
بحااوا الك ء،ا   -ل عاء بشاك -الماااب  اسالايم، ق رااروا الة قا  (1)واكثر فقهاء 
ممء تحتءجه الزوجا ق بحالا  عاام امثءلهاءق حالا  مالاتوابء اسجتماءعت فات ب،ا   بمهاء 

ماااا ح،ااا   (2)وحالااا  مالاااتوت م،،شاااته ق ولكاااا ماااا اوا ج  اااءل حءلااا  الااازو  المءا،ااا 
 ال،الءر او اإلعالءرق والغةى وال قر.
ح،اا   ةظااروا فاات الة قاا  الااى حااءل الاازو  فقاا  مااا (3)واا كااءا فقهااء  الشااءف،، 

عالءرهق اوا مالتوت الزوج  و بمهء.  ،الءره وا 
ابااا ق ف،ماااء لاااو اةتم ااا  حءلااا  الااازوج،اق باااا ا كاااءا احااااب  موالااارا   (4)وب،ضاااه 

واسةار م،الاارا ق الااى القااول ب سةااا بءلحءلاا  المتوالاا   باا،ا ت،ةااة الحااءلت،اق مراعااءم لكااي 
 ال رف،ا.

فات الممابسق و،الري باا الضءب ق عمى كل وجوه مء تالتحقه الزوج  ما ة قا ق 
والم ،اا ق والمالااكا المالااتقل بهااء وبزوجهااء. ولهااء اا تاا بى عااا مشااءرك  احااا ف،ااه مااا 

ق ول ب ا ،،زل لاه ولهاء  ارخ تةاتم بهماءق ف،ماء لاو كاءةوا (5)ابمه او اوساه ما  ،ربء
 جم،،ء  ،،،شوا فت اار واحام كب،رمق جاا رض،  بالة.

 الرأي المختار
الشاارع،  التاات ورا  فاات اسة ااء  عمااى  والحق،قاا ق اةةااء عةااامء ةت ماال الة ااوم

لوىو ل َلى و الزوج ق ر ،ةء اةهاء تج،مهاء فات حااوا الم،اروخق كماء فات رولاه ت،اءلى  ) َوَعَمى  المَموم
وفل  َوتوهونَّ بلالمَمعمرو قوهونَّ َوكلسم زم  (6)(رل

 ومء ورا عا الةبت ) مى اهلل عم،ه والم (
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ق واالتحممت  فروجها بكمم  ))اتقوا اهلل فت الةالء ق فإةك   ةاتموبا ب مءة  اهلل
 اهلل.... ولها عم،ك  رزرها وكالوتها...((

ولااااق فااةحا ةم،اال الااى القااولق باا ا تقااا،ر الة قاا  الواجباا  لمزوجاا  عمااى زوجهااءق 
جةمء ،رجع ف،ه جلى ال،رخ الالءئا فت مجتمع كي الزوج،ا ح،ا  ،،،شاءاق وباو ،ةتماخ 

ت تحاااااابء اسعااااراخ اسجتمءع،اااا  بااااءةتيخ الزمااااءا والمكااااءاق وال،ااااءاا  والتقءل،ااااا التاااا
 ال،قية، .

ولكاااا ماااع الاااةق تحق،ااا  بااااا المق،اااءس مةاااو  بقاااارم الااازو  المءا،ااا ق وماااع عاااا  
َر رارتهق س ،كمخ اس بمء ،الت ،،هق عمي  بقوله ت،ءلى  ) ىنم َسىَعتل ل َوَمىنم قوى ل ُوو َسىَع م مل ْم  لليونمفلى

ىىا َاتَىىا و المَّىى مَّ ْم مل قوىى و َيمميونمفلىى زم ىىرِاَعَميمىى ل رل ىىرم يوسم ىىَ  عوسم َععو المَّىى و َبعم ُم (  و ََل يوَكمِّىىفو المَّىى و َنفمِسىىا َلَلَّ َمىىا َاتَاَجىىا َسىىَي
كومم ) ُم ل كلنووجونَّ ملنم َحيمثو َسَكنمتومم ملنم وو  .(7)(َأسم

 تع يع مق ار النفق 
ااا ات ا  ال رفاءا عمااى مبماد محاااا ،الاممه الازو  ال،هااء لتة ا  باات عماى ة الااهءق  

فااي -و  كءةاا ق او م مقاا  فاات ال،ااامق او تاا  الااة بحكاا  القءضاات الشاارعتفاات ح،ااءل الااز 
اا باااه الة قاا  رءبماا  الت،ااا،ل مااا ح،اا  القماا  والكثاارمق تب،ااء  لتغ،،اار  -عةااا اسةااءزع -شااة

 .(8)اسال،ءرق واةتيخ الحءج ق وت رجح حءل  الزو  ،الرا  وعالرا  
 -حال  َعسار الزوج: .1

ة ااء  عمااى زوجتااه. فقااا ةاام فقهااء  لااو كااءا الاازو  م،الاارا   ،اار رااءار عمااى اس
الى اةه جاا ثب  اعالءره ب ي  ر،  ماا  ار  اسثباء  كءةا  ة قا   (9)الماب  الج، ري

زوجتاه ا،ةاء  عم،اه فات امتاهق و،جا  عم،اه التكتالا  جا كاءا مت،الارا  لاه الاةق ولاو ماء  
اةر  ماا ا ال تركتاه كالاءئر ا،وةاه اسةارتق ولاو مءتا  بات اةتقال الاى ورثهاء كالاءئر 

ءق س فر  فات الاة با،ا اا عءشا  بءل،الارق او اة قا  ماا مءلهاءق  و اة ا  عم،هاء تركته
 الغ،ر تبرعء ق او ارترض  ة قتهء مةه.
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وااا لا  ت ابرق ولا  تجاا مااا ،قرضاهءق ولا  ،كاا لااا،هء ماءل ةاءم بءلة قا ق فقااا 
ق عمااى اا ،جاا  عم،ااه  يرهااءق فااإا لاا  ، ،االق جااءز اا ترفااع (10)ةاام فاات باااه الحااءل

ءك  الشرعت ف، مر الزو  بءل ي ق فإا امتةع وت،اار اجباءره عم،اه  مقهاء امربء الى الح
 الحءك   يرء  بءئةء .

وااا رف،اا  امربااء الااى الحااءك  فاات باااه الحءلاا   ءلباا  حاابس زوجهااء حتااى ،ة اا ق 
عمى اةهء تكوا ظءلم  له مءة،  لاه ماا التمكا،ا وتالاق  ة قتهاء  (11)ةم فقهء  الحةءبم 

 مام حباله.
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