ ط٬م,
 .َٔ ٚؾاٙ  ؾ٧ ؿن ساٍ اؽنعتـس٠ بأ٫ٟٚ ًٜتعّ ايٛضثـ١ أٚ ايرتن١  ايسٜٕٛ,
 ـ قطض ايؿطع ٚايكإْٛ سل اؽنٛصن َٓٗا أٚ اؽنعاٖط َٓٗا ؿن ايٓؿكـــ١,23  

 ؾإْ٘ ًٜعّ بٗا ٚتؿـطي عًٝ٘, َٚٔ ثِ ؾًٛ اَتٓع ايعٚز عٔ أزا٥ٗا بٗصا ايععِ,
 .ٚتكري زٜٓا إٕ نإ َعػطّا 

ـ ٜط٣ ايؿك٘ ٚايكإْٛ أْ٘ ٫ َاْع َٔ سبؼ ايعٚز إشا أقط ع٢ً 24 
 اإلغ٬ََٞٚع ٖصا ؾإٕ ايؿك٘  ٖٚٛ قازض ع٢ً أزا٥ٗا, عٔ ايٓؿك١, ا٫َـتٓاع

عس٠ سًٍٛ أخط٣ َع اسببؼ َٔ اؽنُهٔ إٔ ٜعٛز ايعٚز بٛاسس َٓٗا  ٚنـع
 ايتًٜٛض أٚ تدٝري بشن اإلْؿام أٚ ايتؿطٜل,ٚاي ٚتتُجٌ ؿن ايتأزٜب, إصن  ا٭زا٤,

َع  دنسٟ ايصٟٚع٢ً ايكانٞ إٔ ٜطبل اسبٌ  بايتؿطٜل َباؾط٠ َٔ ايكانٞ,
 .ايعٚز حبٝح ٫ نـطض ٫ٚ نـطاض 

 ..ٚاهلل أعًـِ
      ثاْٝا : اقرتاح آيٝات طنهٔ اؽنطأ٠ َٔ ايٛقٍٛ إصن سكٗا ؿن ايٓؿكـ١

طي َا قاَت ب٘ اسبه١َٛ اؽنكط١ٜ َٔ ْططسٗا ْع اييتٚيبٝإ أ١ُٖٝ اؽنكرتسات 
تكٛي ٖصٙ ازبٗٛز  اييتدٗٛز خاق١ ضنٛنٛع ْؿك١ ايعٚد١, ْٚعٗط اؽنعٛقات 

 :   ًٜٞاؽنبصٚي١, ٜٚهٕٛ شيو نُا 
    أ٫ّٚ : دٗٛز اسبه١َٛ اؽنكط١ٜ ؿن سٌ قه١ٝ ْؿك١ ايعٚد١

ّ , ٚايص٣ ٜطايب حببؼ 1985ـ قاَت اسبه١َٛ بإقساض قإْٛ عاّ 1
غهٕٛ ث٬ثشن  عنتٓعٕٛ عٔ زؾع ْؿك١ ايعٚد١ أٚ ْؿك١ ا٭طؿاٍ ؿن ايطداٍ ايصٜٔ

 .َٜٛا َٔ قسٚض سهِ احمله١ُ 
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ـ أز٣ عذع اسبه١َٛ عٔ تٓؿٝص أسهـاّ ايٓؿكـ١ ٚإعايـ١ ا٭طؿـاٍ إصن     2
إقساض قطاضٖا بٓكٌ َػ٦ٛي١ٝ ٖصٙ اؽنسؾٛعات إصن د١ٗ أخط٣, ٢ٖٚ بٓو ْاقط 

ايٓؿك١ ٚإعاي١ ا٭طؿاٍ عٔ  ٜتٛصن تٛظٜع َبايؼ سهَٖٛٞٚٛ نٝإ  ,ا٫دتُاعٞ
نٌ َٔ مل ٜٓؿص اسبهِ ايكازض يكاحل ايعٚد١, ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايبٓو ؾُٝا بعس 

  .بتشكٌٝ تًو اؽنبايؼ َٔ طًٝل تًو اؽنطأ٠ 
ذبكٌٝ اؽنبايؼ اي٬ظَـ١   ؿن٬ٜقٝ٘ ايبٓو  ايصٟـ بػبب ايعٓت ايؿسٜس 3

تٛظٜع  ايكطاع اشبام تٛقـ ايبٓو عٔ ؿنَٔ ا٭ظٚاز, ٚخاق١ َٔ ٜعًُٕٛ 
 .اؽنبايؼ احملهّٛ بٗا يًعٚد١

/ اشبــام بإْؿــا٤ 11ّ قــسض قــإْٛ ضقــِ : 2004عــاّ /  ؿنـــ 4  
قٓسٚم ْعاّ تأَٝٓات ا٭غط٠ , ٖٚٛ ٜكه٢ بإْؿا٤ قٓسٚم َتدكل ًَشل 

َٚٔ  يهُإ تٓؿٝص أٚاَط زؾع ايٓؿك١ ٚإعاي١ ا٭طؿاٍ, ا٫دتُاعٞببٓو ْاقط 
ّ , 2004أنتٛبط  ؿنا٭غط٠ ازبسٜس٠ اؽنكطض إٔ ٜبسأ ايكٓسٚم عًُ٘ َجٌ ضبانِ 

ّ ـ  َٚٛاضز ايكٓسٚم تعتُس ع٢ً 2005ـ ٚيهٓ٘ مل ٜعٌُ ست٢ اٯٕ ـ َاٜٛ ـ 
اؽنكاضٜـ اإلزاض١ٜ اؽنؿطٚن١ ع٢ً تػذٌٝ سا٫ت اي٫ٛز٠ ٚايعٚاز ٚايط٬م 
حبٝــح تؿــطي بطغــّٛ قــسضٖا عؿــطٕٚ دٓٝٗــا َكــطٜا عًــ٢ تػــذ٬ٝت   

   ٚ از ٚايطـ٬م, جباْـب َػـا١ُٖ    اؽنٛايٝس,ٚؼنػٕٛ دٓٝٗا عًـ٢ تػـذٌٝ ايـع
 .مل تعًٔ إصن اٯٕ  اييتايكٓسٚم  ؿناسبه١َٛ 
, 100ـ بؿإٔ َا ٜؿرتي قٝاّ ايكٓسٚم ب٘,ؾإْ٘ ٜـٛظع ؾُٝـا بـشن /   5  

 .,ع٢ً نٌ اَطأ٠ َػتشك١ يًٓؿك١ َكطٟد١ٝٓ  300
ٖصا َٚا قاَت ب٘ اسبه١َٛ ٫ ٜكّٛ حبٌ اؽنؿه١ً ـ عًـ٢ ؾـطي عُـٌ     

 ايكٓسٚم ـ يٮَٛض اٯت١ٝ :
ـ ٖصٙ اؽنبايؼ ـ َـع غـ٤٬ ا٭غـعاض ـ يـٔ تهؿـٞ دـع٤ َـٔ ا٭َـٛض           1

 ايػ١ٝٓ.عٔ َٔ ٜٓتػزن إصن ايطبك١  , ؾه٬ايهطٚض١ٜ يٓػا٤ ايطبك١ اؽنتٛغط١
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ـ ٖصٙ اؽنبايؼ ئ تػاعس إط٬قا َٔ ٜتشًُٔ عب٧ ايسٜٕٛ اؽناضن١ عس٠ 2  
 .غٓٛات بػبب عسّ زؾع ايعٚز ايٓؿك١ اؽنكطض٠ عًٝ٘ يًعٚد١ 

اؽنُٓٛح َٓ٘ غٝسؾع إصن  اؽنايٞيكٓسٚم ٫ تكطض إٕ نإ اؽنبًؼ ـ آي١ٝ ا3  
َتاٖات يتٓؿٝص  ؿناؽنطًك١ أّ إصن احمله١ُ , ٚيٛ نإ إصن احمله١ُ , ؾإْٗا غتسخٌ 

 .إدطا٤ات ا٭سهاّ 
تػتشل ايٓؿك١ ذبكٌ ع٢ً  اييتـ ٫ تسٍ آي١ٝ ايكٓسٚم ع٢ً إٔ اؽنطأ٠ 4

ٓؿكـات ٜـسؾع بٗـا إصن ايهـطض     ٚعسّ سكٛهلا ع٢ً ٖـصٙ اي  ايٓؿكات اؽنتأخط٠,
  .ايهبري

ـ ٫ ذنـسز ايكـٓسٚم إٕ نـإ ٜٓؿـص سهـِ احملهُـ١ اؽنػـتعذ١ً أٚ        5  
 .اؽنٛنٛع١ٝ

,ؾإْ٘ عنهٔ ايكٍٛ إٕ قٓسٚم ايٓؿك١ ٜعس ٚاسسّا اؽنجايبَٚع تؿاز٣ ٖصٙ 
 .َٔ ا٭زٚات اؽنػاْس٠ سبٌ َؿانٌ اؽنطأ٠ اؽنػتشك١ يًٓؿك١ 

َعٛقـات ذبـٍٛ زٕٚ    أٟؿـاز٣  تعُـٌ عًـ٢ ت   اييتاؽنكرتسات  ٚإلبطاظ
 : اٯتٞايٓؿك١ ْعطي  ؿنٚقٍٛ اؽنطأ٠ إصن سكٗا 

ٚشيو خبًل ؾـطم عُـٌ    يٮؾطاز,ـ ايعٌُ ع٢ً ت٦ٝٗ٘ اسبٝا٠ ايهطعن١ 1
 .هلِ,ست٢ ٜكسض اؽنٛاطٔ ع٢ً إعاي١ أؾطاز أغطت٘ 

يٮؾطاز عاَـ١ بايٛادبـات ايؿـطع١ٝ     ا٫يتعاّـ ايعٌُ ع٢ً بح ضٚح 2
ٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ,ٚنطب ايُٓاشز اؽنجاي١ٝ أَاّ ايٓاؽ ست٢ َٔ خ٬ٍ ايت ايكا١ْْٝٛ,

 .ٜكبًٛا عٔ طٛاع١ٝ ع٢ً اسرتاّ ايؿطع ٚايكٛاْشن 
ـ زع٠ٛ اؽنطأ٠ خاق١ َٔ خ٬ٍ ايتٛدٝ٘ ٚاإلضؾـاز إصن احملاؾعـ١ عًـ٢    3

أغطتٗا ٚايكٓاع١ بعطٚؾٗا,ٚعسّ اؾتعاٍ ا٫خت٬ف بٝٓٗا ٚبشن ظٚدٗا,ست٢ ٫ 
ٜٚهٕٛ َا ٜهٕٛ َٔ ايؿه٣ٛ َٓٗا,ٚايت٬عب  دبرب ع٢ً ايٛقٛف أَاّ احملانِ 

  .َٔ ايعٚز 
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 ؿنـ نطٚض٠ تؿعٝـٌ زٚض ايٛغـطا٤ َـٔ أٖـٌ ايـعٚدشن قبـٌ ايٓعـط        4
نـجري َـٔ ا٭سٝـإ إصن     ؿنايسع٣ٛ قها٥ٝا إش ايٛاقع رنرب بإٔ تسخًِٗ ٜ٪ز٣ 

 10ايكـإْٛ ضقـِ :    ؿنايتكاحل اؽنطن٢ يهٌ ا٭ططاف, ٚيعٌ شيو َططٚح 
إْؿا٤ ضبانِ ا٭غـط٠ ازبسٜـس٠ , ؾكـس دـا٤ ؿن اؽنـاز٠      ّ ٚاشبام ب2004يػ١ٓ 

اشباَػ١ َٓ٘: إٔ تٓؿأ بسا٥ط٠ اختكام نٌ ضبهُـ١ دع٥ٝـ١ َهتـب أٚ أنجـط     
يتػــ١ٜٛ اؽنٓاظعــات ا٭غــط١ٜ ٜتبــع ٚظاض٠ ايعــسٍ ,ٜٚهــِ عــسزّا ناؾٝــّا َــٔ 

 .ا٭خكا٥ٝشن ايكاْْٛشن ٚا٫دتُاعٝشن ٚايٓؿػٝشن 
١ً َتدكك١ ؿن تػـذٌٝ  ـ ايعٌُ ع٢ً ٚدٛز ؾبه٘ َعًَٛات َتها5َ

حبٝح ٜطدـع   سٝات٘,ناؾ١ ايبٝاْات اشباق١ بهٌ ؾطز ؿن ايسٚي١ ؿن نٌ َطاسٌ 
 ا٭ؾدام.إيٝٗا بػٗٛي١ عٓس ا٫ستٝاز إصن َعًَٛات تتعًل بأسس 

, ,ٚبكٛض٠ ْٗا١ٝ٥ٚاإلعاي١ـ ايعٌُ ع٢ً غطع١ ايؿكٌ ؿن قهاٜا ايٓؿك١ 6
تؿٓٔ ؿن ايتٗطب َٔ ٜ يهٞإش ايؿكٌ ؾٝٗا ع٢ً َطاسٌ ٜعط٢ ايعٚز ايؿطق١ 

  .ايتعاَات٘ ايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 
حبٝح  ـ ٜطاع٢ ؿن تكسٜط ايٓؿك١ ا٭َٛض اؽنٛنٛع١ٝ ٫ ا٭َٛض ايؿدك١ٝ,7

ٜهٕٛ قسضٖا ٜهؿٞ ا٭َٛض ا٭غاغ١ٝ يًشٝا٠ ٚيٛاظَٗـا حبػـب سـاٍ ايـعٚز     
  .ٚظطٚف اجملتُع 

ـ نطٚض٠ تؿطٜع أسهاّ ضازع١ يًُتٗـطبشن عـٔ ايـسؾع أٚ اؽنتكـسَشن     8
 ا٫قتكازٟأٚ ايٛاقع  ا٫دتُاعٜٞكطضٖا ايٛاقع, أٚ ٫تتؿل ٚٚاقع١  أٚضام ٫ب

 .ايعاّ يًسٚي١ 
 ـ ع٢ً احمله١ُ إٔ تًعّ ايعٚز اؽناثٌ أَاَٗا بـسؾع َتطًبـات ايٓؿكـ١,   9

ٚشيو ؿن ساي١ ؾؿٌ َهتب تػ١ٜٛ اؽنٓاظعـات ؿن تػـ١ٜٛ ايٓـعاع ,٫ٚ ذبـٍٛ     
 .ز َٛدٛزّااحمله١ُ ايعٚد١ إصن بٝت ايٓؿك١ ,َا زاّ ايعٚ



 

(511)  عة والقانونجملة الشري  (2543ـــ 3122العدد الشادس والعشرون اجمللد األول)  

ـ ايعٌُ ع٢ً ٚدٛز ضبانِ تٓؿٝصٜـ١ ربـتل بتٓؿٝـص أسهـاّ ايٓؿكـ١      10
ٜ٪ز٣ إصن ذبكٝـل ٚقـٍٛ اؽنـطأ٠ إصن سكٗـا ؿن      ايصٟيًُطًك١ ٚاسبان١ٓ,ا٭َط 

 .تعطقٌ تٓؿٝص ا٭سهاّ  اييتايٓؿك١ بػطع١ بعٝسّا عٔ ايبريٚقطاط١ٝ 
11   ٘ أٚ  ـ تٛد٘ اؽنطأ٠ إصن بٝت ايٓؿك١ ؿن ساي١ ٖـطٚب ايـعٚز أٚ غـذٓ

أٚ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ظاٖط تٓؿل َٓ٘, ٜٚكطف هلا َٔ ٖصا ايكـٓسٚم َـا    ؾكسٙ,
  .ٜهؿٝٗا حبػب ايؿطع ٚايعطف 

 
 ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا ضبُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ

 ٚاسبُس هلل ضب ايعاؽنشن
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 ثبت ضنكازض ايبشح َٚطادع٘
 ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ثاْٝا:نتب ايتؿػري
ّ أبٞ بهط أػنس بٔ عًـٞ ايـطاظٟ ازبكـام    ـ أسهاّ ايكطإٓ ـ يإلَا 1

 ّ.1994ٖـ ـ ط زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚت 370اسبٓؿٞ ـ ت:غ١ٓ 
ـ ايبشط احملٝط ؿن ايتؿػري ـ يًع١َ٬ ضبُس بـٔ ٜٛغــ ايؿـٗري بـأبٞ      2

 ّ .1992ٖـ ـ1412(ـ زاض ايؿهط ـ 754ـ645سٝإ ا٭ْسيػٞ ايػطْاطٞ)
سا٤ إمساعٝـٌ بـٔ نـجري    ـ تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ ـ يًشـاؾغ أبـٞ ايؿـ    3

 ٖـ ـ ايٓاؾط اؽنهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ ـ ايكاٖط٠ .774ايكطؾٞ ايسَؿكٞ ـ اؽنتٛؿن غ١ٓ :
ـ ازباَع ٭سهاّ ايكطإٓ ـ ٭بٞ عبس اهلل ضبُس بـٔ أػنـس ا٭ْكـاضٟ     4

ٖــ ـ   1409يػـس ايعطبـٞ ـ غـ١ٓ     ٖــ ـ ط زاض ا  716ايكططيب ـ اؽنتـٛؿن غـ١ٓ    
1988ّ. 

ٕ يإلَاّ أبـٞ دعؿـط ضبُـس بـٔ دطٜـط      ـ داَع ايبٝإ ؿن تؿػري ايكطآ5
ٖـ ـ اؽنطبع١ ا٭َريٜـ١ ايهـرب٣    1324غ١ٓ 1ٖـ ط310ايطربٟ ـ اؽنتٛؿن غ١ٓ  

ٖــ ـ   1400بب٫ٛم,ٚأعٝست ٖصٙ ايطبع١ َٔ خ٬ٍ زاض اؽنعطؾ١ ببريٚت غ١ٓ 
1980.ّ 

 ثايجا:نتب اسبسٜح ٚؾطٚسٗا: 
ـ ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ اسبسٜح ايؿطٜـ ـ يًشاؾغ ظنٞ ايسٜٔ عبس 1

ٖـ ـ َهتب١ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ـ ؾـباب    656ايععِٝ عبس ايكٟٛ اؽنٓصضٟ ـ ت 
 ا٭ظٖط.
ـ تٜٓٛط اسبٛايو ؾطح ع٢ً َٛطأ َايو ـ يإلَاّ د٬ٍ ايـسٜٔ عبـس    2

(ٖـ ـ ًٜٚٝ٘ إغعاف اؽنبطأ بطداٍ اؽنٛطأ 911ـ849ايطػنٔ ايػٝٛطٞ ايؿاؾعٞ )
 ٚؾطناٙ.يًػٝٛطٞ ـ زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝـ عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب 
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ـ غبٌ ايػ٬ّ ؾطح بًٛؽ اؽنطاّ َٔ غنع أزي١ ا٭سهاّ ـ يإلَاّ ضبُس  3
(ٖـ ـ تكشٝض ٚتعًٝـل   1182ـ1059بٔ إمساعٌٝ ا٭َري ايُٝين ايكٓعاْٞ )

ّ ـ عٝػـ٢ ايبـابٞ    1960ٖـ ـ 1379ـ 4ايؿٝذ ضبُس عبس ايععٜع اشبٛيٞ ـ ط 
 اسبًيب ٚؾطناٙ.

4   ٔ ــ ايٮؾــعح  ـــ غــٓٔ أبــٞ زاٚز ـ يًشــاؾغ أبــٞ زاٚز غــًُٝإ ب
 ايػذػتاْٞ ايٮظزٟ ـ ط زاض اسبسٜح بايكاٖط٠ .

ـ غٓٔ ابٔ َاد٘ ـ يًشاؾغ أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ابـٔ   5
ٖـ  ـ سكل ْكٛق٘ ٚضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜجـ٘,ٚعًل    275ـ   207َاد٘ ـ 

 ايكاٖط٠. -عًٝ٘ ا٭غتاش:ضبُس ؾ٪از عبس ايباقٞ ـ زاض ايؿهط ايعطبٞ 
ٖـ( 385ـ 306ًٞ بٔ عُط ايساضقطين ـ )ضقطين ـ يإلَاّ عـ غٓٔ ايسا6

ـ ٚبصًٜ٘ ايتعًٝل اؽنػين عًٞ ايساضقطين ـ يًُشسخ أبٞ ايطٝب ضبُس مشـؼ   
اسبل ايععِٝ أبازٟ ـ ذبكٝل ايػـٝس عبـس اهلل ٖاؾـِ عنـاْٞ باؽنسٜٓـ١ اؽنٓـٛض٠ ـ         

 ّ.1966ٖـ ـ 1386اسبذاظ ـ زاض احملاغٔ يًطباع١  ـ ايكاٖط٠ ـ 

ايهرب٣ إلَاّ احملسثشن أب٢ بهط أػنس بـٔ اسبػـٝين بـٔ عًـٞ     ـ ايػٓٔ 7
ٖـ(ـ ٚؿن شًٜ٘ ازبٖٛط ايٓكٞ يًع١َ٬ ع٤٬ ايسٜٔ بٔ عًٞ 485ايبٝٗكٞ ـ ت) 

ٖـ ـ ط زاض ايؿهط ـ 745بٔ عجُإ اؽناضزٜين ايؿٗري بابٔ ايرتنُاْٞ اؽنتٛؿن غ١ٓ
 يبٓإ .

بطاِٖٝ بٔ ـ قشٝض ايبداضٟ ـ ٭بٞ عبس اهلل ضبُس بٔ إمساعٌٝ بٔ إ 8
ٖــ( ـ ط زاض َٚطـابع    256ــ  194اؽنػري٠ بـٔ ٜطشٜـ١ ايبدـاضٟ ازبعؿـٞ ـ )     

 ايؿعب.
ـ قشٝض َػًِ ـ يإلَاّ أبٞ اسبػٔ َػًِ بـٔ اسبذـاز بـٔ َػـًِ      9

ٖـ( ـ ط زاض ايتشطٜط ـ 875ـ  820ٖـ( ـ )261ـ 204ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ )
 ٖـ ـ ايكاٖط٠.1384
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٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ ـ  قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ـ يًع١َ٬ ذن  10
ــ  631سػٔ بٔ سػشن بٔ سعاّ ايٟٓٛٚ ايؿاؾعٞ أبٛ ظنطٜـا ضبـٞ ايـسٜٔ )   

ّ( ذبكٝل عبس اهلل أػنس أبٛ ظٜٓـ١ ـ زاض ايؿـعب ط    1277ـ1223ٖـ (ـ)676
 ّ.1973ٖـ 1393

ـ ؾتض ايباضٟ بؿطح قشٝض ايبداضٟ يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ 11
ــ  773عًـٞ بـٔ ضبُـس ـ )    قانٞ ايكها٠ أبٞ ايؿهٌ ؾٗاب ايسٜٔ اػنس بٔ 

ّ(ٚثل ْكٛقـ٘ ٚسكـل أقـٛي٘ ٚنـبط أسازٜجـ٘      1448ـ1372ٖـ(ـ)825
 1ٚٚنع ؾٗاضغـ٘ ّ/طـ٘ عبـس ايـط٩ٚف غـعس ـ ط زاض ايػـس ايعطبـٞ ـ ط         

 ّ.  1992ٖـ 1412
ـ ٌْٝ ا٭ٚطاض َٔ أسازٜـح غـٝس ا٭خبـاض ؾـطح َٓتكـ٢ ا٭خبـاض       12

 يكانٞ قها٠ قطط ايُٝاْٞ               
ٖــ ( ـ ط زاض ايهًٝـات    1255ُس ايؿـٛناْٞ ت) عًٞ بٔ ضب ٔضبُس ب
 ّ. 1973ّ ـ زاض ازببٌ ـ بريٚت ـ يبٓإ غ1978١ٓا٭ظٖط١ٜ ـ 

 ضابعا : نتب ايًػ١ ٚاؽنعادِ: 
ـ تاز ايطٚؽ َٔ دـٛاٖط ايكـاَٛؽ يإلَـاّ ايػـٝس ضبُـس َطتهـ٢       1

ٖــ  1392ٖــ( َطبعـ١ سهَٛـ١ ايهٜٛـت     1205ـ 1145اسبػٝين ايعبٝسٟ )
1972. ّ 

ـ يًع١َ٬ ع٢ً ضبُس ايؿطٜـ ازبطداْٞ ـ َهتب١ يبٓإ ـ     ـ ايتعطٜؿات2
 بريٚت .
ـ يػإ ايعطب احملٝط ـ ٭بٞ يًؿهٌ غناٍ ايسٜٔ ضبُس بـٔ بهـط بـٔ     3

 َٓعٛض ا٭ؾطٜكٞ اؽنكطٟ ـ ط زاض قازض ـ بريٚت.
ـ طبتاض ايكشاح يًؿٝذ ضبُس بٔ أبٞ بهط عبس ايكازض ايطاظٟ ـ َهتب١ 4

 يبٓإ ــ بريٚت .
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اؽنٓري ؿن غطٜب ايؿطح ايهبري يًطاؾعٞ ـ يًع١َ٬ أػنـس بـٔ    ـ اؽنكباح 5
 ٖـ( ـ ط زاض اؽنعاضف ـ َكط.770ضبُس بٔ ع٢ً اؽنػطبٞ ايؿَٝٛٞ ـ ت)

 خاَػا :أقٍٛ ايؿك٘ ٚايكٛاعس :
ـ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ـ يًع١َ٬ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايػـٝٛطٞ ـ ط اسبًـيب ـ        1

 ّ.1959ٖـ/1378ايطبع١ ا٭خري٠ ـ 
 ؿٝذ ضبُس ايربزٜػ٢ ـ ط زاض ايكًِ بسَؿل .ـ أقٍٛ ايؿك٘ ـ ي2ً
ٖــ  1359ـ أقٍٛ ايؿك٘ ـ يًؿٝذ عبـس ايٖٛـاب خـ٬ف ـ ط غـ١ٓ       3
1940ّ. 

قاحل  ايػٝسـ زضاغات ؿن ايتعاضي ٚايرتدٝض عٓس ا٭قٛيٝشن ـ ز/ 4
 ّ ـ زاض ايطباع١ احملُس١ٜ ـ ايكاٖط٠ .1980ٖـ ـ1400عٛي  ـ ط 

 غازغا : اؽنصاٖب ايؿك١ٝٗ :  
 سبٓؿٞ :أـ ايؿك٘ ا

ا٫ختٝاض يتعًٌٝ اؽندتاض ـ يًع١َ٬  عبس اهلل بٔ ضبُٛز بٔ َٛز ٚز بٔ -1
 ٖـ ـ زاض اؽنعطؾ١ ـ بريٚت .783ضبُٛز أبٞ ايؿهٌ صبس ايسٜٔ اؽنٛقًٞ ـ 

بسا٥ع ايكٓا٥ع ؿن تطتٝب ايؿطا٥ع يإلَاّ ع٤٬ أبٞ بهط بٔ َػـعٛز  -2
يبٓإ ـ زاض ايؿهط ـ  ٖـ ـ زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚت ـ587ايهاغاْٞ اسبٓؿٞ ـ

 ٖـ ـ1417غ١ٓ  1بريٚت  ط
1996. ّ 

ايسض اؽندتاض ـ ؾطح تٜٓٛط ا٭بكـاض ؿن ؾكـ٘     ٢ساؾ١ٝ ضز احملتاض عً -3
اإلَاّ أبٞ سٓٝؿ١  يًع١َ٬ ضبُس أَـشن ايؿـٗري بـابٔ عابـسٜٔ ـ زاض ايؿهـط ـ        

 ّ.1995ٖـ ـ 1415بريٚت ـ ط 
س ايٛاسـس  ؾطح ؾـتض ايكـسٜط يإلَـاّ نُـاٍ ايـسٜٔ ضبُـس بـٔ عبـ        -4

ٖـ ـ ع٢ً اهلسا١ٜ 681ايػٝٛاغٞ ثِ ايػهٓسضٟ اؽنعطٚف بابٔ اهلُاّ اسبٓؿٞ ـ 
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ـ ؾطح بسا١ٜ اؽنبتسٟ يؿٝذ اإلغ٬ّ بطٖإ ايسٜٔ ع٢ً بٔ أبٞ بهط اؽنطغٝٓاْٞ ـ 
 ٖـ َٚع٘ :ـ 593

 )أ(: ؾطح ايعٓا١ٜ ع٢ً اهلسا١ٜ يًبابطتٞ .
بػعسٟ أؾٓسٟ  ـ احملكل غعس اهلل بٔ بعٝػ٢ اؽنػين ايؿٗري  ١)ب(:ساؾٝ

ٖـ ًٜٚٝ٘ ْتا٥ر ا٭ؾهاض ؿن نؿـ ايطَٛظ ٚا٭غطاض يؿُؼ ايسٜٔ  أػنـس  945
 ٖـ ـ زاض ايؿهط بريٚت.  998اؽنعطٚف بكانٞ ظاز٠ ـ 

اهلسا١ٜ ؾطح ٖسا١ٜ اؽنبتسٟ ـ يؿٝذ اإلغ٬ّ بطٖإ ايسٜٔ أبٞ اسبػٔ  :5
اإلَاّ ٖـ ـ ع٢ً َصٖب  593ع٢ً بٔ أبٞ بهط ازبًٌٝ ايطؾساْٞ اؽنطغٝٓاْٞ ـ  

أبٞ سٓٝؿ١ ـ ؾطن١ َهتبـ١ َٚطبعـ١ َكـطؿٞ ايبـابٞ اسبًـيب ـ ط ا٭خـري٠ ـ          
 ٖـ .1384ايكاٖط٠ ـ 

 ب ـ ايؿك٘ اؽنايهٞ:
ـ بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ اؽنكتكس ـ يإلَاّ  أبٞ ايٛيٝس ضبُس بٔ أػنس بٔ  1 

ٖـ ـ زاض اؽنعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط 595ـ 520ضبُس بٔ أػنس ابٔ ضؾس ايكططيب ـ 
 ّ.1983 6ت ـ طـ بريٚ

ٖــ ـ   179ـ بًػ١ ايػايو ٭قطب اؽنػايو إصن َصٖب اإلَاّ َايو ـ  2
ٖــ ـ عًـ٢ ايؿـطح     1241ـ 1175يًؿٝذ أػنس بٔ ضبُس ايكاٟٚ اؽنايهٞ ـ  

 ايكػري يًؿٝذ أػنس مب ضبُس ايسضزٜط 
ٖـ ؾـطن١ َهتبـ١ َٚطبعـ١ َكـطؿٞ ايبـابٞ اسبًـيب       1201ـ 1127ـ 

 ّ.1925ٖـ ـ1372ٚأ٫ٚزٙ ضنكط ـ ايطبع١ ا٭خري٠ ـ 
ـ ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري ـ يًؿٝذ ضبُس عطؾ١ ايسغٛقٞ 3

ع٢ً ايؿطح ايهبري , أبٞ ايربنات غـٝسٟ أػنـس ايـسضزٜطٟ ـ َـع تكطٜـطات       
ٝـ١ ـ عٝػـ٢ ايبـابٞ  اسبًـيب      يًؿٝذ ضبُس عًـٝـ ـ زاض إسٝـا٤ ايهتـب ايعطب    

 .ٚؾطناٙ
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ايعـسٟٚ ـ    ـ اشبطؾٞ عٌ طبتكط خًٌٝ ٚبٗاَؿ٘ ساؾ١ٝ ايؿٝذ ع4ًٞ
 زاض قازض ـ بريٚت .

 ـ ؾطح َٓض ازبًٌٝ ـ يًؿٝذ ضبُس عًٝـ ـ زاض قازض ـ بريٚت .5
ـ ايكٛاْشن ايؿك١ٝٗ ـ يإلَاّ أبٞ عبس اهلل ضبُس بٔ أػنس بٔ ضبُـس بـٔ    6

 ّ.1984ٖـ ـ 1404  دع٣ ايهًيب ـ زاض ايهتاب ايعطبٞ ـ بريٚت غ١ٓ :
 ـ ايؿك٘ ايؿاؾعٞ:   ز
َاّ  ؾطف ايسٜٔ إمساعٌٝ بٔ بهط اؽنكـطٟ )  ـ إخ٬م ايٓاٟٚ ـ يإل 1

ٖـ( ذبكٝل ايؿٝذ عبس ايععٜع عط١ٝ ظيط ـ زب١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ  837
ٖــ ـ   1409ؿن اؽنٓبجك١ عٔ اجملًؼ ا٭عًـ٢ يًؿـ٦ٕٛ اإلغـ١َٝ٬ ـ ايكـاٖط٠ ـ       

1989.ّ 
ــ  150ـ ا٭ّ ـ يإلَاّ أبٞ عبـس اهلل ضبُـس بـٔ إزضٜـؼ ايؿـاؾعٞ ـ        2

 اؽنعْٞ  ٖـ ـ َع طبتكط204
 ّ.1989ٖـ ـ 1409 1ٖـ ـ زاض ايػس ايعطبٞ ـ ط264ـ 
ـ اسباٟٚ  ايهبري ـ يإلَاّ أبٞ اسبػـٔ عًـٞ بـٔ ضبُـس بـٔ سبٝـب        3

ٖـ سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ ز/ ضبُس َػططدٞ ٚآخطٕٚ 450ـ 364اؽناٚضزٟ ـ 
 ّ ـ زاض ايؿهط ـ بريٚت .1994ٖـ ـ 1414ـ ط غ١ٓ 
ايسٜٔ  ايكًٝـٛبٞ ٚايؿـٝذ    ـ ساؾٝتا ايكًٝٛبٞ ٚعُري٠ يًؿٝذ ؾٗاب4

عُري٠ ع٢ً ؾطح ايؿٝذ د٬ٍ ايسٜٔ احملًٞ ع٢ً َٓٗاز ايطايبشن يًؿٝذ ضبٞ 
 ايسغٔ ايٟٓٛٚ ـ زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ ـ عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚؾطناٙ .

ـ ضٚن١ ايطايبشن ـ ٭بٞ ظنطٜا ذن٢ٝ بٔ  ؾطف ايٟٓٛٚ ايسَؿـكٞ ـ    5
ّ إؾطاف 1985ٖـ ـ 1405غ١ٓ  2اؽنهتب اإلغ٬َٞ ـ  بريٚت ـ زَؿل ـ ط

 / ظٖري ايؿاٜٚؼ .
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ـ اجملُٛع ؾطح اؽنٗصب يإلَاّ أبٞ ظنطٜا ذن٢ٝ بٔ  ؾطف ايٓـٟٛٚ ـ   6
ًٜٚٝ٘ ؾتض ايععٜع ؾطح ايٛدٝع ,ٖٚٛ ايؿـطح ايهـبري يإلَـاّ أبـٞ      ٖـ ,676

ٖـ ,ًٜٚٝ٘ ايتًدـٝل ازبـبري ؿن   623ايكاغِ عبس ايهطِٜ بٔ ضبُس ايطاؾعٞ ـ  
ٖـ 852 ـ يإلَاّ أبٞ ايؿهٌ أػنس بٔ سذط ايعػك٬ٕ ـ ربطٜر  ايطاؾعٞ ايهبري

 ـ زاض ايؿهط ـ بريٚت .
ـ َػين احملتـاز إصن َعطؾـ١ أيؿـاظ اؽنٓٗـاز ـ يًع٬َـ١ ضبُـس اشبطٝـب         7

 ايؿطبٝين ـ زاض ايؿهط ـ بريٚت .
ـ اؽنٗصب ؿن ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ ـ يإلَاّ أبٞ إغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ 8

ٖـ ـ ٚبأغؿٌ ايكؿش١ :ايـٓعِ   476ؿرياظٟ ـ  آبازٟ اي بٔ ٜٛغـ ايؿريٚظٟ
اؽنػتعصب ؿن ؾطح غطٜب اؽنٗصب يًؿٝذ ضبُس بٔ أػنس بـٔ بطـاٍ ايـطنيب ـ     

 ّ.1976ٖـ ـ 1396ٖـ ـ َطبع١ عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚؾطناٙ ضنكط ـ 630
 ز ـ ايؿك٘ اسبٓبًٞ:

ــ  اإلْكاف ؿن َعطؾ١ ايطادض َٔ اشب٬ف عًٞ َصٖب اإلَاّ أػنس 1
ـ   817اإلغ٬ّ ع٤٬ ايسٜٔ أبٞ عًٞ بٔ غًُٝإ اؽنطزاٟٚ ـ   بٔ سٓبٌ يؿٝذ

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ. 2ٖـ ـ ذبكٝل ضبُس ساَس ايؿكٞ ط885
ـ ايطٚي اؽنطبع بؿطح ظاز اؽنػتكٓع ـ طبتكط اؽنكٓع ؿن ؾك٘ اإلَاّ أػنس 2

بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ ـ اؽنسن يًؿٝذ ؾطف ايسٜٔ أبٞ ايٓذا َٛغ٢ بٔ أػنس بـٔ   
ٖـ 1501عٝػ٢ اؽنكسغٞ اسبذاٟٚ,ٚايؿطح يًؿٝذ َٓكٛض ايبٗٛتٞ ـ غامل بٔ 

 زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚت .8ـ ط
ـ ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ يبٗا٤ ايسٜٔ عبس ايطػنٔ بٔ إبطاِٖٝ اؽنكسغٞ ـ ط 3

 قطط .
ـ نؿاف ايكٓاع عٔ َسن اإلقٓاع يًؿٝذ َٓكٛض بٔ ٜـْٛؼ ـ إزضٜـؼ    4

 ّ.1983 ٖـ ـ1403ايبٗٛتٞ ط عامل ايهتب ـ بريٚت 
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ٖــ ـ   630ـ اؽنػين ٭بٞ ضبُس عبس اهلل بٔ أػنس بٔ ضبُس بٔ قساَـ١ ـ   5
ٚايؿطح ايهبري ع٢ً َسن اؽنكٓع يإلَاّ أبٞ ايؿطز عبس ايطػنٔ بـٔ أبـٞ عُـط    

ٖـ ـ 1415ٖـ ـ ط زاض ايػس ايعطبٞ ـ 682ضبُس بٔ أػنس بٔ قسا١َ اؽنكسغٞ ـ 
1994.ّ 

 ٖـ ـ ايؿك٘ ايعاٖطٟ: 
إلَاّ احملسخ ايؿكٝ٘ ا٭قٛيٞ أبٛ أػنس عًٞ بٔ أػنـس  احمل٢ً باٯثاض ـ ي  

 بٔ غعٝس بٔ سعّ
ا٭ْسيػٞ ـ ذبكٝل ايسنتٛض / عبس ايػؿـاض غـًُٝإ ايبٓـساضٟ ـ ط زاض      

 ّ.1984ٖـ ـ 1405ايؿهط غ١ٓ 
 غابعا :ايؿك٘ ايعاّ

ـ ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ ـ ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب ايبكطٟ 1
غـ١ٓ   3ٖـ ـ ط عٝػ٢ ايبابٞ اسبًـيب ـ ط   450ٞ ـ  ايبػسازٟ اؽناٚضزٟ ايؿاؾع

 ّ ـ ايكاٖط٠ . 1973ٖـ 1393
ـ إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ـ يإلَاّ أبٞ ساَس ضبُس بٔ ضبُس بٔ ايػعايـٞ ـ    2

 ٖـ ـ زاض إسٝا505٤
 ايهتب ايعطب١ٝ ـ عٝػ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚؾطناٙ ـ َكط.

س اهلل ـ ع٬ّ اؽنٛقعشن عٔ ضب ايعاؽنشن ـ يإلَاّ مشؼ ايسٜٔ أبٞ عبـ  3
ٖـ ـ َهتبـ١ زاض ازبٝـٌ ـ     751ضبُس بٔ أبٞ بهط اؽنعطٚف بابٔ قِٝ ازبٛظ١ٜ ـ  

 بريٚت ـ يبٓإ.
ـ ظاز اؽنعاز ؿن ٖسٟ خري ايعباز ـ يإلَاّ أبٞ عبس اهلل بٔ ايكِٝ ازبٛظٟ 4

 ٖـ ـ َهتب١ قبٝض ٚأ٫ٚزٙ .751ـ691ـ 
قاغِ  ـ ؾتا٣ٚ ايٓػا٤ ـ يؿٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ـ قاّ بتشكٝك٘ ايؿٝذ5

 ايؿُاعٞ ايطؾاعٞ ـ ط زاض ا٭ضقِ بٔ أبٞ ا٭ضقِ ـ بريٚت.



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (511)

ـ صبُٛع ؾتا٣ٚ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ـ غنع ٚتطتٝب ايؿـٝذ عبـس    6
ٖــ ٚأعاْـ٘   1392ايطػنٔ بٔ ضبُس بٔ قاغِ ايعاقُٞ ايٓذسٟ.اؽنتٛؿن غـ١ٓ  

ٚيسٙ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايطػنٔ بٔ قاغِ .تكـٜٛط ايطبعـ١ ا٭ٚصن ـ َهتبـ١     
 ٖـ .١1404 اسبسٜج١ ـ َه١ اؽنهط١َ ايٓٗه

 ثآَا :َ٪يؿات سسٜج١ ؿن ايؿك٘ اإلغ٬َٞ
 ـ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ـ يًؿٝذ  ضبُس أبٛ ظٖط٠ ـ ط زاض ايؿهط ايعطبٞ.1
ـ ٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ـ يًؿٝذ ضبُس ظنطٜـا ايطزٜػـٞ ـ زاض ايؿهـط ـ        2
 بريٚت .
عٚاز ٚآثاضٙ ـ ؾك٘ ا٭غط٠ عٓس اإلَاّ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ـ ؿن اي 3

ّ ـ َهتب١ اؽنًـو   1996ٖـ ـ  1416 1يًسنتٛض / ضبُس بٔ أػنس ايكاحل ـ ط 
 ؾٗس ايٛط١ٝٓ .

 تاغعا: ؿن ايكإْٛ اؽنكطٟ 
 ّ.1920يػ25١ٓـ ْكٛم َٛاز ايكإْٛ ضقِ :1
 ّ.1929يػ١ٓ 25ـ ْكٛم َٛاز ايكإْٛ ضقِ :2
 ّ.1976يػ١ٓ 62ـ ْكٛم َٛاز ايكإْٛ ضقِ :3
 ّ.1979يػ١ٓ 44ضقِ :ـ ْكٛم َٛاز ايكإْٛ 4
 ّ.1985يػ100١ٓـ ْكٛم َٛاز ايكإْٛ ضقِ:5
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 فوزض املٌضٌعات
 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 

 74 *اؽنكس١َ ٚخط١ ايبشح

 52 *تعطٜـ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ؿن ايًػ١ ٚا٫قط٬ح

 17 *َعاٖط ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ 

 *اؽنبشح ا٭ٍٚ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ؿن ساٍ
 تعٓت ايعٚز اؽنٛغط ٚا٭ثط ايؿكٗٞ اؽنرتتب عًٝ٘

15 

 15 ـ َصٖب اسبٓؿ١ٝ     ٚأزيت٘

 11 ـ َصٖب اؽنايه١ٝ      ٚأزيت٘

 11 ـ َصٖب ايؿاؾع١ٝ    ٚأزيت٘

 13 ـ َصٖب اسبٓاب١ً    ٚأزيت٘

 12 ـ َصٖب ايعاٖط١ٜ    ٚأزيت٘

 12 ـ ضأٟ ايبشح

 15 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘

ح ايجاْٞ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ يعػط ايعٚز *اؽنبش
 ٚا٭ثط ايؿكٗٞ اؽنرتتب عًٝ٘

31 

 31 ـ َصٖب اسبٓؿ١ٝ



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (511)

 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 
 31 ـ َصٖب ايعاٖط١ٜ

 33 ـ َصٖب اؽنايه١ٝ

 33 ـ َصٖب ايؿاؾع١ٝ  

 33 ـ َصٖب اسبٓاب١ً

 33 ـ ضأٟ بٔ ايكِٝ  

  * تكٓٝـ ٖصٙ اٯضا٤

 33 أزي١ ايطأٟ ا٭ٍٚ

 25 يجاْٞ:أزي١ ايطأٟ ا  

 21 :أزي١ ايطأٟ ايجايح  

 21 ـ َٓاقؿ١ ايطأٟ ا٭ٍٚ  

 24 ـ َٓاقؿ١ ايطأٟ ايجاْٞ  

 25 ـ َٓاقؿ١ ايطأٟ ايجايح

 26 ـ ايطأٟ اؽندتاض  

 31 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘  
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 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 
* اؽنبشح ايجايح ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ يًػٝب١ 

 ٚا٭ثط ايؿكٗٞ  اؽنرتتب عًٝ٘
32 

 32 ضأٟ اسبٓؿ١ٝ     ٚأزيتِٗـ  

 35 ـ ضأٟ اؽنايه١ٝ      ٚأزيتِٗ

 45 ـ ضأٟ ايؿاؾع١ٝ    ٚأزيتِٗ

 47 ـ ضأٟ اسبٓاب١ً    ٚأزيتِٗ 

 45 ـ ضأٟ ايعاٖط١ٜ    ٚأزيتِٗ 

 41 ـ ايطأٟ اؽندتاض َٔ ٚد١ٗ ْعط ايباسح

 42 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘

ايٓؿك١ يؿكس ايعٚز  *اؽنبشح ايطابع ؿن سهِ اإلَتٓاع عٔ
 ٚا٭ثط ايؿكٗٞ اؽنرتتب عًٝ٘.

44 

 45 ـ ضأٟ ا٭سٓاف   ٚأزيتِٗ

 55 ـ ضأٟ اؽنايه١ٝ     ٚأزيتِٗ

 08    ـ ضأٟ اسبٓاب١ً    ٚأزيتِٗ

 53 ـ ضأٟ ايؿاؾع١ٝ    ٚأزيتِٗ

 55 ـ ضأٟ ايعاٖط١ٜ    ٚأزيتِٗ    



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (512)

 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 
 65 ـ ضأٟ ايبشح ٚزيًٝ٘    

 63 عًٝل عًٝ٘ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايت    

*اؽنبشح اشباَؼ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عـٔ ايٓؿكـ١ سبـبؼ    
 ايعٚز أٚ أغطٙ  ٚا٭ثط ايؿكٗٞ 

 اؽنرتتب عًٝ٘   

64 

 64 ـ ضأٟ ايؿكٗا٤ ؿن ٖصٙ اؽنػأي١    

 755 ـ ضأٟ ايكإْٛ    

  ـ ضأٟ ايباسح    

*اؽنبشح ايػازؽ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ ٫خت٬ف 
 ؿك١ ٚقسضٖا ٚٚقت ايتُهشنايعٚدشن ؿن قبض ايٓ

751 

ـ آضا٤ ايؿكٗا٤ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عـٔ ايٓؿكـ١ ٫خـت٬ف    
 ايعٚدشن ؿن قبض ايٓؿك١ 

 ٚأزيتِٗ ٚايطأٟ اؽندتاض

751 

ـ آضا٤ ايؿكٗا٤ ؿن سهِ ا٫َتٓاع عـٔ ايٓؿكـ١ ٫خـت٬ف    
 ايعٚدشن ؿن قسض ايٓؿك١ ٚأزيتِٗ

 ٚايطأٟ اؽندتاض

754 

اع عـٔ ايٓؿكـ١ ٫خـت٬ف    ـ آضا٤ ايؿكٗا٤ ؿن سهِ ا٫َتٓ
 ايعٚدشن ؿن ٚقت ايتُهشن 

 ٚأزيتِٗ ٚايطأٟ اؽندتاض

755 
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 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 
 775 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘     

*اؽنبشح ايػابع ؿن سهِ ا٫َتٓاع عٔ ايٓؿك١ يًط٬م 
 ايطدعٞ أٚ ايبا٥ٔ أٚ اؽنعتس٠ يٛؾاٙ

773 

ـ آضا٤ ايعًُـا٤ ؿن ْؿكـ١ اؽنعتـس٠ َـٔ ايطـ٬م ايطدعـٞ       
 يطأٟ اؽندتاض ٚسهِ ٚأزيتِٗ ٚا

 ا٫َتٓاع عٔ أزا٥ٗا 

773 

ـ  آضا٤ ايعًُا٤ ؿن ْؿك١ اؽنعتس٠ َٔ ايط٬م ايبا٥ٔ ٚأزيتِٗ 
 ٚايطأٟ اؽندتاض ٚسهِ 

 ا٫َتٓاع  عٔ أزا٥ٗا

773 

ـ آضا٤ ايعًُا٤ ؿن سهـِ ا٫َتٓـاع عـٔ أزا٤ ْؿكـ١ اؽنـطأ٠      
 ا٥ٌ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا ٚزيًٝ٘..اسب

715 

 713 ٚايطأٟ اؽندتاض 

ـ آضا٤ ايعًُا٤ ؿن سهـِ ا٫َتٓـاع عـٔ أزا٤ ْؿكـ١ اؽنـطأ٠      
 اسباٌَ اؽنتٛؿن عٓٗا ظٚدٗا ٚزيًٝ٘ 

 ٚايطأٟ اؽندتاض  

715 

 733 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘

*اؽنبشح ايجأَ ؿن نِ ا٫َتٓاع عٔ أزا٤ ايٓؿك١ ايعٚد١ٝ 
 يإل٤٬ٜ أٚ ايعٗاض

733 

 733 ـ آضا٤ ايعًُا٤ ؿن شيو 



 

 الفقه اإلسالمي يف االمتناع  عن نفقة الزوجية (510)

 الصفــــخْ  املٌضـــــــــٌع 
 734 ؽندتاض ٚزيًٝ٘ ـ ايطأٟ ا

 725 ـ ضأٟ ايكإْٛ ٚايتعًٝل عًٝ٘

*اؽنبشح ايتاغع:ؿن دعا٤ اإلقطاض ع٢ً ا٫َتٓـاع عـٔ    
 أزا٤ ايٓؿك١ يًعٚد١

721 

 721 ـ آضا٤ ايؿكٗا٤ ٚأزيتِٗ

 725 ـ ضأٟ ايكإْٛ 

 726 سحاـ ضأٟ ايب 

 726 * اشباطن١

 744 * ؾٗطؽ اؽنٛنٛعات

 

 


