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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 الرحمن الرحیم."�سم هللا 
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما  ،الحمد هلل رب العالمین

 كثیر ا.
 قال في البلوغ وشرحه:

 �اب النفقات."
 والمراد �ه الشيء الذي یبذله اإلنسان فیما �حتاجه هو.." ،جمع نفقة

 بها بها.
 أحسن هللا إلیك.

یبذله اإلنسان فیما �حتاجه هو أو غیره من الطعام والشراب "والمراد بها الشيء الذي 
 .ونحوهما

قالت دخلت هند بنت عتبة بن ر�یعة بن عبد شمس بن عبد  -رضي هللا عنها-عن عائشة  
 أسلمت عام الفتح في مكة �عد إسالم زوجها." ،مناف

 أبو سفیان صخر بن حرب. ،زوجها أبو سفیان بن حرب
 أحسن هللا إلیك.

 بوها عتبة وعمها شیبة وأخوها الولید بن عتبة یوم بدر فشق علیها ذلك.""ق تل أ
 ،ور�یعة بن الحارثفخرج لهم حمزة وعلي  ،�عني في المبارزة لما خرج الثالثة �طلبون الب راز

مات ر�یعة فاختلفا في ضر�تین فوأما ر�یعة ومبارزه  ،وعلي �ذلك ،فق تل حمزة مبارزه ،�ارزوهم
 وعلي على الثالث فقتلوه أو فقتاله.وحمل حمزة 

 أحسن هللا إلیك.
وأخذت �بده فالكتها ثم  ،وعمدت إلى �طنه فشقته ،"فلما ق تل حمزة یوم أحد فرحت بذلك

 لفظتها."
 �عني هذا قبل أن تسلم.

أبو سفیان بن حرب  ،امرأة أبي سفیان ،وقیل غیر ذلك ،"توفیت في المحرم سنة أر�ع عشرة
أسلم عام الفتح قبل إسالم  ،من رؤساء قر�ش ،بن أمیة بن عبد شمساسمه صخر بن حرب 

ثم غدا �ه إلى  ،وأجاره العباس ،-صلى هللا علیه وسلم-زوجته حین أخذته جند رسول هللا 
سنة اثنین  ،و�انت وفاته في خالفة عثمان ،فأسلم -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 وثالثین."
 اثنتین.
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 أحسن هللا إلیك.
 .."-صلى هللا علیه وسلم-اثنتین وثالثین على رسول هللا "سنة 

 الجار والمجرور على رسول هللا متعلق بدخلت.
 أحسن هللا إلیك.

 .إن أ�ا سفیان رجل شحیح هللا، �ا رسول :فقالت -صلى هللا علیه وسلم-"على رسول هللا 
لشح �كل وا ،والبخل �ختص �منع المال ،فهو أخص من البخل ،الشح البخل مع الحرص

 شيء."
لكنها تباح في مواطن منها موضع االستفتاء  ،وهذا من الغیبة ،وذ�رته �ما �كره في حال غیبته

 كهذا.
 أحسن هللا إلیك.

فهل علي في  ،"ال �عطیني من النفقة ما �كفیني و�كفي بني إال ما أخذت من ماله �غیر علمه
 .متفق علیه .»�كفیك و�كفي بنیكخذي من ماله �المعروف ما « :ذلك من جناح فقال

 ،الحدیث فیه دلیل على جواز ذ�ر اإلنسان �ما �كره إذا �ان على وجه االشتكاء واالستفتاء 
 ودل على وجوب نفقة الزوجة واألوالد." ،وهذا أحد المواضع التي أجازوا فیها الغیبة

ا كه �عرضه و�ذ�ر أ�ض  �عني من ذلك النصیحة ی ذ� ر �ما فیه من �اب النصیحة ال من �اب التف
 وهذا من المواضع الواجب ذ�رها. ،فیجرح إذا �ان ممن ال تقبل روایته ،�ما �كره في �اب الروا�ة
وهو �عرف هذا الشيء وال  ،وصار حدیث الناس ،رجل اشتهر �الكذب ،طالب: أحسن هللا إلیك

 یتذمر وال... 
 ما فیه شيء.فإذا �ان ما �كره  ،القید �ما �كره

 أحسن هللا إلیك.
لعموم اللفظ  ؛اوظاهره و�ن �ان الولد �بیر   ،"ودل على وجوب نفقة الزوجة واألوالد على الزوج

 بذلك." فإن أتى ما �خصه من حدیث آخر و�ال فالعموم قاض   ،وعدم اال ستفصال
 السیما إذا �ان لیس له دخل احتاج إلى النفقة من أبیه تلزمه.

 أحسن هللا إلیك.
 ل على أن الواجب الكفا�ة من غیر تقدیر للنفقة..""وفیه دلی

ألن  ؛والزوجة لها �ذا ،ومن البنات �ذا ،من غیر تقدیر فال �قد ر لكل شخص �ذا من البنین �ذا
 ا �الكفا�ة.فی تر ك ذلك مقدر   ،هذا �ختلف �اختالف الظروف واألحوال واألشخاص

 أحسن هللا إلیك.
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ل ود  ل ھ  { :وعلیه دل قوله تعالى ،هادي والشافعي"و�لى هذا جماهیر العلماء منهم ال عل ى ال م و  و 
ت ھ ن  ب ال م ع ر وف   ك س و  ق ھ ن  و  ز  إنها مقدرة �األمداد  :وفي قول للشافعي ،]233[سورة البقرة: }ر 

ان ان ،والمعسر مد ،والمتوسط مد ونصف ،فعلى الموسر �ل یوم مد   ،وعن الهادي �ل یوم مد 
 وفي �ل شهر درهمان لإلدام وعن أبي �على.."

 درهمان..
 نعم �ا شیخ؟

 وفي �ل شهر..

 درهمان لإلدام..
 لإلدام؟  اءین جأ من لكندرهمان 

 طالب: .......طالب: .......

 عند�م؟
 طالب: .........

 طیب والكسوة.
 أحسن هللا إلیك.
الواجب رطالن من الخبز �ل یوم في حق المعسر والموسر و�نما �ختلفان في  :"وعن أبي �على
و�نما �ختلفان في الجودة  ،ألن المعسر والموسر مستو�ان في قدر المأكول ؛صفته وجودته

لیس  :ا لهقال المصنف تعقب   ،دیث حجة على من اعتبر التقدیرحوهذا ال :وغیرها قال النووي 
في  فإن ثبت حملت الكفا�ة ،ن التقدیر �ما ذ كر �حتاج إلى دلیلولك ،ا في الرد علیهمصر�ح  

إال ما أخذت من ماله دلیل على أن لألم وال�ة في  :وفي قولها ،ذلك الحدیث على ذلك المقد ر
ودلیل على أن من تعذر علیه استیفاء ما �جب له �ان له  ،اإلنفاق على أوالدها مع تمرد األب

وقد سألته  ،ولم یذ�ر لها أنه حرام ،ها على ذلكأقر   -لیه وسلمصلى هللا ع-ألنه  ؛أن �أخذه
 هل علیها جناح؟

وقد ورد في �عض ألفاظ  ،وأقرها على األخذ في الماضي ،فأجاب �اإل�احة لها في المستقبل 
خذي ما « :وفي قوله ،»ال حرج علیك  أن تطعمیه في المعروف« :الحدیث في البخاري 

 .."»�كفیك
�عني شخص له حق عند آخر ال �ستطیع الحصول  ،عند أهل العلم �مسألة الظفرهذا ما �عرف 

ثم  ،بواسطة القضاء ةال �ستطیع أن �حصل على حقه �طر�ق ظاهر  ،علیه �الطرق الرسمیة
هل له أن �أخذ  ،شيء من ماله من دون علمه خفیة ،حصل له أو حصل بیده شيء من ماله

 له ذلك؟ من هذا المال �قدر دینه علیه أو لیس 
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و�ن لم �عرف  ،و�ن لم �شعر ،استدل من استدل �حدیث الباب على جواز األخذ من مال المدین
لو عرف  ،ألنه شحیح ؛ما یلزم أن �عرف ذلك ،»خذي من ماله ما �كفیك وولدك �المعروف«ذلك 

والشخص المدین لو عرف أن الدائن أخذ من ماله �قدر دینه وهو ال �ستطیع  ،صارت مشاكل
ألنه لو طلب منه ذلك �الطرق الرسمیة من خالل القضاء  ؛إثباته ال شك أنه �حصل مشاكل

حصل  ،ووقع في یده مال له ،لكنه ال �شك أن في ذمة فالن له مبلغ �ذا ،لیست له عنده بی  نةف
ن هذا الحدیث یدل على أن له أن �أخذ إ :من أهل العلم من �قول .�قو�أي طر  ،علیه �أي وسیلة

وأكثر أهل العلم  ،أو �قدر عار�ته إن استعار أو أعاره فجحد له ذلك ،من هذا المال �قدر دینه
 .»وال تخن من خانك ،أد   األمانة إلى من ائتمنك« :لحدیث ورد في هذا ؛على أنه لیس له ذلك

له أن �أخذ من غیر فإذا �ان السبب ظاهر ا �النفقة  ،السبب ظاهر ا إذا �ان :منهم من �قول 
 و�ذا �ان السبب �اطن ا �الدیون فلیس له أن �أخذ إال �علمه. ،علمه

 طالب: .........
فإذا �ان فتوى  ،�ختلفون في مثل هذا هل هو قضاء أو فتوى  ،�ختلفون هل هو قضاء أو فتوى 

 ال �حتاج إلى الطرف اآلخر.ف
 طالب: .........

أفتاها �أن تأخذ أو  ،أفتاها أو قضى لها -علیه الصالة والسالم-لكن هل النبي  ،هي ادعت
 قضى لها؟ 

إذا ع رف أنه شحیح  ،إذا ع رف أنه شحیح و�ذا استفاض الطرف الثاني �المدعى �ه �الشح مثال  
أنه و�ل األمر إلى  الثاني ،االستفاضة تكفي في مثل هذا األمر ،ما �حتاج إلى أن �عترفف

هذا أمر طبیعي أن تؤمر �األخذ �ما  ،»خذي ما �كفیك« ،وو�ل ذلك التقدیر إلى الكفا�ة ،تقدیرها
ألنه احتمال  ؛خذي منه مائة درهم :ما قال ،اء �ان في �اب القضاء أو في �اب الفتوى و �كفیها س

فما مقدار النقص؟ �حیث لو ادعت أنه �عطیها في الشهر  ،لكن ما �عطیها ما �كفي ،ألنه �عطیها
هذا  ،ثم نكمل �مائة أخرى  ،�صحیح لیسأم مائة درهم نحتاج إلى أخذ رأیها هل هو صحیح 

وهي مؤتمنة على  ،لكن إذا �ان القدر المتفق علیه هو الكفا�ة ،�حتاج إلى إحضار الطرف الثاني
ألنه  ؛الطرف الثانيإلى  فال تحتاج حینئذ  ،الكفا�ة ال �جوز لها أن تأخذ أكثر منفما في یدها 

�جوز لها أن تأخذ؟ ال �جوز لها أن فهل لو قدر في شهر من الشهور أنه أعطاها ما �كفیها 
 تأخذ.

 طالب: .........
 �عني وجده من غیر قضاء فهو أحق �ه.

 طالب: .........
 ؟لكن هل هذا �أخذه من غیر قضاء وجده، نعم
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 ...طالب: ......
 لكن هو أحق �ه. ،لیس له أن �أخذ بیده ،�عطیه إ�اه أن ال بد من القضاء لو رفضفلو رفض 

 طالب: .........
ء لكن.. عنده مفتاح وجاء وأخذه من عنده هذا ال بد ما �حلها إال القضاء إذا ما یذهب �جا، نعم

لكن النص  ،ل فتوى ال صارت المسائ�ما �حلها إال القضاء مثل هذه األمور و  ،إلى القضاء ه�
 النص �حكم �ه القاضي. ،�حكم �ه القاضي
 طالب: .........

 فیه؟ماذا 
 طالب: .........

تعارض األصل مع الظاهر �عني األصل أنه  ،هذه مسألة تعارض األصل مع الظاهر، نعم
و�ذا تعارض  ،والظاهر أنه مادام في مكتبة فالن أنه له ،لصاحبه األصلي الذي علیه االسم

فإن عرف من حال صاحب الكتاب  ،ال بد من قرائن ترجح هذا أو هذافاألصل مع الظاهر 
و�ذا �ان الظاهر  ،�اع هذا الكتابلعله  :شهد علیه أنه یبیع من �تبه قلنا ،األصلي أنه یبیع مثال  

ما  ،فنحتاج إلى مرج  ح ،فیحكم له �ه ،نه أعاره إ�اهإ :من حاله أو العادة مطردة عنده أنه �عیر قلنا
 �أخذه إال �مرج  ح.
 طالب: .........

 وذ�ر حدیث الضیف. ،ألنها أذ�ر أنها �حثها في موضع ؛على �ل حال لعل الشارح �شیر إلیها
 ..طالب: ......طالب: ......

 �قول؟ماذا 
 طالب: .........

 من �أخذه؟
 طالب: .........

ومن أهل العلم من یرى العمل  ،على �ل حال المسألة مثل ما ترون فیها الخالف المعروف
فیه  ،ألن األخذ خفیة فیه نوع خیانة خفیة ؛ومنهم من �منع .له أن �أخذ :و�قول ،�حدیث الباب

إذا �ان السبب  :ومنهم من �قول .فال تخنه في ماله من جهة ،وقد خانك في مالك ،نوع خیانة
أو الدین فإنه ال بد فیه من  ا �القرض مثال  و�ذا �ان �اطن   ،له ذلكفا مثل النفقات �ما هنا ظاهر  

 من بینة. بد ال ،البینات
 طالب: .........

لكن  ،ال �حل له ،خالص هو ال �حل له ،علیك أن ترضى وتسل  م ،ال ال، علیك أن ترضى وتسلم
 ما تنتهي المشاكل.فال �أنت علیك الرضا و 
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 أحسن هللا إلیك.
صلى هللا -�حتمل أنه فتیا منه  »خذي ما �كفیك وولدك« :-صلى هللا علیه وسلم-"وقوله 

 ،ففیه دلیل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه ،و�حتمل أنه حكم ،-علیه وسلم
 وعلیه بوب البخاري.."

 من دون نصب و�یل عنه.
ب البخاري  شرط  :لكنه قال النووي  ،وذ�ر هذا الحدیث ،�اب القضاء على الغائب :وعلیه بو 

يء ا ولم �كن أبو سفیان فیه شا ال �قدر علیه أو متعذر  القضاء عن الغائب عن البلد أو متعزز  
إال أنه قد  ،فال �كون هذا من �اب القضاء على الغائب ،ا في البلدبل �ان حاضر   ،من هذا

لما اشترط  -صلى هللا علیه وسلم-أخرجه الحاكم في تفسیر سورة الممتحنة في المستدرك أنه 
ق ن  { :في البیعة على النساء ال ی س ر  ال أ�ا�عك على  :قالت هند ]12[سورة الممتحنة: }و 

أما  :فقال ،فكف حتى أرسل إلى أبي سفیان یتحلل لها منه ،إني أسرق من مال زوجي ،السرقة
إال أنه خالف ما  ،وهذا المذ�ور یدل على أنه قضى على حاضر ،وأما الیا�س فال ،الرطب فنعم

 والحاصل أن القصة.." ،و�أنه لم �صح له ز�ادة الحاكم ،بوب له البخاري 
 عندنا.. و�أنه.. و�أنه نقص

 لم �صح له ز�ادة الحاكم.
 نعم.

ألنه لم �طلبها  ؛و�ونه فتیا أقرب ،او�ین �ونه حكم   ،"والحاصل أن القصة مترددة بین �ونه فتیا
 لم �طلبها.."

 �طالبها.
 ،إنه حكم �علمه �صدقها فلم �طلب منها بینة :وقد قیل ،وال استحلفها ،"ألنه لم �طالبها ببینة

إنه �حكم الحاكم �علمه إال أنه مع االحتمال ال ینهض دلیل  :فهو حجة لمن �قول ،اوال �مین  
إنما یتم �ه االستدالل على وجوب النفقة على الزوج للزوجة  ،على معی ن من صور االحتمال

وهو الحكم الذي أراده المصنف من  ،وعلى أن لها األخذ من ماله إن لم �قم �كفایتها ،وأوالدها
 .إیراد هذا الحدیث هنا في �اب النفقات

هو طارق بن عبد هللا المحار�ي  ،وعن طارق المحار�ي ،قدمنا :وعن طارق المحار�ي قال 
ور�عي �كسر الراء وسكون الموحدة و�سر  ،روى عنه جامع بن شداد ،�ضم المیم وحاء مهملة

یة بن حراش �كسر الحاء المهملة وتخفیف الراء و�الشین المهملة وتشدید المثناة التحت
قائم على المنبر �خطب  -صلى هللا علیه وسلم-قدمنا المدینة فإذا رسول هللا  :قال ،المعجمة
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 .»أمك وأ�اك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ؛وابدأ �من تعول ،ید المعطي العلیا« :الناس و�قول
 .ارقطنيوصححه ابن حبان والد ،رواه النسائي

ر في النها�ة الید العلیا ،»الید العلیا خیر من الید السفلى« :الحدیث �التفسیر لحدیث   ،وف س  
ر في النها�ة الید العلیا �المعطیة أو المنف قة  :وقوله ،والید السفلى �المانعة أو السائلة ،وف س 

 ."»ابدأ �من تعول«
ر الحدیث �أن الید  وزعم أن الید  ،والسفلى هي المعطیة ،العلیا هي اآلخذة�عض المتصوفة فس 

و�د النائب في حكم ید المنوب ، -جل وعال -نائبة عن هللا  ،-جل وعال -اآلخذة نائبة عن هللا
 .فیده العلیا ،�هللا هو األعلى ،عنه

 اوتعطیل األسباب زعم   ،وعدم التكسب ،على �ل حال هذا �الم یبرر ما عاشوا علیه من التكفف 
وهم في الحقیقة إنما یتو�لون على أزواد  -جل وعال -أو على حد زعمهم أنهم یتو�لون على هللا

 الناس.
وقد  ،دلیل على وجوب اإلنفاق على القر�ب »ابدأ �من تعول« :-صلى هللا علیه وسلم-"وقوله 

األم أحق من له بذ�ر األم قبل األب إلى آخر ما ذ�ره في الحدیث فدل هذا الترغیب على أن فص  
و�دل علیه ما أخرجه البخاري من حدیث أبي  ،وهو مذهب الجمهور :قال القاضي ؛األب �البر

فمن لم �جد إال �فا�ة ألحد أبو�ه خص  ،ا بثمثم ذ�ر األب معطوف   ،فذ�ر األم ثالث مرات ،هر�رة
و  { :وقد نبه القرآن على ز�ادة حق األم في قوله تعالى .لألحادیث هذه ؛�ه األم نس ان  و  ص ی ن ا اإل 

ھا   ض ع ت ھ  ك ر  و  ھا  و  ل ت ھ  أ م ھ  ك ر  س انا  ح م  ال د ی ھ  إ ح   .]15[سورة األحقاف: }ب و 
ر :وفي قوله  فإنه تفصیل  ،وأختك وأخاك إلى آخره دلیل على وجوب اإلنفاق للقر�ب المعس 

و�لى هذا ذهب عمر وابن أبي لیلى وأحمد  ،فجعل األخ من عیاله ،وابدأ �من تعول :لقوله
ع ل ى { :�قوله تعالى لكنه اشترط في البحر أن �كون القر�ب وارث ا �النسب مستدال   ،والهادي و 

ث ل  ذ ل ك   ث  م  ار  وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقیر  ،والالم للجنس، ]233[سورة البقرة: }ال و 
فإن لم �كن فیه أحد هذه  :قالوا ،عجزه عن �فا�ة نفسها لا أو مجنون  ا أو صغیر  غیر متكسب زمن  

 الصفات."
 إحدى. ،إحدى

 أحسن هللا إلیك.
ألنه �قبح أن �كلف التكسب  ؛أحسنها تجب ،فإن لم �كن فیه إحدى هذه الصفات فأقوال :"قالوا

تجب  :والثالث ،فإنه نازل منزلة المال ،والثاني المنع للقدرة على الكسب ،مع اتساع مال قر�به
ألنه لیس من المصاحبة �المعروف أن �كل ف أصله  ؛نفقة األصل على الفرع دون العكس

 وعند الحنفیة تلزم النفقیة �قر�ب محرم.." ،التكسب مع علو السن
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 یلزم التكسب عند الحنفیة.
 ."وعند الحنفیة تلزم التكسب"

 .عندنا التكسب
 عند�م؟ماذا 

 طالب: .........
 .نعم

 طالب: .......طالب: .......

 یلزم التكسب لقر�ب محر م عاجز عن الكسب �قدر اإلرث.
 النفقة ما �قبل �ا شیخ؟

�عني إذا وجب التكسب  ،لكن �ستطیع أن یتكسب ،لكن ما عنده نفقة ،هو التكسب من أجل النفقة
وال یلزم التكسب إذا لم �كن  ،ولزم التكسب لزمت النفقة من �اب أولى لكن قد تلزم النفقة ،علیه

 عنده شيء.
 أحسن هللا إلیك.

م.." :"قال ر   وعند الحنفیة تلزم النفقة لقر�ب م ح 
ر م.  م حر م م ح 
 مشددة الراء.

 ال ال.
 عندي مشددة �ا شیخ.

 غلط.، نعم
 اإلرث هكذا في �تب الفر�قین وفي البحر..""فقیر عاجز عن التكسب �قدر 

 م ن الفر�قان؟
 طالب: .........

وقد یدرجون أن غالب سكان  ،الذي �ظهر أنهما من فرق الز�د�ة الهادو�ة والناصر وما أشبه ذلك
 وهما فر�قان في التعبیرات. ،الیمن أو جمیع سكان الیمن إما هادو�ة و�ما شافعیة

 طالب: .........
 .نعم

 : .......: .......طالبطالب

 من �اب أولى �عني من �اب قیاس األولى.
 طالب: .........
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إذا من تلزم نفقته ال ت دف ع له الز�اة على القول �أن األخ واألخت تلزم النفقة علیهما ال �جوز دفع 
 لكن الجمهور النفقة غیر واجبة السیما إذا وجد من �حجبهما عن اإلرث مثل األب والولد. ،الز�اة

 هللا إلیك.أحسن 
تعالى "وفي البحر نقل عنهم خالف هذا وهذه األقوال لم �شهر فیها وجه االستدالل وفي قوله 

ب ى{ آت  ذ ا ال ق ر  والحقوق  ،ا على قر�بهما �شعر �أن للقر�ب حق   ]26[سورة اإلسراء: }و 
 .إلكرامومع عدمها فحقه اإلحسان إلیه �غیرها من البر وا ،فمع حاجته للنفقة تجب ،متفاوتة

ولم  ،والحدیث �المبی  ن لذي القر�ى ودرجاتهم فیجب اإلنفاق للمعسر على الترتیب في الحدیث
 والتقیید �كونه وارث ا.." ،ألنهما قد علما من دلیل آخر ؛یذ�ر فیه الولد والزوجة

 وهو الحدیث األول. ،وهو الحدیث األول وهو الحدیث األول.. ألنهما قد علما من دلیل آخر
 .ا محل خالفتقیید من �ونه وارث  "وال

 ا في سقوط نفقة الماضي.."واعلم أن للعلماء خالف   
 طالب: .........

 .نعم
 طالب: .......طالب: .......

 .نعممحل توقف 
 .ا محل توقف"التقیید من �ونه وارث  

ال  :وقیل ،تسقط في الزوجة واألقارب :فقیل ،ا في سقوط نفقة الماضيواعلم أن للعلماء خالف   
 .تسقط نفقة القر�ب دون الزوجة :وقیل ،�سقطان

وهذا قد  ،ألجل إحیاء النفس ؛وعللوا هذا التفصیل �أن نفقة القر�ب إنما شرعت للمواساة 
 وأما نفقة الزوجة فهو واجبة ال ألجل المواساة." ،انتفى �النظر إلى الماضي

من أجل  ؛وأما نفقة القر�ب فمواساة ،فال تسقط �الدیون  ،عاوضةنفقة الزوجة م ،هذه معاوضة
لل. ،و�ذا مضت المدة ولم یدفع النفقة قد حفظت النفس ،حفظ النفس  نعم هذه ع 

 أحسن هللا إلیك.
"ولهذا تجب مع غنى الزوجة وإلجماع الصحا�ة على عدم سقوطها فإن تم اإلجاع فإن تم 

ولهن علیكم رزقهن « -صلى هللا علیه وسلم-ه وقد قال اإلجماع فال التفات إلى من خالف �عد
فمهما �انت زوجة مطیعة فهذا الحق الذي لها ثابت وأخرج الشافعي » و�سوتهن �المعروف

�إسناد أن عمر �تب إلى أمراء األجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن �أمروهم �أن 
ذ�ره ابن  ،وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي  .افإن طلقوا �عثوا بنفقة ما حبسو  ،ینفقوا أو �طلقوا
 .كثیر في اإلرشاد
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 وعن أبي.." 
 قف قف على هذا.
 أحسن هللا إلیك. 

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبینا...


