
 -لموسر عن اإلنفاق:امتناع الزوج ا .1
فاال ما ووفيماالو اانوااالجوم ااانجومن ااكماونمااعو  اافوممعلااعوجااجوم ل اال وج اا وان عاا  

مالوو-م  لب وهنوجيل وهلل ومعوايلدةوهيومقهلوفيوأجوعأخ ومجومل ا  ون انوبرياكوج ما 
و-فايو ايل ومالوم اعد نموبا -يا يهلو ل قعهل ونج ي وفقهلءوم م  ميج وم علديجوفيو  اف و

يوجهاااادوك اااانىومهللوع اااا  ومهللوج ياااا ون اااا    وميااااثوكنتوم وإ اااا وملدصاااا وم اااا توفاااا
ك اانىومهللوع اا  ومهللووم ماانمليجوجلئشة،اا  ومجوهلاادماوان اا ومباايو اا يلج ودخ ااتوج اا 

ج يااا ون ااا   وفقل اااتسومجومبااالو ااا يلجوك اااىو،ااامي  و ويفييلااايوماااجوم ل قااا ومااالويا يلااايو
هللوج ياا ونيا اايوبلااي وم وماالومخاا تومااجومل اا وبريااكوج ماا )وفأ االاوك اانىومهللوع اا  وم

ون    وفف هل وج  ومجوعأخ ومل وبل مفكنف.
ن ااااج ومااال موع فاااىوم ان ااا و ااانو ااا وعااااجورليااا  ومنو ااا وع ااادوماااجويقك اااهل ون ااا و

وع عييعوم ن نىوم  وملىوان هل)
 ومجو اا و- وم اا ومجوم ان اا وفاايومصااىوهاا  وم مل اا  1ع هاابوبفااهوفقهاالوم م اا ميج
 اا وم قل ااي وفياالمكوم ااانجو وو هاالومجوعكفااعوممكهاالوم-ع اابكوج اا وفقااكوان هاالومنومي اا 

بل ل ل ومجوالجومن كما وفإجومب ومب   وفأجوم اكوج ا وجاد وم ل ال  ومل ا وم قل ايو
بفااادومجويأخااا وماااجومل ااا  وفاااإجو ااا ويااااجو ديااا ومااالى وناااالجو ااا وجاااكنه ومنوجقااالك واااالجو

و  قل يومجويبيف  ومنويبيعومل وبمقدمكوم ل ق .
م ياا،  وفياانمكوبإيقلجاا  ونمجوااالجومف ااكما وفقاادو ف اانو هاالوم ماا وفاايومجوعي اابو

وفإجو  وي ع بوإ  و  ف وي قهلوم قل يوبي بهلوجلدة .
ونيانجوم ي، وهللوي،قلاوبلةللا.

نم ااعصل وم مل اياا ومااجو  اافوم مااكأةوم عاايوماايجوعان عاا واللااتوجل ماا وب قااك ونج ااك و
 . 2عججوم ل ق وفي امهلوم بقلءومف وب،ول ق 

 -غيبة الزوج وحبسه: .2
                                                           

نم مللب  وهللولّ نموج  وو.147 ونمفقللع و .س وص108كم عوملهلجوم  ل ميج وج.س وصو 1ع
 .س وأجو  ان  وأجوع  خوم لالحوبإ جوم قل اي ونهانوال بالةجو وك فا وفيا .ونمل،اي وم فادن  و

  ونريكهل.106صو
 مل،ي وم فدنى و .س ول سوم   م .و 2ع



ل قاااا  ونريااابول  ااا وق ااادماو  عهااااكبوملهااال ون ااا ويااااعماجوم موممعلاااعوم اااانجوجاااجوم 
م ملا ومجوم ن نىوم ي  ون  ويف  وجل وخبكما وبفدوكفاعوم ان ا وممكهالوم يا  وني باتومجو

وفقهلءوم م هبوم  ف ك وب نماوع بي وي بهل.و 3عيي قهلومل  وفقدومفع وبفه
و. 5عم مللب  ومي لاونم ملاي و 4عنه موهنوم هب

 مبسومدةويني   وفل منيو  انجون نبلاومجويي قهال ون ااجونم موالجوممانملاوبلو
 . 6عم موممعلع وفف يهلوم لعظلكومع وي كجوجل 

 -نفقة الزوجة المدينة لزوجها: .3
م موااااالجو  ااااانجوديااااجوج اااا وان عاااا  ونممعلفااااتوجااااجوم نفاااالء وفقاااادولااااصوبفااااهو

لايوظ ا  و وج  ووملهلوم مواللتومن كة وفللهالوبلمعللجهالوظل ما و جومياىوم ر 7عم  قهلء
"مجويقل اايهلوينماالاوفينماالاوعبمفلاا ومجويم اا ومااجوم ااديجوصمااجوم ل قاا ونج ياا  وف ان هاالومجو

ججواىوين وبين  ون وي ناوعمجوي فىو  ف ومعومج لك  و جوق لءوم ديجوفيملوي  اىو
 ججوم قنت".

 -سقوط نفقة الزوجة: .4
 و 8عمفاانمن وبااأسوبل ،االكةوفاايولهلياا وهاا  وم  قااكة وم اا ومجوم  قهاالءوم م اا ميج وم 

ج ا ومجول قا وم ان ا وع اقيوبل،اناهلومالودممااتواا  ف وفال مومق فاتوجلا  وجالدتول قعهاالو
ومجوميجومق،جهلوججوم ل،نا.

م ل،ااناو راا سوم كع االع ونم ااي،ملاسوخااكنجوم ان اا وجااجوم يلجاا وم نم باا وج يهاالو
و ان هل.

                                                           
 .108ملهلجوم  ل ميج و .س ووو 3ع
 .ونفي وأجو هلوأجوع  خوبأمكوم ملا وأنوي  خوم ملا وبي بهلو  ف.147مإلقللع و .ج وصوو 4ع
 مل،ي وم فدنى و .ج ونم   م .و 5ع
 .109ملهلجوم  ل مي و .ج وصوو 6ع
نماااالوبفاااادهل.وو307بياااالجوم ماااا،ىونم مااااكم  و   اااايانمك  و .س وصووكمعوماااا هبومممااااال وفاااايو 7ع

 .147نمإقللع و .س وصو
بلبوم ل،ناونم ،قل ون...ومرليوم ممعلج و .س وصوو2كم عوملهلجوم  ل ميج و .س وو 8ع

و0143 ونمإلقللع و .س وصو19-4/18نملوبفدهل.ونبدمةعوم  للةع و .س وو436



ن اااانوظهااااكتوأماااالكمتول،ااااناهل واااااأجوعقياااابوفاااايون هاااا  وأنوععبااااك ومااااجوق اااالءو
لويعف ا وبل  اعمعلعوماجودنجوماللعو،اكجيومنويبفاي ومنوع افوم دبوفايومنمة ا  وفيما

أجويه كهلوفيوم م  ع ومملوبالجعامىوفكم،اهل وو-بفدومجويفظهلو-مديصهلومف  و لاو  
منوم عفمل  ومعومدمكةوظهك و هلوفي ومصللءوم لن  وفاأجو ا وعكعادع و الاو ا و اكبهل و،اكيو

.ووفاأجوك فاتوجاجول،اناهل وفا،و ابيىو 9عمادميلاوومجويانجوعلديبيالا و وملعقلميالا ومبكمالاو 
و  وج يهل.

ونم  ىوفيو  فوقن  وعفل  سو
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنا َفِعُظوُهنا َواْهُجُروُهنا ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنا َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلََّل تَ ع َُُلوا َوالَّلا ْب

و. 10ع َعَمْيِهنا َسِبيًَّل 
 ومجوممعلااااالعوم ان ااااا وماااااجوع بيااااا ومل ااااالتوان هااااالو 11عفنج ااااا وكنميااااا و ،ملااااال

جواااال جووم  ل اااي  وماااجودنجوجااا كو،اااكجيونهااانوفااايوبياااتوم ان يااا  و وي اااقيول قعهااال ونم 
فف هلوها موممكمالا.ومف  ايجو  افوبألهالوممبن ا و ما وم اانج ونمعل اعوبهالوظالهكماونرل بالا و

وفالجومفل وم ع  ي ومل ،ا.
كوبفااااهوم  قهاااالءوم م اااا ميج وأجوناماااالويعمقاااا ول،ااااناوم ان اااا وبماااالو اكلاااال و ااااا

م ل،ااناوقاادويعمقااا ومااجوياااكفوم ااانجومي ااالا ون  اافوبملاااعوم ان اا وماااجومقنقهاالوم نم بااا و
ج ياا  واعااكفوم ل اال وج يهاال ومنوعااكفوم مبيااتوجلاادهلوفاايو ي عهاال ومنوه كهاالوباال مكة ومنو
مي مةهلونم،لا اعهلوماجودنجومباككو،اكجي وفاإ موففاىو،ايةلاوماجو  اف واالجو ا وم ميل با و

ننجظاا ونعماا يك  وفااإجو اا ويل ااع وف هاالوممكهاالوإ اا وم ماالا وم ،ااكجي ون اايسو هاالووباال اف 
ه اك ون و اكب ونم عفااد وج يا .وفيملفاا وم مالا ومااجوإيا مةهلونظ مهاال وني اما وبل مفل،ااكةو
مفهلوبل مفكنف وفأجول ع ونم وجاا وبملويكم  وفرجو  ويل اعومي الاو واالجو هالوم ميل با و

و. 12عن  وياجوإ بلك وج ي  وي قهلوم ملا وم ،كجيبل ي،  وفإجوممعلعوم انجومل و
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