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الحمد لله، والصاة والس���ام على أش���رف األنبياء والمرس���لين 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

اختلف أهل العلم في حكم النفقة على الناشز على قولين:

 )1( إن الناشز ال نفقة لها.

 )2( الناشز لها نفقة.

وقام الباحث بالترجيح، حيث ظهر له أن القول األول هو الراجح.

ث���م ذك���ر الباحث من يقب���ل قوله ف���ي الخاف بي���ن الزوجين في 

النش���وز، وذل���ك بحيث تدعي الم���رأة أن زوجها ه���و الذي طردها 

م���ن بيتها، والزوج يّدعي أنها ناش���ز، وقام الباح���ث بذكر الخاف 

بي���ن العلماء وقام بالترجيح حيث ق���ال: إن الراجح هو قول الزوج 

بيمين���ه؛ ألن األصل في خروجها ع���دم إذن زوجها، إال أن القاضي 

علي���ه أن يراعي في ذلك البينات، وعن���د تعارض البينات في هذا 

الجانب، يراعي القاضي المتأخر منها والمتقدم، وبعد ذلك ينظر 

القاضي في اليمين.
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المقدمة

احلمد هلل الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهام رجاال 
ونساء، أبدع ما خلقه، وأحكم ما رشعه، وأعطى كل نفس هداها، نحمده محدا 
كثريا ال يتناهى، ونش�كره عىل نعم تفضل هبا وأعطاها، وأش�هد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال رشيك له، وأش�هد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الربية وأزكاها صىل 

اهلل عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان..  أما بعد:
فإن الفقه من أجل العلوم، وأرفعها منزلة، وأجل أنواعه فقه القضاء فبه تنزع 
األموال وتثبت، وبه جتري الدماء وتعصم، ومن أبواب فقه القضاء فقه األرسة، 
ومن املس�ائل املهمة التي عرضت يل أثناء العمل وعم البالء هبا مس�ألة اختالف 
الزوج�ن يف النش�وز والزوجة خارج من�زل الزوج فمن يقب�ل قوله، ومن يرد؟ 

ومن تتوجه عليه اليمن عند عدم البينات؟ 

أهمية البحث:

بعد البحث يف البحوث التي أفردت النش�وز بالدراسة، وجدهتا تكلمت عن 
النش�وز، وحقيقته، وحكمه، وعالجه، وأنواع�ه؛ ولكنها أغفلت جانبًا يظهر يل 
-والعلم عند اهلل- أمهيته وهو من يقبل قوله ومن يرد يف النشوز، والزوجة خارج 
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املنزل؟ وهي أكثر مس�ائل النشوز ش�يوعًا يف املحاكم، واحلاجة ماسة للكتابة يف 
هذه اجلزئية، كام اتضح يل أن هذه املسألة شحيحة يف مصادرها املتقدمة فال تذكر 
إال عرض�ًا يف طيات الكتب، فأحببت املش�اركة بإبرازها، وإبراز أدلة كل فريق، 
واملس�امهة يف تنمية فقه األرسة وإبراز حماس�ن الفقه اإلسالمي، وأنه سابق لغريه 
يف دارس�ة كل نازل�ة، وس�يلحظ الق�ارئ أين تصفحت بعض قوان�ن األحوال 
الش�خصية يف الع�امل العريب ونقل�ت منها، وكالمه�م ال يقارن بكالم الس�ابقن 
األول�ن من أئمة اهلدى والدين رضوان اهلل عليهم، فهم أهل الفضل بس�بقهم، 
واستباقهم لفهم أدلة الكتاب والسنة، وإنام غريهم ممن جاء بعدهم عالة عليهم، 
وقص�دت باملقارن�ة بي�ان األصل واألس�اس يف كث�ري م�ن كالم املتأخرين؛ وأن 
الس�بق ألهل الفقه أهل الكتاب والس�نة، واهلل وحده أسأله التوفيق واهلداية إنه 

ويل ذلك والقادر عليه.

منهج البحث:

التزم�ت باملناهج املق�ررة يف األعراف األكاديمية، ورست يف هذا البحث عىل 
املنهج االستقرائي واالستداليل، وأما من الناحية الشكلية فيمكن إيضاح املنهج 

الذي رست عليه بام يناسب طبيعة هذا البحث بالتايل:
-عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية، وأبدأ بالراجح.

-ترتيب املذاهب داخل القول الواحد حسب األسبقية يف الزمن.
-توثيق أقوال املذهب من أمهات كتب املذهب نفسه.

-استقصاء أدلة كل قول، وبيان وجه االستدالل إذا اقتىض احلال بيانه، وبيان 
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ما يرد عىل الدليل من مناقشات.
-الرتجيح مع بيان سببه.

-الرتكيز عىل املوضوع، وجتنب االستطراد.
-ترقيم اآليات وبيان سورها.

-ختري�ج األحاديث، وأكتف�ي بالصحيحن إذا وج�دت احلديث يف أحدمها، 
وإال انتقلت لبقية الكتب الستة مع بيان درجة احلديث.

-الرتمجة لألعالم املتقدمن غري املشهورين، وال أترجم للمعارصين.
-العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

-أبرزت يف اخلامتة أمهية النتائج التي توصلت إليها، وأعقبتها بالتوصيات.

خطة البحث: 

 جعلت البحث يف متهيد، ومبحثن جتنبًا لالستطراد املخل، فالنشوز بابه كبري، 
وإنام املقصد بيان أهم مسألة من مسائله، فصارت خطة البحث كالتايل: 

التمهيد: وفيه تعريف النشوز يف اللغة واالصطالح.
ومبحثان، مها:

املبحث األول: حكم النفقة عىل الناشز.
املبح�ث الثاين: االخت�الف بن الزوجن يف النش�وز، والزوج�ة خارج منزل 

الزوج.
وأبدأ مستعينا باهلل بالتمهيد.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

االختالف بين الزوجين في النشوز والزوجة خارج منزل الزوج

56

التمهيد

 وفيه تعريف النشوز يف اللغة، واالصطالح:
 النشوز يف اللغة مصدر نشز، وهو أصل صحيح يدل عىل ارتفاع وعلو، ومنه 
النش�ز، وهو املكان العايل املرتفع، ومنه نش�وز املرأة إذا علت واس�تصعبت عىل 

زوجها، ونشوز الرجل إذا عال ورضب امرأته)1(.
وأم�ا يف االصطالح فعرف�ه الفقهاء بتعريفات متقاربة ي�دل جمملها عىل معنى 

النشوز، ومنها:
تعريف احلنفية: »اخلارجة عن منزل زوجها املانعة نفسها منه«)2(.

تعريف املالكية: »منع الوطء أو االستمتاع واخلروج بغري إذنه، وال يقدر عىل 
ردها«)3(.

))( ينظ���ر ال�ص���حاح للجوه���ري )899/3(، مقايي����س اللغ���ة البن فار����س )430/5(، تاج العرو����س للزبيدي 
.)353/(5(

)2( العناي���ة للبابرت���ي )382/4(، املحي���ط الربه���اين الب���ن م���ازة )526/3(، ونح���وه ينظر بدائع ال�ص���نائع 
للكا�صاين )22/4(، النهر الفائق ل�صراج الدين ابن جنيم )507/2(، البناية للعيني )666/5(.

)3( ينظر جامع االأمهات البن احلاجب )332(.
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تعريف الشافعية: »اخلروج عن الطاعة«)4(.
تعريف احلنابلة: »معصيتها زوجها فيام جيب له عليها من حقوق النكاح«)5(.

  ويالح�ظ الناظ�ر للتعريفات أهن�ا متقاربة إال أن تعريفي الش�افعية واحلنابلة 
يتس�امن بالعموم، فيش�مل كل خروج عن طاعة الزوج، وكل تقصري يف حق من 
حقوق الزوج، ولو دون اخلروج من البيت، وأما التعريف األول تعريف احلنفية 
فكأن�ه حيرص النش�وز باخلروج من املن�زل، وأما التعريف الث�اين تعريف املالكية 
فقريب من تعريف الش�افعية، واحلنابلة؛ إال أنه قي�د خروجها بعجز الزوج عن 
رده�ا، وهذا القيد إن�ام تأثر باخلالف املذكور يف املبحث الث�اين من هذا البحث؛ 
ألن املالكي�ة ك�ام س�يتضح عند دراس�ة املبح�ث الث�اين ينصون ع�ىل أن الزوجة 
تس�تحق النفقة بخروجها من املنزل ول�و بال إذنه؛ ألن الزوج مفرط يف ردها إىل 
بي�ت الطاع�ة إال إذا عجز، وس�يأيت لذل�ك مزيد بحث يف موضع�ه، ويف اجلملة 
التعريف�ات متقارب�ة باس�تثناء القيد ال�ذي قيده املالكي�ة، وال تثري�ب يف اختيار 

أحدها بعد الوقوف عىل اخلالف يف املبحث الثاين من هذا البحث.
 وبعد بيان تعريف النشوز يف اللغة، واالصطالح سأبدأ بذكر املبحثن اللذين 
كتب�ت ألجله�ام هذا البح�ث، األول ه�و حكم النفقة ع�ىل الناش�ز، والثاين هو 
االختالف بن الزوجن يف النشوز والزوجة خارج منزل الزوج، وأبدأ باملبحث 

األول.

)4( االإقن���اع لل�ص���ربيني )428/2(،  مغن���ي املحت���اج لل�ص���ربيني )3/4)4(، ونحوه حا�ص���ية قليوبي )300/3(، 
حا�صية اجلمل )280/4(، نهاية الزين للجاوي )6)3(، الفقه املنهجي على مذهب ال�صافعي )06/4)(.

)5( الكايف البن قدامة )92/3(، ونحوه ينظر املغني )236/8(، وال�صرح الكبري )68/8)(.
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المبحث األول

 حكم النفقة على الناشز

استحس�نت عقد هذا املبحث، وهو حكم النفقة عىل الناش�ز؛ ألن اخلالف يف 
املبح�ث الث�اين ال يتصور إال بعد التمهيد والتأس�يس هبذه املس�ألة، فالقائل بأن 
الناش�ز جت�ب هل�ا النفقة ال يتص�ور عنده حك�م االختالف يف النش�وز والزوجة 
خارج املنزل؛ ألن الناش�ز عنده تستحق النفقة، ولو كانت خارجة مانعة حقوق 
الزوج، وذلك عذري يف عقد هذا املبحث؛ لذلك أقول وعىل اهلل متوكاًل معتصاًم: 

اختلف أهل العلم يف حكم النفقة عىل الناشز إىل قولن، مها:

القول األول:

الناش�ز ال نفق�ة هل�ا، وه�و املذه�ب عن�د احلنفي�ة)6(، واملالكي�ة)7( والش�افعية)8(، 
واحلنابلة)9(، وتابعهم عىل ذلك أكثر قوانن األحوال الشخصية يف العامل العريب)10(.

)6( ينظ���ر املب�س���وط لل�سرخ�س���ي )86/5)(، البناي���ة للعين���ي )666/5(، الدر املختار للح�ص���كفي ))/258(، 
بدائع ال�صنائع للكا�صاين )22/4(، املحيط الربهاين البن مازة )526/3(.

)7( ينظ���ر البي���ان والتح�صي���ل للج���د اب���ن ر�ص���د )6/6)2(، االإ�ص���راف للقا�ص���ي عبدالوه���اب )807/2(، التلقني 
للقا�صي عبدالوهاب ))/9))(، املعونة للقا�صي عبدالوهاب )783(، مناهج التح�صيل للرجراجي )5/3)5(، 

الكايف البن عبدالرب )559/2(، بداية املجتهد البن ر�صد )77/3(، التاج واالإكليل البن املواق )5/)55(.
)8( االأم لل�صافع���ي )208/5(، الو�صي���ط للغ���زايل )4/6)2(، ال�ص���رح الكب���ري للرافع���ي )0)/28-29(، فتاوى 

اخلليلي )30/2)(.
)9( ينظر االإر�صاد البن اأبي مو�صى ))32(، الكايف البن قدامة )86/3(، �صرح الزرك�صي )29/6(، املبدع البن 

مفلح )49/7)(،  منتهى االإيرادات )454/4(، نيل املاآرب للتغلبي )294/2(. 
)0)( ينظ���ر قان���ون االأح���وال ال�صخ�صي���ة امل�ص���ري امل���ادة )))( مك���رر من القان���ون رقم: )25( لع���ام 929)م 
امل�ص���اف بالقان���ون رقم: )00)( لع���ام 985)م، وقانون االأحوال ال�صخ�صية العم���اين املواد )49 اإلى 59(، 
وكذل���ك قان���ون االأح���وال ال�صخ�صي���ة االأردين ينظر امل���ادة )69(، وقانون االأح���وال ال�صخ�صية العراقي 
لع���ام )959)( ينظ���ر الف�صل الثاين منه، وقانون االأحوال ال�صخ�صية القطري ينظر الفرع الثاين من 
الف�ص���ل االأول م���ن الباب ال�صاد����س، والقانون ال�صوداين ينظر الف�صل االأول م���ن الباب اخلام�س، واأما 

القانون التون�صي )956)م( فلم يتعر�ض ل�سقوط النفقة بالن�سوز ينظر الكتاب الرابع منه.
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القول الثاني: 

الناشز هلا النفقة، وهو قول ابن حزم)11( )12(، وقول ضعيف عند املالكية)13(.
األدلة:

استدل أصحاب القول األول بأن الناشز ال نفقة هلا بأدلة منها:
1-قوله تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڦ     چالنساء 34.

 وجه االستشهاد: أن اهلل أسقط حقها يف الفراش، واحلظ فيه للزوج والزوجة، 
وأما النفقة فاحلظ فيها للزوجة فهي أوىل بالسقوط)14(.

2-قوله تعاىل: چ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ البقرة 233.
 ووجه االستش�هاد: أن يف اآلية إش�ارة إىل أن النفقة تكون مع تس�ليم النفس 

والطاعة؛ ألن الوالدة بدونه ال تتصور)15(.
-ألن النفق�ة يف مقابل�ة التمك�ن من االس�تمتاع ف�إذا منعته مل تس�تحق بدله، 

)))( اب���ن ح���زم ه���و: علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم االأندل�صي بلداً الظاهري مذهباً، ولد يف قرطبة عام 
384ه����� ، فقي���ه وحم���دث و�صاعر وفيل�صوف، ا�صتهر عنه �صدت���ه وق�صوته مع املخالفني وباالأخ����س املالكية لكرثتهم يف 
االأندل����س واملغ���رب، األ���ف كتبا كثرية ت�صكل مو�صوعة متع���ددة الفنون واملعارف �صاع الكثري منها، وم���ن كتبه االإي�صال اإلى 
معرف���ة كت���اب اخل�ص���ال اأك���رب كتب���ه يف الفقه، وهو مفق���ود، وكتاب املحل���ى اأ�صهر كتب���ه، ومل يتمه، ومرات���ب االإجماع، تويف 

م�صردا عام 456ه�� .
 ينظ���ر بغي���ة امللتم����س لل�صبي )5)4 اإل���ى 8)4(، معجم االأدب���اء للحموي )650/4) اإل���ى 659)(، �صري اأعالم 

النبالء للذهبي )8)/84)(، اإنباه الرواة للقطفي )2/)22(، ل�صان امليزان البن حجر )488/5(.
)2)( ينظر املحلى البن حزم )3/9))-4))-5))(.

)3)( ينظ���ر البي���ان والتح�صيل للجد ابن ر�صد )6/6)2(، االإ�صراف للقا�صي عبدالوهاب )807/2(، مناهج 
التح�صي���ل للرجراج���ي )5/3)5(، ال���كايف البن عبدالرب )559/2(، مواهب اجللي���ل للحطاب الرعيني 

.)(88/4(
)4)( ينظر املب�سوط لل�سرخ�سي )86/5)(.

)5)( ينظر العناية للبابرتي )382/4(.
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كاألجرة يف مقابلة املنفعة، والثمن واملثمن، يدل عليه أنه ال نفقة قبل التمكن)16(.
استدل أصحاب القول الثاين القائلن بأن الناشز هلا النفقة بأدلة منها:

1-قوله تعاىل:  چ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چچالنساء 34.

 ووج�ه االستش�هاد: أن اهلل ع�ز وج�ل أخ�رب أنه لي�س عىل الناش�ز إال اهلجر 
والرضب، ومل ُيسقط نفقتها بالنشوز)17(.

 ويمكن مناقش�ة االس�تدالل: أن اهلجر يف املضجع تنبيه عىل س�قوط نفقتها؛ 
ألن الفراش إذا سقط وفيه حقه للزوج فالنفقة أوىل.

قوله صىل اهلل عليه وسلم: )وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف()18(.
ووجه االستشهاد: عموم احلديث يقتيض أن الناشز وغريها يف النفقة سواء)19(.
ويمكن مناقش�ته: ب�أن احلديث خرج خم�رج الغالب، والناش�ز ال نفقة هلا كام 

دلت عليه أدلة القول األول.
ألن نشوزها ال يسقط مهرها وما أقرضته لزوجها، فكذلك نفقتها)20(.

 نوق�ش: ب�أن النفقة خالفت امله�ر فاملهر جيب بمجرد العق�د، والنفقة بمجرد 
التمكن؛ لذلك لو مات الزوج قبل الدخول فلها املهر، وليس هلا النفقة)21(، وأما 
)6)( ينظ���ر املب�س���وط لل�سرخ�س���ي )86/5)(، االإ�ص���راف للقا�ص���ي عبدالوه���اب )807/2(، املعون���ة للقا�صي 
عبدالوه���اب )784(، املغن���ي الب���ن قدام���ة )236/8(، بداية املجتهد البن ر�ص���د )77/3(، �صرح الزرك�صي 

)29/6(، املبدع البن قدامة )49/7)(.
)7)( ينظر املحلى البن حزم )4/9))(.

)8)( اأخرجه م�صلم يف باب حجة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم برقم: )8)2)( من حديث جابر الطويل.
)9)( ينظر املحلى البن حزم )3/9))(، بداية املجتهد البن ر�صد )77/3(.

)20( ينظر املحلى البن حزم )4/9))(، ردا على اجلمهور من اأدلتهم، وينظر املغني البن قدامة )236/8(.
))2( ينظر املغني البن قدامة )236/8(.
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القرض فهو عقد مستقل عن عقد النكاح ال يتأثر به.

الموازنة والترجيح:

 ال�ذي يظه�ر يل أن الراج�ح والعلم عن�د اهلل هو القول األول ق�ول اجلمهور 
بس�قوط النفقة عن الناش�ز؛ ألن الش�ارع أباح إس�قاط حقها يف الفراش؛ وألن 
امتن�اع الزوج�ة ع�ن أداء حقوق ال�زوج يقابله س�قوط حقوقه�ا؛ وألن الزوج 

يترضر بالنفقة عىل امرأة ممتنعة عن أداء حقوقه.

المبحث الثاني

 االختاف بين الزوجين في النشوز، والزوجة خارج منزل الزوج

وه�ذه هي املس�ألة التي س�قت هلا ه�ذا البح�ث، وقبل ذكر اخل�الف أوضح 
صورهت�ا باملث�ال، ومثاهلا أن خترج امرأة من بيت زوجها وتش�تكيه عند القايض، 
وتطل�ب النفقة املاضية وقت بقائها خارج منزل ال�زوج، فيمتنع الزوج من دفع 
النفقة وجُييب الزوج عند القايض بأهنا ناش�ز خارج�ة بال إذنه، واملرأة تدعي أنه 
طرده�ا م�ن املنزل أو أذن هلا يف اخل�روج، فمن يقبل قوله، وم�ن يرد؟ ويف ذلك 

اختلف أهل العلم عىل أربعة أقوال:
القول األول:

الق�ول ق�ول ال�زوج بيمين�ه، وه�و ق�ول بع�ض احلنفي�ة)22(، والش�افعية)23(، 

)22( الدر املختار البن عابدين )576/3(.
)23( ينظ���ر الو�صي���ط للغ���زايل )4/6)2(، احل���اوي لل�صيوط���ي ))/262(، حا�صي���ة ال�ص���رواين عل���ى التحفة 

.)327/8(
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واحلنابلة)24(، واختاره من املعارصين أبو زهرة)25(.
القول الثاني:

الق�ول قول الزوج�ة بيمينها، وه�و املذهب عند احلنفي�ة)26(، والش�افعية)27(، 
واحلنابلة)28(.

القول الثالث:

ال تعترب ناش�زًا وعىل الزوج أن يردها إىل املنزل بأي طريقة، فإن تعذر 
فريدها بحكم القايض فإن امتنعت من تنفيذ حكم القايض فتعترب ناشزًا، 
وهو املذهب عند املالكية)29(، وعليه أكثر أنظمة األحوال الش�خصية يف 

العامل العريب)30(.

)24( ينظر املحرر )6/2))(، �صرح املنتهى للبهوتي )235/3(.
)25( ينظر االأحوال ال�صخ�صية الأبو زهرة )233(.

)26( ينظر الدر املختار للح�صكفي ))/258(، البحر الرائق البن جنيم )95/4)(.
)27( ينظ���ر الو�صي���ط للغ���زايل )4/6)2(، ال�ص���رح الكب���ري للرافع���ي )28/8)(، كفاي���ة النبيه الب���ن الرفعة 
)5)/99)(، رو�ص���ة الطالب���ني للن���ووي )57/9(، عمدة ال�صالك البن النقي���ب )3)2(، احلاوي للفتاوي 
لل�صيوطي ))/262(، فتاوى الرملي )3/4(، اأ�صنى املطالب لل�صنيكي )433/3(، حا�صية ال�صرواين وابن 

قا�صم العبادي على التحفة )8/)32(.
)28( ينظ���ر الهداي���ة الأب���ي اخلط���اب )498(، ال���كايف الب���ن قدام���ة )238/3(، احلاوي ال�صغ���ري الأبي طالب 
)662(، الف���روع الب���ن مفل���ح )302/9(، ال�صرح الكبري )262/9(، االإن�صاف للم���رداوي )383/9(، املبدع 
البن مفلح )59/7)(، االإقناع للحجاوي )44/4)(، منتهى االيرادات للفتوحي )454/4(، دليل الطالب 

للكرمي )290(، الرو�س املربع للبهوتي )620(، نيل املاآرب للتغلبي )295/2(.
)29( ينظ���ر الت���اج واالإكلي���ل الب���ن امل���واق )2/5)5(، مواه���ب اجلليل للحط���اب الرعين���ي )88/4)(، ال�صرح 

ال�صغري للدردير )2/)73(، فتح العلي املالك لعلي�س )43/2(، منح اجلليل لعلي�س )400/4(.
)30( ينظ���ر االأح���وال ال�صخ�صي���ة الأبي زه���رة )233(، واأما قانون االأح���وال ال�صخ�صية العم���اين فلم ين�س 
على م�صاألة االختالف، ون�س على �صقوطها بالن�صوز ينظر املواد )49 اإلى 59(، وكذلك قانون االأحوال 
ال�صخ�صية االأردين ينظر املادة )69(، وقانون االأحوال ال�صخ�صية العراقي لعام )959)( ينظر الف�صل 
الثاين، وقانون االأحوال ال�صخ�صية القطري ينظر الفرع الثاين من الف�صل االأول من الباب ال�صاد�س، 
والقان���ون ال�ص���وداين ينظر الف�صل من الباب اخلام�س، واأما القان���ون التون�صي )956)م( فلم يتعر�س 

ل�سقوط النفقة بالن�سوز ينظر الكتاب الرابع منه.
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 ونص عىل ذلك القانون املرصي)31(، والكويتي)32(.
القول الرابع:

م بالرجوع إىل بيت الزوج، ثم مطالبة زوجها عند القايض فإن  ال نفقة هلا وتفهَّ
رجعت مل تسقط النفقة املاضية، وهو قول عند املالكية)33(.

 واألدلة يف هذه املس�ألة ش�حيحة ويظه�ر يل أهنا عائ�دة إىل األصل والظاهر، 
وحتقيق رشط الطاعة، وأسوق ما وقفت عليه من األدلة:

أدلة القول األول للقائلن بأن القول قول الزوج بيمينه:
1-ألن األص�ل ع�دم اإلذن خلروجه�ا، فاألص�ل م�ع الزوج وجانب�ه أقوى 

فتكون اليمن يف جانبه)34(.
2-ألن األص�ل عدم التمكن م�ن الزوجة، فاألصل مع الزوج وجانبه أقوى 

فتكون اليمن يف جانبه)35(.
3-ألن الزوج�ة كام أن عليها أن حتقق س�بب النفقة، وه�و الزواج، فعليها أن 
حتق�ق رشط النفقة، وهو الطاعة، ف�إن عجزت فالزوج منكر والقول قول املنكر 

بيمينه)36(.
دليل القائلن بأن القول قول الزوجة مطلقًا بيمينها:

))3( ينظر قانون االأحوال ال�صخ�صية امل�صري املادة )))( مكرر من القانون رقم: )25( لعام 929)م 
امل�صاف بالقانون رقم: )00)( لعام 985)م.

)32( ينظر املادة )87( من قانون االأحوال ال�صخ�صية الكويتي، واملذكرة االإي�صاحية له �س )40)(.
)33( ينظر �صرح اخلر�صي على املخت�صر وحا�صية العدوي )4/)9)(.

)34( ينظر احلاوي لل�صيوطي ))/262(، حا�صية ال�صرواين على التحفة )327/8(.
)35( ينظر الو�صيط للغزايل )4/6)2(.

)36( ينظر االأحوال ال�صخ�صية الأبو زهرة )233(.
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األصل عدم النش�وز، ومن يتمس�ك باألصل جانبه أق�وى، فتكون اليمن يف 
جانبه)37(.

ويمكن مناقشته: بأن ذلك مسّلم به إذا كانت الزوجة يف منزل الزوجية، وأما 
عند خروجها من منزل الزوج فاألصل عدم اإلذن، والظاهر النشوز.

أدل�ة القول الثالث للقائلن بأن للزوجة النفقة إال إذا امتنعت عن العودة بعد 
حكم القايض:

1-ألنه إذا مل يردها بأمر القايض فقد ريض هبا)38(.
 ونوق�ش ه�ذا الدليل: بأن الزوج إذا احتاج يف حتصيل حقه إىل ترضر أو كلفة 

فله تركها حتى يضيع حقها، وهي التي تستفيد بالطاعة تقرير حقها)39(.

2-ألن الزوج مقرص يف طلبها، وكان بإمكانه طلبها بأمر القايض)40(.
 ويمكن مناقش�ته: بعدم التس�ليم؛ ألن ذلك تأجيج للنزاع بن الزوجن، وقد 

يرتك الزوج بعض حقه طلبًا للصلح، وحفظًا للعرشة بينهام.
3-ألن الزوج إذا مل يمنعها من اخلروج كان ذلك كخروجها بإذنه)41(.

  ويمك�ن مناقش�ته: بام نوقش ب�ه الدليل األول، كام أن ال�زوج قد يتعذر عليه 

)37( ينظ���ر الو�صي���ط للغ���زايل )4/6)2(، ال�ص���رح الكبري للرافع���ي )28/8)(، احلاوي للفت���اوي لل�صيوطي 
))/262(، فت���اوى الرمل���ي )3/4(، اأ�صن���ى املطال���ب لل�صنيك���ي )433/3(، الكايف البن قدام���ة )238/3(، 
ال�ص���رح الكب���ري الب���ن قدامة )262/9(، املب���دع البن مفل���ح )59/7)(،  معونة اأويل النه���ى البن النجار 
)235/3(، ك�ص���اف القن���اع للبهوتي )475/5(، منار ال�صبيل البن �صوي���ان )2/)30(، نيل املاآرب للتغلبي 

.)294/2(
)38( ينظر فتح العلي لعلي�س )60/2(، حا�صية العدوي على اخلر�صي )92/4)(.

)39( ينظر نهاية املطلب للجويني )3)/275(.
)40( ينظر التاج واالإكليل البن املواق )5/)55(.

))4( ينظر حا�صية العدوي على �صرح اخلر�صي )4/)9)(، ال�صرح ال�صغري للدردير )740/2(.
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منعها، وذلك كخروجها من منزله وقت َعمله.
4-ألن ذلك أقرب لقطع النزاع بن الزوجن )42(.

ويمكن مناقشته: بعدم التسليم؛ ألن ذلك يستدعي من الزوج شكوى زوجته 
يف املحكم�ة، واس�تحصال حكم باالنقياد، وذلك يف احلقيق�ة متزيق ملا بينهام من 

عالقة زوجية.
دليل القول الرابع للقائلن بأن عىل الزوجة الرجوع إىل بيت الزوج ثم مقاضاة 

زوجها؛ لفساد الزمان، وتعذر اإلنصاف)43(.
ويمكن مناقش�ة هذا القول: بأن ذلك ال يقطع املش�كلة، وحقيقته حل مؤقت 
فمت�ى رجعت الزوجة إىل بيت ال�زوج، فمن يقبل قوله بيمينه؟ وذلك يؤول إىل 

قول من األقوال السابقة.

الموازنة والترجيح:

ال�ذي يظه�ر يل بعد التأمل أن أقرب األقوال للصواب هو القول األول، وهو 
ب�أن الق�ول قول الزوج بيمينه؛ ألن األص�ل يف خروجها عدم إذن الزوج؛ وألن 
الظاهر من خروجها النشوز ال سيام مع شقاق الزوجن وتقاضيهام يف املحكمة، 
إال أن الق�ايض علي�ه أن يراعي يف ذلك البينات، وعند تع�ارض البينات يف هذا 
اجلان�ب يراع�ي القايض املتأخر منه�ا واملتقدم؛ ألن النش�وز والطاعة يف النكاح 
تتغ�ري وختتلف من وقت آلخر فتنقل املرأة من حال نش�وز إىل طاعة، ومن حال 

طاعة إىل حال نشوز، وبعد ذلك ينظر القايض يف اليمن.
)42( ينظر املذكرة االإي�صاحية لقانون االأحوال ال�صخ�صية الكويتي �س)40)(. 

)43( ينظر �صرح اخلر�صي على املخت�صر )4/)9)(.
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الخاتمة، والتوصيات

احلم�د هلل ال�ذي تت�م بنعمته الصاحل�ات، ويف ه�ذا املوضع وعن�د انتهاء هذا 
البحث أكتب ملخصًا ألهم ما جاء يف البحث، كالتايل:

1-النفقة عىل الزوجة حق أصيل هلا.
2-النفقة عىل الزوجة تسقط بنشوزها.

3-إذا اختل�ف الزوجان يف النش�وز، والزوجة خارج من�زل الزوج، وال بينة 
ألحدمها فالقول قول الزوج بيمينه.

وأم�ا التوصيات التي ظه�رت يل أثناء البحث، وأحببت مش�اركة القراء فيها 
فهي:

1-أن االختالف بن الزوجن مس�ألة حتمية تواج�ه كل أرسة، وأما دخوهلام 
للمحكمة، وإصدار احلكم فذلك ليس احلل األمثل، فالواجب الزم يف حق كل 
ق�ادر عىل نرش الوعي لألرسة، وإفهام الزوج بحقوقه وواجباته، وإفهام الزوجة 

بحقوقها وواجباهتا.
2-أس�باب الط�الق تنوع�ت يف هذا الزمن، ونس�به ارتفع�ت، وأكثرها عائد 
إىل نش�وز ال�زوج أو الزوجة، وتلك مؤرشات خط�رية تنذر بخطر قادم، والذي 
ينبغي توجيه دراس�ات فقهية اجتامعية ألس�بابه واحللول املثىل النتشال املجتمع 

من التفكك الذي ينعكس سلبا عىل األطفال واألقارب واملجتمع.
ه�ذا ما ظه�ر يل وباهلل التوفي�ق، وصىل اهلل ع�ىل نبينا حممد وع�ىل آله وصحبه 

أمجعن.


