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 المقدمة

اف اهلل تعالى جعل لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها وجعل بين الزوجين مودة ورحمة 
لتستقيم حياة االسر ولتبقى ذرية بني ادـ الى اف يرث اهلل االرض ومن عليها وارسل 
رسولو محمد )صلى اهلل عليو وسلم ( لنا بشرائع ونظم ضمنت حقوؽ الزوجين 

وعلى الو واصحابو ىداة الحق مثلوا االسالـ وتمثل بهم في وتكفلت باستقرار حياتهما 
شؤوف حياتهم الدنيا ونالوا رضاء اهلل في حياتهم االخرى ومن اىم االمور التي عالجها 

ن الزوجين وينهض االسالـ ىي الحياة الزوجية التي قد يطرأ عليها ما يعكر صفوىا بي
لترابط فتتم الفرقة بين الزوجين ورغم يض بها اال االنفصاـ وانقطاع امن الدواعي ما يف

ذلك فاف الشريعة االسالمية راعت ما قد يطرأ على الحياة الزوجية من حوادث التي 
اجازت للقاضي  يستحيل معها بقاء الحياة الزوجية دوف الحاؽ ضرر باحد الزوجين ولذا

ية النتفريق وقد رايت اىمية ىذا الموضوع فقمت بتتبع ماى التفريق بينهما السباب عدة 
مشروعيتو وادلتو واف من المشكالت التي تطرأ ىي التفريق والطالؽ بين و اسبابو 

الزوجين لعد انفاؽ الزوج على زوجتو في حالة اعساره اـ عدـ اعساره وقد جعلت ىذا 
البحث مؤلفا من مبحثين االوؿ يتكوف من مطلبين المطلب االوؿ ماىية التفريق لعدـ 

اني اسباب التفريق لعد االنفاؽ والمبحث الثاني يتكوف من مطلبين االنفاؽ والمطلب الث
وقد  لعدـ االنفاؽ االوؿ مشروعية التفريق لعدـ االنفاؽ والمطلب الثاني ادلة التفريق

 توصلت الى نتائج مذكورة في خاتمة البحث

 الباحث                                                                             
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 وأسبابو اإلنفاؽ وؿ   ماىية التفريق لعدـ المبحث األ

 فاؽنماىية التفريق لعدـ اال  األوؿ المطلب 

 .(1))التفريق لغة مصدر فرؽ يقاؿ فرؽ بينهما أي فصل(

وىي خالؼ الجمع ,الجمع فرقة يفرقو فرقًا, وقيل فرؽ للصالح فرقاً وفرؽ لإلفساد تفريقاً وانفرؽ 
لق فكاف كل فق منو ومنو قولو تعالى ))فانفللق من الشيء إذا انفوافترؽ والفرؽ   الالشيء وتفرؽ 

, اراد فأنفرؽ البحر فصار  }63سورة الشعراء اآلية {فرؽ كالطود العظيم((صدؽ اهلل العظيم..
 كالجباؿ العظاـ وصاروا في قرار. 

 مصدر االفتراؽ قاؿ االزىري الفرقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من االفتراؽ. ةوالفرق

اصطالحاً التفريق القضائي بين الزوجين ىو إنهاء الحياة الزوجية جبراً عن الزوج بحكم القاضي اذا 
,) او ىي انحالؿ رابطة الزواج والفصل (2)سائل االختيارية من طالؽ او خلعو لم تستعمل ال

 (.(3)ينة بين الزوجين سواء كانت بطالؽ أـ بغيرهوالمبا

 ماىية التفريق لعدـ االتفاؽ 

لحياة سبب من األسباب التي أباح اإلسالـ بو للزوجة اف تطلب التفريق وتنهي ا األنفاؽ)عدـ 
 -فاؽ لو صورتاف  نالزوجية ومضارىا, وعدـ اال

 زوجتو.اف يكوف الزوج معسراً ليس عنده ما ينفقو على  -األولى  

(, وقد اختلف الفقهاء في (4)فاؽ مع قدرتو عليونعن اال اف يكوف موسرًا ولكنو يمتنع -الثانية  
 التفريق لعدـ االتفاؽ فالحنفية رأوا عدـ جوازه والجمهور أجازه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ency.com-www.arab( ادلوسوعة العربية, 1)

مة ابن منظور, دار احلديث, القاىرة, 2)  .82م, ص2003( لسان العرب لإلمام العّلا

 ( ادلوسوعة العربية , ادلصدر نفسو.3)

وآثار الزوجية شرح مقارب لقانون األحوال الشخصية, الدار العلمية الدولية للنشر  (الدكتور حممد مسارة, أحكام4)
 .336والتوزيع, عمان, ص

http://www.arab-ency.com/
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قاؿ الحنفية  اف اإلعسار ليس سبباً  من أسباب التفريق ولكن القاضي يأمر الزوجة باالستدانة 
نعاً عن اإلنفاؽ فاف على زوجها المعسر وترفع يد الزوج عنها لتعمل وتكسب قوتها اما إذا كاف ممت

وصاحباه وابن أبي ليلى وابن شرمة واألزىري يفة بالتفريق أو الحبس)وذىب ابو حنالقاضي يعاقبو 
وداوود الظاىري والشيعة األمامية الى انو ال يحق لها طلب التفريق اف عجز الزوج عن االتفاؽ 

 (.(1)يوسرعليها وعدـ قدرتو على توفير متطلبات الحياة وعليها اف تصبر حتى 

)واحتج الحنفية لرأيهم بأدلة من القرآف والسنة اما القرآف( فبقولو تعالى )لينفق ذو سعة من سعتو 
ومن قدر عليو رزقو فلينفق مما أتاه اهلل ال يكلف اهلل نفسًا ما آتاىا سيجعل اهلل بعد عسر 

سرة()صدؽ اهلل العظيم( يسراً ()صدؽ اهلل العظيم(, وبقولو تعالى )واف كاف ذو عسرة فنظرة إلى مي
ووجو االستدالؿ في اآليتين اف األولى حددت اإلنفاؽ بقدر السعة فإف لم يعط اإلنساف سعة في 
الرزؽ ينفق قدر طاقتو ولم تفرض اآلية اثر على الزوج نتيجة لعدـ االتفاؽ ووجو االستدالؿ في 

ليو لحين اليسار عمـو اآلية في  اآلية الثانية اف من أعسر بدين فيطلب من الدائن أنظاره والصبر ع
(, اف كثير من الصحابة رضواف اهلل عليهم كانوا معسرين ولم يثبت عن (2)كل دين ومنو دين النفقة

رسوؿ اهلل انو طلق امرأة واحدة منهم وال اعلم واحدة من النساء اف لها الحق في طلب الطالؽ 
عسار ال يكوف اال اذا طلبتو المرأة أما وىذا الكالـ ال يسلم من النقد وىو اف التفريق بسبب اإل

 (.(3)إذا لم تطلبو فليس ألحد اف يطلقها

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خصية فقو الطّلق الفسخ, الدار ادلربم للنشر ( د. امحد حممد ادلؤمن,د.إمساعيل أمني نواصفة , األحوال الش1)
 .114, ص2009والتوزيع, عمان, عام 

 .337( أحكام وآثار الزوجية, مصدر سابق, ص2)

 .1972( د.امحد الكبيسي, األحوال الشخصية يف الفقو والقضاء, العراق, بغداد, 3)

 

واما االستدالؿ من السنة فأنو لم يرو عن رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم( أنو طلق زوجة إلعسار 
الزوج او امتناعو عن النفقة كما لم يرو عن الصحابة مثل ىذا التفريق فلو كاف التفريق لعدـ 
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اف عدـ االتفاؽ مشروعًا لرفع الى النبي محمد )عليو الصالة والسالـ( ولو مرة فلما لم يرفع ك
من المقرر شرعاً اذا اجتمع اف )ومن المعقوؿ قالوا  (1)الرفع دليالً  على عدـ جوازه وقاؿ الجمهور

ضرر اف ارتكب أخف الضررين والضرر الذي يترتب على التفريق يؤدي الى ضياع حق الزوجة 
دة فعدـ بالكلية والضرر الذي يترتب على عدـ التفريق ىو تأخير حق الزوجة وطبقًا لهذه القاع

(, وقاؿ الجمهور من الشافعية والحنبلية والمالكية بجواز التفريق (2)التفريق ىو اخف الضررين
واحتجوا بالقرآف والسنة والقياس اما االستدالؿ من القرآف الكريم))فَِإْمساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح 

 بِِإْحساٍف(( وقولو تعالى))وال تمسكوىن ضراراً لتعتدوا((

 ح يكوف مع اإلعسار فينبغي التسريالداللة من اآلية األولى  اف اإلمساؾ بمعروؼ الووجو 
بإحساف ووجو الداللة من اآلية الثانية اف اآلية نصت عن اإلمساؾ ضرارًا و المعسر اذا امسك 

 .(3)زوجتو كاف مضاراً معنوياً والعبرة بعمـو اللفظ ال بخصوص السبب

لى اهلل عليو وسلم( سئل عن الرجل ال يجد ما ينفق على امرأتو ومن السنة بما روي عن النبي )ص
فقاؿ يفرؽ بينهما والداللة في ىذا الحديث واضحة, اما القياس فقاؿ اف عدـ اإلنفاؽ يجوز 
طلب التفريق سببو بالقياس بطريقة أولى)يبدو رجحاف رأي الجمهور والذي اخذ بو قانوف األحواؿ 

فاؽ مهما كاف سببو فانو يلحق الضرر بالزوجة سواء بعجزىا عن الشخصية العراقي الف عدـ االن
تلبية احتياجاتها او باحتماؿ تعرضها لالنحراؼ نتيجة عدـ اإلنفاؽ والضرر متى وقع يجب محوه 

 .(4)وإزالتو ىنا ىو بالتفريق 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .338( أحكام وآثار الزوجية, مصدر سابق, ص1)

 .298, ص2010( د. حممد خضر قادر, دور اإلرادة يف أحكام الزواج والطّلق والوصية, دار اليازوري , سنة2)

 .338( أحكام وآثار الزوجية, ادلصدر نفسو, ص3)

يف الشريعة اإلسّلمية دراسة مقارنة, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  ( د. حممد خضر قادر, نفقة الزوجة4)
 .163, ص2010األردن, عمان,
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 المطلب الثاني

 أسباب التفريق لعدـ االتفاؽ في الشريعة اإلسالمية والقانوف

اف األصل في وجوب النفقة ىو وجوب  و تعنتاإلنفاؽ بسبب إعسار الزوج وامتناععدـ ا -أوالً   
التمكين وال يصح االنتقاؿ إلى وجوب التمليك إال إذا تبين اف الزوج ال ينفق عليها وال يمكنها 
من النفقة حينئذ فمن حقها اف تراجع القاضي وتطلب فرض نفقة لها فإذا تبين للقاضي أنها ما 

س لو ماؿ مبذوؿ كي تأخذ منو نفقتها بدوف تزاؿ زوجة المدعى عليو وانو مقصر اتجاه المدعية ولي
, )واف امتنع الزوج عن اإلنفاؽ بعد (1)حكم إذا ثبت كل ذلك حكم عليو القاضي بأداء النفقة

فرض القاضي أما أف يكوف موسرًا او معسرًا إذا كاف موسرًا ولو ماؿ ظاىر نفذ حكم النفقة فيو 
اإلنفاؽ ولم يترؾ لها ماؿ لإلنفاؽ وإذا لم يكن لو ماؿ سواء كاف حاضراً أـ غائباً ماداـ ممتنع عن 

ظاىر وامتنع عن اإلنفاؽ وىو حاضر وطلبت المرأة التفريق ولم يقل انو معسر وأصر على عدـ 
 . واختلف الفقهاء لعدة اقواؿ((2)اإلنفاؽ طلق عليو القاضي في الحاؿ

لعجز طولب باثباتو فاف اثبت يطلق عليو حاال اذا لم يدع العجز فاف ادعى ا -القوؿ االوؿ  
  (3)باالنفاؽ او الطالؽ وىو قوؿ المالكية  اواف لم يثبت عسره ام عحزه كاف حكمو حكم المعسر

انو لو امتنع عن االنفاؽ اجبر على االنفاؽ فاف ابى حبسو فاف صبر على الحبس  –القوؿ الثاني 
ى ماؿ ياخذه فلها الخيار حاكم لو علاخذ الحاكم النفقة من مالو فاف لم يكن لو ماؿ ولم يقدر ال

 ( 4)وىو قوؿ الحنابلة وقاؿ بو بعض الفقهاء المتاخرين من االمامية  في الفسخ

قدر استدلوا على جواز التفريق لالمتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي اهلل عنو اف عمر كتب 
عليهم او يطلقوا فاف طلقوا بعثوا الى امراء االجناد في رجاؿ غابوا عن نسائهم فامرىم اف ينفقوا 

  (5)حبسوبنفقة ما 

 .149( د. حممد خضر قادر, نفقة الزوجة يف الشريعة, مصدر سابق, ص1)

 .248, ص1377( اإلمام حممد أبو زىرة, األحوال الشخصية, دار الفكر العريب, القاىرة, 2)

 .1230, مصر  518,  2ادلالكي , ج  ( حاشية الدسويف على الشرح الكبري لّلمام3)

 .1983, منصور بن يونس  476,  5( كشاف القناع عن منت االقناع , ج 4)

دار الكتب العلمية لبنان  212,  7( هناية احملتاج اىل شرح ادلنهاج ,مشس الدين حممد بن امحد , ج 5)
,2003 
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الف الخيار  االنفاؽ ولو كاف موسراح لو امتنع عن سانو ليس لها الخيار في الف –القوؿ الثالث 
ار وىو غير معسر وىو قوؿ الشافعي في الراجح , والراجح بالنظر في انما يكوف بسبب االعس

االقواؿ الثالثة في المسالة نجد انو ال يوجد نص على ىذه الحالة ولذلك ينبغي االستناد الى 
 . (1)الزامهم بالطالؽ حكم عمر رضي اهلل عنو في الزاـ الممتنعين عن االنفاؽ بو و 

فاؽ بسبب غيبة الزوج وفقده واختفائو لما كانت النفقة واجبة على الزوجة كاف نعدـ اال -ثانياً   
البد اف تالحقو واف غاب واختفى ألنها واجبة على الزوج سواء كاف الزوج حاضرًا او غائبًا فغيبة 

نفقة وعليو فاف للزوجة اف تطلب من الزوج او فقده او اختفائو ال تؤثر في لزـو استمرارية ال
القاضي فرض نفقة لها على زوجها الغائب, والمراد بالزوج الغائب ىو من ال يمكن إحضاره الى 
مجلس الحكم حقيقة او حكماً لمخاصمتو في النفقة التي تطالب بها زوجتو سواء كاف غائب عن 

ذا كاف يسهل وصوؿ قرار المحكمة بأعذار البلد الذي فيو زوجتو او مختفياً فيو وتعد الغيبة قريبة ا
 (.(2)إليو وتعد بعيدة اذا كاف في مكاف ال يصل إليو القرار

اما المفقود فهو الشخص الذي ال يعلم مكانو وال تدري حياتو من موتو ويعد مفقودًا فيما لو غادر 
الذي غاب بلده وانقطعت أخباره عن بلده وكذلك الذي خرج الى الحرب ولم يعد او الشخص 

 (.(3)بعد كارثة من الكوارث مثل الزالزؿ والفيضانات

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هناية احملتاج اىل شرح ادلنهاج , مصدر سابق .( 1)

 .164( نفقة الزوجة يف الشريعة اإلسّلمية,مصدر سابق, ص2)

حوال الشخصية يف الشريعة اإلسّلمية , دار القلم للنشر ( عبد الوىاب خّلف, أحكام األ3)
 .247, ص1990والتوزيع,الكويت,
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إذا كاف الزوج غائب ولم يترؾ مااًل للزوجتو تنفق منو وليس لو ماؿ ظاىر ينفذ فيو حكم النفقة 
 وكانت غيبتو قريبة اعذر إليو القاضي ليرسل الى زوجتو ما تنفق منو او يحضر لينفق عليها ويضرب
لو أجال فاف لم يرسل ماالً  ولم يحضر ومضى األجل طلق القاضي وإذا كاف بعيد المكاف وال 
يسهل وصوؿ الرسائل إليو او كاف مجهوؿ المحل وال يعلم مكانو طلق القاضي في الحاؿ 
والطالؽ في كل األحواؿ طالؽ رجعي ولكن الرجعة ال تثبت بمجرد قولو راجعت امرأتي بل البد 

 .(1)بب الذي كاف من أجلو التفريقاف يزوؿ الس

واف كاف الزوج غائبًا غيبة قريبة وادعت عليو أنها زوجتو وغاب عنها وتركها بال نفقة وليس لو ماؿ 
ظاىر تنفق منو وأثبتت وقائع دعواىا يضرب القاضي لهذا الغائب أجال بقدر مدتو بحسب ما يراه 

(,) او لم يحضر ىو (2)ما تنفق الزوجة منو ويقرر انو اذا لم يرسل الغائب في خالؿ تلك المدة
لإلنفاؽ عليها بنفسو او بمن يوكلو في ذلك طلق القاضي عليو بعد مضي األجل الذي ضربو لو 

ر اإلقرار وطلبت ويقوؿ المالكية انو ثبت عجز الزوج عن اإلنفاؽ بإقراره او بالبينة الشرعية بغي
اؽ على (, فاف عاد الى اإلنف(3)رأيو واجتهادهالقاضي مدة مناسبة حسب  ومهليالزوجة التفريق 

ها واف ظل ممتنعًا عن اإلنفاؽ لعجزه عنو ومضت المدة طلق عليو بزوجتو خالؿ مدة اإلمهاؿ ف
القاضي طلقة رجعية وإذا لم يثبت العجز بالبينة المعتبرة قاؿ لو القاضي طلق زوجتك او انفق 

 (.(4)عليها

ق يتم لو كاف الدليل على ىذا الحكم ىو خصوص وىذا الكالـ من شيخنا صاحب الحدائ
و سماع اللذين ذكرىما ايضا فانهما خاليتاف ا اذا تاملنا صحيح الكناني وموثقصحيحة الحلبي ام

اربع سنين ولم ينفق عليها من ذكر النص ففي صحيح الكناني ورد ذكر امراة غاب عنها زوجها 
 (5)سفر كما ىو واضح وفي موثقة سماعة وردتدري اىو حي اـ ميت فاف الغيبة اعم من ال ولم 

 )) واف لم تعلم اين ىو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .349( اإلمام حممد أبو زىرة, األحوال الشخصية, مصدر سابق, ص1)
 .160( أحكام األحوال الشخصية, ادلصدر السابق, ص2)
, 2006ق والتفريق, دار الكتب القانونية, مصر, ( امحد نصر اجلندي, موسوعة األحوال الشخصية الزواج والطّل3)

 .4ص
 .9( امحد نصر اجلندي, موسوعة األحوال الشخصية, ادلصدر نفسو, ص4)
 . 1420الشيخ الطوسي , مؤسسة النشر االسّلمي سنة  77255اخلّلف ج ( 5)
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أت منو  من االرض ولم يات منو كتاب وال خبر (( فانو يعلم اين ىو من االرض واما قولو )) لم ي
كتاب وال خبر (( فاف امعاف في الغيبة والفقد وللتدليل على االنقطاع البين فما ذىب اليو صاحب 
الحدائق من القوؿ باالختصاص بالنفر ال تساعد عليو االدلة قد يكوف ىو الفرد الغالب او 

سير الواضح فالصحيح ىو ما ذىب اليو المشهور من شموؿ عنواف الفقد كما ذكر وىل يشمل اال
مفقودا اذا لم تعرؼ حياتو من مماتو واف علم مكانو كما ىو ه ايضا ذىب المشهور الى اعتبار 

, ( 1)ظاىر الخالؼ قاؿ الشيخ الطوسي )) اذا لم يعلم انو حي اـ ميت فهو بمنزلة المفقود (( 
عدـ العلم  -2عدـ العلم بمكانو  -1واعتبره ابن ادريس لعده من المفقودين توفر امرين   

بحياتو او موتو وخالفو السيد ابو المكاـر في في ذلك فاعتبره في المفقود عدـ العلم بمكانو فاف 
مستفاد من النصوص ىو اف المفقود ىو هو مفقود واال فال والظاىر اف اللم يعلم مكاف االسير ف

و احيانا الذي ال تعرؼ حياتو من مماتو وىذا في اغلب االحياف يالـز الجهل بمكانو والعلم بمكان
وبالجهة التي غاب وفقد بها ال يمنع من صرؼ عنواف المفقود عليو اف لم تعرؼ حياتو من مماتو 

(2) . 

وقاؿ احد الفقهاء في )) ال فرؽ في المفقود بين من اتفق فقده في جوؼ البلد وفي السفر وفي 
 , وقد عد من المفقود بانو   (3)القتاؿ وما اذا انكرت سفينة ولم يعلم حالو (( 

 المفقود في جوؼ البلد . -1

 المفقود في السفر . -2

 المفقود في القتاؿ  -3

 المفقود في البصر  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1420االسّلمي سنة الشيخ الطوسي , مؤسسة النشر  77255اخلّلف ج ( 1)

 .مؤسسة النشر االسّلمي  298ص  3لسرائر ابن ادريس احللب  ج ( ا2)

الشهيد الثاين الدار مؤسسة ادلعارف  287 – 286( مسالك االفهام اىل تنقيح شرائع االسّلم 3)
 االسّلمية .
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االفراد في عنواف ) واف بعض الفقهاء ناقش ىذه ( 1)وما ذكره قدس سره ىو المشهور بين كلماتنا 
 -1فقد ذىب صاحب الحدائق ))قدس سره (( الى اختصاص  المفقود وىو المفقود في البلد

الفقد في معركة القتاؿ اما السفينة التي انكسرت  -2حكم المفقود بصورة السفر بدوف الحظر 
االخبار من ىذه  ال يكاد يشم لهما رائحةفي البحر فاف ىذين الفردين كما يقوؿ صاحب الحدائق 

من ىذه المواضيع المتعددة وقاؿ  ءفحص في شيت ظاىرة في خالفو اذ ال يتحقق البل ربما كان
))قدس سره (( بذلك تظهر لك ما في دعواه شموؿ النص لهذه االفراد كيف تكوف شاملة لها 
وموردىا الفقد في سفره الى البلداف المعمورة وبالتالي تمكن الفحص منهم والسؤاؿ وتحقيق 

حواؿ نعم الجميع مشتركوف في المعتاد وىو الفقد وعدـ العلم بالحياة والموت ولكن ذلك ال اال
ومن شروط التفريق لعدـ االتفاؽ   وضع الفقهاء شروطًا إلجراء يكفي لترتيب االحكاـ المذكورة 

 -التفريق لعدـ االتفاؽ بسبب اإلعسار ويمكن إجماؿ تلك الشروط بػ  

 او من ينوب عنها الى القضاء تطلب فيو اإلنفاؽ او التفريق. تقديم طلب من الزوجة -1

 إثبات استحقاؽ الزوجة للنفقة وعدـ قياـ ما يحوؿ دوف ذلك. -2

 إثبات قياـ الزوجة -3

 عدـ إمكاف تأمين النفقة للزوجة من ماؿ ظاىر للزوج. -4

ها طلب التفريق لنفقة اف يكوف التفريق لعدـ االتفاؽ بالنفقة الحاضرة او المستقبلية وليس ل -5
 .(2)متراكمة في ذمة الزوج 

 .(3)اف يمتنع الزوج عن اإلنفاؽ والطالؽ معاً  بعد حكم القاضي عليو باختيار احد األمرين -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد حسن النجيفي , دار احياء الرتاث  239, ص  32( النجفي جواىر الكّلم يف شرح شرائع االسّلم , ج 1)
 . 1981( , بريوت لبنان 6العريب )

الشيخ يوسف البحراين , مؤسسة النشر االسّلمي  488, ص  25ئق الناظرة , احكام العرتة الطاىرة , ج احلدا( 2)
 .  1988بريوت , 

 . 488ادلصدراعّله , ص ( 3)
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 المبحث الثاني

 مشروعة التفريق لعدـ االتفاؽ وادلتو

 المطلب االوؿ 

 مشروعية التفريق لعدـ االنفاؽ 
عليو من نفقة لزوجتو  يعود ال كثر من سبب , فقد يكوف معسرا بها , اف امتناع الرجل من اداء ما 

وقد يكوف ممتنعا رغم يساره , اال انو قد اخفى مالو , وقد يكوف ممتنعا ولو ماؿ ظاىر , واالمر 
 الذي ادى الى اتفاؽ الفقهاء في حالة , واختالفهم في غيرىا , وذلك على النحو التالي  

 فاؽ  موضوع االن -أ

اذا امتنع الرجل عن االنفاؽ على زوجتو , وطلبت الى القاضي تطليقها منو , وكاف لو ماؿ ظاىر 
من جنس النفقة او من غيرىا , فال يحق لها التطليق , واذا طلبتو ال تجاب اليو , والزوج الحاضر 

مة تعين والغائب سواء , الف حصولها على النفقة ممكن بالتنفيذ في مالو الظاىر , ومنعو من ظل
 . (1)سبيلو , فال يصار الى التطليق 

 موضع الخالؼ   -ب
اذا لم يكن للزوج ماؿ ظاىر يمكن تنفيذ النفقة فيو سواء كاف معسرا او مخفيا مالو , فهل لزوجتو 

 طلب التطليق ؟
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين  

ستدانة عليو وىو قوؿ الحنفية القوؿ االوؿ   ال يفرؽ بين الزوجين بعجزه عن النفقة وتؤمر باال
  . (2)والظاىرية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  292, ص  5, ج  1992البن عابدين  , دار الفكر بريوت , سنة رد ادلختار ( 1)

 32, ص  4الرائق ابن جنيم , دار الكتب االسّلمية  مصر , بدون تاريخ , ج  البحر( 3)
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القوؿ الثاني   اذا اعسر الزوج بنفقة زوجتو , ولم تصبر عليو , فلها طلب التطليق , وذىب الى 
  (1)ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 

  ادلة القوؿ االوؿ 

 يق للعجز عن النفقة بالقراف , والسنة , والمعقوؿ  استدؿ المانعوف من التطل

 القراف الكريم   –أ 

قاؿ تعالى   )) لينفق ذو سعة من سعتو ومن قدر عليو رزقو فلينفق مما اتاه اهلل ال تكلف  -1
 نفسا اال ما اتاىا سيجعل اهلل بعد عسر يسرا (( 

وجو الداللة   اف المعسر غير قادر على االنفاؽ فال يكلف بو , وال يكوف ظالما بعدـ ايقاع 
 .( 2)الطالؽ , فال تظلمو بايقاع الطالؽ عليو 

ويمكن الرد عليو باف القائلين بالتطليق ال يقولوف بتكليفو باالنفاؽ حاؿ اعساره وعجزه , بل غاية 
زوجتو , وىذا ال يتانى حاؿ اعساره اذا لم يسرحها  ما في االمر ىو دفع الضرر الواقع على

 .( 3)باحساف اال بالتطليق عليو 

 .قولو تعالى   )) واف كاف ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ((  -2

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/564ادلغرب ,  1992( مواىب اجلليل يف شرح خمتصر خليل , دار الفكر , سنة 1)

 . 2/19عربية احكام القرأن المحد بن علي اجلصاص , دار االحياء ., الكتب ال( 2)

 . 7/479,  1993( مفصل عبد الكرمي زيدان , مؤسسة الرسالة , سنة 3)
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وجو الداللة   اف غاية ما يقاؿ في نفقة الزوجة انها دين في الذمة , وقد اعسر بها الزوج , فتكوف 
 .( 1)الزوجة مأمورة بالصبر حتى يحصل لو يسار 

د الى ما استقر ثبوتو في الذمة , وىي ال تستحق ورد عليو باف قولو )) فنظرة الى ميسرة (( عائ
الفسخ بما استقر ثبوتو في الذمة ماضي نفقتها , وانما تستحقو بالنفقة الحاضرة التي لم تستقر في 

 .( 2)الذمة , فلم تتوجو اليها االية 
 السنة   –ب 

رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم (  ما روي عن جابر بن عبد اهلل انو قاؿ   ) دخل ابو بكر يستاذف
, ثم اقبل عمر فوجد الناس جلوسا ببابو لم يؤذف الحد منهم , قاؿ   فاذف البي بكر فدخل 

فستاذف لو , فوجد النبي )صلى اهلل عليو وسلم ( جالسا حوؿ نسائو واجما ساكنا , قاؿ   فقاؿ 
ر رسوؿ اهلل لو رايت بنت خارجة القولن شيئا اضحك النبي ) صلى اهلل عليو وسلم ( فقاؿ   يا

سالتني النفقة فقمت اليها فوجأت  عنقها , فضحك النبي ) صلى اهلل عليو وسلم ( وقاؿ ىن 
حولي كما ترى يسالنني النفقة , فقاـ ابو بكر الى عائشة يجأ عنقها , فقاـ عمر الى حفصة يجأ 

ماليس عنده , فقلن واهلل ال نساؿ  عنقها كالىما يقوؿ   تسالن رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم (
رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم ( شيئا ابدا ما ليس عنده , ثم اعتزلهن عليو الصالة والسالـ 

 ( 3)شهر او تسعا وعشرين .... ( 
وجو الداللة   لو كاف التفريق بين الزوجين بسبب االعسار جاءزا لما ساغ البي بكر وعمر ضرب 

اهلل )صلى اهلل عليو وسلم ( , لمطالبتهما لو بالنفقة التي ال يستطيعها, ولما  ابنيتهما بحضرة رسوؿ
 . (4)اعتزلهن النبي ) صلى اهلل عليو وسلم ( 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدون تاريخ . 4/391فتح القدير البن اذلمام , دار الفكر رقم ( 1)

 . 1999دار الكتب العلمية العراقي  11/456حلاوي الكبري للمارودي ا( 2)

 . 18, ص  1996حيىي بن شرف النووي صحيح مسلم , دار اخلري , سنة ( 3)

 . 349, ص  1377, القاىرة االحوال الشخصية لّلمام حممد ابا زىرة دار الفكر العريب ( 4)

 



13 

ويمكن الرد عليو باف النبي )صلى اهلل عليو وسلم ( لم يعد النفقة , واف زوجاتو لسن كغيرىن من 
النساء , لما لهن من خصوصية اكتسبنها بزواجهن من النبي )صلى اهلل عليو وسلم ( لقولو تعالى   

 )) يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ( 

 المعقوؿ   –ج 

ق عليو , وحق المراة يتاخر بعدمو واالوؿ اقوى في الضرر , الف النفقة اف حق الزوج يبطل بالتطبي
تصير دينا بفرض القاضي , فيستوفي في الزماف الثاني , وفوت الماؿ تابع في النكاح , فال يلحق 

بما ىو مقصود , وىو التناسل , فال يقاس العجز عن االنفاؽ على العجز عن الجماع في 
 . (1)المحبوب والعنين 

مكن االعتراض عليو باف الضرر الذي يلحق بالمراة بتاخير النفقة اعظم من ضرر الرج بابطاؿ وي
 حقو , لتوقف الحياة على النفقة , والف عدمها قد يدفع الى ارتكاب الفاحشة .

 ادلة القوؿ الثاني  

االثر , ف , والسنة , و استدؿ القائلوف بحق المرأة في التطبيق اذا اعسر زوجها بالنفقة بالقرا
 والمعقوؿ 

 القراف الكريم   –أ 

 قولو تعالى   )) فامساؾ بمعروؼ او تسريح باحساف ((  -1

وجو الداللة   اف االمساؾ مع ترؾ االنفاؽ ليس من االمساؾ بمعروؼ فيتعين التسريح باحساف , 
 . (2)الف المخير بين امرين اف عجز عن احدىما تعين عليو االخر 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1417سنة  2/322اذلداية )م( علي بن ايب الكبري , ادلرغنيناين الدارة القرأن والعلوم القرانية باكستان ( 1)

  , ادلصدر اعّله .اذلداية )م( علي بن ايب الكبري( 2)
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 را لتعتدوا (( اقولو تعالى   )) وال تمسكوىن ضر  -2

 . (1)وجو الداللة   اف زوجة المعسر تتضر بامساكو مع عدـ انفاقو عليها , فلم يكن لو امساكها 

 ب السنة  
 اخرج البخاري عن ابي ىريرة ) رضي اهلل عنو ( قاؿ   قاؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وسلم (   ))

وؿ , تقوؿ المراة   افضل الصدقة ما ترؾ غنى , واليد العليا خير من اليد السفلى , وابدا بمن تع
 ( 2)واما اف تطلقني .....((  اما اف تطعمني

وجو الداللة   استدؿ بقولو   اما اف تطعمني واما اف تطلقني )) من قاؿ يفرؽ الرجل وامراتو اذا 
 . (3)قو اعسر بالنفقة , واختارت الزوجة فرا

 االثر   –ج 

روي عن عبد اهلل بن عمر اف عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو ( كتب الى امراء االجناد في  -1
رجاؿ غابوا عن نسائهم , يامرىم اف ياخذوىم باف ينفقو , او يطلقوا فاف طلقوا بعثوا بنفقة ما 

 . (4)حبسوا 

خير الجنود بين االنفاؽ على زوجاتهم او وجو الداللة   اف عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو ( 
 تطليقهم , فدؿ ذلك على عدـ جواز احتباس المرأة مع عدـ االنفاؽ , واف كاف الزوج غائبا .

ما روي عن ابي الزناد قاؿ   سالت سعيد بن المسيب عن الرجل ال يجد ما ينفق على امراتو  -2
 . (5)ن المسيب   سنة , قاؿ يفرؽ   يفرؽ بينهما , قلت   سنة ؟ قاؿ سعيد ب
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 احلاوي الكبري , ادلصدر السابق ( 1)

 4/1724,  1993صحيح البخاري , حممد بن امساعيل البخاري , دار ابن كثري ( 2)

 صحيح البخاري , ادلصدر اعّله .( 3)

 . 7/469/ 2003 –السنن الكربى , حممد بن احلسني دار الكتب العلمية ( 4)

 . 5/115, ص  1990ابة عبد اهلل حممد بن ادريس دار ادلعرفة بريوت سنة  –( االم 5)
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 عليو قاؿ الشافعي ) رحمو اهلل ( والذي يشبو قوؿ سعيد   سنة اف تكوف سنة رسوؿ اهلل )صلى اهلل
 . (1)وسلم ( 

 المعقوؿ   -د

اف اهلل تعالى قد فرض على الزوج نفقة امراتو , ومضت بذلك سنة رسوؿ اهلل ) صلى اهلل عليو  -1
وسلم ( فلم يكن لو حبسها على نفسو يستمتع بها , ويمنعها عن غيره تستغني بو , وىو مانع ما 

 .( 2)فرض لها عليو عاجز عن تاديتو 

اف النفقة حق مقصود لكل نكاح , فوجب اف يستحق الفسخ باعوازه , كاالستمتاع من  -2
 المحبوب والعنين , وىو اولى من وجهين  

االوؿ   اف البدف يقـو بترؾ الجماع ,وال يقـو بترؾ الغذاء , فلما ثبت الخيار بفوات الجماع ,  
 لفاحشة بسبب عدـ االنفاؽ .كاف ثبوتو بفوات النفقة اولى , وربما وقعت المرأة في ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشافعي , ادلصدر السابق .( 1)

 .الشافعي , ادلصدر نفسو ( 2)
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االستمتاع في الجماع مشترؾ بين الزوجين , والنفقة مختصة بها , فلما ثبت الخيار  الثاني   اف
 . (1)في الحق المشترؾ , كاف ثبوتو في المختص اولى 

 القوؿ المختار  

الذي اميل اليو , ىو اف المرأة الحق في طلب التطليق اذا عجز زوجها عن االنفاؽ عليها , ولم 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة , لالسباب  يستطع الصبر عليو , وىو مذىب

 االتية 

اف القوؿ بحق المراة في التطليق لعدـ االنفاؽ , يتفق مع المبادئ والقواعد العامة التي  -1
ارستها الشريعة االسالمية , والتي تدؿ على الحفاظ على النفس البشرية وحمايتها من الهالؾ , 

 .  ال ضرر وال ضرار  -صلى اهلل عليو وسلم  –لقوؿ النبي ورفع الضرر عنها , 

قوة ادلة القائلين بالتطليق , وسالمة معظمها من االعتراض في مقابل ضعف ادلة المانعين من  -2
 التفريق , وامكاف الرد عليها .

لم ينكر على زوجاتو مطالبتهن لو بالتوسيع عليهن في  –صلى اهلل عليو وسلم  –اف النبي  -3
النفقة , بل اف اهلل تعالى قد امره بتخييرىن بين المكث مع قلة النفقة , وبين التطليق , وذلك في 
قولو تعالى   )) يا ايها النبي قل الزواجك اف كنتن تردف الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن 

 . (2)واسرحكن سراحا جميال (( 

 

 

 

 

 

 احلاوي الكبري , ادلصدر السابق .( 1)

 احلاوي الكبري , ادلصدر نفسو .( 2)
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 المطلب الثاني

 ادلة التفريق لعدـ االنفاؽ

استدؿ فقهاء االمامية على عدـ صحة التفريق في حاؿ امتناع الزوج عن االنفاؽ مستدلين عليو 
 بادلة ىي  

واالحاديث المروية من حصر الطالؽ بيد الزوج واعتبار  االطالؽ الوارد في االيات القرانية -1
ذلك من مختصاتو , وال يثبت المخصص اال بدرجة ثبوت العاـ , لذلك لم يعد عدـ االنفاؽ 
مسوغا للقاضي في التفريق , وعليو يستصعب اليقين السابق وىو بقاء علقة الزوجين في حاؿ 

 لصبر .الشك في ارتفاعها عند عدـ االنفاؽ ووظيفتها ا

ما روي عن امير المؤمنين ) عليو السالـ ( انو قاؿ   )) اف امراة استعدت على زوجها انو ال  -2
. ومحل  (1)ينفق عليها , كاف زوجها معسرا فابى اف يحبسو , وقاؿ   اف مع العسر يسرا (( 

الداللة في الرواية اف االعسار ال يعد سببا في رفع اليد عن علقة الزوجين فلذلك نالحظ اف 
االماـ لم يضيق عليو بالحبس , بل ارشدىا الى الصبر عليو موسى اف يفتح اهلل لو فيتفق عليها , 

و يمكن اثبات الحكم واال مع تعنتو فالرواية غير ناظرة الى مثل ىذا الفرد , اللهم اال اف يقاؿ بان
الشرطية فيها مع انو حمل على عن طريق المفهـو من الرواية وذلك بالنظر الى صورة القضية 

خالؼ ظاىرة الرواية , فيستصعب بقاء علقة الزوجية حتى يثبت المانع من استمراراىا بدليل 
  . (2)معتبر

 ثانيا   مناقشة االدلة 
مسلكين الفقهيين نالحظ اف الروايات في القوؿ من خالؿ فحص مدارؾ االحكاـ في ىذين ال

االوؿ صحيحة االسناذ وتامة الداللة مع تعضيدىا بالقواعد العامة وسيرة المنتشرعة الممتدة الى 
قهي خصوصا لفعصر رسوؿ اهلل ) صلى اهلل عليو وسلم ( كل اسباب التي عززت ىذا المسلك ا

 , (3)واف سبب التفريق واقعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرائح االسّلم يف مسائل احلّلل واحلرام احملقق احللي ابو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن دار القارئ لبنان ( 1)
 . 22ص  2004

 .399ىـ / 413هتذيب االحكام للشيخ ايب جعفر حممد بن احلسن الطوسي دار التعارف لبنان  الشيخ الطوسي( 2)
 . 2000( الفقو على ادلذاىب اخلمسة , للشيخ حممد جواد مغنية , دار اجلواد لبنان 3)
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, فضال عن اف طلب الزوجة دافعة الحاجة الماسة الى االنفاؽ مضدا ذلك بانها اذا اخلت 
ف يطلقها , فلذلك اعطاىا الشارع في حالة عدـ االنفاؽ الخيار لها في فسخ بحقوقو يحق لو ا

عقد النكاح بشرط اف ترفع السبل الجباره على االنفاؽ عليها فعنذئذ يفرؽ القاضي او الحاكم 
بينهما بواليتو الحسبية , باالضافة الى ا دلة من ذىب الى عدـ جواز التفريق بسبب عدـ االنفاؽ 

بار اف الرواية اجنبية عن موضع الخالؼ النها طلبت منو اف يقاضيو مع انو معسر غير تامة باعت
 . (1) وىذا خارج عن سلطتو لعدـ تقصيرة في ذلك خرجت عن محل النزاع

الى وجود االدلة  اما االستدالؿ العقلي فهو غير تاـ مع اف القواعد العامة على خالفو باالضافة
اللفظية من السنة التي تنص على جواز التفريق في سورة عدـ االنفاؽ فعندئذ ال مناص من تطبيقها 

فينتج عنو ثبوت خيار التفريق وىذا النوع المستظهر من االدلة فلكل عد ىذا القوؿ ىو الراجح 
 بشرط عدـ وجود من ينفق عليها مع قط السبل الجباره على االنفاؽ .

 لثا   راي المشرع العراقي ثا

تعد نفقة الزوجة حقا من حقوقها على الزوج فاذا امتنع الزوج عن االنفاؽ على زوجتو مع وجوبو 
عليو فاف كاف لو ماؿ ظاىر يمكن اخذ النفقة منو بالطرؽ القضائية فليس للزوجة حق طلب التفريق 

 ( 2)بناء على اف لها استيفاء النفقة منو 

حاضرا اـ غائبا اما اذا لم يكن لو ماؿ ظاىر فيمكن اخذ النفقة منو فمن كاف  سواء اكاف الزوج
فقيرا او مجهوؿ الماؿ كاف يكوف قد اخفاه بحيث ال يعلم احد مكانو فقد اختلف الفقهاء في 

 (   1الحكم على النحو االتي)

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ الطوسي هتذيب االحكام , ادلصدر السابق .( 1)

 الفقو على ادلذاىب اخلمسة , ادلصدر السابق .( 2)

 .277دار ادليسرة , ص  1972امحد الكبيسي بغداد  ( االحوال الشخصية يف الفقو والقضاء د.3)
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اوال  ما ذىب اليو فقهاء الحنفية والجعفرية   ليس للزوجة حق طلب التفريق لعدـ االنفاؽ سواء 
اكاف عدـ االنفاؽ العسار الزوج او المتناعو عن االنفاؽ مع يسره , ولها الحق في اف تطلب من 

و وقد كاف العمل في القانوف العراقي على ىذا الراي قبل القاضي االذف باالستدانة عليو او حبس
( , على انو عاد واخذ براي 1555لسنة  111رقم ) (1)صدور قانوف االحواؿ الشخصية 

 الجمهور على ما ياتي بيانو  

ثانيا   ما ذىب اليو فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة   على اف للزوجة الحق في طلب التفريق 
 زوجها من االنفاؽ مطلقا .  اذا امتنع

 ومن خالؿ مالحظة ما تقدـ يمكن التفريق بينهما بالقوؿ   

اف ما جاء بو الحنفية والجعفرية يدؿ على عدـ جواز التفريق اذا كاف الزوج عاجزا او معسرا , كما 
اف ما جاء بو الجمهور يدؿ على جواز التفريق في حاؿ يسار الزوج وقدرتو وال تدؿ على جواز 

 التفريق في حالة كونو معسرا او عاجزا .

لذا فاف الراجح في راينا ىو القوؿ بالتفصيل وىو جواز التفريق اذا كاف الزوج موسرا وامتنع عن 
االنفاؽ وقد ثبت عند القاضي قدرتو على االنفاؽ وعدـ جوازه اذا كاف االمتناع مع اعسار الزوج 

سالمي العادؿ ومبادئو العامة وقواعده الثابتو النها وعجزه عنو . وىذا ما يوافق روح التشريع اال
توجب الوفاء واقتساـ الزوجين حلو الحياة ومرىا , وجعل الصلة بين الزوجين صلة قائمة على 

 المودة والمحبة والرحمة ال صلة مادية خالية من الوفاء والمروءة .

قانوف العراقي جاريا على مذىب وحيثما كاف اتجاه القانوف العراقي فيمكن القوؿ اف العمل في ال
( فاخذ براي الجمهور فقد نصت 1555( لسنة ) 111الجعفرية والحنفية على صدور القانوف ) 
   (2)المادة الخامسة واالربعوف على ما ياتي 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .711, القاىرة :  144لسان العرب لّلمام ابن منظور , دار احلديث , ص ( 1)

  514ىـ , ص  1424( الزبدة يف شرح الروضة البهية للسيد حممد حسن ترحيين العاملي , 2)
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 ين  للزوجة اف ترفع الدعوة بطلب التفريق من زوجها في الحالتين االتيت -1

 امتناع الزوج عن االنفاؽ عليها دوف عذر مشروع بعد امهالو مدة اقصاىا ستوف يوما . –أ 

تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب غيبتو او فقدانو او اختفائو او الحكم عليو بالحبس  -ب
 مدة تزيد على سنة 

 . (1)يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طالقا شرعيا  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  2006الطّلق التفريق ادلستشار امحد اجلندئي , دار الكتب القانونية مصر موسوعة االحوال الشخصية الزواج ( 1)
 . 310ص 
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 الخاتمة                                         

اف اهلل تعالى جعل لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها وجعل بين الزوجين مودة ورحمة 
لتستقيم حياة االسر ولتبقى ذرية بني ادـ الى اف يرث اهلل االرض ومن عليها وارسل 

رسولو محمد )صلى اهلل عليو وسلم ( لنا بشرائع ونظم ضمنت حقوؽ الزوجين 
واصحابو ىداة الحق مثلوا االسالـ وتمثل بهم في وتكفلت باستقرار حياتهما وعلى الو 

شؤوف حياتهم الدنيا ونالوا رضاء اهلل في حياتهم االخرى ومن اىم االمور التي عالجها 
وقد االسالـ ىي الحياة الزوجية التي قد يطرأ عليها ما يعكر صفوىا بين الزوجين 

ىو إنهاء الحياة الزوجية التفريق القضائي بين الزوجين اف  توصلت الى النتائج االتية
سائل االختيارية من طالؽ او خلع) و جبراً عن الزوج بحكم القاضي اذا لم تستعمل ال

او ىي انحالؿ رابطة الزواج والفصل والمباينة بين الزوجين سواء كانت بطالؽ أـ 
اف من االسباب التي تودي الى التفريق لعدـ االنفاؽ ىي عدـ االنفاؽ بسبب و (بغيره

الزوج وامتناعو تعنتا والسبب الثاني ىو عدـ االنفاؽ بسبب غيبة الزوج او فقده اعسار 
كثر من سبب فقد اء ماعليو من نفقو لزوجتو يعود ألاو اختفائو واف امتناع الرجل من اد

 التوصياترغم يساره  يكوف معسرا وقد يكوف ممتنعا 

التوعية بسبب كثره المشاكل الزوجية في العصر الحاضر تتطلب بث   -1
 بخصوص ىذا الشأف

القضاء على ظاىرة التحاكم الى العادات المخالفة للشرع وااللتزاـ بأحكاـ   -2
 الشرع الحنيف التي فيها السعادة في الدنيا واالخرة

ة حوؿ والقوانين الوضعيالمنحرفة دحض مايدعيو اصحاب الشرائع   -3
 االسالـ من شبهات واتهامات باسم حقوؽ المرأة وحريتها  
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