
 85  
 

        أ.م.د. إدريس عمر دمحم         مجمة العموم اإلسالمية                               نفقة عالج الزوجة 
 (8( السنة )63العدد )              دراسة فقيية مقارنة

                          

 
 
 

 

 أ.م. د. إدريس عمر دمحم
 كمية اإلمام األعظم الجامعة

 المقدمة
 آلو كأصحابو أجمعيف. كعمى دمحم، نبيناعمى  كأسمـالحمد هلل رب العالميف، كاصمي     

كل االسس كالمبادغ التي مف شانيا دعـ االسرة  شرع قد االسبلـ فمما ىك معمكـ افأما بعد: 
كىما الزكجاف حقكقا  فييا،عمى الركنيف االساسييف  فقد رتبييار كالحفاظ عمييا مف الضياع كاالن

كانت كفرض عمييما كاجبات متى ما ركعييت مف قبميما بشكل صحيح كأحسنا القياـ بيا 
  كصمح حاؿ االسرة، كاستقاـ امرىا.الطمأنينة، كحصمت السعادة 

ق النفقة الزكجية، اال اف كمف بيف ىذه الحقكؽ الميمة كالمطمكبة مف الزكج تجاه زكجتو ح     
كالطعاـ كالكسكة كالسكف؛ الف مشمكالت ىذه النفقة تتنكع الى عدة انكاع منيا ماىك متفق عميو 

النصكص صريحة ككاضحة فييا، كقد انعقد اجماع االمة عمييا. كمنيا ماىك مختمف فيو بيف اىل 
مرىا بل جعل لداللة تحسـ جتياد التي لـ ترد فييا نصكص قطعية امف مسائل اال ألنياالعمـ؛ 

 ىي كاحدة مف ىذهج الزكجة الشرع مردىا الى اعراؼ الناس كعادتيـ المعتبرة شرعا، كمسالة عبل
الختيار ىذا المكضكع  دعانيقد ك  المسائل المختمف فييا بيف اىل العمـ مف القدامى كالمعاصريف.

 عدة اسباب منيا:
قكؽ الزكجة عمى زكجيا كمراعاة الزكج ليذا الحق اىمية النفقة الزكجية بكصفيا حقا ثابتا مف ح .ٔ

كخصكصا في حاؿ مرض الزكجة كضعفيا الذؼ يشعرىا بالحاجة الماسة الى رعاية الزكج  -
كفيل بالقضاء عمى الخبلفات االسرية التي كثيرا ما تحصل بسبب االىماؿ  -كمساعدتو

 قرارىا. كالتقصير فييا، كىذا يضمف بدكره استمرار الحياة الزكجية كاست
 .لزكجة تحديداالتأكيد عمى عدالة االسبلـ كعنايتو بالمرأة كا  .ٕ
اذ البد اف يفيـ راؼ  ،تبار كاضحأثر كاعفييا لمعرؼ  مسالة مف مسائل االجتياددراسة   .ٖ

متاح في زمانيـ مف المعمكمات  ما ىك إطار المسالة فيالمتقدميف مف أئمة المذاىب في ىذه 
ذلؾ حكما ثابتا كمستمرا بعد كل ىذا التقدـ الكبير في  ال يككف كاف  البسيطة،الطبية التقميدية 

 .المستجدات كالتطكرات الطبية المعاصرة

 الزوجة عالج ةنفق
 مقارنة فقيية دراسة
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كىذا يكضح مدػ مركنة الفقو اإلسبلمي كعدـ جمكده اماـ مقتضيات كمتطمبات العصر ميما تغير 
كالمسائل  ئيات،الجز كيؤكد الحاجة الممحة الى مراجعة فقيية معاصرة شاممة لمثل ىذه  ،الزماف

 المرتبطة باألعراؼ القابمة لمتغيير كالتطكر كفق الضكابط الشرعية.
 الدراسات السابقة:

حتى ال يكاد يخمك كتاب فقو  الكثير قديما كحديثا النفقة الزكجية قد كتب فيو رغـ اف مكضكع    
بدراسة  -حسب عممي كاطبلعي -اال اف ىذه الجزئية تحديدا لـ تحض مف ذكر مسائل النفقات

كاسعة كمستقمة فالكتب القديمة ككذا المعاصرة منيا كالدراسات الجامعية التي تناكلت مكضكع النفقة 
باإلضافة الى فتاكػ بعض  الزكجية عمكما تعرضت ليذه المسالة بشكل مختصر كمكجز لمغاية.

في االزىر  فتاءالفتاكػ الصادرة مف دار االالقرضاكؼ، ك كفتكػ الدكتكر  المسالة.ىذه  فيالعمماء 
فتكػ الدكتكر عبد الرحمف بف حسف النفيسة لئلجابة عف حكـ ، ككذلؾ الشريف كىي مكجزة جدا

 .(ٔ)صفحات عبلج الزكجة المريضة كىي منشكرة في شكل بحيث صغير في اقل مف سبع 
كىك ال . (ٕ) (نفقة عبلج الزكجة بحث فقيي مختصركماعثرت عمى منشكر مختصر جدا بعنكاف )

  ز ست صفحات ايضا.يتجاك 
ل مكسع كمقارف ليذا عقدت النية بعد التككل عمى هللا تعالى لمكتابة في ىذا المكضكع بشك    

كيحيط بو مف جميع جكانبو كحيثياتو؛ ليسيل الرجكع اليو، كاالفادة منو، كبذلؾ اككف  أطرافو،يجمع 
المكلى الكريـ اف يجعل عممي سائبل  قد قدمت خدمة نافعة كمتكاضعة لممكتبة الفقيية االسبلمية.
 ىذا خالصا لكجيو الكريـ كاف ينفعنا بو يـك العرض عميو.

  خطة البحث:
، كخاتمة. اما كستة مباحثبعد ىذه المقدمة في تمييد  طبيعة ىذا البحث اف اجعمو اقتضت      

 المباحث فكانت كاالتي:
 كفيو مطمباف: ،شركط كجكب النفقة الزكجية المبحث االكؿ:

                                                           

، عدد شكاؿ كذك القعدة كذك ٙٔالسنة  ٔٙ(، في مجمة البحكث الفقيية )العدد ٜٖٔص  – ٖٖٔمف )ص  (ٔ)
، ٕٕٚ/ٖٙ، منقكؿ مف المكتبة الشاممة: ٔ –أرشيف ممتقى أىل الحديث نقبل عف:  ىػ( ٕٗٗٔالحجة سنة 
 .http://www.ahlalhdeeth.comرابط المكقع: 

الرجمف بف حسف النفيسة  كلـ اتمكف مف العثكر عمى ىذا العدد مف المجمة. كلكف عثرت عمى فتكػ لمدكتكر، عبد 
 عمى ىذا الرابط:  متقى الفقييفي الممنشكرة )حكـ ما إذا كاف عبلج الزكجة المريضة يجب عمى زكجيا( في 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725 

عبدهللا بف  مدكناتضمف  عبلج الزكجة. بحث فقيي مختصر(: نفقة)ىكذا كجدتو منشكرا عمى النت بعنكاف  (ٕ)
 /لتدريس بكمية الشريعة بالرياضعضك ىيئة ا عبدالعزيز التميمي

https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422 

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://attamiminet.blogspot.com/
http://attamiminet.blogspot.com/
http://attamiminet.blogspot.com/


 87  
 

        أ.م.د. إدريس عمر دمحم         مجمة العموم اإلسالمية                               نفقة عالج الزوجة 
 (8( السنة )63العدد )              دراسة فقيية مقارنة

                          

 طمب األكؿ: الشركط العامة لكجكب النفقة لمزكجة.الم
 . الشركط الخاصة لكجكب نفقة العبلج لمزكجة المطمب الثاني:

 المبحث الثاني: حكـ نفقة عبلج الزكجة.
 عبلج الزكج.                  تكجيو االختبلؼ بيف الفقياء المتقدميف كالمعاصريف في حكـ نفقة المبحث الثالث:
 حكـ نفقة الكالدة كالقابمة لمزكجة: المبحث الرابع

 حكـ نفقة عبلج عقـ الزكجة :المبحث الخامس
 .: حكـ نفقة التاميف الصحي لمزكجةالمبحث السادس

 : كفييا خبلصة البحث، مع اىـ النتائج التي تـ التكصل الييا.ثـ الخاتمة
 ي التعريف ببعض االلفاظ والمصطمحات الواردة في عنوان البحث: فتمييد

  النفقة لغة واصطالحا: ال:أو 
قاب، كتجمع كجمعيا )ِنَفاؽ( مثل رقبة ر  ،(ٔ)نفسو كعيالو ىي ما ينفقو اإلنساف عمى: ك النفقة لغة .ٔ

كىي مشتقة مف النفكؽ الذؼ ىك اليبلؾ يقاؿ: نفقت الدابة تنفق نفكقا  .(ٕ)عمى )نَفقَاُت( أيضا  
كمنو  (ٖ)أنفق الرجل أؼ افتقر كذىب مالوأؼ نفدت، ك  أؼ ماتت، كنفقت الدراىـ كالزاد تنفق نفكقا

سكرة ) َّميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ قكلو تعالى:
 (.ٓٓٔ:االسراء

 .(ٗ)كتأتي ايضا: بمعنى نقص كقل، يقاؿ: نفق مالو كدرىمو كطعامو إذا قل كنقص     
لكحع في  بالفاظ متعددةالنفقة اصطبلحا: عرؼ الفقياء النفقة مف الناحية االصطبلحية  .ٕ

كبما اف الخكض في عرض ىذه  بالزكجة،بالمعنى العاـ دكف تخصيصيا  تعريفيا عظميام
                                                           

قاؿ صاحب البحر: بعد اف نقل عف بعضيـ اف النفقة في المغة ما ينفقو اإلنساف عمى عيالو كنحك ذلؾ ...    (ٔ)
النفق كال مف النفاؽ، بل ىي كبو عمـ أف النفقة المرادة ىنا: ليست مشتقة مف النفكؽ بمعنى اليبلؾ كال مف 

كتعقبو صاحب النير الفائق شرح كنز الدقائق بقكلو:" ككنيا  اسـ لمشيء الذؼ ينفقو الرجل عمى عيالو....
عبارة عما ذكر ال يمنع االشتقاؽ المذككر لمف تأممو. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زيف الديف 

/ ٕير الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الديف ا بف نجيـ اؿ حنفي، النٛٛٔ/ ٗالمعركؼ بابف نجيـ المصرؼ: 
٘ٓٗ 

، ٖٚ٘/ ٓٔ، لساف العرب: ابف منظكر األنصارؼ مادة )نفق(: ٓٙ٘ٔ/ٗينظر: الصحاح: الجكىرؼ:  (ٕ)
 ٕٜٙ/ ٔالقامكس المحيط: الفيركز بادؼ: ، ٛٔٙ/ ٕ:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيكمي

أف كل ما فاؤه نكف، كعينو فاء يدؿ: عمى معنى الخركج، كالذىاب مثل نفق، كنفر، كنفخ،  ذكر الزمخشرؼ   (ٖ)
 .ٔٗ/ٔكنفس، كنفى، كنفد ينظر: الكشاؼ: الزمخشرؼ:

، القامكس ٖٛ٘ - ٖٚ٘/ ٓٔ، لساف العرب: البف منظكر مادة )نفق(: ٓٙ٘ٔ/ٗينظر: الصحاح: لمجكىرؼ: (ٗ)
 ٕٜٙ/ ٔالمحيط: الفيركزآبادػ: 
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طمبا  – فاني ساقتصر ىنا ، لذلؾليذا البحث ليس محبلكتناكليا بالشرح كالتفصيل  التعاريف
لمنفقة التعريف المختار  عمى ذكر اىـ ىذه التعاريف التي مف خبلليا اخذت -لبلختصار
 .الزكجية

 التعارؼ:ىذه  ذكر كفيما يمي   
 .(ٔ)"كأدما  ككسكة كمسكنا  كتكابعياكفاية مف يمكنو خبزا  "بانيا: الحنابمةأكال: عرفيا 
الشرب، كالطيارة، كثمف ماء  ،كالمسكف ،كالكسكة ،كاألدمي ،بالتكابع أؼ تكابع الخبزكالمقصكد 

كأحقيـ في ذلؾ كمماليؾ كغيرىـ،  كأقارب لزكجةكنحكىا  ،كدىف المصباحكالسترة،  ،كالمشط
 .(ٕ)زكجةال
قة الزكجة بل يشمل الزكجة كغيرىا، اال انو يمتاز ألنو غير خاص بنف ىذا التعريف غير مانع؛ك 

بتحديد المقدار المطمكب مف النفقة كىك قدر"الكفاية" كما انو نص عمى اىـ مشمكالتيا المتفق عمييا 
 مع الحاؽ التكابع المطمكبة بيا.

  إخراج :" ىي أف النفقة في اصطبلح الفقياء مى المذاىب األربعةصاحب كتاب الفقو عبيف ك
الشخص مؤنة مف تجب عميو نفقتو مف خبز، كأدـ، ككسكة، كمسكف، كما يتبع ذلؾ مف ثمف 

  .(ٖ)"ماء، كدىف، كمصباح. كنحك ذلؾ
و فانو يرد عميو ماذكر عمى تعريف الحنابمة، كما ان لذا لحنابمة،تعريف اقريب مف التعريف كىذا 

 النفقة، اال انو لـ يحدد الكفاية مقدرامشمكالت  عمى اىـيمتاز بما امتاز بو مف التنصيص 
 .لذلؾ

  انيا:" تكفير ما تحتاج إليو الزكجة مف طعاـ، كمسكف، كخدمة، بكعرفيا صاحب فقو السنة
ف كانت غنية "  . (ٗ)كدكاء، كا 

 انو تحديد ما تحتاجو الزكجة. كما نو لـ يبيف ماىك المعيار فيا كىذا التعريف خاص بالزكجة اال
 كىذا ال يتماشى مع راؼ القائميف بعدـ الكجكب. ،نص عمى نفقة الدكاء

يمكف الخركج  راء بعض التعديبلت البلزمة عميياقبمو مع اجماكبمبلحظة التعريف األخير ك     
تحتاج إليو مف في كل ما  "كفاية الزكجةبتعريف مختار يتناسب كعنكاف ىذه الدراسة كذلؾ كاالتي:
 طعاـ، ككسكة، كمسكف، كغير ذلؾ مما يقتضيو العرؼ".

                                                           

، اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ: عبد الرحمف ٜ٘ٗ/٘: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصكر البيكتي:ينظر (ٔ)
 ٜٕٓ/ ٗبف دمحم القحطاني الحنبمي النجدؼ 

 ينظر: نفس المصدريف. (ٕ)
 ٘ٛٗ/ٗالفقو عمى المذاىب األربعة: عبد الرحمف بف دمحم عكض الجزيرؼ:  (ٖ)
 ٜٙٔ/ ٕفقو السنة: سيد سابق:  (ٗ)
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الجية التي تجب ليا النفقة كىي الزكجة، كالجية التي تجب عمييا ىذه  :التعريف ىذا فقد بيف     
النفقة كىك الزكج، كما انو جامع لعناصر النفقة الكاجبة لمزكجة مف طعاـ ككسكة كسكف كغيرىا مما 

 "مما يقتضيو العرؼ".  يندرج تحت لفظة
كىذا التعريف يتماشى مع راؼ جميع الفقياء؛ الف شمكؿ النفقة لمطعاـ كالكسكة كالسكف متفق     

عمى قكؿ مف يرػ -عميو بيف الجميع، اما بقية النفقات األخرػ التي تحتاج الييا كنفقة الدكاء 
لفظة العرؼ المذككرة فيو. اما كغيرىا فيي مشمكلة بيذا التعريف بمكجب  -كجكبيا ايضاعمى الزكج

 ؛ ألنيا غير مذككرة كالمنصكص عمييا في التعريف.ابضا عمى قكؿ مف اليرػ ذلؾ، فبل اشكاؿ
 ككممة )كفاية( فييا بياف لممطمكب مف النفقة مف غير تقدير ليا. 

قة مف كالمعيار كالمرجع في تحديد ذلؾ: ىك العرؼ الذؼ جرت العادة انو الكفاية المطمكبة مف النف
 تبعا الختبلؼ العرؼ في كل زماف كمكاف.  غير اسراؼ، كالتقتير

ِؾ َكَكَلَدِؾ، ُخِذؼ َما َيْكِفي):)ف مأخكذ مف الحديث النبكؼ الشريفصل في ىذيف القيديالكا
 .(ٔ)ِباْلَمْعُركِؼ((

 ثانيا: العالج لغة واصطالحا:
الغميع العمج ىك الرجل الشديد ك  العبلج لغة: بكسر العيف مصدر عالج كىك مف العمج، بالكسر: .ٔ

ا، فيك  عالَج يعالج،. يقاؿ: الصريع، المعالج لؤلمكر ُمعاَلج،  ُمعاِلج، كالمفعكؿمعالجة  كِعبلج 
 -: بحث عنو كأصمحوالعطلَ  عالجتو، كعالجشيء زاكلتو كمارستو فقد  كعالج األمَر: زاكلو ككل

اه كداكاه. ض معالجة كعبلجا: عاينكعالج المري، عف أخطائيا كصحَّحيا المشكمة: بحثعالج 
 . (ٕ) كالمعالج: المداكؼ سكاء عالج جريحا أك عميبل أك دابة

العبلج اصطبلحا: ال يخرج المعنى االصطبلحي لمعبلج مف حيث العمـك عف معناه المغكؼ فقد  .ٕ
 .(ٖ)عرفو البعض بانو: "المداكاة لدفع المرض أك رفعو باذف هللا" 

 .(ٗ)"حداث الفعل بالجكارح كالمداكاة لدفع المرضكعرفو اخركف بانو:"إ    
كفي معناىما ما جاء في المكسكعة الطبية الفقيية:" التداكؼ: العبلج كىك تعاطي الدكاء بقصد     

 .(٘) معالجة المرض اك الكقاية منو"

                                                           

 سياتي تخريجو الحقا في ادلة المذىب الثاني. (ٔ)
لغة  ، معجـٜٜٔ/ٔ:، القامكس المحيطٕٖٚ -ٕٖٙ/ٕينظر: لساف العرب فصل العيف الميممة مادة )عمج(: (ٕ)

 ٖٚ٘ٔ/ٕحامد صادؽ قنيبي، مادة )ع ؿ ج(: -الفقياء: دمحم ركاس قمعجي 
 ٜٖٔ/ٔنيبي:حامد صادؽ ق -ينظر: معجـ لغة الفقياء: دمحم ركاس قمعجي  (ٖ)
 ٓ٘ٔ/ٔينظر: التعريفات الفقيية: البركتي: (ٗ)
 ٕٜٔ: د. احمد دمحم كنعاف:/المكسكعة الطبية الفقيية (٘)
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باعتباره لفظا مركبا كما كرد في عنكاف البحث كىي بيذا  ثالثا: تعريف نفقة عالج الزوجة:
". رفعو بالمعركؼاك مرض، بعبلجيا مف دفع في كل ما يتعمق  ةعتبار: "كفاية الزكجاال

 فالتعريف ىنا يكضح األمكر االتية: 
 اف نفقة العبلج تككف عمى قدر الكفاية. -
  ىي:في ىذه النفقة  يتومف الزكج تغط ايطمبم -
دخل فييا نفقة أجكر كنفقة عبلج االمراض الكاقعة كمعالجة آثارىا التي قد تنتج عنيا، كي -

 الفحكصات، كالتحاليل، كاجكر الدكاء، كدخكؿ المستشفى، كاجراء العمميات البلزمة التي يقررىا 
 اىل الخبرة مف األطباء الثقات. 

العبلج الكقائي: كىك كل ما مف شأنو أف يحمي اإلنساف كيحصنو مف حدكث االمرض المختمفة  -
 كيمنع مف حصكليا. 
 العرؼ الذؼ جرت العادة أنو كفاية لعبلجيا كرعايتيا الصحية.  ىك :كالمرجع في تحديد ذلؾ

 شروط وجوب النفقة الزوجية :المبحث االول 
 الشروط العامة لوجوب النفقة لمزوجة.: المطمب األول

 أكال: شركط كجكب النفقة العامة عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة فيي أربعة:
حا : فإف كاف الزكاج فاسدا ، فبل نفقة عمى الزكج؛ ألف العقد الفاسد يجب أف يككف الزكاج صحي .ٔ

 فسخو، كىذا متفق عميو.
أف تككف الزكجة كبيرة يمكف كطؤىا: فإف كانت صغيرة ال تحتمل الكطء فبل نفقة ليا. كيكافق  .ٕ

 المالكية رأؼ الجميكر في ىذا الشرط.
ما بتسميـ نفسيا كبإظيار استعدادىا لتسميـ نفسيا أف تمكِّف المرأة نفسيا لزكجيا تمكينا  تاما : إ .ٖ

إلى الزكج بحيث ال تمتنع عند الطمب، سكاء دخل الزكج بيا بالفعل أـ لـ يدخل، دعتو الزكجة، 
ف كاف االمتناع مف تسميـ نفسيا بحق، فميا النفقة،  أك كلييا إلى الدخكؿ بيا أـ لـ تدعو. كا 

ّؿ، أك لتييئة مسكف الئق شرعا . كأضاؼ الشافعية: أف كاالمتناع لتسميـ المير المعجل أك الحا
 يريد الزكج سفرا  طكيبل . 

أال يفكت حق الزكج في احتباس الزكجة بدكف مسكغ شرعي، أك بسبب ليس مف جيتو: فإف  .ٗ
فات حقو بمسكغ شرعي، أك بسبب مف جيتو، فإف الزكجة تستحق النفقة. كىذا متفق عميو 

 .(ٔ)أيضا  

                                                           

، الفقو ٖٛ، ٖٚ/ٔٗ:الككيت –صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية المكسكعة الفقيية:  ينظر: (ٔ)
/ ٛٔائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: بد، كينظرايضا: ٙٓٔ/ٓٔاإلسبلمي كادلتو: د. كىبة الزحيمي:
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النفقة عند المالكية: اشترط المالكية لكجكب النفقة شركطا  قبل الدخكؿ، ثانيا: شركط كجكب 
 كشركطا  بعد الدخكؿ. 

 أما شركط كجكب النفقة الزكجية قبل الدخكؿ، فيي أربعة:
التمكيف مف الدخكؿ: بأف تدعك المرأة زكجيا بعد العقد إلى الدخكؿ بيا، أك يدعكه كلييا المجبر  .ٔ

 الدعكة أك امتنعت مف الدخكؿ لغير عذر فبل نفقة ليا. أك ككيميا، فإف لـ تحصل ىذه
أف تككف الزكجة مطيقو الكطء: فإف كانت الزكجة صغيرة ال تصمح لمدخكؿ بيا فبل نفقة ليا،  .ٕ

 فإف دخل بيا ككاف بالغا ، لزمتو النفقة. 
ف دخل فميا ال .ٖ نفقة. أف يككف الزكج بالغا : فمك كاف الزكج صغيرا  كلـ يدخل، فبل نفقو ليا، كا 

كأكجب الجميكر النفقة عمى الصبي المرأتو الكبيرة؛ ألنيا سممت نفسيا تسميما  صحيحا ، كما لك 
 كاف الزكج كبيرا .

أال يككف أحد الزكجيف مشرفا  عمى المكت عند الدعكة إلى الدخكؿ: فإف كاف في حالة النزع، فبل  .ٗ
 نفقة لمزكجة.

  فيي اثناف: كأما شركط كجكب النفقة عندىـ بعد الدخكؿ،    
األكؿ: أف يككف الزكج مكسرا : كىك الذؼ يقدر عمى النفقة بمالو أك كسبو، فمك كاف معسرا  ال نفقة 

 َّ اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ عميو مدة إعساره، لقكلو تعالى:
 ( فالمعسر ال يكمف إذف باإلنفاؽ.ٚ)الطبلؽ:

ت الزكجة عمى زكجيا حق االحتباس ب دكف مسكغ شرعي: فمك فكتت ذلؾ بالنشكز، الثاني: أال تفكِّ
  أؼ الخركج عف طاعة الزكج، فبل نفقة ليا.

ف لـ تكف الزكجة مطيقو الكطء، كال الزكج  والخالصة: أف المدخكؿ بيا تجب ليا النفقة مطمقا ، كا 
بالغا . كأما قبل الدخكؿ فبل نفقة لغير ممكِّنة مف نفسيا، أك لـ يحصل منيا أك مف كلييا دعكة 

مدخكؿ، أك حصل قبل مضي زمف يتجيز فيو كل منيما لمدخكؿ، كال لغير مطيقو الكطء، كال ل
 . (ٕ) . إال أف يتمذذ بيا بغير الكطء حالة ككنو عالما  بالمانع منو(ٔ)يا ما نع كرتقمطيقو ب

                                                                                                                                                                        

كمغني  ،كمابعدىا ٖٛ/ اٗالديف ابف اليماـ:  : كماؿ، فتح القديرٖٕ٘ -ٕٕٛ/ٛالمغني: ا بف قدامة: ٗ
  ومابعدها. 574/ 4، ومابعدها، كشاف القناع: 534/ 3المحتاج: 

التحـ فرجيا، كىك إنسداد فرج المرأة بعضمة  الرتق: بفتح الراء كالتاء مصدر رتقت المرأة )بكسر التاء(: إذا (ٔ)
حامد صادؽ  -كنحكىا بشكل ال يمكف معو الجماع. ينظر: معجـ لغة الفقياء: دمحم ركاس قمعجي 

 1/919قنيبي:

، كينظرايضا: الشرح الصغير: الشيخ الدردير: ٖٛ/ٔٗالمكسكعة الفقيية:، ٚٓٔ/ٓٔينظر: الفقو اإلسبلمي: (ٕ)
، الشرح الكبير لمدردير، مع حاشية الدسكقي: ٚٗٔكانيف الفقيية: ابف جزؼ الكمبي:/كما بعدىا، الق ٕ/ٜٕٚ
 كما بعدىا.  ٕ/ٛٓ٘
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 الشروط الخاصة لوجوب نفقة عالج الزوجة: المطمب الثاني
 جدىاكلـ ي  -ات عبلج الزكجة عمى الزكجكجكب نفقبناء عمى القكؿ ب -ىذه الشركط الخاصة 

كج، كانما اخذىا مذككرة اك منصكصا عمييا مف قبل مف القائميف بكجكب ىذه النفقة عمى الز  الباحث
بفيمو المتكاضع مف مجمكع النصكص الشرعية كالقكاعد العامة كعمكـ كبلـ الفقياء في  كاستنبطيا

 مراعاتيا لمقكؿ بكجكب نفقة عبلج الزكجة عمى زكجيا.  مسائل التداكؼ كمايتصل بيا. كالبد مف
 كىذه الشركط كاالتي:

مق بأمكر اتفق اىل اك االجراء الصحي المطمكب لمعالجة الزكجة مباحا ال يتع اف يككف الدكاء .ٔ
بل حرمت النفقة  ألنو اف كانت كذلؾ لـ يجب العبلج عميو؛ شرعا العمـ عمى انو ممنكع كمحـر

 عمييا. 
ي المكسكعة الفقيية الككيتية:" اتفق الفقياء عمى عدـ جكاز التداكؼ بالمحـر كالنجس مف جاء ف   

 .(ٔ)حيث الجممة"
كفي المكسكعة الطبية الفقيية:" يحـر التداكؼ بجميع المحرمات كذلؾ لعمـك النيي عف     

ممرض كلـ المحرمات، اال في حالة الضركرة فيجكز استعماؿ المحـر لمتداكؼ إذا تعيف عبلجا، ل
يكف عنو بديل مف الحبلؿ، عمى اف يككف ذلؾ بمشكرة طبيب عدؿ ثقة صاحب خبرة، كيشترط في 

  .(ٕ)ىذه األحكاؿ اف يستعمل الدكاء قدر الحاجة دكف تجاكز عمبل بقاعدة )الضركرات تقدر بقدرىا("
و كأف يككف ماحصل فيو اختبلؼ بيف العمماء، اك دعت الضركرة، اك الحاجة الي اف ويرى الباحث:

ككاف ذلؾ بمشكرة الطبيب الدكاء المباح الذؼ يقكـ مقامو غير متكافر لمعبلج، اك لـ يتعيف لو 
الف ىذه الحاالت ليا نظر مستقل،  ىنا؛الحاذؽ الثقة، فيذا كامثالو ينبغي اف ال يتناكلو ىذا الشرط 

الخاص الذؼ يقرره  اف تدرس كل حالة مف ىذه الحاالت عمى انفراد، كيككف ليا حكميا كينبغي
  اىل العمـ في حينو. كهللا اعمـ.

 ىذا: 
بمحـر حسي اكعمميات   كالتداكؼ  –المنع مف نفقة ىذا العبلج بيف األمكر الحسية  كالفرؽ في     

 كالمعنكية كالتداكؼ بالسحر. -حرمةالتجميل الم
  لؾ.ذ كالشعكذة كنحك  

 كمستند منع النفقة في ىذ الفقرة مايمي:

                                                           

(ٔ) :ٔٔ/ٔٔٛ 
(ٕ)  :ٜٔ٘ 
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ٱقاؿ تعالى:كما مف قبيل االعانة عمى المعصية كاالثـ المنيي عنو شرعا ألنو  - أ  مغ جغٱُّٱٱ
 (.ٕ)سكرة المائدة:  َّ حكخك جك مق حق مف حفخف جف

كقاؿ: اخرجو الحاكـ  ((كرد في السنة المطيرة عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص انو ))نيى عف الدكاء الخبيث - ب
 .(ٔ) صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه حديث

 اخرجو الطبراني في(( بحراـقاؿ: ))إف هللا خمق الداء كالدكاء فتداككا كال تتداككا  نبي عف ال - ت
 . (ٕ) كما قاؿ الييثمي العجـ الكبير كرجالو ثقات

اف ال يككف الدكاء كالعبلج الذؼ تقكـ بو الزكجة مما يعكد عمى الزكج اك جنينو بالضرر  .ٕ
ة منع الحمل كاالنجاب، اك االجياض المتعمد كاالذػ، كما في حاالت استئصاؿ الرحـ، اك ادكي

  .(ٖ) مف غير ضركرة ممحة مقيدة بشركطيا كضكابطيا الشرعية
(:"... يحـر استئصاؿ القدرة عمى ٘/ٔ)ٜٖكقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي في قراره رقـ:     

ؾ الضركرة اإلنجاب في الرجل أك المرأة، كىك ما يعرؼ باإلعقاـ، أك التعقيـ ما لـ تدع إلى ذل
بمعاييرىا الشرعية.... يجكز التحكـ المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بيف فترات الحمل أك 
إيقافو لمدة معينة مف الزماف إذا دعت حاجة معتبرة شرعا  بحسب تقدير الزكجيف عف تشاكر بينيما 

 ييا عدكاف أال يككف فكتراٍض، بشرط أال يترتب عمى ذلؾ ضرر، كأف تككف الكسيمة مشركعة، ك 
 .(ٗ)ـعمى حمل قائ

                                                           

 .٘٘ٗ/ٗ(:ٕٓٙٛينظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف: الحاكـ رقـ الحديث ) (ٔ)
بع الفكائد: نكر الديف عمي ، مجمع الزكائد كمنٕٗ٘/ٕٗ(:ٜٗٙرقـ الحديث ) ينظر: المعجـ الكبير: الطبراني (ٕ)

 4/151(:8988بن أبي بكر الهيثمي، رقم الحديث )

كال يعمـ خبلؼ بيف الفقياء في تحريـ اإلجياض بعد نفخ الركح كنفخ الركح يككف بعد مائة كعشريف يكما، كما  (ٖ)
كقالكا إنو  ثبت في الحديث الصحيح. فقد نصكا عمى أنو إذا نفخت في الجنيف الركح حـر اإلجياض إجماعا.

قتل لو ببل خبلؼ. كاختمفكا في حكمو قبل نفخ الركح عمى عدة مذاىب، كالذؼ يؤخذ مف إطبلؽ الفقياء تحريـ 
اإلجياض بعد نفخ الركح أنو يشمل ما لك كاف في بقائو خطر عمى حياة األـ، كما لك لـ يكف كذلؾ أيضا. 

مى حياة األـ مف بقائو، فإنو ال يجكز تقطيعو؛ كصرح ابف عابديف بذلؾ فقاؿ: لك كاف الجنيف حيا، كيخشى ع
. كالمجنة  ، فبل يجكز قتل آدمي ألمر مكىـك ترػ:  -في المكسكعة الفقيية الككيتية-ألف مكت األـ بو مكىـك

أنو إذا كاف الفقياء منعكا ىتؾ حرمة جسد األـ كىي ميتة كضحكا بالجنيف الحي؛ فإف الحفاظ عمى حياة األـ 
لجنيف في بطنيا خطر عمييا أكلى باالعتبار؛ ألنيا األصل كحياتيا ثابتة بيقيف، عمما: بأف إذا كاف في بقاء ا

/ ٓٗك ٛ٘- ٚ٘/ٕبقاء الجنيف سيترتب عميو مكت األـ، كمكت الجنيف. ينظر: المكسكعة الفقيية الككيتية:
، ٖٕٛ/ ٕيف: ، كحاشية ابف عابدٖٙٔ/ ٚ، كينظر أيضا: نياية المحتاج إلى شرح المنياج: الرممي: ٕٕٙ

  967/ 9الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 

قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي: إعداد: جميل أبكسارة، تـ  ينظر: (ٗ)
 1/63جمعها من موقع " المجمع " على اإلنترنت:
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يجكز استعماؿ مكانع الحمل الحديثة كالحبكب كغيرىا لفترة :" كجاء في المكسكعة الفقيية الككيتية
مؤقتة، دكف أف يترتب عميو استئصاؿ إمكاف الحمل، كصبلحية اإلنجاب، قاؿ الزركشي: يجكز 

لتداكؼ لمنع الحبل بالكمية، أك كاليجكز ا .استعماؿ الدكاء لمنع الحبل في كقت دكف كقت كالعزؿ
ربط عركؽ المبايض إذا ترتب عميو امتناع الحمل في المستقبل، كالعبرة في ذلؾ لغمبة الظف، أؼ 

  .(ٔ)%. ككذلؾ الحكـ في تعقيـ الرجل"ٓ٘احتماؿ مافكؽ 
 كعميو: 
ىذه الحاالت إذا لـ تمتـز الزكجة بيذه الشركط كالضكابط ال يككف الزكج ممزما بنفقتيا في مثل     

ألف االعتداء عمى النسل اك الطرؽ الشرعية المؤديو اليو، ككذا قياميا بأمكر  بل ال يجكز لو ذلؾ؛
تعكد عمى المعاشرة الزكجية بالضرر اك تعطيميا فيو اعتداء عمى مقاصد النكاح األساسية، كىك 

نفاؽ يعد كسيمة لمحـر ف ىذا االال، حق ثابت لكل كاحٍد منيما، فبل يجكز ألحدىما منع اآلخر منو
  كالكسائل كما ىك مقرر في الشريعة االسبلمية تأخذ احكاـ مقاصدىا.

ل إلييا إال بأسباب كُطُرؽ ُتْفِضي إلييا  قاؿ ابف القيـ رحمو هللا:"     لما كانت المقاصد ال ُيتكصَّ
راىتيا كالمنع منيا كانت طرقيا كأسبابيا تابعة  ليا ُمْعتبرة بيا، فكسائل المحرمات كالمعاصي في ك

بحسب إفضائيا إلى غاياتيا كارتباطاتيا بيا، ككسائل الطاعات كالُقُرَبات في محبتيا كاإلذف فييا 
فكسيمة المقصكد تابعة لممقصكد، ككبلىما مقصكد، لكنو مقصكٌد  ،بحسب إفضائيا إلى غاياتيا

ـَ الربُّ تعال ؛قصَد الغاياِت، كىي مقصكدة قصد الكسائل ى شيئ ا كلو طرؽ ككسائل ُتْفِضي فإذا َحرَّ
إليو فإنو يحرميا كيمنع منيا، تحقيق ا لتحريمو، كتثبيت ا لو، كمنع ا أف يقرب ِحَماه، كلك أباح الكسائل 
ا لمتحريـ، كا غراء  لمنفكس بو. كحكمتو تعالى كعممو تأبى ذلؾ   كالذرائع الُمْفِضية إليو لكاف ذلؾ نقض 

  .(ٕ)كل اإلباء"
 .(ٖ)يف الشرعيبف القيـ قاعدة سد الذرائع ربع التكمكقد جعل ا    

كحتى في حاؿ اتفاؽ الزكجيف عمى القياـ بمثل االمكر فاف االمر يبقى محرما اليجكز فعمو لككنو 
 يدخل ضمف باب التعاكف عمى االثـ كالمعصية.

 (.ٕ)سكرة المائدة:  َّحكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱ
كانت الزكجة  الزكج: بأفل عقد النكاح، كلـ يعمـ بو اف ال يككف مرض الزكجة مكجكدا قب .ٖ

 كاىميا قد دلسكا عمى الزكج، فكتمكا عنو المرض قبل عقد النكاح، كلـ يكف الزكج عالما بو، 

                                                           

(ٔ) ٗ/ٜٔ٘ 
 .ٖ٘٘/ٗإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف: (ٕ)
 .ٚ٘/ٔالسابق: المصدر (ٖ)
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 كالمرض مما يحتاج الى رعاية صحية مستمرة كتكاليف باىظة الثمف.
 لدػ كثير مف الفقياء: كيمكف االستدالؿ ليذا بماىك مقرر     
 جكاز التفريق بالعيب إذا كاف قديما  مكجكدا  قبل الزكاج، بشرطيف كىما: في     

في العقد لـ يحق لو كقت العقد، أك قبمو؛ فإف عمـ بو  األكؿ: أال يككف طالب التفريق عالما  بالعيب
 ألف قبكلو التعاقد مع عممو بالعيب رضا منو بالعيب. التفريق؛طمب 

عقد حاؿ اطبلعو عميو: فإف كاف طالب التفريق جاىبل  بالعيب، ثـ الثاني: أال يرضى بالعيب بعد ال
ف لـ يرض بالعيب، فخيار العيب  عمـ بو بعد إبراـ العقد كرضي بو، سقط حقو في طمب التفريق. كا 
ثابت عند الشافعية عمى الفكر، كعند الحنابمة عمى التراخي، فبل يسقط ما لـ يكجد منو ما يدؿ عمى 

 ، أك داللة كاالستمتاع مف الزكج كالتمكيف مف المرأة.الرضا بو إما صراحة
 كبناء عمى ىذا قرركا:

، كلـ يخبركه بو، كاف لو أف يردىا كأف (ٔ)أف الشخص إذا تزكج امرأة ككجد بيا عيب ا أك مرضا    
يأخذ ميره مف كلييا كال شيء ليا، فإف كاف قد دخل بيا فإف ليا صداقيا بما استمتع بو منيا، 

لى ىذا ذىب المالكية دلس عميو مف زكجة أك ككيل أك كليره ممف غرر بو ك كيأخذ مي ، (ٕ)كا 
 .(ٗ) العيب، كبو قاؿ الشافعي في القديـ لمتدليس عميو بإخفاء (ٖ)كالحنابمة

كفي زاد المعاد:"...الشركط المشترطة في النكاح أكلى بالكفاء مف شركط البيع، كما ألـز هللا     
قط، كال مغبكنا  بما غرر بو، كغبف بو، كمف تدبر مقاصد الشرع في مصادره كمكارده  كرسكلو مغررا  

كعدلو كحكمتو، كما اشتمل عميو مف المصالح لـ يخف عميو رجحاف ىذا القكؿ كقربو مف قكاعد 
 . (٘) الشريعة
 أقكؿ:

                                                           

 عد ىذه العيكب كاألمراض،كبالرجكع الى كتب الفركع كالفقو نجد اف اىل العمـ قد بسطكا الكبلـ كالخبلؼ في  (ٔ)
، زاد المعاد ٜٛٔ/ ٚكمابعدىا، المغني البف قدامة: ٜ٘/٘ينطر: المبسكط: السرخسي:كشركطيا، كانكاعيا. 

، حاشية الدسكقي عمى الشرح ٕ٘ٓ-ٕٕٓ/ ٖمحتاج: ، مغني الٙٙٔ/ ٘:في ىدؼ خير العباد: البف القيـ
 -ٜٕٔ/ٔٔ، المكسكعة الفقيية الككيتية:ٜٓٗ- ٚٛٗ/ٜ، الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو:ٕٚٚ/ كمابعدىإالكبير:
 كمابعدىا. ٕٓٗٔ/ ٜ، مجمة مجمع الفقو االسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر االسبلمي: ٖٓٔ

، حاشية ٕٚٚ/ٔ:عبد الكىاب الثعمبي البغدادؼ«: اإلماـ مالؾ بف أنس» المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة (ٕ)
 ٕٚٛ، ٕٚٚ/ ٕالدسكقي عمى الشرح الكبير:

 ٜٛٔ/ٚالمغني: البف قدامة: (ٖ)
كقاؿ الشافعي في الجديد: ال يرجع بالمير عمى مف غره؛ الستيفائو منفعة البضع المتقـك عميو بالعقد. ينظر:  (ٗ)

 ٖٓٔ/ٔٔلمكسكعة الفقيية الككيتية:. إ٘ٓ/ ٖمغني المحتاج 
 ٙٙٔ/ ٘ابف القيـ: (٘)
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مى مف غرر ماداـ الفقياء قد اجازكلمزكج في مثل ىذه الحالة حق الفسخ كالرجكع بالمير ع     
لزاـ الزكجة اك مف غرره بو بيذه النفقة.   بو، فيجكز لو مف باب أكلى ترؾ نفقة عبلجيا كا 

ثـ اف اختيار الزكج البقاء معيا كتركو لحق الفسخ ال يعني انو يككف ممزما بنفقة عبلجيا مف     
كاالنصاؼ إلزاـ ليس مف العدؿ اذ المرض القديـ الذؼ حدث معيا قبل النكاح كلـ يتـ اخباره بو، 

كخصكصا إذا  عميو، فيو ضرر كاضح كبالغ بعبلجيا في مثل ىذه الحالة وإلزام الف بذلؾ؛الزكج 
 كاف المرض مما يتطمب رعاية، كنفقة مستمرة عمى الدكاـ. 

عمى الزكجة اف كاف ليا ماؿ اك عمى مف ىك مف ممـز بنفقتيا  ىنا ينبغي اف تككف ىذه النفقةلذا: 
 مف اىميا.

بحيث: "إذا لـ يتـ إسعاؼ المريض بالجراحة  ككف عبلجيا قد كصل الى حد الضركرةاف ي .ٗ
كحالة انفجار الزائدة  (.ٔ) "البلزمة في الكقت المناسب فإنو سيمكت بسببيا في فترة كجيزة

غيرذلؾ مف االمراض ك ، ، كأمراض القمب كأمراض الشراييف(ٕ)الدكدية، كحالة نزيف الكبد الحاد
؛ ألف في ترؾ معالجتيا حرجا  كضيقا عمى الحاجة التي تنزؿ منزلة الضركرة حد اك .الخطيرة
كاستئصاؿ المكزتيف في حاؿ التيابيما المزمف، كالتياب الزائدة  الضرس،كآالـ الفـ  المريض،

الدكدية في بدايتو كنحكىا. " فيذه الحاالت كاألمراض الجراحية تنشأ عنيا آالـ قد تككف مبرحة 
كينبغي اف يككف  .(ٖ)ض حياتو، كتمنعو مف الراحة، كأداء العبادة عمى كجييا"تنغص عمى المري

  المرجع في تحديد ذلؾ ىك قكؿ الخبراء مف اىل الطب.
 كالدليل عمى كجكب ذلؾ في حالة الضركرة كالحاجة:      
ما  با  المريض يفضل غال"ألف بل اىـ  اف الحاجة الى العبلج كالحاجة الى الطعاـ الشراب ىك    

يمكنو تناكؿ الطعاـ كىك يشكك كيتكجع مف اآلالـ كاألكجاع التي  يتداكػ بو عمى كل شيء، كال
 .(ٗ)"كتيدده بالمكت تبرح بو كتجيده

كالف الحاجة المتضمنة لمشقة األلـ، كالخكؼ مف الضرر المتكقع يعتبر في حكـ الضركريات 
     .(٘)ة عامة كانت أك خاصة"لمقاعدة الشرعية التي تقكؿ: "الحاجة تنزؿ منزلة الضركر 

                                                           

 ٖٖٔأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا: دمحم بف دمحم المختار الشنقيطي:/ (ٔ)
 ٖٗٔ-ٖٖٔالمصدر السابق:/ (ٕ)
 ٕٗٔ-ٔٗٔأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا:/ (ٖ)
 ٓٔٔ/ ٓٔالفقو اإلسبلمي كادلتو:  (ٗ)
، كينظر ايضا: األشباه كالنظائر: جبلؿ الديف ٚٗٔأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا:/ (٘)

، اأْلَْشَباُه َكالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِف: زيف الديف المعركؼ بابف نجيـ ٛٛالسيكطي:/
 ٛٚالمصرؼ:/
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بحيث:" ( ٔ)محرمة شرعاالغير التحسينية كالعمميات التجميمية اما إذا كاف العبلج في االمكر     
كالتي يقصد منيا الزينة كالتجمل لمزكج كإزالة  .(ٕ)تتفق مع قكاعد الشرع، كتشيد النصكص بجكازىا"

التقكيق باعادة االسناف المتزاحمة كغير ك  االسناف،الشعر بالطرؽ الطبية كالميزر، اكتبييض 
المنتظمة، كاألدكية المتعمقة بالرشاقة كغير ذلؾ مما ال يصل االمر فيو الى حد الضركرة كالحاجة 

فيذا ال ينبغي اف يككف كاجبا عمى الزكج اال إذا أراد اف يتبرع بو  فقط، كيفعل بقصد الزينة كالتجمل
اك كاف ذلؾ بطمب مف الزكج، اك بمكافقتو فتجب عميو الزكج مف باب حسف المعاشرة لمزكجة، 

 النفقة.حينئذ ىذه 

 مف زكجتو لزمو (ٖ)الخضابعمى ما صرح بو بعض الفقياء: اف الزكج إذا طمب  كىذا بالقياس    
 .(ٗ)اف لـ يطمبو الزكج منيا لـ يمزموألنو لمزينة، ك ثمنو 
ككذلؾ لك  كرعاياىا،قـك بمعالجة مكاطنييا اف ال تككف الدكلة التي يقيـ فييا الزكجاف ىي مف ت .٘

قد  -حككمية اك أىمية -كانت المؤسسة التي تعمل فييا الزكجة سكاء اكانت ىذه المؤسسة 
التزمت في عقد العمل القياـ بذلؾ ففي مثل ىذه الحاالت ال ينبغي اف يككف الزكج ممزما بيذه 

ألنو ال يمحقيا بقبكؿ النفقة  الجيات؛النفقة، كليس لمزكجة الحق في رفض ىذه النفقة مف ىذه 
المف، كقد تعارؼ الناس عمى قبكؿ اخذ النفقة كالدعـ الصحي مف مثل ىذه الجية ضرر مف ىذه 
 الجيات. 

ككذلؾ ارػ اف يمحق بما ذكر ما ذىب اليو الشافعية: مف اف المتبرع إذا كاف أبا أك جدا لمزكج   
كليا في ممؾ الزكج تقديرا كألحق بيما بعض الشافعية: كىك في كالية أؼ منيما فيمزميا القبكؿ لدخ

 .(٘)الزكج كذلؾكلد 
                                                           

: تجميل األنف بتصغيره، كتغيير شكمو مف حيث العرض كاالرتفاع. كغير مف امثمة كصكر العمميات المحرمة (ٔ)
ذلؾ مف الجراحات التي ال تشتمل عمى دكافع ضركرية، كال حاجية، بل غاية ما فيو تغيير خمقة هللا تعالى، 
كالعبث بيا حسب أىكاء الناس، كشيكاتيـ، فيك غير مشركع، كال يجكز فعمو. ينظر: أحكاـ الجراحة الطبية 

 .ٖٕٛ، المكسكعة الطبية الفقيية:/ ٖٜٔ -ٜٔٔكاآلثار المترتبة عمييا:/
 ٖٕ٘المكسكعة الطبية الفقيية:/  (ٕ)
ذا ُأِطَق دؿَّ عمى خضاب المحية بالنسبة إلى الَرجل، كعمى خضاب  (ٖ) ف بو كا  الِخضاب: ما يخضب بو أؼ يمكَّ

ذا كاف بغيره قيل: صبغ شعره. ينظر: اليديف بالنسبة إلى المرأة، كيقاؿ: َخَضَب شيبو إذا كاف بال حنَّاء كا 
 ٚٛ/ٔالتعريفات الفقيية: البركتي: 

، الجكىرة النيرة: أبك بكر بف عمي الحدادؼ ٜٜٔ/ ٛ، المغني البف قدامة: ٔ٘ٔ:/ٕينظر: الميذب: الشيرازؼ  (ٗ)
 ٗٛ/ٕالعبادؼ:

 المكسكعة الككيتية:. ٖٗٗ/ ٖج: ، كمغني المحتأٖٕ/ ٚ. نياية المحتاج ٖٚ/ ٜ: النككؼ:ركضة الطالبيف (٘)
ٗٔ/ٚٓ -ٚٔ 
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اما إذا كانت الجية المانحة كالمتكفمة بيذه النفقة غير ما ذكر فاف لمزكجة الحق في رفضيا     
لحاؽ ضرر بيا، فبل تجبر عمى قبكليا، كما  كعدـ قبكليا؛ ألف في قبكليا مف المتبرع منة عمييا كا 

 ب الديف عمى القبكؿ مف المتبرع سداد الديف الذؼ لمدائف عمى غيره.ال يجبر ر 
ىذا بخبلؼ ما إذا دفع المتبرع النفقة إلى الزكج أكال ثـ قاـ الزكج بدفعيا إلييا. فينبغي اف تقبميا 

  .(ٔ)منو، ألف المنة حينئذ عمى الزكج دكنيا
جة تجبر عمى قبكؿ النفقة مف كىذا التأصيل مبني عمى راؼ بعض الفقياء القائميف: باف الزك 

  .(ٖ) ، كبو قاؿ االماـ الغزالي، كىك كجو عند الشافعية(ٕ)كر المالكيةالمتبرع. كىك ما ذىب اليو جمي
 نفقة عالج الزوجة: المبحث الثالث

كنفقة . (٘)كأقكػ أسبابيا النكاح ،(ٗ)ثة ىي: النكاح، كالقرابة، كالممؾتجب النفقة بأحد أسباب ثبل   
سكاء كانت الزكجة مكسرة، أـ ، كالمعقكؿ، جة كاجبة عمى زكجيا بالكتاب، كالسنة، كاإلجماعالزك 

كبعد اتفاؽ الفقياء:  ،(ٚ) مريضةجكب النفقة لمزكجة الكما اتفق الفقياء أيضا: عمى ك . (ٙ) معسرة

                                                           

 ينظر: المصادرالسابقة. (ٔ)
 ٓٚ/ٔٗ، المكسكعة الفقيية الككيتية:ٕٓٓ-ٜٜٔ/ ٗمكاىب الجميل في شرح مختصر خميل: بالحطاب: (ٕ)
ليا ىذا ىك أحد قكلي الفقياء في المسالة، كالقكؿ الثاني ليـ: ال تجبر الزكجة عمى قبكؿ النفقة مف المتبرع ك  (ٖ)

ليو ذىب ابف الكاتب مف المالكية، كىك الصحيح عند الشافعية، إال إذا  حق طمب الفسخ. كبو قاؿ الحنابمة، كا 
 كاف المتبرع أبا، أك جدا لمزكج كىك في كالية أؼ منيما فيمزميا القبكؿ ؛ لدخكليا في ممؾ الزكج تقديرا.

 كألحق بيما األذرعي كلد الزكج.     
: .، كشاؼ القناعٖٗٗ/ ٖ، كمغني المحتاج: ٖٕٔ/ ٚ. نياية المحتاج ٖٚ/ ٜطالبيف ينظر: كركضة ال      

 ٔٚ- ٓٚ/ٔٗالمكسكعة الككيتية:، ٚٚٗ/ ٘ البيكتي
، رد ٛٓ٘/ٕ، الشرح الكبير: الدردير:ٓٗ/ٜركضة الطالبيف:، ٕٔٓ/ٙينظر: الكسيط في المذىب: الغزالي: (ٗ)

 .ٓٙٗ/ ٘، كشاؼ القناع: ٕٚ٘/ٖالمحتار عمى الدر المختار: ابف عابديف الحنفي:
 ، ٛٓ٘/ٕالشرح الكبير: الدردير: (٘)
 ،ٚٔٗ -ٗٔٗ/ٔٔ، الحاكؼ الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي: الماكردؼ:ٜ٘ٔ/ٛالمغني: البف قدامة:  (ٙ)

، البحر الرائق ٓٗ/ٜ، ركضة الطالبيف: لمنككؼ: ٗ٘/ٕبداية المجتيد كنياية المقتصد: أبك الكليد ابف رشد:
، إلقناع في مسائل ٓٙٗ/٘، كشاؼ القناع: لمبيكتي:ٛٛٔ/ٗح كنز الدقائق: زيف الديف ابف نجيـ المصرؼ:شر 

 .٘٘/ٕاإلجماع: الحميرؼ الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف:
حتى كلكاف ذلؾ المرض قبل االنتقاؿ إلى بيت زكجيا مادامت قد بذلت لمزكج تسميـ نفسيا تسميما كامبل، أك  (ٚ)

سميـ كلي الزكجة كالزكجة ممف يكطأ مثميا، كتسمميا الزكج فعبل، فاف النفقة تككف كاجبة عميو كلك بذؿ ىذا الت
تعذر عميو كطؤىا لمرضيا. اما الزكجة المريضة المدخكؿ بيا إذا كاف مرضيا مرضا شديدا يمنعيا مف 

المالكية، كبو قاؿ الشافعية االنتقاؿ إلى منزؿ الزكجية فاف ليا النفقة عند جميكر الحنفية، كىك المذىب عند 
 كالحنابمة.
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ينفق  عمى كجكب النفقة عمى الزكج، اختمفكا في أنكاع ىذه النفقة الزكجية فأكجبكا عمى الزكج أف
نفقات عبلج كدكاء الزكجة عمى زكجتو فيما يتعمق بالمأكل كالمشرب كالممبس كالمسكف. أما 

 المريضة فيل ىي كاجبة أيضا عمى الزكج أكال؟ اختمفكا في ذلؾ عمى مذىبيف:
ال يجب عمى الزكج أجكر التداكؼ لزكجتو المريضة مف أجرة طبيب، كثمف الدكاء  المذىب األول:

نما تككف النفقة في ماليا إف كاف ليا ماؿ،  ليست مف النفقة ألنيا ؛كالعبلج الكاجبة عمى الزكج، كا 
ف لـ يكف ليا ماؿ، كجبت النفقة عمى مف تمزمو نفقتيا  .(ٔ)كا 

كبو أفتت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء في المممكة  ،(ٕ)كبيذا قاؿ فقياء المذاىب األربعة
 .(ٗ)الشيخ دمحم بخيت المطيعيؿ ىك قك . ك (ٖ)العربية السعكدية

 .(٘)قاؿ الشيخ المطيعي: "كقد ذىبنا إلى استحبابو لئلجماع عمى عدـ كجكبو ببل خبلؼ"

                                                                                                                                                                        

كقاؿ أبك يكسف مف الحنفية كسحنكف مف المالكية: ال نفقة ليا قبل النقمة فإذا نقمت كىي مريضة فمو أف      
، كحاشية الدسكقي عمى ٖٚٗ/ ٖ، كمغني المحتاج: ٜٔ/ ٗبدائع الصنائع: ، ٜٕ٘/ٚينظر: المغني:  يردىا.

المكسكعة  ،ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٖ. كشرح منتيى اإلرادات: ٔٚٗ، ٓٚٗ/ ٘القناع  ككشاؼ ٛٓ٘/ ٕالشرح الكبير: 
 ٓٔٔ/ٓٔ، الفقو اإلسبلمي كادلتو:ٜٖٙ/ٖٙك، ٜٗ -ٛٗ/ٔٗالفقيية:

كينبغي اف يبلحع ىنا اف أصحاب ىذا المذىب كاف كانكا ال يركف كجكب ذلؾ عمى الزكج اال انيـ ال  (ٓ٘)
 يركف أف عبلج الزكج لزكجتو كتطبيبيا مف مكاـر األخبلؽ، يمنعكف الزكج مف االنفاؽ عمى عبلج زكجتو بل
كىك مف أفضل األعماؿ كأحبيا إلى هللا عز كجل؛ ألف فيو كمعالي األمكر، كىك مف المعاشرة بالمعركؼ.  
 -ٕ٘٘/ٛٔينظر: المجمكع شرح الميذب تكممة المطيعي:  إحسانا  إلى أقرب الناس إلى الزكج بعد كالديو.

المجمكعة  -، فتاكػ المجنة الدائمة ٖٖ٘/ ٘ستقنع: دمحم بف دمحم المختار الشنقيطي:، شرح زاد المٕٙ٘
فتاكػ دار اإلفتاء المصرية: المصدر مكقع كزارة األكقاؼ  ،ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٜٔ(: ٜٖٔ٘األكلى: الفتكػ رقـ )

   ٕٛ/ٓٔ(:ٕٚٛ٘ٔكرقـ )
ىب اإلماـ الشافعي: ، الحاكؼ الكبير في فقو مذٖٕٓ/ٙينظر: الكسيط في المذىب: الغزالي: (ٕ)

، ٕٓ/ٗ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني:٘ٓٔ/ٕٔ، المبسكط: السرخسي: ٖ٘ٗ/ٔٔلمماكردؼ:
، كشاؼ ٖٔٗ/ٖ، مغني المحتاج: الخطيب الشربيني:ٓٚٗ/ٗ، الذخيرة: القرافي: ٜٜٔ/ٛالمغني: البف قدامة:

، الشرح ٜٛٔ/ٗكنز الدقائق: ابف نجيـ المصرؼ:، البحر الرائق شرح ٙٗ/٘القناع عف متف اإلقناع: البيكتي:
 ، ٔٔ٘/ٕالكبير لمشيخ الدردير:

( ٜٖٔ٘المجمكعة األكلى: جمع كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش، رقـ الفتكػ ) -فتاكػ المجنة الدائمة  (ٖ)
 ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٜٔ(: ٕٚٛ٘ٔكالفتكػ رقـ )

، كفتاكػ دار اإلفتاء المصرية: ٕٙ٘ -ٕ٘٘/ٛٔينظر: المجمكع شرح الميذب: تكممة الشيخ المطيعي: (ٗ)
 ٖٖٖٔجمادػ األكلى ،) council.com-http://www.islamicالمصدر مكقع كزارة األكقاؼ المصرية 

 ٕٓٚ/ٕىجرية( نقبل عف المكتبة الشاممة: 
 ٕ٘٘/ٛٔينظر: المجمكع مع الميذب: تكممة المطيعي: (٘)

http://www.islamic-council.com/
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 أقكؿ:
كىذا االطبلؽ في نقمو لئلجماع يحتمل انو يقصد بو اجماع أئمة المذىب الشافعي في المسالة؛     

اك يمكف حمل كبلمو كنقمو عمى اجماع  ألنو قاؿ ذلؾ كىك بصدد تقريره لرأؼ المذىب في المسالة،
مف سياؽ كبلمو. كليس المقصكد بو اجماع جميع عمماء االمة؛  ذلؾاالئمة األربعة فقط كما يظير 

اجماع االمة  -سكػ ماسياتي عف الشيخ الشنقيطي شارح الزاد  –ألنو لـ ينقل أحد قبمو كالبعده 
ا كجد ىذا الخبلؼ كاآلراء التي سنراىا في عمييا، كلككانت المسالة مف األمكر المجمع عمييا لم

 مف ىذه المسالة.  المذىب الثاني
 كأيضا:

فاف الشيخ المطيعي نفسو عند شرحو لكبلـ صاحب الميذب: "كال ثمف االدكية كال أجرة الطبيب اف  
 احتاجت إليو الف ذلؾ يراد لحفع بدنيا لعارض".

إليو مف خبلؿ ما طرأ عمى حياة الناس مف  قاؿ:" كلنا كفقة عند ىذا االمر الذؼ ينبغي النظر
 .(ٔ)بالعكامل االنسانية السائدة ..."تغير، كليس ىذا الفرع بالشيء الثابت الذؼ ال يتأثر 

اذ ظاىر كبلمو ىذا: يدؿ بكضكح اف ىذه المسالة ليست مف المسائل التي يككف حكميا ثابتا      
 امل كاالعراؼ اإلنسانية السائدة. ضعة لمعك ال يقبل التغيير بل ىي مف األمكر كالمسائل الخا

 كعمى اية حاؿ:
ففي  .حتى لك كاف كبلمو محمكال عمى نقل اجماع جميع العمماء اك اجماع االئمة األربعة فقط   

الثاني، كبيذا يعرؼ  لخبلؼ مف سنذكرىـ مف بعض المالكية كغيرىـ في المذىبكاضح؛ نقمو نظر 
دمحم بف دمحم الشنقيطي اف ىذا: "محل إجماع كاتفاؽ بيف  الشيخ أيضا عمى ما ادعاهالجكاب 

المذاىب األربعة رحمة هللا عمييـ كغيرىـ، فكميـ نصكا عمى أف الزكج ليس ممزما  بعبلج 
 .(ٕ)زكجتو..."

فاني سأذكر ىاىنا بعض النصكص مف كتب المذاىب األربعة كمصادرىـ المعتمدة تدؿ : ىذا كبعد
  زكجة عمى زكجيا كذلؾ كاالتي:ج العمى عدـ كجكب نفقة عبل

جاء في كتاب المبسكط ما نصو: "كأجرة الطبيب كثمف الدكاء إذا مرضت؛ عمييا مذىب الحنفية:  
  .(ٖ)في ماليا، ال شيء عمى الزكج مف ذلؾ"

 كفي شرح مختصر خميل لمخرشي مانصو:"... ككذلؾ ال يمزمو الدكاء عند مرضيا  مذىب المالكية:
 

                                                           

 ٕ٘٘/ٛٔينظر: المجمكع شرح الميذب: تكممة المطيعي: (ٔ)
 ٖٖ٘:/٘شرح زاد المستقنع: دمحم بف دمحم المختار الشنقيطي (ٕ)
 ٘ٓٔ/ٕٔالمبسكط: السرخسي: (ٖ)
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 .(ٕ)الذؼ يحجميا " (ٔ)الحجاـكمنو أجرة الطبيب، ككذلؾ ال يمزمو ليا أجرة  ال أعياف كال أثماف
جاء في ركضة الطالبيف "ال تستحق الزكجة الدكاء لممرض، كال أجرة الطبيب مذىب الشافعية: 

 ، ألف ىذه األمكر لحفع األصل، فكانت عمييا كما يككف عمى(ٗ)كالحجاـ كالختاف .(ٖ)كالفصاد
 في أياـ المرض، كليا صرؼ ما تأخذه  (٘)كراة، كيمـز الزكج الطعاـ كاألدـيف المالمكرؼ ما يحفع الع
 .(ٙ)إلى الدكاء كنحكه"
كفي المغني مانصو "كال يجب عميو شراء األدكية، كال أجرة الطبيب؛ ألنو يراد  مذىب الحنابمة:

أصكليا، ككذلؾ  إلصبلح الجسـ، فبل يمزمو، كما ال يمـز المستأجر بناء ما يقع مف الدار، كحفع
 .(ٚ)أجرة الحجاـ كالفاصد"

يرػ اف نفقة كمصاريف عبلج الزكجة مف أجرة طبيب كمداكاة تككف عمى الزكج  المذىب الثاني:
كأبك   .(ٜ)، كابف عبد الحكـ مف المالكية(ٛ)كلك كانت الزكجة مكسرة كغنية. كبيذا قاؿ الزيدية 

                                                           

الِحَجامة: المداكاة كالمعالجة بالِمحجـ. كالِمحجـ آلُة الحجـ، كىي شيء كالكأس يفرغ مف اليكاء كيكضع عمى  (ٔ)
ـُ الذؼ يحجـ  الجمد فيحدث ا ة، بقكة، كالحاجـُ: الذؼ يعالج بالِمجحمة، كالَحجَّ فييا تييُّجا  كيجذب الدـ أك المادَّ

 76-74/ 1حرفةً والِحَجامة حرفتُه. التعريفات الفقهية: البركتي:

 ٚٛٔ/ٗشرح مختصر خميل: لمخرشي: (ٕ)
خراج شئ مف دمو  (ٖ) بقصد التداكؼ. ينظر: معجـ لغة الفصد: بفتح الفاء مصدر فصد، كىك شق الكريد كا 

 1/356حامد صادق قنيبي: -الفقهاء: دمحم رواس قلعجي 

الختاف: بكسر الخاء مصدر ختف يختف ختنا، كاالسـ: الختاف، كالختانة فيك خاتف، مكضع القطع   مف الذكر  (ٗ)
عمى الفرج. معجـ  كاالنثى، في حق الرجل: قطع جمدة القمفة، كفي حق المرأة، قطع بعض جمدة عالية مشرفة

 .1/193حامد صادق قنيبي: -لغة الفقهاء: دمحم رواس قلعجي 

اإلَداـ كاألدـ: بالضـ كل ما يؤكل مع الخبر مختمطا  بو كفي "المجمع": "ما يؤكل مع الخبر". كبعض الفقياء  (٘)
الفقيية: المجددؼ  ال يجعل المحـ أدما كيقكؿ: لك حمف أف ال يأتدـ ثـ أكل لحما لـ يحنث. ينظر: التعريفات

 ٖٔ/ٔ، النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير: ٕٓ/ٔالبركتي:
 ٓ٘/ٜركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: النككؼ:  (ٙ)
 ٜٜٔ/ٛالمغني:  (ٚ)
أتباع زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي هللا عنيـ، ساقكا اإلمامة في أكالد فاطمة كىـ  (ٛ)

كلـ يجكزكا ثبكت اإلمامة في غيرىـ إال أنيـ جكزا أف يككف كل فاطمي عالـ زاىد شجاع  رضي هللا عنيا،
سخي خرج باإلمامة أف يككف إماما كاجب الطاعة سكاء كاف مف أكالد الحسف أك مف أكالد الحسيف رضي هللا 

 ٖ٘ٔ/ٔي:عنيما كمف مذىبيـ جكاز إمامة المفضكؿ مع قياـ األفضل. ينظر: الممل كالنحل: الشيرستان
، المختصر الفقيي: البف ٕٜٖ/ٗينظر: منح الجميل شرح مختصر خميل: دمحم بف أحمد بف دمحم عميش: (ٜ)

كابف عبد الحكـ: ىك عبد هللا بف عبد الحكـ بف أعيف: أبك دمحم الفقيو الحافع الحجة النظار، .4/15عرف:
عمـ أصحابو بمختمف قكلو. لو أفضت إليو الرئاسة بمصر بعد أشيب. ركػ عف مالؾ المكطأ ككاف مف أ 

تآليف: منيا المختصر الكبير كاألكسط كالصغير، ككتاب القضايا ككتاب المناسؾ كغير ذلؾ. كلد بمصر 
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، (ٖ)السيد سابق، ك (ٕ)ف: صديق حسف خافقاؿ مف المعاصريف كل م كبو .(ٔ)بف العطاراحفص 
 .(ٗ)كالشيخ عبد الرحمف الجزيرؼ 

كالدكتكر  ،(ٚ)الزحيمي، كالدكتكر كىبة (ٙ)، كالدكتكر يكسف القرضاكؼ (٘)كالدكتكرعبدالكريـ زيداف 
 (ٜ)كنكر الديف ابك لحية (ٛ)حسيف أحمد عبد الغني سمرة، كالدكتكر عبد الرحمف بف حسف النفيسة

كقد عزاه  الدكتكر حساـ الديف عفانة، كاألستاذ (ٔٔ)الطيار نكاؿ كالدكتكرة ،(ٓٔ)ة الياجرؼ الدكتكرة سار 
 .(ٕٔ)ف المعاصريف دكف اف يذكر اسماءىـالى جماعة كبيرة م

                                                                                                                                                                        

ىػ( كقبره بجانب قبر اإلماـ الشافعي. ينظر: شجرة النكر ٕٗٔىػ( ػ كتكفي في رمضاف )سنة  ٘٘ٔسنة )
 1/94الزكية في طبقات المالكية: دمحم بن دمحم:

كجعل أبك حفص نفقة عبلجيا بقيمة النفقة التي تفترض ليا كىي سميمة مف المرض. ينظر: المختصر  (ٔ)
كالعطار ىك: أبك حفص  .ٕٜٖ/ٗ، منح الجميل شرح مختصر خميل: دمحم بف عميش:ٗٔ/٘الفقيي البف عرؼ:

سمت المجتيديف  عمر بف دمحم التميمي: شير بالعطار، القيركاني الفقيو اإلماـ العالـ الصالح كاف عمى
المبرزيف، كاف حافظا قيما بالمذىب، حسف االستنباط، مف أقراف ابف محرز كأبي إسحاؽ التكنسي كنظرائيـ، 
كانتفع بو خبلئق، قاؿ المازرؼ: كاف أبك حفص يحفع المدكنة حفظا  جيدا ، ككاف يقكؿ": ألقكا عمى كل سؤاؿ 

ات قبل شيخو أبي بكر بف عبد الرحمف، كشيخو تكفى فأنا أخرجو مف المدكنة. كلو تعميق عمى المدكنة. م
، شجرة النكر الزكية في ٚٙ/ٛىػ( ينظر: ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ: القاضي عياض: ٕٖٗسنة:)

 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔطبقات المالكية: دمحم بف دمحم:
 ٕٖٔ/ٕينظر: الركضة الندية شرح الدرر البيية: أبك الطيب دمحم صديق خاف الِقنَّكجي: (ٕ)
 ٗٚٔ/ٕفقو السنة: سيد سابق: (ٖ)
الفقو عمى المذاىب األربعة: عبد الرحمف  كقيده بما لك كانت الزكجة فقيرة كالزكج غني.  ينظر:  (ٗ)

 ٛٛٗ/ٗالجزيرؼ:
 ٘ٛٔ/ٚالمفصل في احكاـ االسرة كالبيت المسمـ: األستاذ الدكتكر عبد الكريـ زيداف: (٘)
 ٖٕٙ/ٗتكر يكسف القرضاكؼ: مف ىدػ اإلسبلـ فتاكػ معاصرة: الدك (ٙ)
 ٓٔٔ/ٓٔالفقو اإلسبلمي كادلتو: (ٚ)
منقكؿ مف  ٕٓٔٓديسمبر  -ىػ  ٕٖٗٔ، تـ تحميمو في: المحـر ٔ –ينظر: أرشيف ممتقى أىل الحديث  (ٛ)

 ٕٕٚ/ٖٙالمكتبة الشاممة: 
 ٜٔٔ،ٖٜٔالحقكؽ المادية لمزكجة: نكر الديف ابكلحية:/ (ٜ)
 ٗٚٔنجاب كمنع الحمل: الدكتكرة سارة الياجرؼ:االحكاـ المتصمة بالعقـ كاال (ٓٔ)
 عمى ٕٗٓٓ -أغسطس  - ٚٔىػ  ٕ٘ٗٔ -رجب   - ٕٓ الزكجة، نفقة اليف، أكف  ليا مكقع :ينظر (ٔٔ)

  :www.lahaonline.com الرابط
 ٖٓٗ- ٕٚٗ/ ٓٔى عفانة:ينظر: فتاكػ يسألكنؾ: األستاذ الدكتكر حساـ الديف بف مكس (ٕٔ)

http://www.lahaonline.com/
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، مف دار اإلفتاء (ٖ)، كالشيخ عطية صقر(ٕ)كبو افتى الشيخ حسف مأمكف  ،(ٔ)كالشيخ ابف عثيميف
 باألزىر الشريف. 

لحنابمة د بف عبد هللا الحمد في دركسو لشرح زاد المستقنع" انو قكؿ في مذىب اكذكر الشيخ حم    
 .(ٗ)كاختاره ىك كعده االظير"

لـ أجد ىذا القكؿ في مصادر  -في المصادر المتكافرة لدؼ -اال انني رغـ كثرة البحث     
  غيره مما تكمـ في المسالة نسب ىذا القكؿ لمحنابمة. اكما لـ ار أحد الحنابمة،

ية في بياف حكـ نفقة عبلج انني لـ اعثر عمى نص صريح لمظاىر  الى وتجدر اإلشارة ىنا:
 الزكجة.

دكف  عمكما،كما ذكره ابف حـز في المحمى اليدؿ ظاىره اال عمى كجكب نفقة الزكجة المريضة     
 النص عمى نفقة العبلج تحديدا.

 .(٘)ال يمكف جماعيا"فقد قاؿ:" كال خبلؼ في كجكب النفقة عمى المريضة التي 
مريضة لمزكجة ال  -مف طعاـ ككسكة –كقد تقدـ معنا في مطمع ىذه المسالة: اف كجكب النفقة     

 كانما الخبلؼ في نفقة عبلجيا مف المرض. الفقياء،بيف  امر متفق عميو كالخبلؼ فيو
إلخكة كيقصد بيـ األقارب كا –كقاؿ في مكضع اخر مف المحمى:"كمف مرض ممف ذكرنا     

كمف أف يقكـ بيـ كبمف يخدميـ، ككل ىؤالء  -كاألخكات كالزكجات الذيف كاف قد ذكرىـ قبل ذلؾ 
ف خس  -فمف قدر منيـ عمى معاش كتكسب،  فبل نفقة ليـ، إال األبكيف كاألجداد، كالجدات،  -كا 

 .(ٙ)إف قدر عمى ذلؾ" -كالزكجات " فإنو يكمف أف يصكنيـ عف خسيس الكسب 
زكجيا؛ النيا داخمة الى كجكب نفقة عبلج الزكجة عمى  اف كاف فيو تمكيح، كاشارةفيذا النص ك  

 ، الحتماؿ انوـ" اال اف النص غير صريح في ذلؾضمنا في قكلو:" كمف اف يقـك بيـ كبمف يخدمي
 كهللا اعمـ."اف يقكـ بيـ" أؼ يقـك بنفقتيـ المعتادة مف طعاـ كشراب.  في قكلو يقصد

 النصكص التي كردت عف أصحاب المذىب الثاني: كفيما يمي اسكؽ بعض

                                                           

كقّيده بما إذا لـ يكف الدكاء كثيرا الشرح الممتع عمى زاد المستقنع: دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف )المتكفى:  (ٔ)
 ٕٙٗ/ٖٔىػ:  ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔىػ( دار النشر: دار ابف الجكزؼ، الطبعة: األكلى، ٕٔٗٔ

ـ(: مكقع كزارة األكقاؼ ٜٛ٘ٔإبريل سنة  ٖق ٖٚٚٔرمضاف سنة  ٗٔينظر: فتاكػ دار اإلفتاء المصرية:) (ٕ)
 ٖٖٖ/ٔنقبل عف المكتبة الشاممة:  council.com-http://www.islamicالمصرية 

 ٕٛ/ٓٔ(:ٜٜٚٔينظر: المصدر السابق:)مايك  (ٖ)
  ٕٗ/ ٗٔد العزيز الحمد:ينظر: دركس الشيخ حمد الحمد: حمد بف عبد هللا بف عب (ٗ)
(٘) :  ٗٔٔ/ٜالمحمى باآلثار: ابف حـز
(ٙ) :  ٗٔٔ/ٜالمحمى: البف حـز

http://www.islamic-council.com/
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قاؿ الشككاني في السيل الجرار في تعميقو عمى ايجاب صاحب حدائق األزىار لمدكاء لمزكجة:  .ٔ
"كأما إيجاب الدكاء فكجيو أف كجكب النفقة عميو ىي لحفع صحتيا كالدكاء مف جممة ما يحفع 

 .(ٔ)بو صحتيا"
كـ مف فقياء المالكية انو قاؿ: "عمى الزكج أجرة نقل صاحب منح الجميل عف ابف عبد الح .ٕ

كنحكه قكؿ أبي حفص بف العطار: يمزمو أف يداكييا بقدر ما كاف ليا مف نفقة كالمداكاة، الطبيب 
 .(ٕ)"صحتيا ال أزيد

و صمى هللا "ثـ الظاىر مف قكلاحب الركضة النديةف الِقنَّكجي صقاؿ الشيخ صديق حسف خا .ٖ
 .  (ٖ)بالمعركؼ" ذؼ ما يكفيؾ ككلدؾ"ختعالى عميو كآلو كسمـ:

، بل يعـ جميع ما يحتاج إليو فيدخل تحتو ؾ غير مختص بمجرد الطعاـ كالشرابأف ذل   
 بمفارقتيا، أكالفضبلت التي قد صارت باالستمرار عمييا مألكفة، بحيث يحصل التضرر 

ؿ، كيدخل فيو لؾ باألشخاص، كاألزمنة، كاألمكنة، كاألحكاذ التكدر، كيختمف التضجر، أك
 . (ٗ)"األدكية كنحكىا

نرػ كجكب نفقة الدكاء عمى الزكج كغيرىا مف النفقات  كقاؿ الدكتكر كىبو الزحيمي:" فانا .ٗ
 .(٘)الضركرية"

 ادلة المذىب األول
 استدؿ ليذا المذىب بمايمي: 

اـ الطع ىي:كالتي دلت عمى اف النفقة الكاجبة عمى الزكج  بعمكـ النصكص الكاردة في النفقة .ٔ
جاء  حيثالكسكة كالسكف، كالكسكة كالمسكف، فقد جاء ذكر النفقة فييا محصكرا في الرزؽ 

 ذكر الطعاـ كالرزؽ فيما يمي مف النصكص:
 .(ٖٖٕسكرة البقرة: )َّجخمخ مح جح مج حج مثُّٱٱقكلو تعالي: - أ
 (. اخرجوفي خطبة الكداع: ))كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ( كمف السنة قكلو  - ب

 .(ٙ)مسمـ

                                                           

 ٓٙٗ، ٛ٘ٗ/ٔالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار: الشككاني: (ٔ)
 ٗٔ/٘، كينظر أيضا:المختصر الفقيي البف عرؼ:ٕٜٖ/ٗمنح الجميل شرح مختصر خميل: دمحم بف عميش،: (ٕ)
 في ادلة المذىب الثاني.  سياتي تخريجو (ٖ)
 ٕٖٔ/ٕالركضة الندية شرح الدرر البيية: الِقنَّكجي: (ٗ)
 ٓٔٔ/ٓٔالفقو اإلسبلمي كادلتو: (٘)
 ٜٖٓ/ٗ(:ٜٖٓٓرقـ الحديث ) الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ:ينظر:  (ٙ)
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كحقيف عميكـ أف تحسنكا :))ي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿركؼ الحديث مف طريق عمرك بف األحكص عف النبك 
 .(ٔ)الترمذؼ كقاؿ عنو: حديث حسف صحيح اخرجو إلييف في كسكتيف كطعاميف((

أف يطعميا إذا طعـ، كيكسكىا إذا ما حق زكجة أحدنا عميو؟ فقاؿ: ))سئل  حديث: أنو كفي  - ت
 .(ٕ)و الحاكـ كقاؿ: صحيح االسناد، كأقره الذىبياخرج ((اكتسى

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱفي قكلو تعالى: كأما كجكب إسكاف الزكجة فيدؿ عميو القرآف
ذكر السكف لمزكجة عمى قدر طاقة زكجيا. كالفقياء متفقكف عمى أف فقد  (.ٙ)سكرة الطبلؽ:َّ

كقد أستنبط منو أنو: إذا كجبت  .(ٖ)اإلسكاف عمى الزكج لمنص الكارد في كجكبو لممطمقة الرجعية"
كعميو فاف نفقة عبلج الزكجة غير مذككرة  ·(ٗ)السكنى لممطمقة فالتي في صمب النكاح أكلى

 كالداخمة ضمف ىذه النفقة الزكجية الكاجبة.
 كيمكف اإلجابة عف ىذا:

باف تخصيص الشيء بالذكر اليدؿ عمى نفي الحكـ عما سكاه كعميو فاف ايجاب الطعاـ،    
كالمشط  - اف نفقة أدكات النظافة لكسكة، كالسكف ال يدؿ عمى نفي نفقة العبلج عف الزكج بدليل:كا

عمى عادة  -، كنحكه مما تتنظف بو ، كصابكف كبدنيا مف سدر كما تغسل بو الزكجة رأسياكالدىف 
 .(٘)تمـز الزكج عند الحاجة الييا باتفاؽ االئمة األربعة -أىل البمد 

 بد الكريـ زيداف كالدكتكر كىبو الزحيمي: اجماع الفقياء كاتفاقيـ عمى كجكب نفقةكقد نقل الدكتكر ع
 .(ٙ)أدكات التنظيف لمزكجة عمى زكجيا

كما اتفق الفقياء أيضا: عمى أنو يمـز لمزكجة نفقة الخادـ إذا كاف الزكج مكسرا ، ككانت المرأة     
مف ذكؼ األقدار أك مريضة؛ ألنو مف  ممف ُتخدـ في بيت أبييا مثبل ، كال تخدـ نفسيا لككنيا

 .(ٚ)المعاشرة بالمعركؼ
                                                           

 ٚٙٗ/ٖ(:ٖٙٔٔينظر: الجامع الصحيح سنف الترمذؼ: أبك عيسى الترمذؼ رقـ الحديث ) (ٔ)
قرار الذىبي مف تمخيصو عمى المستدرؾ كىك مطبكع  (ٕ) ينظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد هللا الحاكـ كا 

 9/945(: 9765بهامشه، رقم الحديث )

 ٜٕٗ/ٕٚ، كٛٓٔ/ٕ٘، المكسكعة الفقيية الككيتية:٘٘-ٗ٘/ٕينظر: بداية المجتيد: (ٖ)
 ٕٓٓ/ٛينظر: المصدر األخير نفسو، المغني: البف قدامة  (ٗ)
، كحاشية الدسكقي مع الشرح الكبير لمدردير: ٖٙٗ/ ٘، ككشاؼ القناع ٖٔٗ-ٖٓٗ/ ٖمغني المحتاج ينظر:  (٘)

، الِفْقُو اإلسبلميُّ ٘ٛٔ/ٚ، المفصل:ٜٚ٘/ٖ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار: البف عابديف:ٓٔ٘/ ٕ
  ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٓٔكأدلَُّتُو:

 ٖٕٔ/ٓٔسبلميُّ كأدلَُّتُو:، الِفْقُو اإل٘ٛٔ/ٚينظر المفصل: (ٙ)
، ٕ/ٖٗٚ، الشرح الصغير: ٗ٘/ٕ، بداية المجتيد: ٕٔٓ/ٛ، المغني: ٕ٘ -ٕٗ/ٗينظر: بدائع الصنائع:  (ٚ)

، الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي عميو: ٛٛ٘/ ٖكما بعدىا، حاشية ابف عابديف:  ٕٖٗ/ ٖمغني المحتاج:
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عمى الزكج عندما تدعك  (ٔ)نفقة المؤنسةالى كجكب  كالحنابمة -في المشيكر عندىـ-كذىب الحنفية 
 .(ٕ)أك خكفيا عمى نفسيا مف عدك يتربص بيا مكانيا،الحاجة إلى ذلؾ، كخكؼ 

كليس لمفقياء دلة كجكب النفقة الزكجية مع اف ىذا كمو غير منصكص عمى كجكبو ضمف ا    
دليل صريح في إلزاـ الزكج بذلؾ، كقد صرح بعض الفقياء بذلؾ بخصكص ما يتعمق بنفقة الخادـ 
حيث قاؿ ابف المنذر: "ليس في كجكب نفقة خدـ المرأة أصل يعتمد عميو، مف حديث يجب قبكلو، 

نما ىك شيء قالو أىل العمـ، فيفرض مف ذلؾ لخادـ كاح د، كىك أقل ما قيل، كيكقف ما زاد عمى كا 
 .(ٖ)ذلؾ"
كقاؿ ابف رشد: "كلست أعرؼ دليبل  شرعيا  إليجاب النفقة عمى الخادـ إال تشبيو اإلخذاـ     

 .(ٗ)باإلسكاف، فإنيـ اتفقكا عمى أف اإلسكاف عمى الزكج لمنص الكارد في كجكبو لممطمقة الرجعية"
كقد جرػ العرؼ في زماننا االنكار ؼ السائد في الببلد، كىذا يدؿ عمى اف مرجع النفقة ىك العر 

 عمى الزكج الذؼ يمتنع مف عبلج زكجتو مع قدرتو عمى ذلؾ.
 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئٱُّٱٱبقكلو تعالى: .ٕ

 (ٚ)سكرة الطبلؽ:  َّ ىثيث نث مث زث رث

 كجو الداللة:     
و، كليست نفقة العبلج داخمة تحتيا؛ أف هللا عز كجل ألـز الزكج بالنفقة المستمرة عمى زكجت    

 . (٘) ألنيا مف األمكر العارضة
كيمكف اف يجاب عف ىذا بانو تخصيص بدكف مخصص اذ االصل عمكـ النفقة كما دؿ عميو     

 ظاىر النص كتخصيصيا بنكع دكف اخر يفتقر الى دليل.

                                                                                                                                                                        

ر: المؤلف: أ. د. َعبد هللا بف دمحم ٕٔٔ/ٓٔىبو الزحيمي:، الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو: د. ك ٓٔ٘/ ٕ ، الِفقُو المَيسَّ
 ٜٕٓ/٘الطّيار، أ. د. عبد هللا بف محّمد المطمق، د. محمَّد بف إبراىيـ المكَسى:

الزكجة إذا خرج الزكج كلـ يكف عندىا أحد، المكسكعة الفقيية  المؤنسة عند الفقياء: ىي التي تؤنس (ٔ)
 ٕٔٔ/ٕ٘الككيتية:

كالمقرر عند الشافعية كبو قاؿ بعض الحنفية، أف المؤنسة ليست ببلزمة عمى الزكج. ينظر: المصدر السابق  (ٕ)
، دقائق أكلي النيى لشرح المنتيى ٕٓٙ/ٖ، رد المحتار عمى الدر المختار:ٕٔٔ/ ٗنفسو، كالبحر الرائق: 

 ٕٓٔ/ٓٔيُّ كأدلَُّتُو:، الِفْقُو اإلسبلمٕٕٛ/ٖالمعركؼ بشرح منتيى اإلرادات: البيكتى:
 ٛ٘ٔ/٘اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: البف المنذر (ٖ)
 ٘٘-ٗ٘/ٕبداية المجتيد: (ٗ)
، حاشية الركض ٖٖٕ/ ٖ، الكافي في فقو االماـ احمد: البف قدامة:ٕٕ٘/ٕٔينظر: الميذ ب: لمشيرازؼ:  (٘)

 .ٖٗ/ٔٗ ، المكسكعة الفقيية الككيتية:ٕٔٔ/ٚالمربع: عبد الرحمف العاصمي:
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ة، فيي ليست كما اف كبلميـ ىذا منقكض ببعض االمراض المزمنة التي تصيب الزكج     
 بعارضة بل ىي دائمة

:" كانما لـ ينص الفقياء عمى اعتبار العبلج )الذؼ يعبركف عنو قاؿ الدكتكر يكسف القرضاكؼ     
ليس مف النفقة الراتبة  -كما ذكركا-بثمف الدكاء كاجرة الطبيب( ضمف النفقة الكاجبة لممرأة ألنو 

ىناؾ أشياء تعرض لئلنساف، كىي عند  كانما يحتاج اليو لعارض. كلكف لماذا ال يقاؿ: اف
  .(ٔ)"عركضيا يجب اف نقـك بيا

ألف التداكؼ كاجرة التطبيب إلصبلح كحفع أصل الجسـ، فبل يجب عمى مستحق المنفعة،  .ٖ
 .(ٕ)كعمارة ما يقع مف الدار المستأجرة، فيي ال تجب عمى المستأجر بل عمى المالؾ

 كاجيب:     
 المستأجرة ال يصح مف كجكه: باف تشبيو الزكجة بالدار      

الكجو االكؿ: ألنو يتنافى مع تكريـ االسبلـ لممرأة فيي شقيقة الرجل، كىي انسانة مكرمة، كفي 
 اعطائيا حكـ الجماد امتياف لكرامتيا االنسانية.

الكجو الثاني: اف تشبيو المرأة بالدار المستأجرة، ثـ اسبلميا لؤلمراض دكف معالجة اك مساندة فيو 
 يث ىث نث ُّٱٱالشرعية كقكلو تعالى: ؼ مع معاني المكدة كالرحمة الكاردة في النصكصتنا
)سكرة  َّ ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
/  (.ٕٔالرـك

الكجو الثالث: اف قياس المرأة عمى البيت المستأجر قياس مع الفارؽ فالمرأة في عقد الزكاج ليست 
 د أطراؼ العقد.بمحل لمعقد كالبيت المستاجر، بل ىي في عقد الزكاج أح

الكجو الرابع: اف المرأة إذا جعمت في عقد النكاح بمثابة البيت المستاجر، فاف النكاح في ىذه 
 . (ٖ)الحالة يصبح نكاح متعة، كىكمف االنكحة المحرمة في الشريعة اإلسبلمية 

يـ الف "ىذا قياس مع الفارؽ العظريـ زيداف ىذا القياس أيضا فقاؿ:كرد االستاذ الدكتكرعبد الك    
عبلقة الزكج بزكجتو ليست عبلقة اجارة، كانما عبلقة عقد نكاح كىي ليست مستأجرة، كانما ىي 

 ىث نث ُّٱ شريكة العمر بعقد العمر، كىي ال تشبو الدار المستأجرة كانما كما قاؿ هللا تعالى

                                                           

 ٕٗٙ/ٗمف ىدػ اإلسبلـ فتاكػ معاصرة: الدكتكر يكسف القرضاكؼ: (ٔ)
، المبدع في شرح المقنع: ابف ٓ٘/ٜ، ركضة الطالبيف: لمنككؼ:ٜٜٔ/ٛينظر: المغني البف قدامة:  (ٕ)

، كشاؼ القناع ٖٔٗ/ٖ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: الخطيب الشربيني: ٘ٗٔ/ٚمفمح:
 .ٖٙٗ/٘قناع: البيكتي:عف متف اإل

 ٗٚٔ -ٖٚٔينظر: االحكاـ المتصمة بالعقـ كاالنجاب كمنع الحمل: الدكتكرة سارة الياجرؼ:/  (ٖ)



 108  
 

        أ.م.د. إدريس عمر دمحم         مجمة العموم اإلسالمية                               نفقة عالج الزوجة 
 (8( السنة )63العدد )              دراسة فقيية مقارنة

                          

)سكرة  َّ ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
/ زكج الى معالجة زكجتو بعرضيا عمى الطبيب (. كمف مظاىر المكدة كالرحمة اف يسارع الٕٔالرـك

كمما كاف ذلؾ ضركريا ليا كشراء االدكية ليا. كليس مف المكدة كالرحمة اف يتركيا تتمكػ كتئف مف 
 .  (ٔ)حتاجة الى ذلؾ كىك قادر عمى ذلؾ"المرض دكف اسعافيا بعرضيا عمى الطبيب كىي م

إصبلح اف ىذا القياس فيو نظر؛ الف:"  ككذلؾ بيف الدكتكر عبد الرحمف بف حسف النفيسة    
الجسد فيو حفع لمنفس كىذا الحفع مف الضركرات الشرعية، كليس ىناؾ أقرب لمزكجة مف زكجيا 
حاؿ مرضيا؛ ألف في حفع نفسيا منفعة لو فيما ىك كاجب لو بحكـ عبلقتيما الزكجية كالغـر 

يحتاج إليو مف إرضاع كتربية، فقياس بالغنـ، ناىيؾ لما في حفع نفسيا مف منفعة كحفع لكلده فيما 
مرضيا عمى ما يقع مف الدار المستأجرة قياس يتعارض مع حفع نفسيا، كىك أيضا  قياس ال يتفق 

 .(.ٕ)"مع كاقع حالنا في ىذا العصر بل مع أسس العبلقة الزكجية
لحفع  اف نفقة الطعاـ كالشراب تعتبر سببا ىذا القياس يعارضو قياس اخر كىك:عمى اف       

النفس كصكنيا مف اليبلؾ جكعا فكذلؾ نفقة االدكية، كاجرة الطبيب تعتبر سببا إلدامة الحياة، 
 (.ٖ) فأشبيت نفقة الحياة

يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الصابكني:" كال شؾ اف تعدادا نكاع النفقة الزكجية يتناسب مع حاجة     
سكرة )َّجخمخ مح جح مج حج مث ٱُّٱٱالزكجة، كيتفق مع مدلكؿ قكلو تعالى:

كالف ضركرة العبلج أكبر مف ضركرة الطعاـ كالشراب كالزينة التي فرضكىا لمزكج ... (ٖٖٕالبقرة: 
عمى زكجتو، بل نستطيع اف نفيـ مف قكلو تعالى باآلية المذككرة، انو إذا كاف تقديـ الطعاـ كالكسكة 

 .  (ٗ)يب كالكالدة"نفقات العبلج كالتطبكاجبا عمى الزكج نحك زكجتو، فأكلى اف تجب عميو 
كاستدؿ بعضيـ بالقياس أيضا: عمى االجير فمف استأجر أجيرا  لعمل فمرض األجير، فميس   .ٗ

  مف حق األجير أف يطالب بعبلجو.

                                                           

 ٘ٛٔ/ٚالمفصل: (ٔ)
)حكـ ما إذا كاف عبلج الزكجة المريضة يجب عمى ينظر: فتكػ الدكتكر عبد الرجمف بف حسف النفيسة في  (ٕ)

 الممتقى الفقيي،  زكجيا( في
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725  

 ٗٚٔاالحكاـ المتصمة بالعقـ كاالنجاب كمنع الحمل:/ ٘ٛٔ/ٚالمفصل:ينظر:  (ٖ)
ة بالعقـ كاالنجاب كمنع الحمل نقبل عف االحكاـ المتصم ٖٖٓ/ٔشرح االحكاؿ الشخصية السكرؼ: لمصابكني (ٗ)

 ٚٔفي الفقو: د. سارة الياجرؼ:/

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725
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ف كانت في بعض القكانيف كاألعراؼ ُتمـز رب العمل بمداكاة األجير، كلكف ىذا ليس لو أصل      كا 
قكـ ببناء أك أف يقكـ بعمل كيأخذ أجره، أما أف أكمف في الشرع، فاألجير بيني كبينو عقد أف ي

  .(ٔ)فيذا ليس لو أصل شرعي يدؿ عميو، كىذا ىك المعركؼ عند العمماء ،بعبلجو كدكائو
كىذا ايضا قياس مع الفارؽ، كيمكف معرفو جكابو مف خبلؿ االجابة التي ذكرناىا عمى القياس     

 السابق. كلزيادة البياف في رده اقكؿ:
اليمكف تشبيو العبلقة الزكجية بعبلقة رب العمل مع اجيره؛ الف مف يستأجر شخصا لعمل ما     

ال يككف ممزما بأجكر نفقتو مف طعاـ كشراب ككسكة اال إذا تـ االتفاؽ معو عمى ذلؾ بمكجب 
تجب نفقة ىذه األمكر لمزكجة بنفس الزكاج دكف الحاجة الى النص عمييا في العقد،  العقد، بينما

لحفظيا مف الجكع ا داـ الشارع الحكيـ قد اثبت ليا نفقة ىذه األشياء بمكجب عقد النكاح كم
 كاليبلؾ، فكذلؾ ينبغي اف تككف ليا نفقة االدكية كاجرة الطبيب كاجبة لنفس الغرض ايضا.

بعض القكانيف كاألعراؼ ُتمـز رب العمل بمداكاة األجير، كلكف ىذا ليس لو أصل :" اما قكلو اف    
 ي الشرع...الخ" ف

فأقكؿ: النفقة الزكجية ليا أصل ثابت في الشرع فقد أثبتيا الشرع لمزكجة عمى زكجيا فكيف      
 يصح مقارنة ما ليس لو أصل شرعي بما لو أصل!؟

 كماداـ أصل النفقة قد ثبت شرعا، يبقى ثبكت مشمكالتيا كانكاعيا خاضع لمعرؼ أك القياس.     
 تنا ىذه عمى اف نفقة عبلج الزكج كاجبة عمى زكجيا كما تقدـ ذلؾ.كىما يدالف في مسأل    
 .(ٕ) الف الدكاء يراد منو حفع أصل الحياة، كذلؾ عمى الزكجة نفسيا كليس عمى الزكج .٘

 كيمكف اف يجاب عف ىذا:    
كاؼ ضرر اشد عمى الزكجة مف  ،باف النفقة انما شرعت لمنفعة المنفق عميو كدفع الضررعنو     
كما  ،قد يككف سببيا كثرة اشتغاليا في بيتيا، اك بسبب الحمل كالكالدةامراض تعاني منيا  كجكد 

اف ىذا المرض ربما كاف سببا لزىد الزكج فييا، كخصكصا إذا تعذر معو قياميا بحقو كاالستمتاع 
ذا ثبت تضررىا بذلؾ، فإف الضرر يزاؿ كما ىك معمكـ كمقرر في الشريعة، كدفع ىكذا ضرربيا   كا 

ألنو كما  ؛يككف بتكفيرالمستمزمات المطمكبة مف دكاء كعبلج كليس بإحضار الطعاـ كالشراب فحسب
يراد مف الدكاء حفع أصل الحياة يراد منو أيضا استمرار ىذا األصل مع الصحة كالعافية بحيث 

زكج التنغصو العمل كاالمراض التي بكجكدىا قد تتحكؿ حياة الزكج الى شقاء كجحيـ يتمنى معو ال
 انتياء ىذه الحياة الزكجية في أقرب فرصة.

                                                           

 ٖٖ٘/٘شرح زاد المستقنع: دمحم بف دمحم المختار الشنقيطي:ينظر:  (ٔ)
  7/194نهاية المحتاج: للرملي: ينظر:  (9)
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قاؿ الشككاني: "كأما إيجاب الدكاء فكجيو أف كجكب النفقة عميو ىي لحفع صحتيا كالدكاء مف     
 .(ٔ)جممة ما يحفع بو صحتيا"

قاؿ الدكتكر يكسف القرضاكؼ: "...كمف ذلؾ: ما قرره الفقياء حكؿ دخكؿ المداكاة كالعبلج في     
مرأة( الكاجبة عمى الزكج، كالتي ينبغي أف تدخل ضمف المعاشرة بالمعركؼ، التي أمر بيا )نفقو ال

 .(ٜٔ:سكرة النساء) َّ خصمص حص ُّٱ القرآف في قكلو تعالى:
كليس مف المعركؼ أف يراىا الزكج تتمكػ أمامو مف األلـ، لكجع في الكمية اك المثانة أك     

أك يعرضيا عمى الطبيب الذؼ يشخِّص الداء كيصف  الضرس، كال ُيحضر ليا الدكاء البلـز ليا،
 .الدكاء
 كىذا يتنافى مع ما شرعو اإلسبلـ مف الرحمة بالضعفاء، كالمريض منيـ: "الراحمكف يرحميـ     

بل ىذا يتفق مع القسكة التي ذَـّ هللا  .(ٕ)"مف في األرض يرحمكـ مف في السما الرحمف، ارحمكا
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱإسرائيل: أصحابيا، كما قاؿ مخاطب ا بني

  َّهئجب مئ خئ حئ جئ ىيييُّٱٱ(ٗٚ)سكرة البقرة: َّريزي ٰى
 . (ٖٔ)سكرة المائدة: 

ثـ ىناؾ قاعدة فقيية متَّفق عمييا، كىي: ال ضرر كال ضرار. كىي قاعدة قطعية عامة، مقتبسة     
مف نص حديث نبكؼ، كىي كذلؾ مقتبسة مف جممة آيات صريحة مف القرآف في منع الضرر 

 .الضرارك 
كمنيا أخذت قكاعد فرعية، مثل قاعدة: الضرر يزاؿ بقدر اإلمكاف. كال ريب أف المرض ضرر     

ذا كاف عبلجو معركفا ا إذا كاف مؤِلم ا لصاحبو، كا   ( ٖ)..."بصاحبو، كخصكص 
  .(ٗ) أدـككما ال تجب الفاكية لغير  .ٙ
كف تركيا كاالستغناء عنيا دكف اف كييدك لي: اف ىذا القياس بعيد كفيو نظر؛ الف الفاكية يم     

 يككف ليا ضرر، اكاثر سمبي عمى صحة الشخص.
اما العبلج كالدكاء كخصكصا في بعض االمراض الطارئة كالخطيرة التي تحتاج الى معالجات 

الف تركيا يكدؼ بحياة االنساف الى المكت، كاليبلؾ، اك يتسبب في مضاعفات كبيرة  سريعة؛

                                                           

  ٓٙٗ، ٛ٘ٗ/ٔالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار: الشككاني: (ٔ)
قاؿ عنو: حسف صحيح. ينظر: الجامع الصحيح سنف الترمذؼ: رقـ الحديث اخرجو الترمذؼ في سننو، ك  (ٕ)

(ٜٕٔٗ:)ٗ/ٖٕٖ 
 ٖٕٙ/ٗمف ىدػ اإلسبلـ فتاكػ معاصرة: (ٖ)
 ٓٔٔ/ٓٔالفقو اإلسبلمي كأدلتو:، ٔٔ٘/ٕالشرح الكبير: لمشيخ الدردير: ينظر: (ٗ)
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و، اك سبلمة أعضائو كبدنو. كالصحيح اف يككف ذلؾ كاجبا قياسا كخطيرة عمى صحتو كحيات
 عمى ايجابيـ الفاكية إذا كانت آلدـ بجامع الحاجة، كالضركرة فييما.

 .(ٔ)ألف ذلؾ ليس مف حاجتيا الضركرية المعتادة" .ٚ
 كيجاب عف ىذا:    

الخطيرة كالميمكة  بانو ال يسّمـ بأف الدكاء ليس حاجة ضركرية معتادة السيما في األمراض      
فيك أكثر حاجة كضركرة مف الطعاـ كالكسكة في مثل ىذه الحاالت التي يؤدؼ ترؾ معالجتيا كما 

 األعضاء. الى المكت كاليبلؾ اك تمف البدف اك أسمفنا
ا إذا كاف لو كجو في الماضي البعيد كالطب بدائي كنتائجو مكضع شؾ فانو ال يصح اف كىذ"    

ضر الذؼ صار فيو الطب يقينا اك قريبا مف اليقيف كأصبح التداكؼ فيو يقاؿ في عصرنا الحا
جة الزكجة الى الدكاء كالطبيب ال تقل عف حاجتيا الى ضركريا بمنزلة الطعاـ كالكسكة ... فحا
 .(ٕ)الطعاـ كالكسكة كالمسكف كالخدمة ... " 

لماضي حاجة أساسية، فبل قاؿ الدكتكر كىبو الزحيمي: "كيظير لدؼ أف المداكاة لـ تكف في ا    
يحتاج اإلنساف غالبا  إلى العبلج؛ ألنو يمتـز قكاعد الصحة كالكقاية، فاجتياد الفقياء مبني عمى 
عرؼ قائـ في عصرىـ. أما اآلف فقد أصبحت الحاجة إلى العبلج كالحاجة إلى الطعاـ كالغذاء، بل 

 . (ٖ) أىـ؛ ألف المريض يفضل غالبا  ما يتداكػ بو عمى كل شيء..."
فذلؾ ال يمنع ايضا مف  ليس مف حاجات الزكجة الضركرية المعتادةلكسممنا: اف الدكاء عمى اننا 

 الخادـ،القكؿ بالكجكب فقد بينا فيما سبق اف الفقياء االربعة: اكجبكا لمزكجة عمى الزكج نفقة 
 كادكات التنظيف مع اف ذلؾ اقل ضركرة كحاجة مف الدكاء.

 ادلة المذىب الثاني
 استدؿ ألصحاب ىذا المذىب القائميف بكجكب نفقة عبلج الزكجة عمى زكجيا بمايمي:    
 .(ٖٖٕالبقرة: )سكرةَّجخمخ مح جح مج حج مثُّٱ:قكلو تعالىب .ٔ

 كجو الداللة:        
إف ىذا نص في نكع مف أنكاع النفقات، أف الكاجب عمى مف عميو النفقة رزؽ مف عميو انفاقو،     

 .ايضاثمف الدكاء كالرزؽ يشمل أجرة العبلج ك 

                                                           

 ٕٔٔ/ٚالنجدؼ:حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمف بف دمحم الحنبمي  (ٔ)
 .ٖٖٓ -ٜٕٖاحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسبلمية: د. سعد العنزؼ:/ (ٕ)
 ٓٔٔ/ٓٔالفقو اإلسبلمي كادلتو: (ٖ)
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صيغة عامة ألنيا مصدر مضاؼ كىي مف صيغ العمكـ كاختصاصو ببعض  َّ ِرْزُقُيفَّ ُّ فقكلو:
 .(ٔ) المستحقيف لمنفقة ال يمنع مف اإللحاؽ

 (ٜٔ:سكرة النساء) َّ خصمص حص ُّٱبعمـك قكلو تعالى  .ٕ
 كجو الداللة:       

 (ٜٔ:نساءسكرة ال) َّ خصمص حص ُّٱ قاؿ اإلماـ القرطبي: "قكلو تعالى:   
زكجا  كاف أك  -أؼ عمى ما أمر هللا بو مف حسف المعاشرة، كالخطاب لمجميع إذ لكل أحد ِعْشَرٌة 

كذلؾ  َّ َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُركؼٍ  ُّٱكىك مثل قكلو تعالى: األزكاج، كلكف المراد بيذا األمر في األغمب -كليا  
كأف يككف منطمقا  في القكؿ ال  ،بتكفية حقيا مف المير كالنفقة،  كأال يعبس في كجييا بغير ذن

كال غميظا ، كال مظيرا  ميبل  إلى غيرىا، كالعشرة: المخالطة كالممازجة ... فأمر هللا سبحانو  ،فظا  
 بحسف صحبة النساء إذا عقدكا عمييف لتككف أدمة ما بينيـ كصحبتيـ عمى الكماؿ فإنو أىدأ لمنفس 

 .(ٕ)كأىنأ لمعيش كىذا كاجب عمى الزكج..." 
كالتي مف بينيا تقديـ  فقد أمرت اآلية بمعاشرة الزكجات بالمعركؼ فيككف عاما في كل معركؼ    

 نفقة الدكاء كالطبيب عند الحاجة الييا في المرض.
 كلكف قد يرد عمى ىذا االستدالؿ:    
فييا أنيا  اذ غاية ما ،ج بنفقة العبلج كالدكاء لمزكجةأف اآلية الكريمة غير صريحة في إلزاـ الزك     

 أمرت باحساف صحبتيا كمعاشرتيا، كىذه حاصمة بدكف ىذه النفقة.
 :كيمكف االجابة

اف ىذا االيراد غير مقبكؿ؛ لككنو يتنافى مع ركح النص القرآني؛ اذ ليس مف المعاشرة     
بالمعركؼ االنتفاع منيا، كاالستمتاع بيا في قكتيا كصحتيا ثـ تركيا كارجاعيا الى اىميا عند 

 ابتيا بالمرض.اص
كأما المعقكؿ فإف عدـ حسف المعاشرة يقتضي عقبل  قاؿ الدكتكر عبد الرحمف بف حسف النفيسة:"

الشقاؽ، كانعداـ السكينة، كسكء العبلقة كما يفضي إليو ذلؾ مف العداكة، كانعكاس ذلؾ كمَّو عمى 
يف ككلدىما... فما دامت الكلد، كىذا ليس مف حكمة الزكاج الذؼ أراده هللا سكينة كطمأنينة لمزكج

ىذه مقاصد الشريعة مف الزكاج حسا  كمعنى فيل يككف مف حسف المعاشرة كالمحبة أف يرػ الزكج 
زكجتو مريضة في بيتو كتحت طاعتو كيمتنع عف مداكاتيا؟، إف عبلج المرض قد تككف في حاالت 

                                                           

 ٕٖٔ /ٕينظر الركضة الندية: دمحم صديق خاف الِقنَّكجي: (ٔ)
 ٜٚ/ ٘الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي(: القرطبي:  (ٕ)
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و قد ال يستطيع الصبر معينة أىـ مف الطعاـ، فقد يصبر الجائع عف الطعاـ فترة مف الكقت كلكن
 .(ٔ) عمى المرض، كعندئذ ال يككف لمطعاـ معنى في حاؿ المرض..."

لما شكت لو شح زكجيا كعدـ كفايتو ليا  -بارشاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليند بنت عتبة زكجة ابي سفياف  .ٖ
  كالمفع–خرجو البخارؼ حيث قاؿ ليا ))ُخِذؼ َما َيْكِفيِؾ َكَكَلَدِؾ، ِباْلَمْعُركِؼ(( ا -مف النفقة 

  .(ٕ)كمسمـ -لو
 كجو الداللة:

 ظاىر الحديث فيو أمر بأخذ الكفاية بمفع عاـ، كمف كفايتيا: القياـ بعبلجيا. 
فإف نفقة الدكاء داخمة تحت عمكـ قكلو:)ما يكفيؾ( ىذه الصيغة عامة باعتبار لفع "ما ". كذلؾ 

حتاج إليو، فيدخل تحتو الفضبلت غير مختص بمجرد الطعاـ كالشراب، بل يعـ جميع ما ي
التي قد صارت باالستمرار عمييا مألكفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتيا، أك التضجر، أك 

 .(ٖ) التكدر، كيختمف ذلؾ باألشخاص كاألزمنة، كاألمكنة، كاألحكاؿ كيدخل فيو األدكية كنحكىا
كجب الرجكع الى العرؼ،  الف األدلة التي اكجبت النفقة الزكجية جاءت مطمقة كلـ تفصل لذا .ٗ

 .(ٗ)ذلؾكاىل العرؼ ينكركف عمى الزكج الممتنع مف عبلج زكجتو مع قدرتو عمى 
 ولقائل ان يعترض عمى ىذا االستدالل ويقول:

اف ىذا االستدالؿ بيذه الطريقة غير مقبكؿ؛ كذلؾ الف ىذه األدلة لـ تأت مطمقة بل قد بينت    
 كالكسكة، الرزؽ،يث جاء ذكر النفقة فييا محصكرا في بعض ما ىك مطمكب مف انكاع النفقة ح

 كالسكف. كقد تقدمت النصكص المكضحة لذلؾ في الفقرة األكلى مف ادلة المذىب األكؿ.
 ولإلجابة عن ىذا االعتراض أقول:   
اف األدلة كاف ذكرت بعضا مف أنكاع النفقات المطمكبة كالطعاـ، كالكسكة، كالمسكف اال اف ىذا     
ني اف غيرىا مف األمكر الميمة كالضركرية التي تحتاجيا الزكجة غير كاجبة، كلممزيد مف ال يع

                                                           

)حكـ ما إذا كاف عبلج الزكجة المريضة يجب عمى بف حسف النفيسة في  ينظر: فتكػ الدكتكر عبد الرجمف (ٔ)
 في الممتقى الفقيي: زكجيا( 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725  

، الجامع ٕٕٙٙ /ٙ(:ٛ٘ٚٙحيح البخارؼ(: رقـ الحديث )ينظر: الجامع الصحيح المختصر المسمى )ص (ٕ)
 ٜٕٔ/٘(:ٗٚ٘ٗالصحيح المسمى )صحيح مسمـ(: رقـ الحديث )

 ٕٖٔ /ٕينظر الركضة الندية: دمحم صديق خاف الِقنَّكجي: (ٖ)
 نقبل: عف نفقة الزكجة في الفقو اإلسبلمي: بحثٕٔ٘ينظر: الفقو المقارف: األحكاؿ الشخصية: أبك العينيف:/ (ٗ)

تكميمي لمتطمبات درجة الماجستير: الطالب جاسر جكدة عمي العاصي، كمية الشرية كالقانكف بالجامعة 
 ٜٔٔـ/ٕٚٓٓ-ق ٕٛٗٔاإلسبلمية غزة: 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725
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التفصيل الذؼ تقدـ في مناقشتنا لمدليل األكؿ مف ادلة المذىب  االيضاح حكؿ ىذا الجكاب يراجع
 السابق. 

يا مع نسائو إذا مرضت إحداىف، فقد ركت عائشة رضي هللا عن بما كاف يقكـ بو رسكؿ هللا  .٘
)الميـ رب الناس أذىب الباس، )كاف يعكد بعض أىمو، يمسح بيده اليمنى كيقكؿ: :أف النبي 

 .(ٔ) اشفو كأنت الشافي الشفاء إال شفاؤؾ شفاء ال يغادر سقما (( اخرجو البخارؼ 
تغيب عثماف عف بدر، فإنو  إنما :((كأيضا  أخرج البخارؼ عف ابف عمر رضي هللا عنيما قاؿ     

إف لؾ أجر رجل ممف شيد بدرا   :و بنت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككانت مريضة، فقاؿ النبي كانت تحت
 .(ٕ)))كسيمو

كأنو  زكجاتيـ،فثبت بيذا: أف تمريض الزكج زكجتو ىك عمل رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كدأب الصحابة مع     
 .(ٖ)يتقدـ سائر ما تحتاجو الزكجة في غير حاؿ مرضيا

 األصمية تجب نفقة عبلج كلده ألف نفقتو سا  عمى نفقة الكالد عمى كلده. فكما أف الكالد تمزموقيا .ٙ
 .(ٗ)عميو باتفاؽ الفقياء

قاؿ ابف المنذر: "كأجمع كل مف نحفع عنو مف أىل العمـ عمى أف عمى المرء نفقة أكالده     
  .(٘) األطفاؿ الذيف ال ماؿ ليـ"

 .(ٙ)ألف نفقتيا األصمية كاجبة عميو عبلج زكجتو فكذلؾ تمـز الزكَج نفقةُ     
 ىذا االستدالؿ مف كجييف: كقد نكقش     

تجب عمى سبيل المعاكضة فقدمت عمى االكؿ: بأف النفقتيف مختمفتاف، فنفقة الزكج عمى زكجتو 
 فإف الزكج تمزمو نفقة زكجتو ىذا؛؛ كألجل نفقة الكلد التي تجب عمى سبيل المكاساة كسد الحاجة

 تمزمو نفقة كلده اف كاف الكلد غنيا. كأما الكالد فبل كلك كانت غنية،

                                                           

 ٕٛٙٔ /٘(:ٔٔٗ٘ينظر: الجامع الصحيح المختصر: البخارؼ، رقـ الحديث ) (ٔ)
 .ٜٖٔٔ/ ٖ(: ٕٜٕٙينظر: المصدر السابق، رقـ الحديث ) (ٕ)
 عمى ىذا المكضكع األصمي مكقع الشبكة الفقيية، ينظر:   (ٖ)

  http://www.feqhweb.com/vb/t13394.html#ixzz4qHcyhbWq الرابط:     
، مكاىب ٖ٘ٗ/ٛييتمي:تحفة المحتاج في شرح المنياج: البف حجر ال ،ٗٙ/ ٖتبييف الحقائق: ينظر:  (ٗ)

، ٛٚ/ٔٗ، المكسكعة الفقيية:ٕٕٙ/ٔالركض المربع شرح زاد المستقنع: البيكتى: ،ٕٔٔ -ٕٓٔ/ ٗالجميل:
 .ٓٔٔ/ٓٔالفقو االسبلمي كادلتو:

 ٚٙٔ/٘:اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء(٘)
عبدهللا بف  مدكنات نفقة عبلج الزكجة. بحث فقيي )مختصر(: ،ٓٔٔ/ٓٔينظر: الفقو االسبلمي كادلتو: (ٙ)

 /عضك ىيئة التدريس بكمية الشريعة بالرياض التميميعبدالعزيز 
https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422  

http://www.feqhweb.com/vb/t13394.html#ixzz4qHcyhbWq
http://attamiminet.blogspot.com/
http://attamiminet.blogspot.com/
http://attamiminet.blogspot.com/
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الزكجة، فيك تمزمو نفقة كالده المعسر إف كاف مكسرا ، كالزكجة ال  ي: أف الكلد يختمف عفالثان
 .(ٔ)كلك كانت مكسرة تمزميا نفقة زكجيا
 واجيب عن ىذا:

قدمة عمى نفقتو حتى عند اإلعسار. فإف نفقتيا م بأف الزكجة أكلى مف الكلد، أال ترػ أف     
لمغذاء كالدكاء؛ فإف نفقة الزكجة أكجب كأكلى أف تككف  شاممة -مع تأخرىا –كانت نفقة الكلد 

 .(ٕ) كأف الزكجة محبكسة لحق الزكج، كليس الكلد كذلؾ شاممة لمغذاء كالدكاء. خاصة
يـ قد سكػ بيف نفقتيا، كنفقة الكلد كمما يعضد قياس نفقة الزكجة عمى نفقة الكلد: اف الشارع الحك

 في الكفاية، كما في حديث ىند السابق.
 كقد قاـ اجماع العمماء عمى: أف نفقة الكلد غير مقدرة، ككذلؾ نفقتيا ايضا مما يدؿ عمى    

 .(ٖ)جرياف النفقتيف عمى مجرػ كاحد
 .(ٗ)أف الدكاء لحفع الركح فأشبو النفقة  .ٚ
  . (٘) حفع صحتيا كالدكاء مف جممة ما يحفع بو صحتياالف كجكب النفقة عميو ىي ل .ٛ
بل  -فقد اتفاؽ االئمة األربعة كجكب نفقة أدكات التنظيف، كنفقة الخادـ لمزكجة،  قياسا عمى .ٜ

أدكات التنظيف، كنفقة  كجكب نفقةعمى -(ٙ) نقل البعض اتفاؽ الفقياء كاجماعيـ كما تقدـ
 ج الزكجة؛ ألنيا أكثر ضركرة كحاجة منيما. عمى الزكج فتقاس عمييما نفقات عبل الخادـ

 الترجيح في المسألة:  
لي: أف االدلة التي احتج بيا اصحاب المذىب الثاني  د ىذا العرض المفصل لممسالة يبدكبع     

الة اقكػ كاظير مف ادلة المذىب االكؿ التي لـ تسمـ في مجمميا مف االيراد كاالعتراض، كالمس
االقيسة لـ تسمـ أيضا مف االيراد كاالعتراض، فمـ يبقى في المسالة اال ك  .ليس فييا نصكص قاطعة

                                                           

-ٖ٘ٗ/ٛج:تحفة المحتاج في شرح المنيا، ٕٓٚ/ ٜينظر: المصدر االخير نفسو. كينظر ايضا: المغني: (ٔ)
 .ٜٚ/ٔٗ، المكسكعة الفقيية:ٖٙٗ

عضك ىيئة التدريس  التميميعبدهللا بف عبدالعزيز  مدكنات نفقة عبلج الزكجة. بحث )مختصر(:ينظر:  (ٕ)
احكاـ  ، https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422/بكمية الشريعة بالرياض

 ٕٗٔ -ٕٕٔاألحكاؿ الشخصة في الشريعة اإلسبلمية: عبد الكىاب الخبلؼ:/
 ٕٛٗالتجريد لمقدكرؼ: أحمد بف دمحم بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرؼ )المتكفى: ينظر:  (ٖ)

الدراسات الفقيية كاالقتصادية، أ. د دمحم أحمد سراج ... أ. د عمي جمعة دمحم، الناشر:  ىػ(، المحقق: مركز
 ٕٖٛ٘/ٓٔـ:  ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –دار السبلـ 

 ٕٖٔ /ٕينظر الركضة الندية: دمحم صديق خاف الِقنَّكجي: (ٗ)
 ٓٙٗ، ٛ٘ٗ/ٔ:السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار: الشككاني (٘)
 تقدـ ذلؾ عند مناقشة الدليل األكؿ مف ادلة المذىب األكؿ . (ٙ)

http://attamiminet.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422
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يتكافق تماما مع ما قالو اصحب المذىب الثاني؛ الف نفقات الدكاء كالعبلج العرؼ، كىك في زماننا 
في عرفنا كزماننا الحالي قد اصبحت مف ضركرات الحياة التي ال يمكف االستغناء عنيا. 

طكر اليائل كالكبير لفائدة االدكية كالتشخيص كالمعالجة المتناىية في دقتيا كخصكصا بعد ىذا الت
. كمما يساعد عمى ترجيح المذىب الثاني، أف االنفاؽ عمى معالجة  كنتائجيا في عالـ الطب اليـك

المقاصد التي  يؤدؼ الى تحقيق مقصد ميـ مفكما انو  ،الزكجة يعد مف تماـ معاشرتيا بالمعركؼ
كاالستقرار  النفسي، السكفكتحقيق  المكدة كالرحمة، اال كىك حصكؿع النكاح؛ مف اجميا شر 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثٱُّٱعنو القراف: كماعبر بيف الزكجيفالعاطفي 
 (.12)سورة الروم:َّمن ممرنزن ام ىليل مل يك ىك مك لك

بينما يؤدؼ ترؾ المعالجة الى انقبلب الحياة الزكجية الى عكس مايراد منيا، حيث اضمحبلؿ ىذه 
 .عاني، كتمزيق رابطة الحياة االسرية، كتقطيع اكاصرىا القكية. كهللا اعمـالم

 الفقياء المتقدميف كالمعاصريف في حكـ نفقة عبلج الزكج. بيف تكجيو االختبلؼ :المبحث الثالث
كبيف اف الراجح فييا ىك راؼ مف قاؿ  ،دلتيـ في المبحث السابقاراء الفقياء كابعد اف ناقشنا      

لؾ عمى الزكج نكد اف نكجو حقيقة االختبلؼ في المسالة كنبيف ىنا اف االخذ بيذا الراؼ بكجكب ذ
الف القكؿ بكجكب نفقة  ؛ال يعني مخالفة مذاىب االئمة األربعة المعتمدة كالخركج عمييا كذلؾ

ليست مف المسائل المتفق عمييا بيف الفقياء المتقدميف، فقد قاؿ بو بعض العبلج عمى الزكجة  
بل قكليـ  ،كىكقكؿ الزيدية أيضا، كما اف مثل ىذه المسائل ليس فييا نص قطعياء المالكية،  فقي
أك كاليـ قد تككف مبنية عمى اعراؼ،كنصكص الفقياء كاقنابع مف اجتياد مبني عمى العرؼ،  ىنا

 المصالح فينبغي اف يتغير الحكـ ا تغيرت ىذه االعرؼ أك تبدلت تمؾفاذ ،مصالح كانت في زمانيـ
 .تبعا لذلؾ أيضا

ال ينكر تغير األحكاـ بتغير القكاعد الفقيية المقررة لدينا في الشريعة االسبلمية قاعدة: )اذ مف     
  .(ٔ)(األزماف

كفي معنى ىذه القاعدة قكاعد فقيية مشابية ليا جاءت بالفاظ أخرػ تدؿ عمى المضمكف ذاتو      
 . ()تغّير الفتكػ بتغّير العادة كالعرؼ:منيا: قاعدة

 لزكـ تغير الفتكػ عند تغير العرؼ() كقاعدة 

 )العادة إذا تغّيرت أك بطمت، بطمت الفتاكػ المبنّية عمييا كحرمت الفتكػ بيا لعدـ كقاعدة:
 

                                                           

، ٖٔٔ، قكاعد الفقو: البركتي:/ٚٗ/ٔ(: ٜٖينظر: ـ درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ: عمي حيدر، المادة ) (ٔ)
 .ٖٖ/ٔمْكُسكَعة الَقكاِعُد الِفْقِييَّة: دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك:
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 .(ٔ)(مدركيا
"اّف تغّير األكضاع كاألعراؼ كاألحكاؿ الّزمنّية لو تأثير كبير في كثير مف فمفاد ىذه القكاعد:    

الجتيادّية؛ ألّف ما كاف مف األحكاـ الّشرعّية مبنّيا  عمى عرؼ الّناس كعاداتيـ، األحكاـ الّشرعّية ا
أك عمى مصمحة مف المصالح، أك كضع خاّص مف األكضاع؛ فإّف ىذه األحكاـ تككف قابمة لتغيير 

أك المصمحة، أك الكضع عف الّزمف الّسابق،  العادة،كيفّية العمل بمقتضى الحكـ بسبب اختبلؼ 
 .(ٕ)الحكـ الّثابت بالّنص فبل يقبل الّتغيير بحاؿ" أّما أصل

قاؿ االماـ القرافي رحمو هللا تعالى: "إف جميع أبكاب الفقو المحمكلة عمى العكائد، إذا تغيرت     
 .(ٖ)العادة تغيرت األحكاـ في تمؾ األبكاب"

تكػ، كاختبلفيا بحسب )في تغير الف:كقد عقد االماـ ابف القيـ رحمو هللا تعالى في اعبلمو فصبل    
تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد( كقاؿ:" إف تغيير الفتكػ بحسب األمكنة كاألحكاؿ 
ا، كقع بسبب الجيل بو غمط عظيـ عمى الشريعة، أكجب مف   كالنيات كالعكائد معنى عظيـ النفع جد 

 .(ٗ)الحرج كالمشقة كتكميف ما ال سبيل إليو"

القيـ رحمو هللا يكرد ىذا الكبلـ تحت الفتكػ يفيـ منو اف التزاـ فتكػ كاحدة مع تغير  كككف ابف    
االحكاؿ، كاالماكف، كاالزماف مع ما يمـز مف ذلؾ مف تغير االعراؼ، كتبدؿ المصالح مخالف 
لمقصكد الشرع كىك التزاـ لمحرج كالمشقة، كتكميف ماالسبيل اليو، فكاف تغيير الفتكػ بما يحقق 

 .  (٘)لشرعية كىك االمر المقصكد لمشارعصمحة االم
"كعمى ىذا أبدا تجيء الفتاكػ في طكؿ األياـ، فميما كفي ىذا يقكؿ ابف القيـ في مكضع اخر:

تجدد في العرؼ شيء فاعتبره، كميما سقط فألغو، كال تجمد عمى المنقكؿ في الكتب طكؿ 
 .(ٙ)عمرؾ...كىذا محض الفقو..."

ذا تقرر ىذا أقكؿ:  كا 
اف مسالة نفقة عبلج الزكجة مف ىذا القبيل الذؼ ينبغي اف يبلحع في تقرير حكميا اختبلؼ     

 .في المجاالت كالمستجدات الطبية المعاصرة كتطكره، كخصكصاالعصر 

                                                           

/ ٖ، الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ )مع اليكامش( القرافي: ٕٙٚ- ٕ٘ٚ/ ٛ: المصدرالسابق: ينظر (ٔ)
 .٘ٙٗ/ ٕ، كٕٖٔ

 ٓٓٔٔ/ُٛمْكُسكَعة الَقكاِعُد الِفْقِييَّة: البكرنك: (ٕ)
 ٜٕٔ/ٔينظر: اإلحكاـ في تمييز الفتاكػ عف األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ: بالقرافي: (ٖ)
 ٖٖٚ/ٗالمكقعيف:  اعبلـ (ٗ)
 ٓٔٙينظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية: د. دمحم اليكبي:/ (٘)
 ٓٚٗ/ٗاعبلـ المكقعيف: البف القيـ:  (ٙ)
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 اكمكجكد ابناء عمى ماكاف متاح العبلج  كالتداكؼ عمكماكالفقياء السابقكف انما نظركا لقضية     
دكية، كمستمزمات عبلجية تقميدية كبسيطة لمغاية، فقرركا حكميـ بناء عمى في ذلؾ الزماف مف ا

 ىذا األساس المتعارؼ عميو في عصرىـ.
 يدؿ ليذا اف أئمة الشافعية قرركا:    
استحباب التداكؼ كلـ يقكلكا بكجكبو لعدـ الجـز كالقطع بافادتو في كقتيـ، كلما ثبت لدييـ     

 بكجكبو.في الشفاء حكمكا  القطع بإفادة بعض صكر العبلج

نما لـ يجب كأكل الميتة      قاؿ االماـ الرممي رحمو هللا تعالى عند حديثو عف حكـ التداكؼ: "كا 
ساغة المقمة بالخمر لعدـ القطع بإفادتو بخبلفيما"  .(ٔ)لممضطر، كا 

قطع بإفادتو  عمى النياية:")قكلو لعدـ القطع بإفادتو( أفيـ أنو لك (ٕ)اممسىكجاء في حاشية الشبر 
 . (ٖ)"كعصب محل الفصد كجب

بينما نجد االماـ ابف حجر الييتمي رحمو هللا تعالى يصرح بكجكب عصب كربط محل الفصد     
حيث قاؿ في  لمتقيف مف نفعو، كما صرح بكجكب التداكؼ مف الجرح الذؼ يخاؼ منو التمف

خاؼ منو التمف كفارؽ كجكب نحك إذا كاف بو جرح ي -أؼ التداكؼ -بأف لنا كجيا بكجكبو  التحفة:"
 .(ٗ)إساغة ما غص بو بخمر، كربط محل الفصد لتيقف نفعو"

)قكلو لتيقف نفعو( ىذا صريح في أنو لك قطع . معمقا عمى قكؿ ابف حجر:" (٘)قاؿ الشركاني    
 .(ٙ)"بإفادة التداكؼ كجب

                                                           

 ٜٔ/ٖنياية المحتاج: الرممي:  (ٔ)
فتح بألف مقصكرة عمى كزف سكرػ مضافة الى ممس ب-عمى بف عمى: أبك الضياء نكر الديف الشبراممسى  (ٕ)

الميـ ككسر البلـ المشددة كىي قرية بمصر( الشافعى القاىرػ خاتمة المحققيف ككلى هللا تعالى محرر العمـك 
النقمية كأعمـ أىل زمانو لـ يأت مثمو فى دقة النظر كجكدة الفيـ. تكفى ليمة الخميس ثامف عشر شكاؿ سنة 

 .ٚٚٔ -ٗٚٔ/ٖ أميف الحمكؼ ا:ىػ(. ينظر: خبلصة األثر في أعياف القرف الحادؼ عشر: دمحمٚٛٓٔ)
 ٜٔ/ٖحاشية أبي الضياء الشبر اممسي عمى نياية المحتاج الرممي:  (ٖ)
 ٖٛٔ/ٖتحفة المحتاج في شرح المنياج: ال بف حجر الييتمي،: (ٗ)
جاء في مبلحق تراجـ الفقياء المكسكعة الفقيية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيت، المصدر:  (٘)

www.islam.gov.kw  لـ نجد لو ترجمة، كلو ترجمة عمى حاشية ))تحفة ٔ٘/ٔٔنقبل عف الشاممة ":
المحتاج البف حجر(( في فركع الشافعية. كفي النسخة المطبكعة مف التحفة انو ))نزيل مكة المكرمة(( 

ينقل عنو صاحب ))ترشيح المستفديف(( كثيرا. كيعمـ مف ، ك ٜٕٛٔكبآخرىا انو اتـ كتابة المذككر ىناؾ سنة 
تتبع كبلمو في التحفة انو مف تبلميذ الشيخ ابراىيـ البيجكرؼ". كقد بحث الباحث عف ترجمتو كثيرا فمـ يعثر 

 عمى شيء، كما لـ يعثر عمى الترجمة المذككرة عمى نسخة التحفة المتكافرة لدؼ.
 .ٖٛٔ/ٖاج، البف حجر الييتمي مطبكع مع التحفة بيامشو:تحفة المحتعمى  حاشية الشركاني (ٙ)

http://www.islam.gov.kw/
http://www.islam.gov.kw/
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الى: "أنو إذا عمـ الشفاء في عف االماـ البغكؼ رحمو هللا تع ايضا نقل الشركاني في حاشيتوكما     
 . (ٔ)كجبت" المداكاة
كبما اف كاقع العبلج كالفحص كالتشخيص الطبي قد اختمف كتغير في زماننا عما كاف عميو     

 في السابق بسبب ىذا التقدـ العممي الكبير كاليائل في عالـ الطب اليكـ حيث اف نتائجو كتقاريره
ض، كتشخيصيا كمعالجتيا بأحدث الكسائل كاالجيزة تتميز بالدقة العالية في كشف االمرا

أكالظف الغالب الذؼ يندر معو  ،مما يجعميا في الغالب تصل الى درجة القطع .التكنكلكجية الحديثة
حصكؿ الخطاء. كال يمكف الحد اف ينكر ماؿ لمطب في زماننا مف فائدة كبيرة، كخدمة بالغة في 

 كتيدد صحتو كحياتو. ،اذه مف االمراض التي تضرهرعاية االنساف كالعمل عمى كقايتو كانق
لذلؾ ينبغي مراعاة كمبلحظة ىذه التغيرات كالتطكرات المعاصرة في مسألتنا ىذه كغيرىا مف     

 االعرؼ كالعاداتكاختبلؼ  المسائل االخرػ التي ينبغي اف تختمف االحكاـ فييا تبعا لتغير
لعبلج مف األمراض مف جنس الضركريات التي "كفي عصرنا الحاضر صار ا.كاالحكاؿ كالمصالح

ال يكاد يستغني عنيا إنساف، كذلؾ لكثرة األمراض كتراجع المناعة كتبلحق التمكث البيئي...كمما 
يؤيد ىذا أف الفقياء الذيف لـ يمزمكا الزكج بأجرة الطبيب قالكا: "لك مرض القريب كجب أجرة الطبيب 

 ؽ مؤثر ىنا. ، فالزكجة مثمو، كال فر (ٕ)عمى قريبو"
فإف عقد النكاح في عصرنا الحاضر يقتضي إلزاـ الزكج بمعالجة زكجتو،  كتأسيسا  عمى ىذا:     
 يف ىف يث ىث ٱُّٱإذا اشترط العبلج في العقد فبل إشكاؿ في كجكبو لقكلو تعالى: فأما
 . (ٔ)سكرة المائدة: َّ ىق
ي الزماف كالمكاف، كالناس قد كأما إذا كاف العقد مطمقا  فإنو يجب تفسيره بما يتعارؼ الناس ف    

تعارفكا في زماننا ىذا عمى أف الزكج يتكفل بنفقة عبلج زكجتو، فمف تزكج امرأة عمى كتاب هللا 
تعالى كسنة رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص فمقتضى ىذه الصيغة إلزاـ الزكج بما يمزمو بو العرؼ السائد في بمده؛ ألف 

 يذا ىك مكجب العقد المطمق".الكتاب كالسنة قد أحاال عمى العرؼ، ف
: "كالمعركؼ فيما لو كليا ىك مكَجب العقد المطمق، (ٖ)تيمية رحمو هللا تعالىليذا قاؿ االماـ ابف  

فإف العقد المطمق يرجع في مكَجبو إلى العرؼ، كما يكجب العقد المطمق في البيع النقد المعركؼ، 
ال يحمل حراما  فالمسممكف عند شركطيـ؛ فإف فإف شرط أحدىما عمى صاحبو شرطا  ال يحـر حبلال  ك 

                                                           

 .ٖٛٔ/ٖاج، البف حجر الييتمي مطبكع مع التحفة بيامشو:تحفة المحتعمى  حاشية الشركاني(ٔ)
 ٖٛٔ/ ٘، كينظر مغني المحتاج:ٗٚ/ٔخبايا الزكايا: الزركشي:  (ٕ)
 ٜٔ/ٖٗمجمكع الفتاكػ: تقي الديف ابف تيمية:  (ٖ)
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لكف كبلىما مقيد بما لـ يحرمو هللا  ،مكَجبات العقكد تتمقى مف المفع تارة كمف العرؼ تارة أخرػ 
 .(ٔ)"كرسكلو فإف لكل مف العاقديف أف يكجب لآلخر عمى نفسو ما لـ يمنعو هللا مف إيجابو

قطكع بو عند جميكر العمماء أف نفقة الزكجة : "الصكاب المايضا قاؿ االماـ ابف تيميةك     
بل تختمف باختبلؼ أحكاؿ الببلد، كاألزمنة، كحاؿ  مرجعيا إلى العرؼ، كليست مقدرة بالشرع،

 كقاؿ النبي(. ٜٔ)النساء:  َّ خصمص حص ٱُّٱالزكجيف كعادتيما؛ فإف هللا تعالى قاؿ:
 .(ٗ)" (ٖ) ليف رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ(( )اؿ:)كق (ٕ)))خذؼ ما يكفيؾ ككلدؾ بالمعركؼ((ملسو هيلع هللا ىلص " 
ما يكفيؾ ككلدؾ ككذلؾ احاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث ىند السابق عمى العرؼ في قكلو:)) خذؼ     

(( كفي احالة الشارع الحكيـ عمى العرؼ يظير مدػ االرتباط بيف العرؼ، كبيف المقاصد بالمعركؼ
كتتبدؿ بتغير االزماف  ،احاؿ في االمكر التي تتغير مصمحتياالشرعية مف جية اف الشارع 

الف عرؼ الناس العاـ اكالغالب يحقق المصمحة مف ىذه  ؛كاالماكف كاالحكاؿ عمى العرؼ كذلؾ
كلككف العرؼ في الغالب انما يعبر عف امر تمس اليو حاجة المجتمع كتطمئف اليو  ،االحكاـ
ة ماىك معركؼ انست بو النفكس كعدتو مف العدؿ في فاذا حصل مف النفق ،كتأنس بو ،النفكس
 .(٘)االحكاـ

كقد قرر الفقياء اف:" كل ما كرد بو الشرع مطمقا، كال ضابط لو فيو، كال في المغة، يرجع فيو     
 .(ٙ)إلى العرؼ"

ف  -مف الفتاكػ ما يحمل طابع زمانو؛ ألف اإلنساف قاؿ الشيخ الدكتكر يكسف القرضاكؼ:"      كا 
ر مف تأثير زمانو كمكانو، إال نادر ا، كليذا قرر المحقِّقكف مف  -ف الفقياءكاف م ال يستطيع أف يتحرَّ

عممائنا: أف الفتكػ تتغير بتغير الزماف كالمكاف كالعرؼ كالحاؿ. كىك ما يمحظو كل دارس لمفقو 
مى كجكب نفقة عالنص  عدـأف السبب البعيد الذؼ دعا الفقياء الى التغير فيو... كاعتقد  كأثر ىذا

 ىك انيـ لـ يكجبكا عمى الشخص اف يداكؼ نفسو، بل اعتبركا التداكؼ مف  العبلج كالدكاء لمزكجة

                                                           

بيع األكؿ ر  ٙٔنفقة الزكجة في العصر الحاضر )بحث فقيي مقارف(: د. خالد بف عبد هللا المزيني ) (ٔ)
 : http://almoslim.net/node/274507                   مكقع المسمـ عمى ىذا الرابط: ىػ(ٖٛٗٔ

 سبق تخريجو في ادلة المذىب الثاني. (ٕ)
الجامع الصحيح ينظر:  مسمـ بمفع: ))كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ((. كىذا حديث اخرجو (ٖ)

 .ٜٖٓ/ٗ(:ٜٖٓٓالمسمى صحيح مسمـ: باب )حجة النبى ملسو هيلع هللا ىلص( رقـ الحديث)
 ٖٛ/ٖٗمجمكع الفتاكػ: البف تيمية:  (ٗ)
 ٛٓٙينظر: مقاصد الشريعة كعبلقتيا باألدلة الشرعية: د. دمحم اليكبي:/ (٘)
، األشباه كالنظائر: ٜٖٔ/ٕينظر: المنثكر في القكاعد الفقيية: أبك عبد هللا بدر الديف الزركشي: (ٙ)

 .ٜٛالسيكطي:/

http://almoslim.net/node/274507
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  . (ٔ)جممة المباحات، كقد ركػ عف االماـ احمد: اف ترؾ الدكاء أفضل
كفي باب مف أبكاب التككل في )االحياء( رد االماـ الغزالي عمى مف قاؿ: ترؾ التداكؼ أفضل      
ذا كاف التداكؼ اليجب عمى المرء في شاف نفسو، فكيف يجب عميو مداكاة (ٕ)كل حاؿفي  ، كا 

غيره؟! كقد كاف الطب في ذلؾ الكقت عمما تخمينيا في الغالب في تشخيصو كفي كصفو لمدكاء 
بخبلؼ الحاؿ في عصرنا بعد تقدـ الطب تقدما ىائبل، كتقدمت الصيدلة كعمـ االدكية، كأصبح 

يسيل معرفتو، كيسيل كصف عبلجو، فكيف ندع المريض امامنا يتكجع مما بو مف أكثر االمراض 
 يب ىب نب  زبمب رب يئ ٱُّٱاكصاب كآالـ كالنزيمو عنو؟ كهللا تعالى يقكؿ:

   )سكرة النساء:(.َّ مت زت رت

بسبب  كىناؾ أشياء ال يمكف القكؿ االبعبلجيا مثل الكسكر كالجراحات التي تصيب االنساف    
 .(ٖ)لقكؿ بكجكب عبلجيا. كىذا معركؼ بالفطرة كالممارسة"كاخر ال مفر مف ا

قكؿ الدكتكر كىبو الزحيمي: "كيظير لدؼ أف المداكاة لـ تكف في الماضي حاجة  كتقدـ معنا
أساسية، فبل يحتاج اإلنساف غالبا  إلى العبلج؛ ألنو يمتـز قكاعد الصحة كالكقاية، فاجتياد الفقياء 

 أما اآلف فقد أصبحت الحاجة إلى العبلج كالحاجة إلى الطعاـ مبني عمى عرؼ قائـ في عصرىـ.
 .(ٗ) كالغذاء، بل أىـ؛ ألف المريض يفضل غالبا  ما يتداكػ بو عمى كل شيء..."

كارػ مف المناسب اف اختـ ىذا المبحث بكبلـ لصاحب كتاب الحقكؽ المادية لمزكجة حيث فيو     
يا عف اىل العمـ مع زيادة في االيضاح كالبياف لتكجيو تأكيد لما جاء في ىذه النصكص التي اكردت
كنحف ال نستعجل باإلنكار عمى الفقياء القائميف بيذا  االختبلؼ في المسالة كىذا حاصل ما قالو:"

قبل أف نعرؼ عذرىـ في ذلؾ، فمف التجني الحكـ عمييـ قبل معرفتو، كنرػ مف خبلؿ مكقفيـ مف 
 ة أعذار:التداكؼ عامة أف ليـ في ذلؾ ثبلث

أما العذر األكؿ: كىك كجو حق دعاىـ لتمؾ المقالة، كىك أف الطب في عيدىـ يختمط فيو     
الحق كالباطل، كيمارسو المحق كالمبطل، ككاف بالنسبة لكثير مف األمراض تكىـ كتخريص، فمذلؾ 

  بنكا رأييـ في ىذا عمى ىذا األساس.
 ك تصكرىـ أف التداكؼ مكركه لمنافاتو التككل، كما أما العذر الثاني: الذؼ دفعيـ إلى ذلؾ في    

                                                           

 ٙٚ/ٕينظر: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:( ٔ)
 ٜٕٓ/ٗإحياء عمـك الديف: الغزالي  ينظر: (ٕ)
 ٕٗٙ-ٕٕٙ/ٗمف ىدػ اإلسبلـ فتاكػ معاصرة: (ٖ)
 ٓٔٔ/ٓٔالفقو اإلسبلمي كادلتو: (ٗ)
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 .(ٔ)ىك مذىب جميكر الحنابمة، كنص عميو أحمد
أما العذر الثالث، كىك ناتج عف العذريف السابقيف، فيك مكقفيـ مف الحكـ الشرعي مف التداكؼ،     

 (ٕ) كذىب الشافعية كبعض الحنابمة إلى استحبابو ،فجميكرىـ عمى ككنو مباحا
ألمكر الثبلثة، كالتي اعتبرناىا أعذارا ىي التي فرضت عمى الفقياء القكؿ بعدـ لزكـ نفقة فيذه ا

 العبلج لممرأة، كنعيذىـ، كىـ مف ىـ، أف يككف مقصدىـ حرماف المرأة مف حق كجب ليا.
 كلذلؾ، فإف انتفاء األعذار الثبلثة يعيد األمر إلى نصابو، كيمـز الرجل بعبلج المرأة كما يمزمو    

أك حصكؿ الظف  نتيجتو،بسائر نفقاتيا، ألف القكؿ بكجكب التداكؼ كعدـ منافاتو التككل، كتيقف 
الغالب فييا يجعمو ضركرة مف الضركرات التي تتطمبيا حياة المرأة، كبالتالي ال تستقيـ حياتيا كال 

 حياة زكجيا معيا إال بكجكدىا.
ف العمكـ لو أصكلو القطعية كنتائجو الحتمية أما العذر األكؿ فإف الطب في ىذا العصر عمـ م    

التي ال ينكرىا إال مكابر، فمذلؾ لك رأػ الفقياء الضركرات التي تحتـ المجكء إلى األطباء في 
 عصرنا لذىبكا إلى القكؿ بكجكبيا عمى الزكج.

ؼ، كأنو ال في األحاديث الصحيحة األمر بالتداك  أما العذر الثاني: فقد رد عميو ابف القيـ بقكلو:"    
ينافي التككل، كما ال ينافيو دفع الجكع كالعطش كالحر كالبرد بأضدادىا، بل ال تتـ حقيقة التكحيد 
إال بمباشرة األسباب التي نصبيا هللا مقتضيات لمسبباتيا قدرا كشرعا، كأف تعطيميا يقدح في نفس 

تركيا أقكػ في التككل، التككل، كما يقدح في األمر كالحكمة، كيضعفو مف حيث يظف معطميا أف 
فإف تركيا عجز ينافي التككل الذؼ حقيقتو اعتماد القمب عمى هللا في حصكؿ ما ينفع العبد في 
ال كاف  دينو كدنياه، كدفع ما يضره في دينو كدنياه، كال بد مع ىذا االعتماد مف مباشرة األسباب، كا 

 .(ٖ)مو عجزا"ككبل، كال تككمعطبل لمحكمة كالشرع، فبل يجعل العبد عجزه ت
أما العذر الثالث: فتنفيو النصكص الصحيحة التي تأمر بالتداكؼ مف غير أف تككف فييا قرينة     

تصرفيا إلى اإلباحة أك االستحباب... فيذه النصكص كغيرىا تدؿ عمى كجكب التداكؼ، كال 
 تعارض بغيرىا، فمكل حديث داللتو الخاصة.

كأصبح القكؿ بكجكب عبلج الشخص لنفسو كاجبا صار القكؿ  فإذا انتفت ىذه األعذار الثبلثة،    
بكجكب عبلج الزكجة كاجبا بذلؾ، ألف ما كجب لمفرد في نفسو كجب عمى كليو أك القيـ عميو في 

                                                           

و احمد، كلـ يصرحكا بالكراىة. ينظر: قمت: المذككر في كتب الحنابمة ا: اف ترؾ التداكؼ أفضل نص عمي (ٔ)
 اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )المطبكع مع المقنع كالشرح الكبير(: عبلء الديف الَمْرداكؼ:

 ٙٚ/ٕ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:ٓٗٗ/ٕٗ
 ٜٔ/ٖنفس المصدريف، نياية المحتاج: لمرممي:  (ٕ)
 ٗٔ/ٗزاد المعاد في ىدؼ خير العباد: (ٖ)
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حاؿ عجزه، فعبلج الصبي الصغير كالشيخ الكبير كالمرأة عمى مف يتكمف بحكائجيف سكاء كاف أبا 
التداكؼ كاجب لمزكجة عمى زكجيا، كال نظف أف ىناؾ مف  أك ابنا أك زكجا... كالخبلصة أف حق

 .(ٔ)"لفقياء كما يتناكؿ القرآف الكريـالمعاصريف مف يخالف في ذلؾ إال مف يتناكؿ نصكص ا
 (2) نفقة الوالدة والقابمة :المبحث الرابع

      .(ٖ)الكالدة ىي: خركج محصكؿ الحمل مف البطف. كالتكليد: مساعدة الماخض عمى الكالدة
كمع اف أكثر النساء يمدف بشكل طبيعي كدكف الحاجة الى مساعدة خارجية، اال اف التكليد، 
كمساعدة الماخض قد تككف ضركرية في كثير مف الحاالت، كبخاصة الحاالت الت تتعسر فييا 
الكالدة، كما اف بعض النساء قد يحتجف الى دعـ نفسي كتشجيع، كتصبر لكي يتحممف آالـ 

فة، كليذا يحسف اف يساعد الماخض بالكالدة قابمة ذات خبرة جيدة في التكليد، المخاض العني
اكتقديـ دعـ طبي ببعض الكسائل الطبية كاألدكية، أك الجراحة اك غيرىا مف الكسائل األخرػ التي 

   .(ٗ)يقررىا اىل الشأف
 إذا تميد ىذا أقكؿ:

ر القابمة بناء عمى ماىك مكجكد كمتكافر تكمـ الفقياء القدامى عف نفقة الكالدة مف خبلؿ اجك    
لدييـ في زمانيـ، كينبغي اف يمحق بيا كيقاس عمييا في ىذا العصر الحالي: اجكر الطبيبة 

 كالمستشفى، كمايتعمق بيا مف ادكية، كعممية كغيرىا مما يمـز الزكجة لمكالدة ألنيا اثر مف اثارىا.
ما جرت بو العادة عند الكالدة كالفراريج كالحمبة  يجب لمزكجةكذكر بعض الفقياء كالمالكية: أنو  

، اك كما عبر بعضيـ:" يجب عميو أف (٘) كالعسل كما يصنع مف المفتقة كنحك ذلؾ بحسب الطاقة
 .(ٙ") يقكـ بجميع مصالح زكجتو عند كالدتيا، سكاء أكانت في عصمتو، أـ كانت مطمقة

سابقا )بأجرة القابمة( فقد حصل اختبلؼ بيف أما أجكر كنفقات الكالدة، آككما عبر الفقياء     
ىي عمى الزكج، أـ عمى الزكجة؟ كيمكف بياف ىذا أ  كالنفقة،الفقياء: فيمف تجب عميو ىذه األجكر 

 االختبلؼ عمى النحك االتي:
                                                           

 مع شيء مف التصرؼ في نقل النص ٖٜٔ -ٜٔٔحقكؽ المادية لمزكجة: نكر الديف ابكلحية:/ال (ٔ)
القابمة: اسـ فاعل مؤنث القابل، كجمعو قكابل، كامرأة قابمة كقبيل أيضا، كىي التي تتمقي الكلد عند كالدتو  (ٕ)

، معجـ لغة ٛٛٗ/ٕ، المصباح المنير:ٜ/ ٗكخركجو مف بطف امو. ينظر: النياية في غريب الحديث:
 ٖٖ٘/ٔحامد صادؽ قنيبي: -الفقياء: دمحم ركاس قمعجي 

 ٜ٘ٗينظر: المكسكعة الطبية الفقيية:/ (ٖ)
 المصدر نفسو. (ٗ)
، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ: أحمد الصاكؼ: ٓٔ٘/ٕينظر: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرلمدردير:  (٘)

ٕ/ٖٚٗ  
 ٗٛٔ/ٗمكاىب الجميل في شرح مختصر خميل:  (ٙ)
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فإف جاءت بغير  .(ٔ)الزكجة كأاف أجرة القابمة عمى مف استأجرىا مف الزكج أكال: ذىب الحنفية الى:
 لزكج، كيحتمل أف تككف عمى فيحتمل عندىـ أف تككف أجرتيا عمى ا -مف أحدىما  -استئجار 
 .(ٕ)الزكجة
و يعكد إلى قاؿ العبلمة ابف عابديف رحمو هللا: "كيظير لي ترجيح األكؿ؛ ألف نفع القابمة معظم    

 . (ٖ)"الكلد فيككف عمى أبيو
 .(ٗ) لمعاصريفكبرأؼ الحنفية قاؿ الشيخ المفتي عبد الرحمف قراعة مف ا    

 :(٘) ثانيا: عند المالكية أقكاؿ
 .الزكجالقكؿ األكؿ: كىك المشيكر عندىـ أف أجرة القابمة عمى  

 . كالقكؿ الثاني لممالكية: إف أجرة القابمة عمى الزكجة.
 كالقكؿ الثالث: إف أجرة القابمة عمى الزكج إف كانت المنفعة لمكلد.

ف كاف ال يستغني كقاؿ ابف القاسـ: إف كاف عمل القابم ة يستغني عنو النساء فيك عمى المرأة، كا 
ف كانا ينتفعاف بو جميعا فيك عمييما جميعا عمى قدر منفعة كل  عنو النساء فيك عمى الزكج، كا 

 . (ٙ)كاحد في ذلؾ
 ثالثا: عند الشافعية كالحنابمة:

ة القابمة عمى الزكج، جاء في المكسكعة الفقيية الككيتية مانصو: "كاألشبو عند الشافعية أف نفق
ألنيـ أكجبكا عميو كل ما ترتب عمى سبب تسبب ىك فيو، كثمف ماء غسل الجماع كالنفاس، 

 .(ٚ)كنحكىما مف مؤف الجماع فيجب عمى الزكج تكفيره ليا"
 
 

                                                           

كلـ تذكر كتب الحنفية ماىك السبب كالتعميل في جعل األجرة عمى مف استأجرىا. كيبدك: اف مرد ذلؾ الى  (ٔ)
 العرؼ في جعل اجرة االجير عمى مف يستأجره؛ ألنو ممـز بذلؾ كهللا اعمـ. 

 ٕٓٗ/ٕٖالككيتية: ، المكسكعة الفقييةٕٜٔ/ ٗ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق:ٖٛٚ/ ٖينظر: فتح القدير   (ٕ)
 ٓٛ٘/ٖينظر: حاشية ابف عابديف:  (ٖ)
 ٕٚٚ/ٕـ(:ٕٕٜٔيكنيك  ٛىجرية  ٖٓٗٔينظر: فتاكػ دار اإلفتاء: مكقع كزارة األكقاؼ المصرية:) شكاؿ   (ٗ)

omcouncil.c-http://www.islamicنقبل عف المكتبة الشاممة ، 
ؿ العبلمة الدسكقي رحمو هللا تعالى: "كمحل الخبلؼ في الزكجة التي كلدىا حر كالزكجة الحرة كاألمة التي قا (٘)

مثل أمة الجد، كأما الزكجة األمة التي يككف كلدىا رقيقا لسيدىا فأجرة القابمة الزمة لسيدىا قكال كاحدا لممكو 
 .ٓٔ٘/ٕى الشرح الكبير لمدردير: لمكلد كلك كانت في عصمة الزكج". ينظر: حاشية الدسكقي عم

، مكاىب ٓٔ٘/ٕحاشية الدسكقي مع الشرح الكبير: ، ٙٙٗ/ٛأبك الكليد ابف رشد: البياف كالتحصيلينظر:   (ٙ)
 (.ٕٓٗ/ٕٖٙ) .ٖٓٗ/ ٗالجميل: 

 

http://www.islamic-council.com/
http://www.islamic-council.com/
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 قمت:
ة القابمة ينبغي اف كلكف ينبغي اف يبلحع ىنا اف المتأخريف مف فقياء الشافعية صرحكا اف نفق  

 .(ٔ)كنفقة الدىف الكاجبة عميو لمزكجة  لزكجتككف عمى ا
فقد جاء في حاشية الشركاني عمى تحفة المحتاج لمييتمي، كحاشية الشبراممسي عمى نياية المحتاج 
لمرممي كىما مف كتب الشافعية كمصادرىـ المعركفو مانصو:" كينبغي أف مثل الدىف في ككنو عمى 

الكلد، كقطع سرتو دكف ما يتعمق بإصبلح األـ مما  لفعميا المتعمق بإصبلح القابمة؛األب أجرة 
كثيابيا، فإنو عمييا كصرفيا ما تحتاج  بدنيا،جرت بو العادة مف نحك مبلزمتيا قبل الكالدة، كغسل 

 .(ٕ)إليو لممرض اىػ"
 .(ٖ)كىذا النص مذككر بحركفو في حاشيتي الُبَجْيَرِمّي كالجمل ايضا    
حث ككثرتو لـ اعثر ليـ عمى نص في حكـ ىذه المسالة، كماذكره أما الحنابمة: فرغـ طكؿ الب    

صاحب المكسكعة الفقيية مف االستشباه السابق تجاه "مذىب الشافعية "ينبغي اف يككف ىنا أيضا 
 مع مذىب الجنابمة؛ ألنيـ يكجبكف ايضا عمى الزكج كل ما ترتب عمى شيء تسبب ىك فيو، كثمف

 . (ٗ)لجماع فيجب عمى الزكج تكفيره لياىما مف مؤنو اماء غسل الجماع كالنفاس، كنحك 
، كعبد الرحمف بف دمحم (٘) كبكجكب نفقة القابمة عمى الزكج قاؿ كل: مف الشيخ حسف مأمكف 

كنكر الديف ابك  .(ٚ). كالدكتكر كىبة الزحيمي(ٙ)مى المذاىب األربعةالجزيرؼ صاحب كتاب الفقو ع
 .(ٛ)لحية

                                                           

ينظر: تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب: سميماف الُبَجْيَرِمّي المصرؼ:  (ٔ)
، فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب المعركؼ ٚٚٔ/ٖ، حاشية الُبَجْيَرِمّي عمى شرح المنيج:ٜ٘/ٗ

، حاشية الشركاني عمى تحفة ٜٕٙ/٘، حاشية الشبراممسي عمى نياية المحتاج:ٜٗ٘/ٖبحاشية الجمل: 
 ٔٙٔ/ٙالمحتاج: 

 .ٜٕٙ/٘سي عمى نياية المحتاج:حاشية الشبرامم ٔٙٔ/ٙينظر: حاشية الشركاني عمى تحفة المحتاج:   (ٕ)
 .ٜٗ٘/ٖحاشية الجمل: عمى شرح منيج الطبلب: ٚٚٔ/ٖينظر: حاشية الُبَجْيَرِمّي عمى شرح المنيج:  (ٖ)
ينظر: اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل: مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ  (ٗ)

ىػ(، المحقق: عبد المطيف دمحم ٜٛٙالنجا )المتكفى: الحجاكؼ المقدسي، ثـ الصالحي، شرؼ الديف، أبك 
 . ٖٙٗ/٘، كشاؼ القناع:ٕٛٔ/ٗلبناف:  –مكسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيركت 

 ncil.comcou-http://www.islamicينظر: فتاكػ دار اإلفتاء المصرية: مكقع كزارة األكقاؼ المصرية   (٘)
 . ٖ٘ٓ/ٕ، كٖٖٖ/ٔـ( نقبل عف المكتبة الشاممة: ٜٛ٘ٔأبريل  ٖىجرية  ٖٚٚٔ)رمضاف  

(ٙ) ٗ/ٗٛٛ 
 .ٖٕٔ/ٓٔينظر: الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو: (ٚ)
  ٜٗٔالحقكؽ المادية لمزكجة: نكر الديف ابكلحية:/ (ٛ)

http://www.islamic-council.com/
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تقدـ ذكرىـ في المذىب الثاني مف العمماء القائميف بكجكب نفقة  كيبدك: اف ىذا ىك راؼ كل مف
 عبلج الزكجة عمى زكجيا؛ الف أجكر كنفقة الكالدة كالقابمة منيا. 

 (ٔ)عمى كجكب أجرة القابمة عمى الزكجنقل الدكتكر كىبة الزحيمي اتفاؽ الفقياء:  ىذا: كقد
 لمخبلؼ الذؼ ذكرناه في المسالة. نظر ظاىر  كمعمـك اف ىذا النقل ليس بدقيق، كفيوقمت: 
 األدلة

 أكال: استدؿ لمف قاؿ اف نفقة القابمة عمى الزكج بما يمي: 
 (ٖٖٕ)سكرة البقرة: ٱَّجخ مح جح مج حج مثٱُّٱبقكلو تعالى: .ٔ

 كجو الداللة:
اف اآلية فرضت ليف ذلؾ بالكلد، كالكلد ىبة منيما ليما جميعا، ككذلؾ نكائب الكلد كمخرجو    

 .(ٕ) لتي يخرج بيا، كيحتاج إليياكمصالحو كميا ا
كبيف البعض: اف اآلية نصت أف عمى األب المكلكد لو نفقة أكالده، بسبب الكالدة، كما تجب     

عميو نفقة الزكجة بسبب الكلد أيضا ، كلقكلو صّمى هللا عميو كسمـ ليند: ))خذؼ ما يكفيؾ ككلدؾ 
 .(ٖ) بالمعركؼ((

 .(ٗ)عمى األب أؼ أف نفقة الكلد كالزكجة كاجبة  
 . (٘) بالقياس عمى نفقة الحمل فإنيا عمى االب كاف كاف فييا منفعة لمزكجة فكذلؾ ىذه  .ٕ
الحالة ال يتعمق بحق المرأة كحدىا، بل ىك عبلج لكلدىا كذلؾ، فالمسؤكلية  لعبلج في ىذهالف ا  .ٖ

اقة يصحبيا الف عممية الكالدة ش ؛(ٙ)في ىذه الحالة مضاعفة، كالتقصير في ىذه الحالة خطير
الكثير مف المتاعب كاالالـ، كتتعرض االـ خبلليا لفترة حرجة، قد تعرض حياتيا كحياة جنينيا 
ذا كاف كذلؾ لـز الزكج العناية بيا مف خبلؿ تكفير نفقات الدكاء كالعبلج البلـز  لمخطر، كا 

 .(ٚ)لكالدتيا حفاظا عمى سبلمة االـ كالجنيف

                                                           

 .ٖٕٔ/ٓٔينظر: الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو: (ٔ)
 .ٙٙٗ/ٛكالتحصيل: أبك الكليد ابف رشد: البياف   (ٕ)
 سبق تخريجو في ادلة المذىب الثاني.  (ٖ)
 ٖٙٔ/ٓٔينظر: الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو:  (ٗ)
 الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتوُ   (٘)
  ٜٗٔينظر: الحقكؽ المادية لمزكجة::/ (ٙ)
 ٚٙطالب:/ ينظر: احكاـ المكلكد في الفقو اإلسبلمي: أسماء دمحم آؿ (ٚ)
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مف ماء غسل الجماع كالنفاس، كنحكىما مف مؤف الجماع ، كث(ٔ) ألنيا مؤنة مف مؤف الجماع .ٗ
 . (ٕ)فيجب عمى الزكج تكفيره ليا 

 .(ٖ. )قياسا عمى مؤنة نظافتيا كالدىف كغيره مما تحتاجو اليو الزكجة .٘
 ويالحظ ىنا: 

انو يمكف االحتجاج كاالستدالؿ ليذه المسالة ايضا باألدلة التي احتج بيا القائمكف بكجكب نفقة    
 ج عمى الزكج. العبل
 مف قاؿ تجب نفقة القابمة عمى الزكجة بمايمي:  استدؿثانيا: 

 خم حم يلجم ىل مل خل ٱُّٱ بظاىر القرآف الكريـ؛ ألف هللا عز كجل يقكؿ: .2
 (. ٘ٔ)سكرة األحقاؼ: َّ يمجنىم مم

 كجو االستدالؿ: 
ة ذلؾ فقد أخبر هللا تعالى في ىذه االية: أف االـ ىي مف تحممو كتضعو، فكجب أف تككف مؤن    

 . (ٗ)كمو عمييا، كال يككف عمى األب منو إال ما أكجب هللا عميو مف النفقة عمييا إلى أف تضعو 
 كيمكف اف يجاب عف ىذا: 

 ، كما داـ االمر كذلؾ (٘)كره كمشقة اثناء حمميا ككالدتيا باف اآلية قد بينت ما تتحممو االـ مف    
 .(ٙ)خفيفا لمتاعبيا كآالميا، كدفعا لمضرر كالمشقىة عنيالـز رعايتيا كاالىتماـ بيا عند كالدتيا ت    
بالقياس عمى أجرة الطبيب، فكما ال تمزمو أجرة الطبيب إذا مرضت فكذا ال تمزمو أجرة  .ٕ

  .(ٚ)القابمة
كىذا القياس يتماشى مع راؼ مف يقكؿ: اف نفقات العبلج كالدكاء كاجبة عمى الزكجة. أما مف     

 اف تككف أجكر القابمة عمى الزكج أيضا بمكجب ىذا القياس.يقكؿ بخبلفو فيمـز منو 

                                                           

 ٕٓٗ/ٕٖ، المكسكعة الفقيية الككيتية:ٕٜٔ/ ٗ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق:ٖٛٚ/ ٖينظر: فتح القدير   (ٔ)
 ٕٔٗ/ٕٖ، المكسكعة الفقيية الككيتية:ٖٔٗ/ ٖينظر: مغني المحتاج:   (ٕ)
 . ٔٙٔ/ٙحتاج: ، حاشية الشركاني عمى تحفة المٜٕٙ/٘ينظر: حاشية الشبراممسي عمى نياية المحتاج:  (ٖ)
 .ٙٙٗ/ٛينظر: البياف كالتحصيل:  (ٗ)
، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ: دمحم سيد طنطاكؼ، الناشر: ٖٜٔ/ٙٔينظر: الجامع ألحكاـ القراف القرطبي: (٘)

 ٜٔٔ/ٖٔالقاىرة، الطبعة: األكلى: –دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة 
 ٚٙالفقو اإلسبلمي: أسماء دمحم:/ينظر: احكاـ المكلكد في  (ٙ)
. البحر الرائق شرح كنز ٖٛٚ/ ٖ، فتح القدير ٙٙٗ/ٛالبياف كالتحصيل: أبك الكليد ابف رشد:ينظر:  (ٚ)

 ٚٚٔ/ٖـ:ٜٓ٘ٔالتجريد لنفع العبيد: حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج: الُبَجْيَرِمّي  ٕٜٔ/ ٗالدقائق:
 ٕٔٗ/ٕٖالمكسكعة الفقيية الككيتية:
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 مى الزكج إف كانت المنفعة لمكلد. ثالثا: دليل القكؿ الثالث لممالكية: إف أجرة القابمة ع
عمى الزكج ألنو ممـز الحو عمى الكلد تككف نفقتو كذلؾ لماسبق مف اف كل ما تعكد منافعو كمص

 بنفقة كلده.
ابف القاسـ: فقد اكضحو االماـ ابف رشد رحمو هللا تعالى بقكلو:" كلـ يقس ذلؾ اما دليل ما قالو    

ابف القاسـ عمى نفقة الحمل، كرآه عمى مف يستبد بمنفعتو منيما، فإف اشتركا في المنفعة بو كاف 
عمييما جميعا؛ إذ قد كاف القياس في نفقة الحمل أف يككف عمييما جميعا النتفاع كل كاحد منيما 

  .(ٔ)ضعو كيرجع إلى القياس فيما سكاه"ال النص، فيتبع النص في مك بيا لك 
  الرأي الراجح:

نفع القابمة  الزكج؛ ألفيبدك لي رجحاف راؼ مف قاؿ بكجكب نفقة القابمة كاجكر الكالدة عمى      
منفعتو كالكالدة معظمو يعكد إلى الكلد فيككف عمى أبيو، كحتى لكقمنا: اف نفقة القابمة كالكالدة تعكد 

عمى كل مف الزكجة كالكلد، فينبغي اف تككف كاجبة عمى الزكج كذلؾ قياسا عمى نفقة الحمل، اذ 
 الفرؽ بينميا.

 الكريـ.كما اف ذلؾ مف تماـ معاشرة الزكجة بالمعركؼ التي امربيا القراف     
قات المتعمقة كالف كفاية الزكجة كاجبة عمى زكجيا بنص حديث ىند السابق، كىذه األجكر كالنف    

 بالكالدة مف ضمف كفايتيا المطمكبة.
ثـ اف مف جعل نفقة القابمة عمى الزكجة قاس ذلؾ عمى اجرة العبلج، كالدكاء؛ ألنو كاجب عمى     

 الزكجة المريضة عمى الزكج.نفقة عبلج الزكجة عندىـ، كقد تقدـ معنا ترجيح مذىب القائميف اف 
 كعميو: 
 كذلؾ اف تككف أجكر الكالدة، كنفقة القابمة عمى الزكج أيضا.فاف القياس يقتضي ىنا     

 ويمكن االستئناس ليذا الترجيح:
سممى امرأة أبي رافع مكالة رسكؿ هللا كانت تقبل خديجة بنت خكيمد بف أسد في :) )بما ركؼ أف   

اىيـ بإبراىيـ كالدتيا إذا كلدت مف رسكؿ هللا، كتعد قبل ذلؾ ما تحتاج إليو، كىي قبمت مارية أـ إبر 
بف رسكؿ هللا كخرجت إلى زكجيا أبي رافع فأعممتو أف مارية كلدت غبلما فجاء أبك رافع فبشر 

                   .(ٕ) رسكؿ هللا بو فكىب لو رسكؿ هللا غبلما((
          

                                                           

 .ٙٙٗ/ٛلبياف كالتحصيل: أبك الكليد ابف رشد:ا (ٔ)
 .ٕٕٚ/ٛينظر: الطبقات الكبرػ: البف سعد: (ٕ)
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 الزوجة (ٔ) نفقات عالج عقم :المبحث الخامس
ني عمى االختبلؼ في نفقات عبلج الزكجة فعمى الكبلـ في ىذه المسألة، كاالختبلؼ فييا مب     

تككف نفقات عبلج  -كىـ جميكر العمماء -راؼ مف يرػ عدـ كجكب نفقات العبلج عمى الزكج 
 العقـ غير كاجبة عمى الزكج بطريق االكلى.

اما عمى الراؼ الثاني الذؼ يرػ كجكب نفقة العبلج عمى الزكج فيل تككف نفقات عبلج العقـ     
 مى الزكج أيضا؟ كاجبة ع

يرػ البعض: "انو مف التعسف في القكؿ اف ننسب إلييـ القكؿ بإيجاب نفقات عبلج عقـ     
الف النفقات التي اكجبكىا انما ىي خاصة باألمراض المؤلمة كالتي يخشى منيا عمى نفس  الزكجة؛

الما جسدية في المرأة، كالعقـ كاف كاف مرضا بمفيكـ أنو خركج عف الطبيعة اال انو ال يسبب أ
غالب انكاعو، كاليخشى مف تعديو عمى نفس المرأة. كما أف ىناؾ طرقا لمعالجة العقـ قد استجدت 

 الزكج؟في ىذا العصر، لـ تكف معركفة في عصرىـ، فيل ننسب إلييـ القكؿ بكجكب نفقاتيا عمى 
 .(ٕ)خاصة كاف بعضيا باىع التكاليف، كالعبلج بطريقة طفل االنبكب"

االستاذ الدكتكر عبد العزيز الخياط: الى اف نفقات عبلج عقـ المرأة تجب عمى الزكج  بينما ذىب
حيث قاؿ:" كالعقـ مرض اما اف يككف قد طرا بعد الزكج، كاما يككف مع المرأة قبل الزكج، كىك ال 
يمنع مف الكطء كال االنس، كلكنو يحكؿ دكف تحقيق غريزة البقاء في االنجاب فتجب معالجتيا عمى 

 .(ٖ)الزكج"
كانا كاف كنت اؤيد االستاذ :" الدكتكرة سارة الياجرؼ عمى راؼ االستاذ الخياط فقالتكقد عمقت     

الدكتكر الخياط فيما ذىب اليو، اال انني ارػ أنو البد مف مراعاة بعض االعتبارات في ىذه 
  المسالة:

أة، اك يخشى منو عمى منيا: "سبب العقـ، فاذا كاف العقـ بسبب مرض يحدث اآلما جسدية لممر 
 نفسيا، فاف نفقات عبلجيا تجب عمى الزكج كغيره مف االمراض.

                                                           

، ٕٔٗ/ ٕٔلساف العرب مادة )عقـ(: ينظر: . العقـ لغة: بالفتح، كبالضـ: ىزمة تقع في الرحـ فبل تقبل الكلد (ٔ)
الذكر كاألنثى، يقاؿ: عقمت إذا لـ كالعقيـ: الذؼ ال يكلد لو، كيطمق عمى  .ٖٕٗ/ٕالمصباح المنير: لمفيكمي:

ينظر: المكسكعة الفقيية كال يخرج استعماؿ الفقياء لمعقـ عف معناه المغكؼ.  .تحمل فيي عقيـ
 ٕٙٙ/ٖٓالككيتية:

 ٙٚٔاالحكاـ المتصمة بالعقـ كاالنجاب كمنع الحمل:د. سارة الياجرؼ/  (ٕ)
، ٕٓق(:/ ٔٓٗٔكزارة االكقاؼ، االردف عماف ) حكـ العقـ في االسبلـ: د. عبد العزيز الخياط، مطابع (ٖ)

 ٙٚٔكينظر ايضا: االحكاـ المتصمة بالعقـ كاالنجاب: د. سارة الياجرؼ:/ 
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كمنيا: مراعاة القكاعد العامة التي تراعى عادة في تقرير مكاضيع النفقة في الزكاج، مف يسر الزكج 
اك عسره، كيسر الزكجة اك عسرىا، كذلؾ حيف النظر في الحالة المراد معالجتيا، فاذا العقـ 

اب يمكف معالجتيا دكف كبير تكمفة، فبلمانع مف القكؿ بكجكب ىذه التكمفة عمى الزكج، ألسب
خصكصا إذا كاف مكسرا، كاف كاف ألسباب يمكف معالجتيا، كلكف بكبير تكمفة كطفل االنبكب، 

 ىئ نئ مئ زئُّٱٱقاؿ هللا تعالى: كقدفمف غير المعقكؿ اف نكمف المعسر بيا، كفي المكسر نظر 
سكرة )َّىثيث نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب

 .(ٔ)( ٚالطبلؽ:
كمع تأييدؼ لما قالتو الدكتكرة سارة الشافي مف حيث كجكب نفقات عبلج العقـ عمى الزكج إذا     

كاف بسبب مرض يحدث اآلما جسدية لممرأة، اك يخشى منو عمى نفسيا، قياسا عمى بقية االمراض 
ذلؾ األخرػ، كما أكافقيا كذلؾ شرط القدرة كاليسار عمى نفقات العبلج اذ البد مف مراعاة كمبلحظة 

اال انني  - الزكجيةلكجكب نفقة  عند الكبلـ عف الشركط العامة تقدـ معناكىذا الشرط  -  عند النفقة
حالة العقـ الذؼ ال يحدث اآلما جسدية لمزكجة كاليخشى اخالفيا الراؼ بخصكص نفقة العبلج في 

 :شرطيفبكلكف اذ ارػ كجكبيا عمى الزكج في ىذه الحالة ايضا  منو عمى نفسيا
كؿ: اف يككف سبب العقـ قاببل لمعبلج، اذ تكجد: "حاالت مف العقـ يمكف عبلجيا، كحاالت ال اال

يمكف عبلجيا، كقد تطكرت كسائل الطب كثيرا في العصر الحديث فساعدات عمى عبلج المزيد 
 . (ٕ)مف حاالت العقـ التي لـ يكف عبلجيا ممكنا فيما مضى"

لثقات اف حالة العقـ عند الزكجة غير قابمة لمعبلج، فاذا ثبت بقكؿ اىل الخبرة مف االطباء ا
ج ما في عبل -كخصكصا إذا كانت االجكر باىظة ككبيرة  -فبلينبغي تكميف الزكج ببذؿ االمكاؿ 

 اب اضاعة الماؿ المنيي عنو شرعا.خل ىذا االنفاؽ في بىك ميؤكس منو؛ مخافة اف يد
" فقد ابتكر :(ٖ)عقـ محرمة كممنكعة شرعا: اف التككف الطريقة المستخدمة في عبلج الالثاني

األطباء في العصر الحديث طرقا لعبلج العقـ، كليست كل ىذه الطرؽ مما يبيحو الشرع، فبعضيا 
حبلؿ مثل معظـ األساليب الدكائية كالجراحية التي تستخدـ لعبلج العقـ، ككذلؾ ما يعرؼ بطفل 

ا اخذت راـ مثل العبلج بطريقة طفل االنابيب إذاالنابيب بالشركط التي حددىا الفقياء، كبعضيا ح
                                                           

 ٚٚٔ -ٙٚٔالمصدر السابق:/  (ٔ)
 ٖٚالمكسكعة الطبية الفقيية:/ (ٕ)
خاصة لنفقة اف مف بيف الشركط ال كقد ذكرت سابقا اثناء كبلمي عف الشركط الخاصة لنفقة عبلج الزكجة، (ٖ)

كىذا الشرط مما ينبغي عبلج الزكجة عمى زكجيا: اف ال يككف العبلج كالدكاء متعمقا بأمكر محرمة شرعا. 
اال انني أردت التأكيد عمى ذلؾ ىنا مرة  -مراعاتو في كل األمكر، كالمسائل المتعمقة بالتداكؼ كالعبلج عمكما

 أخرػ ألىمية االمر.
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كىناؾ طرؽ ماتزاؿ مكضع بحث كنظر مف قبل الفقياء مثل النطفة مف غير االب مثبل، 
  .(ٔ)االستنساخ كغيره"

 ويمكن ان يستدل لوجوبيا عمى الزوج في ىذه الحالة أيضا بماحاصمو:
مف أىـ  حفاظ عمى النكع اإلنسانيكال ، كاإلنجابمف أعظـ نعـ هللا عمى الناسإف النسل     

كقد نيى الشرع عف كل ما مف شأنو تعطيل النسل في المعاشرة ، مقاصد الشارع في تشريع النكاح
 كعمة النيي: ىي تعطيل النسل.؛ الزكجية
ألف ذلؾ يتنافى مع نصكص الشريعة كتكجيياتيا  أكاىمالو؛ال يجكز إىدار ىذا المقصد لذا     

النسل، كالحفاظ عميو كالعناية بو، باعتبار حفع النسل أحد الكميات الخمس التي الداعية إلى تكثير 
 .(ٕ) جاءت الشرائع برعايتيا

     : يعد كسيمة مف  -إذا كاف ممكف العبلج-العقـ كمعالجتواف اإلنفاؽ عمى ازالة كمف المعمـك
شرعا أف "ما ال يتـ  كمف القكاعد الفقيية المقررة الكسائل المطمكبة لضماف تحقيق ىذا المقصد.

 .(ٖ)الكاجب إال بو فيك كاجب"
كمع اف تحقيق ىذا المقصد في النكاح تعكد فائدتو كثماره عمى كبل الزكجيف معا اال اف     

المستفيد األكبر مف ذلؾ ىك الزكج، لذا ناسب اف تككف النفقة المطمكبة إليجاد ىذا النسل عمى 
بو فإنيا كاجبة عمى الزكج رغـ فائدة الزكجة كانتفاعيا بذلؾ الزكج، قياسا عمى نفقة الحمل كمايتعمق 

 كهللا اعمـ  كما تقدـ. 
 الترجيح:

مما سبق يتضح لي اف الراجح في ىذه المسالة: كجكب نفقة عبلج عقـ الزكجة عمى زكجيا فيما   
مى لك كاف سبب العقـ مرضا يحدث اآلما جسدية لممرأة، اك يخشى منو عمى نفسيا، كذلؾ قياسا ع

 نفقات عبلجيا مف االمراض األخرػ التي رجحنا القكؿ بكجكبيا عمى الزكج اذ الفرؽ بينيما.
اما إذا لـ يتسبب العقـ في حصكؿ مرض أك آالـ جسدية لمزكجة، كاليخشى مف تعديو عمى نفسيا 

 كلكف بعد تحقق الشرطيف  ف العقـ ايضافأرػ كجكب ثمف عبلجو عمى الزكج في مثل ىذه الحالة م
 .سابقيفال
 

                                                           

 ٖٗٚ/المكسكعة الطبية الفقيية: (ٔ)
قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة ، ٕٙ -ٕٚٙ/ٖٓينظر: المكسكعة الفقيية الككيتية: (ٕ)

المؤتمر اإلسبلمي، إعداد: جميل أبكسارة، تـ جمعيا مف مكقع " المجمع " عمى اإلنترنت، كمف القرارات 
 ٖٙ/ٔالمطبكعة كالمصكرة:

 ٛٛ/ٕعبد الكىاب السبكي: ينظر: األشباه كالنظائر: تاج الديف (ٖ)
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 نفقة التأمين الصحي :بحث السادسالم
فيكلـ يعرؼ  ف التأميف الصحي مف النكازؿ كالقضايا المستجدة في العصر الحاضر،مف المعمكـ ا

كمكضكع التاميف بأنكاعو كمف ضمنيا الصحي قد تناكلو الباحثكف  إال متأخرا  في العصر الحديث.
مف المؤلفات كالدراسات العممية؛ لذلؾ فاني  يرفي عدد مف المقاءات كالندكات ككتب حكلو الكث

بالحديث عف القدر الذؼ ييمنا في دراستنا ىذه، كذلؾ مف خبلؿ بياف معنى التاميف  سأكتفي
اجماال كبايجاز شديد جدا دكف الخكض في  طبيعة ىذه  حكـ كل نكع منياانكاعو ك ذكر الصحي، ك 

قد اشبعت بحثا  ا النياا مجاؿ بحثيا كدراستياالنكاع كتفاصيميا النيا غير مقصكدة ىنا كليس ىذ
حكـ نفقة ىذا التاميف اىي كاجبة عمى الزكج ايضا بل ما يعننا ىنا ىك معرفة  ،كدراسة كما اسمفنا

؟ كىذا كمو مبني عمى القكؿ بكجكب نفقة عبلج الزكجة عمى الزكج كىك  كنفقة الدكاء كالعبلج أـ ال
 ما رجحناه سابقا في بحثنا ىذا. 

 يو فاف الحديث عف ىذا المطمب سيككف مف خبلؿ الفقرات التالية:كعم
أكال: تعريف التأميف الصحي: عرفو البعض بانو: "اتفاؽ يمتـز بمكجبو شخص أك مؤسسة تتعيد 
برعايتو بدفع مبمغ محدد أك عدد مف األقساط لجية معينة عمى أف تمتـز تمؾ الجية بتغطية العبلج 

 .(ٔ) معينة أك تغطية تكاليفو خبلؿ مدة
 ثانيا: أنكاع التاميف الصحي: ينقسـ التأميف الصحي إلى خمسة أنكاع:

 .النكع األكؿ: التأميف الصحي االجتماعي
 .النكع الثاني: التأميف الصحي التعاكني
 .النكع الثالث: التأميف الصحي التبادلي
 .النكع الرابع: التأميف الصحي المباشر

 .لتجارؼ )التأميف مف المرض(النكع الخامس: التأميف الصحي ا
 ثالثا: حكـ التاميف الصحي:

األنكاع األربعة األكلى مف التاميف الصحي كميا مشركعة، افتى العمماء بجكازىا كعدـ حرمة  
 كالتعاطي معيا.  املعتال

فيك حراـ  -كىك التاميف الصحي التجارؼ )التأميف مف المرض(  -أما النكع الخامس كاألخير 
 صكره كأشكالو.كممنكع بكل 

                                                           

ينظر: قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي: إعداد: جميل أبكسارة،  (ٔ)
 ٜٕٚ/ٔ(، بشأف التأميف الصحي:ٙٔ/ٚ) ٜٗٔماخكذ مف المكتبة الشاممة قرار رقـ: 
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كقد صدر قرار بتحريمو مف المجمع الفقيي اإِلسبلمي برابطة العالـ اإلسبلمي، كمجمع الفقو 
اإلسبلمي المنعقد في جدة، كصدرت بتحريمو عدة فتاكػ مف المجنة الدائمة لمبحكث العممية 

 .(ٔ) كاإلفتاء، كل ىؤالء يفتكف بتحريـ التأميف التجارؼ بكل صكره كأشكالو
بة الزحيمي: "ال يجكز التأميف التجارؼ الشتمالو عمى الربا كالغرر، كليس ىك دكتكر كىقاؿ ال    

مف باب الكفالة سكاء كفالة المجيكؿ كضماف ما لـ يجب؛ ألف الكفالة تبرع، كالتأميف عقد معاكضة 
 احتمالي. كيجكز التأميف االجتماعي كالتأميف التعاكني لقيامو عمى التبرع، كالتعاكف عمى البر

 .(ٕ)كالخير كاإلحساف المحض مف غير معاكضة"
 ٖ٘ٛٔني في القاىرة عاـ )كقاؿ د. الزحيمي ابضا:"كقد أجاز مؤتمر عمماء المسمميف الثا    
ـ( كبل  مف التأميف االجتماعي، ٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔلمسمميف السابع عاـ )ـ( كمؤتمر عمماء اٜ٘ٙٔىػ/

ـ( كمجمع ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔالمكرمة عاـ )ي في مكة كالتأميف التعاكني، كىك ما قرره المجمع الفقي
 . (ٖ) "ـٜ٘ٛٔىػ/ ٙٓٗٔعاـ  ٜي قراره رقـ الفقو اإلسبلمي في جدة ف

كقاؿ األستاذ الدكتكر عمي القرادغي:" اتفق المعاصركف كالمجامع الفقيية عمى جكاز التاميف     
 .(ٗ)المحرمات مثل الربا كنحكه"التعاكني بنكعيو مف حيث المبدأ اال إذا تعاممت شركتو، اك ادارتو ب

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثق عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي  كقد جاء في قرار
ربيع األكؿ  ٘ -صفر  ٖٓالمنعقد في دكرتو السادسة عشرة بدبي )دكلة اإلمارات العربية المتحدة( 

 ـ.ٕ٘ٓٓنيساف )إبريل(  ٗٔ - ٜىػ، المكافق ٕٙٗٔ
عو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع التأميف الصحي، كبعد بعد اطبل    

 استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو قرر ما يمي: 
 "... حكـ التأميف الصحي:

                                                           

ر:المؤلفكف: أ. د. َعبد هللا بف دمحم  ينظر: تعاريف ىذه األنكاع مف التاميف مع احكاميا  في: الِفقوُ  (ٔ) المَيسَّ
، كينظر أيضا: قرارات ٛٛ-ٚٛ/ٕٔالطّيار، أ. د. عبد هللا بف محّمد المطمق، د. محمَّد بف إبراىيـ المكَسى: 

المجمع الفقيي اإلسبلمي، التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة، جمع كترتيب: الباحث جميل أبك 
المجمكعة األكلى: المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء:جمع  -، فتاكػ المجنة الدائمة ٜٕٚ، كٓٔ/ ٔسارة:

 .ٕٖٓ -ٖٙٔ/٘ٔ(: ٕٚٛ٘ٓكترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش، الفتكػ رقـ )
 ٘ٛٔٗ/ٙالِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو: (ٕ)
إلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر قرارات كتكصيات مجمع الفقو ا، كينظر: ٗٛٔٗ/ٙالمصدر السابق: (ٖ)

(، بشأف التأميف كا عادة ٕ/ٜ)ٜاإلسبلمي. إعداد: جميل أبكسارة، مأخكذ مف المكتبة الشاممة، قرار رقـ: 
 .ٜٕٚ، كٓٔ/ٔ(، بشأف التأميف الصحي:ٙٔ/ٚ) ٜٗٔالتأميف، كقرار رقـ: 

 ٖٔالتاميف التعاكني ماىيتو كضكابطو كمعكقاتو، دراسة فقيية اقتصادية:/ (ٗ)
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إذا كاف التأميف الصحي مباشرا  مع المؤسسة العبلجية فإنو جائز شرعا  بالضكابط التي تجعل  -أ 
فر الحاجة التي ُتنزؿ منزلة الضركرة لتعمق ذلؾ بحفع النفس كالعقل الغرر يسيرا  مغتفرا  مع تكا

 كالنسل كىي مف الضركريات التي جاءت الشريعة بصيانتيا. كمف الضكابط المشار إلييا:
 كضع مكاصفات دقيقة تحدد التزامات كل مف الطرفيف.· 
 دراسة الحالة الصحية لممستأمف كاالحتماالت التي يمكف التعرض ليا.· 
أف تككف المطالبات المالية مف المؤسسة العبلجية إلى الجية مرتبطة باألعماؿ التي تـ تقديميا  ·

 كليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأميف التجارية.
إذا كاف التأميف الصحي عف طريق شركة تأميف إسبلمي )تعاكني أك تكافمي( تزاكؿ نشاطيا  -ب 

( بشأف التأميف كا عادة ٕ/ٜ)ٜرىا المجمع في قراره رقـ كفق الضكابط الشرعية التي أق
 التأميف، فيك جائز.

     ؾإذا كاف التأميف الصحي عف طريق شركة تأميف تجارؼ فيك غير جائز، كما نص عمى ذل -ج
 .(ٔ)قرار المجمع المشار إليو أعبله

ذا تبيف ىذا أقكؿ:   كا 
شرعا فينا ال يخمك التاميف   كالجائزة كاف التاميف الصحي لمزكجة مف االنكاع المباحةإذا      

 الصحي مف إحدػ حالتيف:
ففي بعض اما يككف التاميف اجباريا: قد ألزمت الزكجة بو مف قبل الدكلة التي تعيش فييا،    

البمداف مف العالـ:" أصبح التأميف الصحي إجباريِّا لمكاطنييا، كيمـز عمييـ كفق قانكف الببلد أك 
 .. كليس لمزكجة الخيار في ىذا النكع مف التاميف(ٕ)"يف الصحيقانكف الشركة أخذ التأم

 الذي اراه في ىذه الحالة: 
اف يككف الزكج ممزما بدفع تكاليف كاجكر ىذا التاميف الصحي لمزكجة اذ ال خيار لمزكجة في     

ممزما ىذا االمر، كيتحتـ عمييا القبكؿ باف تككف رعايتيا الصحة عف ىذا الطريق، كماداـ الزكج 
بنفقة عبلجيا بناء عمى ما رجحناه في ىذا البحث؛ فانو يككف ىنا كذلؾ ممزما بنفقة كاجكر تأمينيا 

 عبلج الزكجة كرعايتيا الصحية، كالزكج ممـز بتقديـ ذلؾ ليا ف التاميف ىنا يمثل نفقات الصحي؛ ال
 

                                                           

ينظر: قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ماخكذ مف المكتبة الشاممة، ( ٔ)
، ٓٔ/ٔ(، بشأف التأميف الصحي:ٙٔ/ٚ) ٜٗٔ(، بشأف التأميف كا عادة التأميف، كقرار رقـ: ٕ/ٜ)ٜقرار رقـ: 

 ٜٕٚك
سمي، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر التأميف الصحي: إعداد: القاضي مجاىد اإلسبلـ القا (ٕ)

 ٓٙ٘ٔ/ ٖٔاإلسبلمي بجدة: تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة، أعدىا لمشاممة: أسامة بف الزىراء:
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  .(ٔ)إال بو فيك كاجب"ك"ما ال يتـ الكاجب ىنا اال مف خبلؿ ىذا الطريق  ال يمكنو معالجتيا إذا
كماداـ مثل ىذا النكع مف التاميف االجبارؼ ليس داخبل ضمف األنكاع المحرمة منو. فيك مف قبيل 

عمى البر كالخير المرغب فيو شرعا ، كما انو داخل في باب العمل بالمصالح الشرعية التي  التعاكف 
)تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منكط :فقييةعمبل  بالقاعدة التقدميا الدكلة لمكاطنييا، كىك جائز شرعا 

ا   .(ٕ) بالمصمحة(  كالمصمحة ىنا تتمثل في تحقيق التكامل االجتماعي عمى أساس مف التبرع، بعيد 
 .(ٖ)عف غرض الربح

 كفقياء الشريعة اإِلسبلمية اتفقكا عمى أف تصرفات اإِلماـ منكطة بالمصمحة، فجميع تصرفات    
  .(ٗ)ح الناسالحكاـ مرتبطة بتحقيق مصال

أخذ التأميف الصحي مف  كاما إذا كاف التاميف اختيارا: بحيث تككف الزكجة بالخيار في:"     
 .(٘)... كىذا ما يسمى بالتأميف االختيارؼ"عدمو

 فأرػ في ىذه الحالة:
كنو؛ قادرا عمى تكفيره ليا بد الزكج  انو الكجو إللزاـ الزكج بدفع نفقة ىذا النكع مف التاميف ماداـ  

الف الغاية ىي معالجتيا مف المرض، كدفع ضرر اليبلؾ كاالذػ عنيا كاية طريقة، اككسيمة 
مشركعة يريد الزكج مف خبلليا القياـ بالعبلج فمو ذلؾ مادامت تؤدؼ الغرض المطمكب كليس ىناؾ 

الكحيد دليل عمى إلزامو بطريقة معينة كالتاميف اكغيره اال إذا تعيف ذلؾ عميو: باف كاف السبيل 
لخبلصيا مف المرض بحيث ال يكجد غيره اك كجد كلكف ال يحقق المطمكب كاليستطع معالجتيا اال 
مف خبللو، فحينئذ يككف إلزامو بذلؾ لو كجو كمبرر مقبكؿ؛ ألنو متعيف عميو في ىذه الصكرة؛ 

ما ال يتـ لككنو كسيمة لعبلج الزكجة الذؼ رجحنا كجكب نفقتو عمى الزكج، كلمقاعدة انفة الذكر "
 الكاجب إال بو فيك كاجب". كالف الكسائل تأخذ احكاـ مقاصدىا.

ل إلييا إال بأسباب كُطُرؽ  ابف القيـ رحمو هللا:"كقد تقدـ معنا قكؿ      لما كانت المقاصد ال ُيتكصَّ
تيا ُتْفِضي إلييا كانت طرقيا كأسبابيا تابعة  ليا ُمْعتبرة بيا، فكسائل المحرمات كالمعاصي في كراى

                                                           

 ٛٛ/ٕينظر: األشباه كالنظائر: تاج الديف عبد الكىاب السبكي: (ٔ)
اُه َكالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِف: بابف نجيـ ، اأْلَْشبَ ٕٔٔينظر: األشباه كالنظائر: السيكطي:/ (ٕ)

 ٗٓٔالمصرؼ/
ر: المؤلفكف: أ. د. َعبد هللا بف دمحم الطّيار، أ. د. عبد هللا بف محّمد المطمق، د. محمَّد بف (ٖ)  ينظر: الِفقُو المَيسَّ

 .ٛٛ/ٕٔإبراىيـ المكَسى: 
 ٔٔٔ/ٔفقو اإلسبلمي: األستاذ الدكتكر دمحم الزحيمي دمشق:ينظر: الكجيز في أصكؿ ال (ٗ)
التأميف الصحي: إعداد: القاضي مجاىد اإلسبلـ القاسمي، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر  (٘)

 .ٓٙ٘ٔ/ ٖٔاإلسبلمي بجدة: مجمدا، أعدىا لمشاممة: أسامة بف الزىراء: 
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كالمنع منيا بحسب إفضائيا إلى غاياتيا كارتباطاتيا بيا، ككسائل الطاعات كالُقُرَبات في محبتيا 
كاإلذف فييا بحسب إفضائيا إلى غاياتيا، فكسيمة المقصكد تابعة لممقصكد، ككبلىما مقصكد، لكنو 

 . (ٔ)مقصكٌد قصَد الغاياِت، كىي مقصكدة قصد الكسائل "
حياة  التي يتكصل مف خبلليا الى حفع الضركرة، اك الحاجةا بمثابة التاميف الصحي ىنف    

الزكجة كمف المعمكـ اف حفع النفس اإلنسانية مف أىـ مقاصد اإلسبلـ، كأحد الضركريات الخمس 
 . كالدنيكيةالتي ال بد منيا لقياـ مصالح الناس الدينية 

 جائزا مباحا. كاف نكع التاميف الصحي لمزكجة إذاكىذا كمو مشركط بما     
مف صكر التأميف المحرمة شرعا كالتأميف الصحي التجارؼ فبليجكز  :إذا كاف التاميف الصحيأما 

ألنو سيككف مف قبيل التعاكف  بذلؾ؛أك أجكر تتعمق  نفقات،لمزكج كالحالة ىذه اف يدفع لمزكجة اية 
 .عمى االثـ كالمعصية المنيي عنو شرعا

 الخـاتمـة 
كيمكف اجماليا في  تكصل إلييا مف خبللوتـ ال أىـ النتائج التيمع خبلصة البحث  كفييا     

 النقاط التالية:
"كفاية الزكجة في كل ما تحتاج إليو مف  التعريف االصطبلحي المختار لمنفقة عند الباحث ىك:  .ٔ

 طعاـ، ككسكة، كمسكف، كغير ذلؾ مما يقتضيو العرؼ".
"كفاية الزكجة  -كما دؿ عميو عنكاف البحث - لفظا مركبا كصفوتعريف نفقة عبلج الزكجة ب  .ٕ

 في كل ما يتعمق بعبلجيا مف دفع مرض، اك رفعو بالمعركؼ"
تكجد شركط عامة لكجكب النفقة لمزكجة، كما تكجد شركط خاصة لكجب نفقة عبلجيا. كىذه   .ٖ

اك منصكصا عمييا مف قبل القائميف بكجكب ىذه  مذككرة،الشركط كالضكابط لـ يجدىا الباحث 
فقة عمى الزكج، كانما اخذىا كاستكحاىا مف مجمكع النصكص الشرعية كالقكاعد العامة، كعمـك الن

كبلـ الفقياء في مسائل التداكؼ كمايتصل بيا. كالبد مف مراعاتيا لمقكؿ بكجكب نفقة عبلج 
 الزكجة عمى زكجيا.

مف القدامى  نفقة عبلج الزكجة المريضة ىي كاحدة مف المسائل المختمف فييا بيف اىل العمـ  .ٗ
 كالمعاصريف.

كقد رجحاف مذىب القائميف بكجكب ىذه النفقة عمى الزكج لقكة ادلتيـ كظيكرىا، كتبيف لمباحث    
 ،أف االنفاؽ عمى معالجة الزكجة يعد مف تماـ معاشرتيا بالمعركؼ الترجيح،ىذا عمى  هساعد

 اال كىك حصكؿنكاح؛ المقاصد التي مف اجميا شرع ال يؤدؼ الى تحقيق مقصد ميـ مفكما انو 

                                                           

 ٖ٘٘/ٗالبف القيـ: إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف: (ٔ)
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كالبد مف اعتبار  .بيف الزكجيفكاالستقرار العاطفي  النفسي، السكفكتحقيق  المكدة كالرحمة،
 تحقق ىذا المقصد الميـ في أؼ اجتياد يتعمق بالحياة الزكجية.

الف  عمييا؛مخالفة مذاىب االئمة األربعة المعتمدة كالخركج  ال يعنياالخذ بيذا الراؼ كترجيحو  .٘
 كانت إذا نصكص الفقياء كاقكاليـك  ذه المسائل نابعة مف اجتيادت مبنية عمى األعراؼمثل ى

تبدلت  إذاتمؾ المصالح عرؼ أك ىذه اال افف زمانيـ،أك مصالح كانت في  اعراؼ،مبنية عمى 
في الشريعة القكاعد الفقيية المقررة ، كمف فينبغي اف يتغير الحكـ تبعا لذلؾ أيضااك تغيرت 
 .(ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزمافقاعدة:)االسبلمية 

ينبغي اف يفيـ راؼ المتقدميف مف الفقياء في ىذه المسالة في إطار ما ىك متاح في زمانيـ مف   .ٙ
المعمكمات الطبية البسيطة، كاف اليككف ذلؾ حكما ثابتا كمستمرا بعد كل ىذا التقدـ الكبير في 

كىذا يكضح مدػ مركنة الفقو اإلسبلمي كعدـ جمكده المستجدات كالتطكرات الطبية المعاصرة، 
اماـ متطمبات العصر ميما تغير الزماف، كيؤكد الحاجة الماسة الى مراجعة فقيية معاصرة 
شاممة لمثل ىذه الجزئيات كالمسائل القابمة لمتغيير كالتطكر كفق األعراؼ كالمصالح في ظل 

 الضكابط كالقكاعد الشرعية العامة.
الكالدة، آككما عبر الفقياء عنيا سابقا )بأجرة  أجكر فقياء: فيمف تجب عميواختمف القد   .ٚ

القابمة(. كقد رجح الباحث كجكبيا عمى الزكج لقكة األدلة الدالة عمى ذلؾ، كقياسا عمى نفقة 
كينبغي اف يقاس عمييا في ىذا العصر الحالي: اجكر الطبيبة كالمستشفى،  عبلجيا أيضا.

 .ة، كعممية كغيرىا مما يمـز الزكجة لمكالدة ألنيا إثر مف اثارىاكمايتعمق بيا مف ادكي
سكاء  مطمقاعمى الزكج : كجكب نفقة عبلجو الزكجة العقـعبلج  مسالةترجح لدػ الباحث في   .ٛ

اف  أكال. عمى اك يخشى منو عمى نفسيا لممرأة،بسبب مرض يحدث اآلما جسدية كاف العقـ 
ككنيا ممكف العبلج، باإلضافة الى  تكاليف العبلج، ؾ قدرة الزكج عمىيبلحع في ايجاب ذل

 كليس مف صكر العبلج المحرمة شرعا.
اليجكز لمزكج  كاشكالو، هالذؼ حرمو المعاصركف بجميع صكر  متاميف الصحي التجارؼ بالنسبة ل  .ٜ

ألنو سيككف مف قبيل التعاكف عمى االثـ المنيي عنو  بذلؾ؛اف يدفع لمزكجة اية نفقات تتعمق 
 .شرعا

اجباريا مف قبل الدكلة،  ككاف كاف التاميف الصحي لمزكجة مف االنكاع الجائزة شرعا،إذا أما     
ألنو اف يككف الزكج ممزما بدفع تكاليف ىذا التاميف الصحي؛  :الباحث في ىذه الحالة رجحوفالذؼ 

 كالزكج ممـز بتقديـ ذلؾ ليا. كرعايتيا الصحية، عبلجيا يمثل ىنا نفقة
إللزاـ الزكج بدفع نفقة ىذا النكع مف  مبررافمـ ير الباحث التاميف الصحي اختيارا:  اما إذا كاف

  .ير العبلج لمزكجة بدكنوالتاميف ماداـ قادرا عمى تكف
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 والمراجع  المصادر
 عبدبالمحاكـ:حكاؿ الشخصة في الشريعة اإلسبلمية عمى كفق مذىب االماـ ابي حنيفة كماعميو العمل احكاـ األ .ٔ

 ـ ٜٜٜٔ -ىػ ٓٔٗٔالطبعة الثانية:  الككيت،الكىاب الخبلؼ، دار القمـ، 
بعة: الصحابة، جدة، الط ف دمحم المختار الشنقيطي، مكتبةأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا: دمحم ب .ٕ

 ـ. ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالثانية، 
 –ق ٛٔٗٔاألكلى:  الككيت، الطبعة الصحكة،مكتبة د. سعد العنزؼ،  احكاـ الزكاج في الشريعة اإلسبلمية: .ٖ

 ـ ٜٜٛٔ
االحكاـ المتصمة بالعقـ كاالنجاب كمنع الحمل في الفقو االسبلمي: الدكتكرة سارة شافي سعيد الياجرؼ، دار  .ٗ

 .ـ(ٖٕٔٓ-قٖٗٔالثانية )البشائر، بيركت، الطبعة 
-ق ٖٖٗٔسنة الطبع  الرياض، الصميعي،احكاـ المكلكد في الفقو اإلسبلمي: أسماء دمحم آؿ طالب، طبعة دار  .٘

 ـ.ٕٕٔٓ
: القحطاني الحنبمي النجدؼ )تعبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي  األحكاـ:اإلحكاـ شرح أصكؿ   .ٙ

 ىػ. ٙٓٗٔىػ( الطبعة: الثانية، ٕٜٖٔ
في تمييز الفتاكػ عف األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف  اإلحكاـ .ٚ

اإلسبلمية، دار البشائر ىػ( اعتنى بو: عبد الفتاح أبك غدة،  ٗٛٙالمالكي الشيير بالقرافي )ت: عبد الرحمف 
 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ، الطبعة: الثانية، بيركت

  بيركت. -ىػ( دار المعرفة٘ٓ٘امد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي )ت: إحياء عمـك الديف: أبك ح .ٛ
ىذا الجزء يضـ:  ـ، ٕٓٔٓديسمبر  -ىػ  ٕٖٗٔ، تـ تحميمو في: المحـر ٔ –أرشيف ممتقى أىل الحديث  .9

 ، رابط المكقع: ٕٕٚ/ٖٙالمنتدػ الشرعي العاـ منقكؿ مف المكتبة الشاممة: 

http://www.ahlalhdeeth.com 

لمعركؼ بابف نجيـ المصرؼ َباُه َكالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِف: زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم، ااأْلَشْ  .ٓٔ
: بيركت، الطبعةدار الكتب العممية، عميرات،  ىػ(، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريآٜٚ: )ت

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔاألكلى، 
دار الكتب العممية، الطبعة:  ىػ(ٔٚٚىاب بف تقي الديف السبكي )ت: الديف عبد الك  تاج األشباه كالنظائر: .ٔٔ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔاألكلى 
دار الكتب العممية، الطبعة:  (ىػٜٔٔ: بكر، جبلؿ الديف السيكطي )تاألشباه كالنظائر: عبد الرحمف بف أبي  .ٕٔ

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔاألكلى، 
 المحقق: صغير( ىػٜٖٔ: يـ بف المنذر النيسابكرؼ )تكر دمحم بف إبراىاإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: أبك ب .ٖٔ

اإلمارات العربية المتحدة الطبعة: األكلى،  -مكة الثقافية، رأس الخيمة  أحمد األنصارؼ أبك حماد، مكتبة
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ

: ابف قيـ الجكزية )تمعركؼ بإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف: أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف أيكب ال .ٗٔ
ىػ(، قدـ لو كعمق عميو كخرج أحاديثو كآثاره: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، شارؾ في  ٔ٘ٚ

 ىػ. ٖٕٗٔالسعكدية، الطبعة: األكلى،  الجكزؼ،دار ابف  ك عمر أحمد عبد هللا أحمد،التخريج: أب
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سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكؼ اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل: مكسى بف أحمد بف مكسى بف  .٘ٔ
: عبد المطيف دمحم مكسى السبكي، دار ىػ( المحققٜٛٙي، شرؼ الديف، أبك النجا )ت: المقدسي، ثـ الصالح

 المعرفة، بيركت.
ي، أبك الحسف ابف القطاف اإلقناع في مسائل اإلجماع: عمي بف دمحم بف عبد الممؾ الكتامي الحميرؼ الفاس .ٙٔ

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔ :: األكلىالفاركؽ الحديثة لمطباعة الطبعةف فكزؼ الصعيدؼ، لمحقق: حسىػ( إٛٙ: )ت
الديف أبك الحسف عمي بف  الكبير( عبلءمطبكع مع المقنع كالشرح الالخبلؼ )نصاؼ في معرفة الراجح مف اإل .ٚٔ

كتكر عبد الد -ىػ(، تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف عبد المحسف التركي  ٘ٛٛ: يماف بف أحمد الَمْرداكؼ )تسم
 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالطبعة: األكلى،  القاىرة، دمحم الحمك، الناشر: ىجر، الفتاح

، ٚٚٔ/ٖـ:ٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔمطبعة الحمبي تاريخ النشر: ىػ( ٕٕٔٔلشافعي )المتكفى: الُبَجْيَرِمّي المصرؼ ا .ٛٔ
ه زكريا فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمل )منيج الطبلب اختصر 

األنصارؼ مف منياج الطالبيف لمنككؼ ثـ شرحو في شرح منيج الطبلب(: سميماف بف عمر بف منصكر 
 الناشر: دار الفكر بدكف طبعة كتاريخ. ىػ(ٕٗٓٔ: األزىرؼ، المعركؼ بالجمل )تالعجيمي 

ىػ( دار ٜٓٚ: رؼ )تلمعركؼ بابف نجيـ المص: زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم، االبحر الرائق شرح كنز الدقائق .ٜٔ
 بدكف تاريخ.. -الطبعة: الثانية  اإلسبلمي،الكتاب 

الشيير بابف رشد  : أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبيكنياية المقتصدبداية المجتيد   .ٕٓ
 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔالرابعة،  الطبعة:مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر،  ىػ(ٜ٘٘: الحفيد )ت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي )المتكفى:  .ٕٔ
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔدار الكتب العممية، الطبعة: الثانية،  ىػ(ٚٛ٘

: دمحم عبد السبلـ شاىيف، الناشر ، تحقيقأحمد الصاكؼ  الصغير:بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ، عمى الشرح  .ٕٕ
 ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗ، سنة النشر العممية، بيركتكتب دار ال

بف أحمد بف رشد القرطبي كالشرح كالتكجيو كالتعميل لمسائل المستخرجة: أبك الكليد دمحم  البياف كالتحصيل .ٖٕ
 -ىػٛٓٗٔالطبعة: الثانية،  بيركت،دار الغرب اإلسبلمي، ىػ(، حققو: د دمحم حجي كآخركف،ٕٓ٘)ت:

 .ـٜٛٛٔ
، بحث : األستاذ الدكتكر عمي القرادغييتو كضكابطو كمعكقاتو، دراسة فقيية اقتصاديةالتاميف التعاكني ماى .ٕٗ

ألقى في المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب، ممتقى التاميف التعاكني لرابطة العالـ االسبلمي الدكحة 
 ـ.ٜٕٓٓ -قٖٓٗٔقطر

لفقو اإلسبلمي باليند: مجمة التأميف الصحي: إعداد: القاضي مجاىد اإلسبلـ القاسمي، أميف عاـ مجمع ا .ٕ٘
مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة: تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة، 

: ٖٔعددا، ككل عدد يتككف مف مجمكعة مف المجمدات، كمجمكع المجمدات لؤلعداد الػ  ٖٔكقد صدرت في 
)رقـ الجزء في كتاب الشاممة ىك رقـ العدد، كالصفحات  أربعكف مجمدا، أعدىا لمشاممة: أسامة بف الزىراء

 مرقمة آليا(.
: عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي  .ٕٙ ْمِبيِّ تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشِّ

 ل بف يكنسىػ(، الحاشية: شياب الديف أحمد بف دمحم بف أحمد بف يكنس بف إسماعي ٖٗٚالحنفي )المتكفى: 
ْمِبيُّ )ت:  ىػ. ٖٖٔٔبكالؽ، القاىرة، الطبعة: األكلى،  -المطبعة الكبرػ األميرية ( ىػ ٕٔٓٔ الشِّ
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ىػ(،  ٕٛٗالتجريد لمقدكرؼ: أحمد بف دمحم بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرؼ )المتكفى:  .ٕٚ
عمي جمعة دمحم، الناشر: دار السبلـ أ. د  قتصادية، أ. د دمحم أحمد سراج المحقق: مركز الدراسات الفقيية كاال

 ـ. ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالقاىرة، الطبعة: الثانية،  –
تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب: سميماف بف دمحم بف عمر الُبَجْيَرِمّي  .ٕٛ

يب ىك ـ، ككتاب الخطٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔتاريخ النشر:  الفكر،دار  ىػ(ٕٕٔٔشافعي )المتكفى: المصرؼ ال
حاشية » -مفصكال بفاصل  -بأعمى الصفحة يميو « ااإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمخطيب الشربيني»

 .عميو« البجيرمي
تحفة المحتاج في شرح المنياج: أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي، ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ  .ٜٕ

صاحبيا مصطفى دمحم، الطبعة: بدكف طبعة، عاـ التجارية الكبرػ بمصر ل بمعرفة لجنة مف العمماء، المكتبة
 ـ. ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔالنشر: 

ىػ( المحقق ٗٗ٘ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ: أبك الفضل القاضي عياض بف مكسى اليحصبي )المتكفى:  .ٖٓ
الدمحمية، المغرب، الطبعة:  -ـ، الناشر: مطبعة فضالة ٖٜٛٔ-ٜٔٛٔ: سعيد أحمد أعراب ٛ، ٚ، ٙلػػػ: جزء 

 كلى.األ
دار الكتب العممية )إعادة صف لمطبعة القديمة في اإلحساف المجددؼ البركتي، التعريفات الفقيية: دمحم عميـ  .ٖٔ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، الطبعة: األكلىـ( ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔباكستاف 
لفجالة التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ: دمحم سيد طنطاكؼ، الناشر: دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ا .ٕٖ

 القاىرة، الطبعة: األكلى. –
 الجعفي، دارل أبك عبد هللا البخارؼ الجامع الصحيح المختصر المسمى )صحيح البخارؼ(: دمحم بف إسماعي .ٖٖ

، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ ـٜٚٛٔ -ـٚٓٗٔبيركت، الطبعة الثالثة،  –ة ابف كثير، اليمام
 مشق.جامعة د -الحديث كعمكمو في كمية الشريعة 

الجامع الصحيح المسمى )صحيح مسمـ(: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرؼ النيسابكرؼ،  .ٖٗ
 دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت. -الناشر: دار الجيل بيركت 

الجامع الصحيح سنف الترمذؼ: دمحم بف عيسى أبك عيسى الترمذؼ السممي، الناشر: دار إحياء التراث العربي  .ٖ٘
 يق: أحمد دمحم شاكر كآخركف.بيركت، تحق –
الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي(: أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ الخزرجي  .ٖٙ

براىيـ أطفيش،ىػ(، تحقيق: أحمد أٚٙشمس الديف القرطبي )المتكفى:   –دار الكتب المصرية لبردكني كا 
 ـ . ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة: الثانية، 

ِبيِدّؼ اليمني الحنفي )المتكفى:   .ٖٚ ىػ( الناشر: ٓٓٛالجكىرة النيرة: أبك بكر بف عمي بف دمحم الحدادؼ العبادؼ الزَّ
 ىػ.ٕٕٖٔالطبعة: األكلى،  الخيرية،المطبعة 

ىػ( عمى نياية المحتاج إلى شرح ٚٛٓٔحاشية أبي الضياء نكر الديف بف عمي الشبر اممسي األقيرؼ ) .ٖٛ
 ـ.ٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ -دار الفكر، بيركت، الطبعة: أخيرة ىػ( ٗٓٓٔرممي )ت: الديف ال المنياج: شمس

لنجدؼ )المتكفى: حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي الحنبمي ا .ٜٖ
 ىػ. ٜٖٚٔ -)بدكف ناشر( الطبعة: األكلى ىػ(ٕٜٖٔ

 ة، دار الكتاب الحديث، الطبعة األكلى.الحقكؽ المادية لمزكجة: نكر الديف ابكلحي .ٓٗ
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 ق(.ٔٓٗٔحكـ العقـ في االسبلـ: د. عبد العزيز الخياط، مطابع كزارة االكقاؼ، االردف عماف ) .ٔٗ
(، دار النشر /كزارة األكقاؼ كالشئكف ٜٗٚخبايا الزكايا ػ لمزركشى: دمحم بف بيادر بف عبد هللا الزركشى )ت:  .ٕٗ

 اإلسبلمية.
القرف الحادؼ عشر: دمحم أميف بف فضل هللا بف محب الديف بف دمحم المحبي الحمكؼ  خبلصة األثر في أعياف .ٖٗ

 بيركت. –دار صادر ىػ( ٔٔٔٔاألصل، الدمشقي )ت:
الحسيني، ىػ(، تعريب: فيمي ٖٖ٘ٔ: ي حيدر خكاجو أميف أفندؼ )تدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ: عم .ٗٗ

 (.ٜٖمادة )ـ الٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔالطبعة: األكلى،  الجيل،دار 
مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا  الحمد،دركس الشيخ حمد الحمد: حمد بف عبد هللا بف عبد العزيز  .٘ٗ

 ٓٗ -الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس  ] http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية
 درسا[. 

ى اإلرادات: منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف دقائق أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتي .ٙٗ
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔعالـ الكتب، الطبعة: األكلى، ىػ(ٔ٘ٓٔ إدريس البيكتى الحنبمى )ت: حسف بف

ىػ( ٗٛٙالذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي )المتكفى:  .ٚٗ
خبزة، : دمحم بك ٕٔ - ٜ، ٚ، ٘ - ٖجزء  أعراب،: سعيد ٙ، ٕجزء  جي،ح: دمحم ٖٔ، ٛ، ٔ: جزء المحقق

 ـ. ٜٜٗٔالطبعة: األكلى،  بيركت، -دار الغرب اإلسبلمي
لحنفي )ت: عابديف، دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي ا المختار: ابفرد المحتار عمى الدر  .ٛٗ

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبيركت الطبعة: الثانية، -الفكر ىػ( دارٕٕ٘ٔ
ىػ( كمعو: حاشية الشيخ ٔ٘ٓٔ: البيكتى الحنبمى )تالركض المربع شرح زاد المستقنع: منصكر بف يكنس  .ٜٗ

 مؤسسة الرسالة. -دار المؤيد  ثو: عبد القدكس دمحم نذير،العثيميف كتعميقات الشيخ السعدؼ، خرج أحادي
ىػ( تحقيق: زىير الشاكيش، ٙٚٙتكفى: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ )الم ركضة الطالبيف .ٓ٘

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔعماف الطبعة: الثالثة،  -دمشق -اإلسبلمي، بيركت المكتب
 (،ىػٖٚٓٔالبخارؼ الِقنَّكجي )المتكفى: : أبك الطيب دمحم صديق خاف بف الركضة الندية شرح الدرر البيية .ٔ٘

ث الشيخ محمَّد َناِصر الدّ  و، كحقَّقو، َكَقاـ عمى نشره: عمي التعميقات بقمـ: العبلمة المحدِّ يف األلَباني، ضبط نصَّ
جميكرية  -َدار ابف عفَّاف القاىرة  الرياض، القيِّـ،َداُر ابف حميد الَحمبيُّ األثرّؼ، بف حَسف بف عمي بف َعبد ال

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔالطبعة: األكلى،  العربية،مصر 
جكزية )المتكفى: كر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الزاد المعاد في ىدؼ خير العباد: دمحم بف أبي ب  .ٕ٘

 .مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت -مؤسسة الرسالة، بيركت ىػ( ٔ٘ٚ
السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار: دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني )المتكفى:  .ٖ٘

ٕٔ٘ٓ،  ى.الطبعة األكل ىػ(، الناشر: دار ابف حـز
ىػ(، ٖٓٙٔشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية: دمحم بف دمحم بف عمر بف عمي ابف سالـ مخمكؼ )المتكفى:  .ٗ٘

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔدار الكتب العممية، لبناف، الطبعة: األكلى،  خيالي،عمق عميو: عبد المجيد 
ـِ َماِلٍؾ: أبك العباس أحمد الشرح الصغير: ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ِلَمذْ  .٘٘ َما َىِب اإْلِ

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. المعارؼ،دار الناشر ىػ( ٕٔٗٔبف دمحم الخمكتي، الشيير بالصاكؼ المالكي )ت: 
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ىػ(، ٖٕٓٔالشرح الكبير لمدردير، مع حاشية الدسكقي: دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي )المتكفى:   .ٙ٘
 ف طبعة كبدكف تاريخ.الناشر: دار الفكر، بدك 

دار ابف الجكزؼ،  ىػ(ٕٔٗٔدمحم العثيميف )المتكفى: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع: دمحم بف صالح بف  .ٚ٘
 ىػ. ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔالطبعة: األكلى، 

شرح زاد المستقنع: دمحم بف دمحم المختار الشنقيطي، مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة  .ٛ٘
 درسا[. ٚٔٗ -، ]الكتاب مرقـ آليا، كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس  http://www.islamweb.net:اإلسبلمية

ىػ(، الناشر: دار ٔٓٔٔشرح مختصر خميل لمخرشي: دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي أبك عبد هللا )المتكفى:  .ٜ٘
 بيركت.  –الفكر

ىػ( ٖٜٖأبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي )المتكفى:  العربية:ح الصحاح تاج المغة كصحا .ٓٙ
 ـ. ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔالطبعة: الرابعة  بيركت، –العمـ لممبلييف  عطار، دارحمد عبد الغفكر تحقيق: أ

 بيركت. –صادر  عبد هللا البصرؼ الزىر، دار الطبقات الكبرػ: دمحم بف سعد بف منيع أبك .ٔٙ
د بف عبد المجمكعة األكلى: المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، جمع كترتيب: أحم -لدائمة فتاكػ المجنة ا .ٕٙ

 الرياض. –اإلدارة العامة لمطبع  -إدارة البحكث العممية كاإلفتاء  الدكيش، رئاسةالرزاؽ 
 ،council.com-http://www.islamicاألكقاؼ المصرية كزارة  المصرية: المصدرمكقعتاء فتاكػ دار اإلف .ٖٙ

 نقبل عف المكتبة الشاممة 
/ مكتبة ٓٔ -ٔة، الطبعة: األكلى، الناشر: جفتاكػ يسألكنؾ: األستاذ الدكتكر حساـ الديف بف مكسى عفان .ٗٙ

أبك  -ة كالنشر، القدس / المكتبة العممية كدار الطيب لمطباعٗٔ -ٔٔفمسطيف، جػ  -، الضفة الغربية دنديس
 ىػ. ٖٓٗٔ - ٕٚٗٔديس عاـ النشر: 

  الناشر دار الفكر، بيركت. (،ىػٔٛٙلسيكاسي )ت: االديف دمحم بف عبد الكاحد  : كماؿالقديرفتح   .٘ٙ
 د بف إدريس الصنياجي القرافي،)ت:الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ )مع اليكامش(، أبك العباس أحم .ٙٙ

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔسنة النشر  بيركت،دار الكتب العممية، خميل المنصكر، ، تحقيق (ىػٗٛٙ
رعيَّة كاآلراء المذىبيَّة كأىـّ النَّظريَّات الفقييَّة كتحقيق األحاديث النَّبكيَّ  .ٚٙ امل لؤلدّلة الشَّ ة الفقو اإلسبلمي كادلتو الشَّ

ريعة -بجامعة دمشقسبلمّي كأصكلو، كتخريجيا: أ.د. َكْىَبة الزَُّحْيِمّي، أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإل ، دار كّميَّة الشَّ
 دمشق، الطَّبعة الرَّابعة. -الفكر

 ـ. ٜٚٚٔ -ىػ ٜٖٚٔالطبعة: الثالثة،  ىػ( دار الكتاب العربي، بيركتٕٓٗٔسابق )ت:  فقو السنة: سيد .ٛٙ
ر: المؤلف: أ. د. َعبد هللا بف دمحم الطّيار، أ. د. عبد هللا بف محمّ  .ٜٙ د المطمق، د. محمَّد بف إبراىيـ الِفقُو المَيسَّ

: ٖٔ - ٔٔك ٚ الطبعة: جػالمممكة العربية السعكدية،  -المكَسى، الناشر: َمَداُر الَكطف لمنَّشر، الرياض 
 ٜٕٓ/٘ـ: ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔباقي األجزاء: الثانية،  ،ٕٔٔٓ/ ٕٖٗٔاألكلى 

ىػ(، الناشر: دار الكتب ٖٓٙٔلمتكفى: الفقو عمى المذاىب األربعة: عبد الرحمف بف دمحم عكض الجزيرؼ )ا .ٓٚ
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبناف الطبعة: الثانية،  -العممية، بيركت 

ىػ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث ٚٔٛ: أبك طاىردمحم بف يعقكب الفيركزبادؼ )ت الديف المحيط: مجدالقامكس  .ٔٚ
 -ىػ  ٕٙٗٔالطبعة: الثامنة،  ت،بيرك  الرسالة،مؤسسة : دمحم نعيـ العرقُسكسي، بإشراؼ الرسالة،في مؤسسة 

 ـ. ٕ٘ٓٓ

http://www.islamweb.net/
http://www.islamic-council.com/


 143  
 

        أ.م.د. إدريس عمر دمحم         مجمة العموم اإلسالمية                               نفقة عالج الزوجة 
 (8( السنة )63العدد )              دراسة فقيية مقارنة

                          

 -ىػ(  ٜٖٛٔقرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي، التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة، الدكرة األكلى ) .ٕٚ
جمع كترتيب: الباحث جميل أبك  (ٕٔٔ( إلى القرار رقـ )ٔار رقـ )ىػ(، مف القر ٕٛٗٔالدكرة التاسعة عشرة )

 سارة.
، ٗٚٔ – ٔمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، أرقاـ القرارات:  قرارات كتكصيات .ٖٚ

ىػ(، إعداد: جميل ٕٛٗٔإلى الدكرة الثامنة عشرة في عاـ ) -ىػ( ٙٓٗٔالدكرات: مف الدكرة األكلى في عاـ )
، مع كثير مف تـ جمعيا مف مكقع " المجمع " عمى اإلنترنت، كمف القرارات المطبكعة كالمصكرة أبكسارة،

 المراجعة كالتدقيق.
ىػ( نسخة ٔٗٚالقكانيف الفقيية: أبك القاسـ، دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا، ابف جزؼ الكمبي الغرناطي )ت:  .ٗٚ

 المكتبة الشاممة ىكذا بدكف ذكر اسـ المطبعة كمكاف الطبع كتاريخو.
ف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا ب :الكافي في فقو اإلماـ أحمد .٘ٚ

ىػ  ٗٔٗٔاألكلى،  الطبعة: -دار الكتب العممية :ىػ(ٕٓٙالدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )ت: 
 ـٜٜٗٔ -

منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي تحقيق ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ  اإلقناع:كشاؼ القناع عف متف  .ٙٚ
 ىػ.ٕٓٗٔبيركت سنة النشر الناشر دار الفكر 

ر هللا )ت: الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرؼ جا .ٚٚ
 ىػ. ٚٓٗٔ -بيركت، الطبعة: الثالثة –العربي دار الكتاب ىػ( ٖٛ٘

فريقى إللساف العرب: دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى ا .ٛٚ
 ىػ،  ٗٔٗٔ -الطبعة: الثالثة  بيركت، –صادر  ىػ( دارٔٔٚ)المتكفى: 

 –ىػ(، الناشر: دار المعرفة ٖٛٗالمبسكط: دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتكفى:  .ٜٚ
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔبيركت، بدكف طبعة، تاريخ النشر: 

االسبلمي بجدة: تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي مجمة مجمع الفقو االسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر  .08
عددا، ككل عدد يتككف مف مجمكعة مف المجمدات، كمجمكع المجمدات لؤلعدادالػ ٖٔبجدة، كقد صدرت في 

 : أربعكف مجمدا، أعدىا لمشاممة: أسامة بف الزىراء عضك في ممتقى أىل الحديثٖٔ
 ://www.ahlalhdeeth.comhttp 

 ىػ. ٕٔٗٔ -مجمع الزكائد كمنبع الفكائد: نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، الناشر: دار الفكر، بيركت  .ٔٛ
 المحقق: عبدىػ( ٕٛٚيمية الحراني )ت: مجمكع الفتاكػ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ت .ٕٛ

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبكية، المممكة العربية  الممؾ فيد قاسـ، مجمعالرحمف بف دمحم بف 
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔالسعكدية، عاـ النشر: 

 دار الفكر.المطيعي: تكممة  المجمكع شرح الميذب .ٖٛ
دار  ىػ(ٙ٘ٗ: ألندلسي القرطبي الظاىرؼ )تالمحمى باآلثار: أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ا .ٗٛ

 .الفكر، بيركت
ىػ(، المحقق: د.  ٖٓٛ: ي المالكي، أبك عبد هللا )ت: دمحم بف دمحم ابف عرفة الكرغمي التكنسالمختصر الفقيي .٘ٛ

 -ىػ ٖ٘ٗٔؿ الخيرية، الطبعة األكلى: خمف أحمد الخبتكر لؤلعما افع عبد الرحمف دمحم خير، مؤسسةح
 ـ. ٕٗٔٓ

http://www.ahlalhdeeth.com/
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مدكيو بف ُنعيـ بف الحكـ الضبي المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف ح .ٙٛ
ىػ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ٘ٓٗالطيماني النيسابكرؼ المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

قرار الذىبي مف تمخيصو عمى المستدرؾ ٜٜٓٔ –ٔٔٗٔبيركت، الطبعة: األكلى،  –ة دار الكتب العممي ـ، كا 
 بيامشو.كىك مطبكع 

: نحك اس )تأحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العب الكبير:يب الشرح المصباح المنير في غر   .ٚٛ
 .بيركت –المكتبة العممية ىػ( ٓٚٚ

المكصل، الطبعة  –مكتبة العمـك كالحكـ  يكب أبك القاسـ الطبراني،المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أ .ٛٛ
 .يالسمف، تحقيق: حمدؼ بف عبد المجيد ٖٜٛٔ – ٗٓٗٔالثانية، 

 -ىػ  ٛٓٗٔ، الطبعة: الثانية، النفائس دارحامد صادؽ قنيبي،  -معجي معجـ لغة الفقياء: دمحم ركاس ق .ٜٛ
 ـ. ٜٛٛٔ

: أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة اإلماـ مالؾ بف أنس .ٜٓ
فى أحمد المكتبة التجارية، مصط ىػ(، المحقق: حميش عبد الحّق، الناشر:ٕٕٗالبغدادؼ المالكي )ت: 

 مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتكراه بجامعة أـ القرػ بمكة المكرمة.الباز،
 بيركت.ني الناشر دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: دمحم الخطيب الشربي .ٜٔ
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي،  المغني: أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة .ٕٜ

 -ىػ ٖٛٛٔتاريخ النشر:  طبعة،ىػ( الناشر: مكتبة القاىرة، بدكف ٕٓٙالشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 
 ـ.ٜٛٙٔ

المفصل في احكاـ االسرة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية: األستاذ الدكتكر عبد الكريـ زيداف، مؤسسة  .ٖٜ
 ـ.ٖٜٜٔ -قٖٔٗٔكت، الطبعة األكلى الرسالة، بير 

رة، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية: د. دمحم سعد بف احمد بف مسعكد اليكبي، دار اليج .ٜٗ
 ـ.ٜٜٛٔ -قٛٔٗٔالرياض، الطبعة األكلى: 

 مبلحق تراجـ الفقياء المكسكعة الفقيية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، المصدر:   .ٜ٘
www.islam.gov.kw    الشاممة.نقبل عف 

، ٗٓٗٔبيركت،  -الممل كالنحل: دمحم بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني، الناشر: دار المعرفة  .ٜٙ
 تحقيق: دمحم سيد كيبلني.

  - -قٕٕٗٔىرة، الطبعة الثانية مف ىدػ اإلسبلـ فتاكػ معاصرة: الدكتكر يكسف القرضاكؼ، دار القمـ، القا .ٜٚ
 ـ.ٕٕٔٓ

ىػ(، ٜٗٚالمنثكر في القكاعد الفقيية: أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي )المتكفى:  .ٜٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالناشر: كزارة األكقاؼ الككيتية، الطبعة: الثانية، 

ىػ( ٜٜٕٔكفى:ش، أبك عبد هللا المالكي )المتمنح الجميل شرح مختصر خميل: دمحم بف أحمد بف دمحم عمي .ٓٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔالنشر:  بيركت، تاريخ –دارالفكر

مطبكع ىػ( ٙٚٗالميذب في فقة اإلماـ الشافعي: أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ )المتكفى:  .ٔٓٔ
 مع تكممة المجمكع لمشيخ المطيعي التي سبق ذكرىا.

http://www.islam.gov.kw/
http://www.islam.gov.kw/
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ل: شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف الطرابمسي مكاىب الجميل في شرح مختصر خمي .ٕٓٔ
 -ىػ ٕٔٗٔدار الفكر، الطبعة: الثالثة،  ىػ(ٜٗ٘لمالكي )المتكفى: المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني ا

 ـ.ٕٜٜٔ
 ـ.ٕٓٓٓ -قٕٓٗٔاألكلى: الطبعةبيركت، دارالنفائس، كنعاف، دمحم د.احمد:المكسكعة الطبية الفقيية .ٖٓٔ
جزءا،  ٘ٗالككيت، عدد األجزاء:  –صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية المكسكعة الفقيية:  .ٗٓٔ

األجزاء ، الككيت –السبلسل الطبعة الثانية، دار (:ٖٕ –ٔ( األجزاء )ىػ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالطبعة: )مف 
الثانية، طبع (، الطبعة ٘ٗ - ٜٖ) مصر. األجزاء-: الطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة (ٖٛ - ٕٗ)

  .الكزارة
مْكُسكَعة الَقكاِعُد الِفْقِييَّة: دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك أبك الحارث الغزؼ، الناشر: مؤسسة الرسالة،  .٘ٓٔ

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة: األكلى،  بيركت،
عمي  دةجاسر جك  الماجستير: الطالبتكميمي لمتطمبات درجة  اإلسبلمي: بحثنفقة الزكجة في الفقو  .ٙٓٔ

 ـٕٚٓٓ-ق ٕٛٗٔ، كمية الشرية كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية غزة: العاصي
ديف الرممي )ت: نياية المحتاج إلى شرح المنياج: شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب ال .ٚٓٔ

 ـ.ٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔاالخيرة، دار الفكر، بيركت: الطبعة ىػ( ٗٓٓٔ
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد الكريـ النياية في غريب الحديث كاألثر:  .ٛٓٔ

 المكتبةمحمكد دمحم الطناحي،  -تحقيق: طاىر أحمد الزاكػ  ىػ(ٙٓٙ: يباني الجزرؼ ابف األثير )تالش
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيركت،  -العممية 

أحمد ىػ( المحقق:٘ٓٓٔجيـ الحنفي )ت راىيـ بف نالنير الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الديف عمر بف إب  .ٜٓٔ
 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، الطبعة: األكلى العممية،الكتب  عناية،دارعزك 

دمشق،  لمطباعة،دار الخير كتكر دمحم مصطفى الزحيمي، الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي: األستاذ الد .ٓٔٔ
 ـ. ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالطبعة: الثانية، 

 إبراىيـ،محمكد  ىػ( المحقق: أحمد٘ٓ٘دمحم الغزالي الطكسي )ت:  بف حامد دمحم الكسيط في المذىب: أبك .ٔٔٔ
 ىػ.ٚٔٗٔالطبعة: األكلى،  القاىرة،السبلـ،  تامر، داردمحم دمحم 

 المواقع عمى االنترينت        
)حكـ ما إذا كاف عبلج الزكجة المريضة يجب عمى الرجمف بف حسف النفيسة في  فتكػ لمدكتكر، عبد .ٕٔٔ

                            عمى ىذا الرابط: لممتقى الفقييفي امنشكرة زكجيا( 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725                    

 عمى ىذاالمكضكع األصمي مكقع الشبكة الفقيية،  .ٖٔٔ
 http://www.feqhweb.com/vb/t13394.html#ixzz4qHcyhbWq             لرابط:ا

: الرابط عمى ٕٗٓٓ -أغسطس  - ٚٔ ق ٕ٘ٗٔ -رجب  - ٕٓ الزكجة، نفقة اليف، أكف  ليا مكقع .ٗٔٔ
www.lahaonline.com                                                                                       

ربيع األكؿ  ٙٔنفقة الزكجة في العصر الحاضر )بحث فقيي مقارف(: د. خالد بف عبد هللا المزيني ) .٘ٔٔ
 : http://almoslim.net/node/274507مكقع المسمـ عمى ىذا الرابط: ىػ(ٖٛٗٔ

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5725
http://www.feqhweb.com/vb/t13394.html#ixzz4qHcyhbWq
http://www.lahaonline.com/
http://almoslim.net/node/274507
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عضك ىيئة التدريس بكمية  التميميعبدهللا بف عبدالعزيز  مدكنات نفقة عبلج الزكجة. بحث )مختصر(: .ٙٔٔ
  . https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422/الشريعة بالرياض

http://attamiminet.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/06232870068775952422

