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 :ملخص البحث
تعد النفقة من أهم الحقوق المالية التي يرتبها عقد الزواج للزوجة على 
زوجها، بيد أن جمهور الفقهاء لم يذكروا نفقة العالج من بين األمور التي تشملها 
النفقة؛ لذلك كان هذا البحث الذي أماط اللثام عن هذا الموضوع، فعرف نفقة 
الزوجة بصفة عامة، ونفقة عالجها على وجه الخصوص، ثم تناول مدى التزام 

، ثم انتهى إلى ترجيح القول القائل الزوج بنفقة عالج الزوجة، فبين أقوال الفقهاء
بإلزام الزوج هذه النفقة، ثم بين ضوابط الترجيح، وأسبابه، وأسباب تغير اجتهادات 
-المعاصرين في هذه المسألة، وحدود التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة من حيث

نفقات العالج الواجبة على الزوج، وأمراض الزوجة التي يلتزم الزوج بنفقة 
، ثم بين الحكم في حالة عدم قيام الزوج باإلنفاق على عالج الزوجة، عالجها

سواء أكان عدم القيام بهذه النفقات بسبب إعساره، أو امتناعه وتعنته، أو غيبته، تم 
تناول البحث تطبيقات خاصة لنفقة عالج الزوجة، كنفقات والدتها، وعقمها، 

بحث التي تناولت أهم نتائجه، وعمليات التجميل التي تجريها، ثم كانت خاتمة ال
 وتوصياته، وأخيراً ُختَم بقائمة بمراجعه و مصادره.

: أحكام، التزام، زوج، نفقة، عالج، زوجة، فقه إسالمي، الكلمات المفتاحية
 دراسات مقارنة.
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The Fiqh of provisions governing the husband’s obligation to 
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Abstract: 

 Alimony is one of the most important financial rights that a marriage 

contract gives to the wife over her husband, but the majority of "foqaha" 

jurists did not mention the expense of treatment among the matters 

covered by alimony. Hence this research which exposed the veil on this 

subject, so he defined the wife’s alimony in general, and her treatment 

alimony in particular, then dealt with the extent of the husband’s 

commitment to the wife’s treatment of alimony, among the sayings of the 

jurists. The weighting, the reasons for it, the reasons for changing the 

contemporary jurisprudence on this issue, and the limits of the husband's 

obligation to spend on the wife's treatment In terms of - the costs of 

treatment due to the husband, the wife’s illnesses that the husband is 

obligated to spend on her treatment, then the ruling was explained in the 

case of the husband’s failure to spend on the wife’s treatment, whether the 

failure to undertake these expenses was due to his insolvency, his 

reluctance, intransigence, or his absence. Especially for the wife's treatment, 

such as the expenses of her childbirth, her sterility, and the plastic surgery 

that she performs, then was the conclusion of the research that dealt with 

its most important results and recommendations, and finally it was 

concluded with a list of its references and sources. 

Keywords: Rulings, Commitment, Husband, Alimony, Treatment, 

Wife, "Fiqh" Islamic jurisprudence, Comparative studies. 
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والسالم على أشرف المرسلين،  ،العالمين، والصالة الحمد هلل رب -1
أما  إلى يوم الدين، بإحسان وعلى آله، وصحبه، ومن تبع هديه، محمد سيدنا
 :بعد

فإن من أهم الحقوق المالية التي يرتبها عقد الزواج للزوجة على زوجها 
ملقاة الالمالية وهو في المقابل يمثل أهم الواجبات  ،(1)هو حقها في النفقة

 على عاتق الزوج تجاه زوجته. 

 ذكر، دون ت عامةة في شأن النفقة بعضها جاءبيد أن النصوص الوارد 
اُموَن َعَلى  ﴿، كما في قول اهلل تعالى قول اهلل تعالى هامشتمالتل َجاُل َقوَّ الر ِّ

نْ  َما أَْنَفُقوا مِّ ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوبِّ َل اهللَّ َساءِّ بَِّما َفضَّ مْ  الن ِّ ، (2)﴾...أَْمَوالِّهِّ
في كما ، كالنفقة) الطعام والشراب(، والكسوة وبعضها ذكر بعض المشتمالت

اْلَمْعُروفِّ اَل تَُكلَُّف  ...﴿قوله تعالى  ْزُقُهنَّ َوكِّْسَوتُُهنَّ بِّ َوَعَلى اْلَمْولُودِّ َلُه رِّ
الَّ ُوْسَعَها ْن  ﴿، وكالمسكن في قوله تعالى تعالى (3)﴾...َنْفٌس إِّ نُوُهنَّ مِّ أَْسكِّ

                                                

 أحكام األسرة في الشريعة ،231ص  :للشيخ محمد أبي زهرة ( األحوال الشخصية1)
 . 209ص و الدكتور محمد كمال إمام ،للدكتور محمد أحمد سراج ،اإلسالمية

  .34من اآلية رقم  :( سورة النساء2)
  .233من اآلية رقم  :( سورة البقرة3)
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كُمْ  ْن ُوْجدِّ   .(1)﴾...َحْيُث َسَكْنتُْم مِّ

عن مدى وجوب بعض أوجه النفقات األمر الذي دعا إلى التساؤل  
، وما الج الزوجة، خصوصاً مع تطور العصركنفقة ع ،التي لم يرد النص عليها

لمجال الطبي، الذي تقدم حدث فيه من متغيرات في شتى المجاالت، ومنها ا
، وما يترتب على ذلك من نفقات ، وأضحى ال غنى لإلنسان عنهربشكل كبي

 . الزوجة المريضةيلزم لحالة  قد تقل، أو تكثر بحسب طبيعة العالج الذي

التي تنتظم األحكام الشرعية وقد جعلت موضوع هذا البحث في  -2
الفقهاء القدامى واجتهادات  عالج زوجته بين أقوال الزوج بنفقةالتزام 

نظراً لوجود اختالف جوهري بين موقفهما، الذي سوف يبين  ؛المعاصرين
 . فيهالبحث سببه، والدوافع التي أدت إلى تغير اجتهادات المعاصرين 

  :سبب اختيار املوضوع -3
  :يكمن في جملة أمور أهمها ما يلي ولعل سبب اختيار هذا الموضوع

، حيث يتعلق بحق من أهم الحقوق المالية ما لهذا الموضوع من أهمية -1
  .زوجها، وهو حقها في النفقة علىللزوجة 

عدم النص على نفقة العالج، بحسبانها أحد مشتمالت النفقة التي يلتزم  -2
، فأردت بيان مدى دخولها فيها، بالتالي مدى زوجتهتجاه  الزوجبها 

 .التزام الزوج بهذه النفقات

ما وجد من تباين بين موقف جمهور الفقهاء القدامى، وجمهور الفقهاء  -3
                                                

  .6من اآلية رقم  :( سورة الطالق1)
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في مدى إلزام الزوج بنفقة عالج زوجته، فأردت أن أبين  المعاصرين
واألسباب التي أدت إلى تغير اجتهادات المعاصرين في  ،سبب ذلك
  .هذه المسألة

عامة نفقة عالج الزوجة في ضوء األحكام ال أحكامالحاجة إلى بيان  -4
 .للنفقة

  :الدراسات السابقة -4

التزام الزوج بنفقة عالج  أحكاملم أعثر على بحث متكامل تناول 
تناولت  التي ، واألبحاث، وإن كنت قد وقفت على بعض المقاالتالزوجة

هذا الموضوع، بشكل مختصر، أو تناولته بصفة عارضة عند الكالم عن 
من هذه ، مع موضوعات أخرىأو بحثه موضوع نفقة الزوجة بصفة عامة، 

  :الدراسات ما يلي

؟ للدكتور عبد تنفقه الزوجة هل تشمل أجرة عالجها إذا مرض -1
منشور في مجلة الوعي  مقالوهو ، محمد العمرانيبن  الرحمن

هـ  1423سبتمبر/ جمادى اآلخرة سنة  442العدد  39اإلسالمي السنة 
 .فقط ويقع في ثالث صفحات ،م2002-

للدكتورة سامية بنت عبد اهلل غائب  ،حكم التداوي ونفقة عالج الزوجة -2
نظر بخاري، وهو بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية 

عدد المجلد الثالث، ال ،التي تصدرها كلية دار العلوم جامعة القاهرة
، وكما هو واضح من العنوان اشتمل البحث على م 2008الثالث سنة 
، والثاني في نفقة عالج الزوجة ،ياألول في حكم التداومبحثين، 
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أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وقد خالفتها بيان اقتصرت فيه فقط على 
سبب الخالف، وأسباب تغير  ذكر في طريقة العرض، والتأصيل، و

مما لم تشر إليه الباحثة من اجتهادات المعاصرين في هذه المسالة 
  .، أو بعيدقريب

وقانون األسرة  مقارنة بين الفقه اإلسالميراسة د، ة العالج والخادمنفق -3
لبتين نبيلة ، للطاوبعض تشريعات األحوال الشخصية العربية زائريالج

وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ،تراقيطويل، نذيرة 
بجاية،  ،ميره ، جامعة عبد الرحمنمن كلية الحقوق والعلوم األساسية

، وقد اقتصر تناول هذا البحث على تناول على م2015الجزائر سنة 
عض اآلخر، مع الحاجة إلى التحرير، دون الب بعض جوانب الموضوع،

  .والتأصيل

  :منهج البحث -5

  :جمعت في كتابة هذا البحث بين عدة مناهج -أ 

الفقهاء  أقوالفي استقراء وتتبع  ، وذلكفأفدت من المنهج االستقرائي
، وكذا في كتب و بحوث في المسألة الواحدة، في كتب المذاهب الفقهية

التحليلي في بيان وجه االستدالل من  ، كما أفدت من المنهجالمعاصرين
من  -أيضاً  -النصوص الشرعية، وتحليل أقوال الفقهاء، ومناقشتها، كما أفدت 

وبيان سبب هذا  المختلفة، األقوال نالمنهج االستنباطي في الترجيح بي
  الترجيح

 قوالً آخذ لم ، فأصحابهاإلى  األقوالاحتطت أشد احتياط في نسبة  -ب
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 تثبتاً، واحتياطاً من صحة هذه النسبة. ؛لفقيه إال من كتب مذهبه

فقد  ،المسائل القديمة، الجديدةلما كان موضوع البحث يعد من  -ج
رجعت في كثير من مسائله للعلماء المعاصرين الذين أدلوا بدلوهم في 

  .هذه المسائل

التي وردت في البحث، وتوضيح  قمت بتخريج األحاديث، واآلثار -د
كما عزوت  ،األلفاظ، والمصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى توضيح

 .يةاآليات القرآنية إلى السور التي وردت فيها، مع ذكر رقم اآل

على ذكر اسم الكتاب ذكرت مراجع كل صفحة أسفلها مع االقتصار  -هـ
في آخر  لبياناته؛ اكتفاًء بذكرها في قائمة المراجع ومؤلفه، دون ذكرٍ 

  .البحث؛ حتى ال تزيد صفحات البحث دون كبير فائدة

 :خطة البحث -6

  :، وخاتمةمباحثخمسة و، مقدمة وقد اشتمل هذا البحث على
بيان ماهية نفقة الزوجة بصفة عامة ونفقة عالجها على وجه في  :التمهيد

  .الخصوص
  :ويشتمل على ثالثة مطالب

 تعريف نفقة الزوجة وحكمها. -المطلب األول 
  .طبيعة نفقة الزوجة، وحكمة وجوبها على الزوج -المطلب الثاني 
 .تعريف نفقة عالج الزوجة -المطلب الثالث 

 .مدى التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة - المبحث األول
  :ويشتمل على ثالثة مطالب
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قة عالج الزوجة، أقوال الفقهاء في التزام الزوج بنف -المطلب األول 
 . وسبب اختالفهم

 .أدلة كل قول ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة -المطلب الثاني 
  .أسبابه، وضوابطه ،الترجيح -المطلب الثالث 

، في المسألةالمعاصرين سبب تغير اجتهاد الفقهاء  -الثانيالمبحث 
 .وموقف القانون

  :ويشتمل على مطلبين
  .المسألة الفقهاء المعاصرين في سبب تغير اجتهاد -لالمطلب األو

 التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة.موقف القانون من  -المطلب الثاني 
 . الزوج بنفقة عالج الزوجة التزامحدود  - المبحث الثالث

  مطلبينويشتمل على 
  .نفقات عالج الزوجة الواجبة على الزوج - األولالمطلب 
  .األمراض التي يلتزم الزوج بنفقة عالجها - الثانيالمطلب 

 .عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة - المبحث الرابع
 ويشتمل على ثالثة مطالب: 

  .الزوج بنفقة عالج الزوجة بسبب إعسارهعدم قيام -المطلب األول 
بسبب امتناعه  ةعدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوج -المطلب الثاني 

 .رغم كونه موسراً 
 .عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة بسبب غيابه -المطلب الثالث 

 .تطبيقات خاصة لنفقة عالج الزوجة - المبحث الخامس
  :ويشتمل على ثالثة مطالب
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  .مدى التزام الزوج بنفقة والدة الزوجة -ب األول المطل
 . زام الزوج بنفقة عالج عقم الزوجةمدى الت -المطلب الثاني 

ليات التجميل التي مدى التزام الزوج بنفقات عم -المطلب الثالث 
 .تجريها الزوجة

البحث، والتوصيات التي  وتتضمن أهم النتائج التي انتهى إليها - الخاتمة
 .يوصي بها

  .قائمة بأهم مراجع البحث
 .فهرس الموضوعات

 

 

 

h 
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 التمهيد

ى وجه بيان ماهية نفقة الزوجة بصفة عامة ونفقة عالجها عل

 اخلصوص 

  :مطالبويشتمل على ثالثة  -7

 وحكمها. ،تعريف نفقة الزوجة -األول  المطلب

  .، وحكمة وجوبها على الزوجطبيعة نفقة الزوجة -الثاني  المطلب

 .تعريف نفقة عالج الزوجة -الثالث  المطلب
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 األول املطلب

 تعريف نفقة الزوجة وحكمها

  :ويشتمل على فرعين -8

  .تعريف نفقة الزوجة -الفرع األول

 .الحكم الشرعي لنفقة الزوجة -الفرع الثاني 

 تعريف نفقة الزوجة : األول الفرع
  :معنى النفقة في اللغة -أوالً  -9

: ات، كما تجمع على، كشجرة، وشجر: نفقاتجمعه النفقة: مفرد،
 ورقاب، ويدور لفظها حول عدة معاٍن، أهمها: ، نِّفاق، كرقبة

، إذا أنفده :ت الدراهم، إذا نفدت، وأنفق مالهنفق :تقول ،النفاد -
 .(2)، وخطابهاونفقت السلعة، والمرأة، أي: كثر طالبها، (1)وصرفه

 . (3)، إذا هلكتنفقت الدابة :تأتي بمعنى الهالك، تقول و -

: ، أياله في سبيل اهللم أنفق فالن :، تقولبمعنى اإلخراج كما تأتي -
 . (4)أخرجه

                                                

  .926ص  :( القاموس المحيط للفيروز أبادي1)
  .618/  2:للفيومي في غريب الشرح الكبير المنير ( المصباح2)
 منظور: البن ، لسان العرب1560/ 4 :اللغة وصحاح العربية للجوهري( الصحاح تاج 3)

10  /358.  
  .البن منظور: المرجع السابق، الموضع نفسه( لسان العرب 4)
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، وخروجه من يد ه، وإنفاقى ذلك فإن ما فني من المال ببذلهوعل 
 . (1)أنه نفقة لغةً  صاحبه يصدق عليه

 :في االصطالحة تعريف نفقة الزوج -ثانياً  -01

في مقابلة التمكين من  معاوضة " بأنها نفقة الزوجة الشافعيةعرف بعض 
نى َلَها َعنمبأنها "بعض الحنابلة  هاعرف، و(2)"االستمتاع  َها َوكْسَوت، هُ ا اَل غِّ
اْلَمْعُروفِّ  ْثلَِّهايَْصل َوَمْسَكنَُها بَِّما، بِّ  .(3)"ُح لِّمِّ

الشافعية قد ذكر سبب  عريَف أن ت ، يجدْ هذين التعريفينوالناظر في  
 أكثرَ  مقابلة التمكين من االستمتاع، بينما جاء تعريف الحنابلة النفقة، وأنها في

 ، ومسكن مالئم قد ذكر مشتمالت النفقة، من كسوة وضوحاً، وتفصيالً؛ ألنه

 إضافة إلى أنه قيد ذلك بأن يكون، لزوجة، بل وكل ما ال غنى لها عنهل
                                                

  .378/  4: الهمامبن  ( شرح فتح القدير للكمال1)
  .163/  15 :( كفاية النبيه في شرح التنبيه البن الرفعة2)
منتهى  ،142 ،141/  7 :مفلحبن  لبرهان الدين مع شرح المبدع البن قدامةمتن المقنع  (3)

  .225 / 3شرحه للبهوتي  اإلرادات البن النجار مع
فتح  ينظر: شرح ."اإلدرار على الشيء بما به بقاؤه " :أما الحنفية فقد عرفوا النفقة بأنها  

حاشية الشلبي  ،659 / 5للعيني:  الهداية البناية على ،378/  4الهمام: بن  القدير للكمال
/  3البن عابدين:  المختار حاشية رد المحتار على الدر ،50/  3 علي تبيين الحقائق:

سرف" ينظر: المختصر  "ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون :وعرفها المالكية بأنها ،572
 .91/  2 :ناجي على الرسالة  شرح ابن ،5/  5 :الفقهي البن عرفة

 التعريفين إنما هما تعريفان للنفقة بصفة عامة، وليسا تعريفينوواضح أن هذين 
 لخصوص نفقة الزوجة، وإن كانت نفقة الزوجة داخلة فيهما؛ ضرورة كونها نوعاً منها.
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  .اإلنفاق بالمعروف 

  :تعريف نفقة الزوجة عند الفقهاء المعاصرين -11

إليه  اجما تحت ":بعض الفقهاء المعاصرين نفقة الزوجة بأنهاعرف 
، وخدمة، وكل ما يلزم لها، الزوجة في معيشتها من طعام، وكسوة، وسكن

  .(1)"حسبما تعارفه الناس

، لطعامها رض لها على زوجها من مالٍ ما يف" :بأنها وعرفها بعضهم 
حياتها، حسما  وكسائها، وسكناها، وغير ذلك مما يتوقف عليه بقاؤها، وإقامة

  .(2)تعارف عليه الناس"

  :والناظر في التعريفين السابقين يبين له التالي 

 بعض ألفاظهما إال أنهما متقاربان وإن اختلفا في إن هذين التعريفين -1
 . في المعنى

  .، وتسد حاجتهاكفيهاتأن في نفقة الزوجة  المراعىن إ -2

، باختالف الزمانختلف ، وإنما تإن نفقة الزوجة ليس لها حد معين -3
ما هو كله ، والمرجع في ذلك واألسعار ،خاصوالمكان، واألش
  .تعارف عليه الناس

                                                

، 437ص :محمد مصطفى شلبي للدكتور( أحكام األسرة في اإلسالم دراسة فقهية مقارنة 1)
 رمضان علي السيد للدكتورة وقرب ذلك: أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمي

 . 201الشرنباصي: ص 
  .294ص  :أحمد فراج حسين كتوردللأحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية  (2)
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مما وتوابع ذلك  ،تشمل الطعام، والكسوة، والسكن إن نفقة الزوجة -4
للزوجة، مما يتوقف تعارف الناس على أنه من االحتياجات األساسية 

 .(1)، وإقامة حياتهاعليه بقاؤها

، قضي به العرف، ويكفاية الزوجة فإن كل ما تتطلبهوبناء على ما تقدم  
  .ويتوقف عليه قوام حياتها يكون من النفقة الواجبة لها على زوجها

 احلكم الشرعي لنفقة الزوجة : الثاني الفرع
ب، الكتا :ذلكعلى يل ، والدلعلى الزوج ةواجبنفقة الزوجة  -21 
 :، والمعقولواإلجماع ،والسنة

  :من الكتاب -31

  :أما من الكتاب فما يأتي

اْلَمْعُروفِّ اَل  ...﴿ :( قول اهلل تعالى) أ  ْسَوتُُهنَّ بِّ ْزُقُهنَّ َوكِّ َوَعَلى اْلَمْولُودِّ َلُه رِّ
الَّ ُوْسَعَها   .(2)﴾...تَُكلَُّف َنْفٌس إِّ

  :وجه االستدالل من اآلية

نصت وإنما ، على زوجهانفقة الزوجة  إن اهلل سبحانه وتعالى قد أوجب
أن النفقة تجب ليدل على  ؛حال الوالدة لهاالنفقة  على وجوب الكريمةاآلية 

 النفقةأن ؛ لئال يتوهم متوهم كونها مشغولة بالنفاس عن االستمتاع لها حال 

                                                

 .الموضع نفسه المرجع السابق: (1)
  .233 من اآلية رقم :( سورة البقرة2)
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 . (1)على هذا الحال وهي ال تجب لها

ُكمْ  ﴿قول اهلل تعالى  -(  ب)   ْن ُوْجدِّ ْن َحْيُث َسَكْنتُْم مِّ نُوُهنَّ مِّ  .(2)﴾...أَْسكِّ

  :وجه االستدالل من اآلية

من حيث سكنوا، ية الكريمة إسكان المطلقات فقد أوجبت هذه اآل
وجب إسكان المطلقات، وجب إسكان  ذاوإ، سب القدرة، والطاقةبح

إذ بقية األنواع، اإلسكان وجب لها ، وإذا وجب لها الزوجات من باب أولى
  .ونوع ال فرق بين نوع

  :من السنة -2- 14

  :، منهاما من السنة فأحاديثو أ

قال في  أن النبي   عبد اهللبن  عن جابر -) أ ( 
ْسَوتُُهنَّ َولَُهنَّ ....) خطبته في حجة الوداع ْزُقُهنَّ َوكِّ َعَلْيكُْم رِّ

اْلَمْعُروفِّ   .(3).... (بِّ

 :من هذا الحديث االستدالله وج

ديث إن النفقة والكسوة ذكر في هذا الح إن رسول اهلل 
وهو من صيغ  ،ر بمعنى ) الزموا(معليكم ( اسم فعل أ)  :قولهو؛ على الزوج

                                                

/  6 :للرازي، مفاتيح الغيب 160/  2 :( تفسير القرطبي، المسمى: الجامع ألحكام القرآن1)
458. 

  .6 من اآلية رقم :( سورة الطالق2)
 .(1218 ) حديث رقم حجة النبي  :باب ،كتاب الحج :( صحيح مسلم3)
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 . حيث ال صارف ،(2)، وهو هنا للوجوب(1)رماأل

يهِّ قال النووي )  تها َوَذلَِّك ثابت ووجوب َنفقة الزوجة َوكِّس :فِّ
جماعِّ   .(3)(بِّاإْلِّ

ْنُت ُعْتَبَة اْمَرأَُة أَبِّي ُسْفَياَن َعَلى  -) ب (  ْنٌد بِّ َعْن َعائَِّشَة، َقاَلْت: َدَخَلْت هِّ
نَّ أََبا ُسْفَياَن َرُجٌل َرُسولِّ اهللِّ  ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِّ، إِّ

ْن  الَّ َما أََخْذُت مِّ يَّ إِّ
ي َبنِّ ينِّي َوَيْكفِّ َن النََّفَقةِّ َما َيْكفِّ ي مِّ ينِّ يٌح، اَل يُْعطِّ َشحِّ

ْن ُجَناٍح؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِّ  ، َفَهْل َعَليَّ فِّي َذلَِّك مِّ
هِّ ْلمِّ َغْيرِّ عِّ َمالِّهِّ بِّ
 « : ُيكِّ خ ي َبنِّ يكِّ َوَيْكفِّ اْلَمْعُروفِّ َما يَْكفِّ ْن َمالِّهِّ بِّ ي مِّ   .(4)«ذِّ

                                                

في  المهذب ،469/  1 :حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع (1)
  .1318/  3للدكتور عبد الكريم النملة:  علم أصول الفقه المقارن

 :اختلف األصوليون فيما تقيده صيغة األمر المجرد عن القرينة( 2)
 فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة الوجوب، مجاز في غيره.  -
  .سواه المعتزلة إلى أنها حقيقة في الندب مجاز فيماوكثير من  بعض الشافعية وذهب -
  .إلى أنها حقيقة في اإلباحةبعض الشافعية وذهب  -
 دليل، أو تدل قرينة على المعنى األشاعرة إلى التوقف حتى يردوذهب كثير من  -

  .المراد
 إرشاد الفحول :ما ذهب إليه الجمهور. ينظر في تفصيل هذه المسألة :والراجح 

عبد  للدكتور الفقه المقارن المهذب في علم أصولوما بعدها،  ،247/  1للشوكاني: 
  .وما بعدها 1334/  3الكريم النملة: 

 :وقرب ذلك: سبل السالم للصنعاني، 186/  8:النووي على صحيح مسلم شرح (3)
2/322 . 

َذا َلمْ  :واللفظ لمسلم. ينظر: صحيح البخاري ،متفق عليه (4)  كتاب النفقات باب: َباُب إِّ
═ 
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  :وجه االستدالل من هذا الحديث

أبي  بنت عتبة زوج قد رخص لهند إن رسول اهلل 
 من مال زوجها ويكفي بنيها بالمعروفما يكفيها  تأخذأن  حرببن  سفيان

، إذ لو لم تكن (1)على الزوج واجبةذلك على أن نفقة الزوجة ، فدل دون علمه
؛ ألنه ال يجوز أخذ يما فعلتف لها رسول اهلل  لما رخص كذلك

 .(2)دون وجه حق شيء من أموال الناس

  :اإلجماع -3 -51

حتى  جمعت األمة من لدن رسول اهلل فقد أ :أما اإلجماع
ولم يخالف في  ،على أن نفقة الزوجة إنما هي واجبة على زوجها يومنا هذا
 .(3)ذلك أحد

                                                
═ 

ُجُل  قِّ الرَّ
يها َوَولدَها بِّاْلمعُروف  يُْنفِّ هِّ ما َيْكفِّ ْلمِّ ْلَمْرأَةِّ أَْن َتْأُخَذ بَِّغْيرِّ عِّ  رقم حديث 65/  7َفلِّ
رقم ) حديث 1338/  3 باب: قضية هند -كتاب األقضية  :صحيح مسلم ،(5367)

1714). 
، طرح التثريب في 509/ 9 :فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني (1)

، إكمال المعلم بفوائد 172/  7 :العراقي وولده أبي زوعة التقريب لزين الدين شرح
 .564/ 5 :مسلم للقاضي عياض

 .439ص  :مرجع سبق ذكره ،محمد مصطفى شلبي كتوردللفي اإلسالم  أحكام األسرة (2)
 ، الهداية شرح بداية المبتدي15/ 4:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (3)

المجتهد ونهاية المقتصد البن  ايةبد، 2019/  5: ، التبصرة للخمي285/  2: للمرغيناني
 :، الوسيط في المذهب للغزالي11/440 :بحر المذهب للروياني، 76/ 3: رشد الحفيد

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد  ،195/  8 :، المغني البن قدامة203/ 6
═ 
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  :من المعقول -4- 16

 مشغولة بمصالحه،، محبوسة على الزوج إن الزوجةف ،وأما من المعقول
الذي  عماًل باألصل العام ؛فوجبت نفقتها عليه ،االكتسابمما يمنعها من 

َس لحق ِّ غيره ومنفعته فنفقته على من :يقرر أن  .(1)احتبس ألجله كلُّ من ُحبِّ

 

 

 

h 

 
  

                                                
═ 

 .114/ 2 لمجد الدين ابن تيمية
، 104لشيخ عبد الوهاب خالف: صلأحكام االحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية  (1)

 . 181ص  :حمد على طه ريانأ كتوردال، لشيخنا فقه األسرة
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 الثانياملطلب 

 الزوج وجوبها على  وحكمة طبيعة نفقة الزوجة

  :نويشتمل على فرعي -71

 .طبيعة نفقة الزوجة -الفرع األول

 .الحكمة من كون نفقة الزوجة واجبة على الزوج -الفرع الثاني

 طبيعة نفقة الزوجة: الفرع األول
ن ، ومآثارهعليه  إن عقد الزواج متى انعقد صحيحاً فإنه تترتب -81
ونفقة الزوجة هي أحد هذه الحقوق ، (1)اآلثار الحقوق الناشئة عنههذه 

حد االلتزامات التي يلقيها هذا العقد ، أو هي أللزوجة على زوجهاالمقررة 
 .على عاتق الزوج

 ألن؛ يجب على الزوج أن ينفق على زوجتهه نفإ؛ ًء على ما تقدماوبن 
الثابتة  الحقوقالنفقة حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح، وحقاً من 

زوجة على زوجها للزوجها بمقتضى هذا العقد؛ وهي واجبة  للزوجة على
ألن سبب الوجوب هو الزواج ؛  كتابية أو ،مسلمة، حتى لو كانت غنية

 . (2)، وقد وجدالصحيح

                                                

  .213ص :يوسف قاسم كتوردلل( حقوق األسرة في الفقه اإلسالمي 1)
  .المرجع السابق، الموضع نفسه (2)
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 على الزوجن نفقة الزوجة واجبة احلكمة من كو: الفرع الثاني
 (1)ما سبق ذكرهوالحكمة من كون نفقة الزوجة واجبة على زوجها  -91

، فإن لم تجب لحق زوجها اسهااحتبن هذه النفقة إنما وجبت في مقابل أمن 
عالوة ، تضررت ضرراً كبيراً ، أو لكتله -مع هذا االحتباس -عليه نفقتها 

ومن ينفقون عليها لتعيش في  هلهاأ ت، وتركنفسها له تبذلأنها قد على 
  .، وتتعاون معه في إنشاء أسرة جديدةكنفه

اهلل التي لفطرة  فيه موافقةعلى عاتق الزوج  تزاماالل جعل هذا كما أن 
 . ، وتحصيل الزرقلسعيعليها من القدرة على ا فطر الرجل

نَّ َهَذا َفُقْلَنا َياآَدُم  ﴿نس به في هذا المقام قول اهلل تعالى ومما يستأ  إِّ
َن اْلَجنَّةِّ َفَتْشَقى َجنَُّكَما مِّ َك َفاَل يُْخرِّ تعالى  فيالحظ أن اهلل،(2)﴾ َعُدوٌّ َلَك َولَِّزْوجِّ

 -  -ء على آدم فقصر الشقا(، يانَفَتْشقَ  ) :، ولم يقل﴾َفَتْشَقى  ﴿: قال
 . (3)بالنفقةي لتحصيل ، وفي ذلك إشارة إلى أنه المكلف بالسعدون زوجه

 ،على زوجتهحق القوامة قرره اهلل تعالى للزوج من إلى ما إضافة  
َجاُل  ﴿؛ عمالً بقول اهلل تعالى باإلنفاق عليها قوامة أن يقومومقتضى هذه ال الر ِّ

ْن  َما أَْنَفُقوا مِّ ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوبِّ َل اهللَّ َساءِّ بَِّما َفضَّ اُموَن َعَلى الن ِّ َقوَّ
مْ   .(4)﴾....أَْمَوالِّهِّ

                                                

  .من هذا البحث 16يراجع فقرة رقم  (1)
  .117 من اآلية رقم :طه سورة (2)
معاني  ، مغني المحتاج إلى معرفة228/  8: الوهاج في شرح المنهاج للدميريالنجم  (3)

 .151/  5: الفاظ المنهاج للخطيب الشربيني
 .34 رقم سورة النساء: من اآلية (4)
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 املطلب الثالث

 تعريف نفقة عالج الزوجة

  :تمهيد وتقسيم -02

 (نفقةإضافي؛ ألن كلمة) هو مركب  (نفقة عالج الزوجة إن مصطلح ) 
  .مضاف إليه) الزوجة ( مضاف، و ( عالج) ، ومضاف إليه( )وعالجو، مضاف

ما معنى ناه على معرفة معرفة مع فقيتوولما كان المركب اإلضافي  
فردات ببيان معنى كل مفردة من الم -بعون اهلل تعالى -فسنقوم، تركب منه

ثم نتبع ذلك ، بالمعنى اإلفرادي سمى، وهو ما يالمصلحلتي تركب منها هذا ا
  :في فرع مستقل كلٍ ببيان المعنى اللقبي لمصطلح ) نفقة عالج الزوجة ( 

 .المعنى اإلفرادي لمصطلح نفقة عالج الزوجة -الفرع األول 

 المعنى اللقبي لنفقة عالج الزوجة. -الفرع الثاني 

 رفراي  ملططل  نفقة عجاج الزوجة املعنى اإل: الفرع األول
 :نى النفقةمع - أوالً  -12

 .(1)فقة في اللغة واالصطالحنوقد تقدم بيان معنى ال 

 :معنى العالج - ثانياً  -22

  :معنى العالج في اللغة -1- 32

مصدر للفعل عالج، عالجاً، ومعالجة، واسم الفاعل منه:  :العالج
                                                

 .وما بعدها من هذا البحث 9يراجع فقرة  (1)



 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2304 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 : اللغة ويراد به عدة معان، منها في، وهو يطلق معالِّج، واسم المفعول معالَج

الجاً: َعاَناُه.  ،عاَلج المريَض ُمعالجة :يقال :ضيمداوة المر -  وعِّ
أَو دابَّة ،أَو َعلياًل  ،َسَواٌء عاَلَج َجريحاً  والُمعالُِّج: الُمداويِّ 

(1).  

أي: زاولته  ،عالْجُت األمر :لة، والممارسة، يقالالمزاوكما يطلق على  -
 .(2)ومارسته

، إذا عالجت الرجل :يقال، والغلظة، الشدةوالغلبة، كما يطلق على  -
شديد، قتَّال :أي ،،جٌ لْ عِّ  رجٌل  و، (3)غلبته

(4). 

  :تعريف العالج في االصطالح -2- 24

الطالب الرباني من المالكية صاحب كفاية فقد عرفه أما في االصطالح 
هذا الداء  ، أي محاولة رفع وإزالة(5)"الداء بدوائه المريض محاولةبأنه: "

 . بالدواء المناسب لذلك

، أو تعاطي الدواء بقصد معالجة المرض ":وعرفه بعض المعاصرين بأنه

                                                

 .109/ 6من جواهر القاموس للزبيدي:  تاج العروس ،327/ 2: لسان العرب (1)
، 326/ 1: المحكم والمحيط األعظم البن سيده ،239/ 1: تهذيب اللغة البن األزهري (2)

 .621/ 2: الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية المعجم
 .الموضع نفسه ،( تهذيب اللغة: المرجع السابق3)
 .621/  2 :( المعجم الوسيط4)
في:  ومثله ،489/  2 :عليهكفاية الطالب الرباني لعلي أبي الحسن وحاشية العدوي  (5)

ابن أبي  ، وقرب ذلك: الفواكه الدواني على رسالة1089/  2 :شرح زروق على الرسالة
َواء( حيث عرف التعالج بأنه )ُمحاَولُة المرضِّ  338/  2 :زيد القيرواني للنفراوي  .بِّالدَّ
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 .(1)"الوقاية منه 

 اتخاذ كل الوسائل الطبية  :عريف، أيفي الت (الدواءتعاطي )والمراد ب 

 معين، أو ، أو دواءٍ كان ذلك عن طريق تناول عقارٍ ، سواء أةالممكن
التي تؤدي إلى الغاية المنشودة، وهي ، أو غير ذلك من الوسائل بعمل جراحي
  .شفاء المريض

هذه كانت ، سواء أسائر األمراضعالج هذا التعريف كما يشمل  
أيضاً تعاطي  يشملكما ، (4)أم عقلية، (3)نفسيةأم ، (2)جسديةمراضاَ األمراض أ

 .(5)، وهو ما يعرف بالطب الوقائيهذه األمراض ما يؤدي إلى الوقاية من
                                                

 . 193ص  :( الموسوعة الفقهية الطبية للدكتور أحمد محمد كنعان1)
 حالة غير طبيعية تؤثر على جسم الكائن الحي، ترتبط غالباً  هي :األمراض الجسدية( 2)

 بأعراض وعالمات، وتنتج إما عن أسباب خارجية، كما هو الحال مثالً مع األمراض
 مفهوم المرض وأهمية عوامل الخطر، :ينظر .المعدية، أو نتيجة اختالالت داخلية

األربعاء  عدد ،نشور في مجلة االتحاد اإلماراتيةوهو مقال م ،للدكتور أكمل عبد الحكيم
 :الرابط التالي وهو موجود على ،م 2012سبتمبر سنة  19

https://alittihad.ae/wejhatarticle/68150 

 فتحوله إلى شخص مختلف جذرياً عن ،( المرض النفسي: هو ) حالة تتملك شخصاً 3)
النفس،  الهامة في حياته ( ينظر: علمبحيث يجد صعوبة في أداء األدوار ، حالته السوية

 .517ص  :عبد الستار إبراهيم، ورضوى إبراهيملأسسه، ومعالم دراسته 
 .( المرض العقلي: هو ذلك المرض الذي يؤدي إلى زوال العقل، أو اختالله، أو ضعفه4)

 .34ينظر: اإلعاقة العقلية للدكتورة عال عبد الباقي: ص
وقايته من  عن طريق ،ة على الفرد في أحسن حاالته الصحيةالمحافظ :( الطب الوقائي هو5)

ظروف معيشته.  األمراض قبل وقوعها، ومنع انتشار العدوى، وصيانة صحته بتحسين
═ 
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  :معنى الزوجة - ثالثاً  -52

  :الزوجة في اللغة -1 -62

يمُ  ،َواْلَواوُ  ،الزاي  . (1)لشيء أصل يدل على مقارنة شيءٍ  :َواْلجِّ

وهو ما ، زوج ( على كل من الرجل، والمرأة ) لفظإطالق والفصيح 
، (2)﴾...اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ ..﴿تعالى قال، الكريم جاء به القرآن

 .(3)﴾ ....َوَلُكْم نِّْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُمْ  ﴿:لوقا

 .(4)وجة، وزيجوز في المرأة زوج :وقيل

ما أ ،هل الحجازأ لغة هووالمؤنث ، المذكرق الزوج على إطال :وقيل
 ،(سمون المرأة )زوجةيو ،يسمون الرجل ) زوجاً (ف (6)، وأهل نجد(5)تميم بنو

  :قدومنه قول الفرز

                                                
═ 

 مقال منشور في مجلة طالل عبد الرازق خريسات، وهوكتور د للينظر: الطب الوقائي 
 -، أيلول 3، العدد 22والتعليم األردنية، المجلد  الناشر: وزارة التربية رسالة المعلم،

 .34ص م  1979 شوال، سنة
 . 35/  3: ( مقاييس اللغة البن فارس1)
 .19: وسورة األعراف من اآلية رقم ،35 :( سورة البقرة من اآلية رقم2)
 .12 من اآلية رقم :( سورة النساء3)
البالغة  أساس ،526 ،525/  7 :، المحكم والمحيط األعظم104/  11: ( تهذيب اللغة4)

 .425/ 1: للزمخشري
 .288/  4: ، مقاييس اللغة526/  7: ( المحكم والمحيط األعظم5)
 .147/  5 :( المخصص البن سيده6)



 الفقه الـمفارن

 2307 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

ـــذي يســـعى ليفســـد زوجتـــي  (1)يســـتبيلهاالشـــرى  دِّ ْســـكســـاع إلـــى أُ ***  وإن ال
 

 .(2)والثاني أكثر ،واألول أفصح

  :تعريف الزوجة في االصطالح -2- 27

عدم لعل السبب في و؛ للزوجة عند الفقهاء قف على تعريٍف لم أ
؛ فلم يحتاجوا إلى وضع تعريف عندهمحقيقتها ح وضو تعريفهم إياها هو

 .هذه الحقيقةيبين 

                                                

، 526/  7: المحكمو ، 320/ 1: كتب المعاجم، كالصحاح ( هذا هو المذكور في بعض1)
وتاج  ،292/  2 :( كما في اللسانلفظ ) يحرش ( بدالً من ) ليفسد  بعضها و جاء في
  :، أما لفظ البيت في ديوان الفرزدق فهو21/ 6 :العروس

ـــي ـــب زوجت ـــرأً يســـعى يخب ـــإن ام ـــدِّ الشـــرى *** ف ـــى أَْس    يســـتبيلها كســـاٍع إل
 .417: ص ينظر: ديوان الفرزدق .يأخذ بولها :يفسد، ومعني ) يستبيلها ( :يخبب :ومعني

 .147/  5 :( المخصص البن سيده2)
َل في تسمية هذا البحث عن الفصيح الذي جاء به القرآن إلى غيره؛ لخوف  وإنما ُعدِّ

فلو  ،امرأتهبيان مدى التزام الرجل باإلنفاق على عالج  اللبس؛ إذ المراد من هذا البحث
والمرأة  إطالقه على كل من الرجل ) زوج ( الذي يصح كلمةبعن المنَفق عليها عبرنا 

اآلخر،  منهما على كل وهم متوهم أن المراد بيان حكم نفقة عالجبدالً من ) زوجة ( لت
  .وهو غير مراد البحث

 :اْلَعَربِّ  ) َوَسائِّر :زوج فقد جاء في المصباح بعد أن ذكر أن أهل الحجاز يقولون للمرأة
ْعَمالِّ َعليها؛ ْستِّ رون في االِّ ، َوَجمعها زوجات، َوالفقهاء َيقتصِّ يَضا زوَجة بِّاْلَهاءِّ ح، لِّإْلِّ

يَها زوج هو أم أنثى (  َوابن، َلْم يُْعَلْم أََذَكر ،َوخوف َلبسِّ الذكر بِّاألنثى؛ إْذ َلْو قِّيل: َترَكة فِّ
 .258/ 1: ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي
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أحكام ميراث الزوجة في باب ، و ل دراستنا ألحكام النكاحومن خال 
نها ) المرأة التي يجمعها بالرجل عقد الزوجة بأ يمكن لنا تعريف الفرائض
  .( قائمٍ  ،صحيحٍ  زواٍج،

، بالرجل الرجلما لو جمع  ( يخرجبالرجل التي يجمعها: ) المرأة فقولنا
في  على نحو ما تعارفت عليه بعض الفئات الفاسدة ،أو المرأة بالمرأة عقد

هذا  فال يعد المثليين (بزواج) وهو ما يعرف  ،المعاصرة بعض المجتمعات
 . زواجاً شرعياً  التصرف الشائن

، دونما عقدبالرجل  المرأة) عقد زواج ( يخرج ما إذا اجتمعت  ناوقول 
فال يسمى هذا االجتماع  ،أو الوطء بشبهة -والعياذ باهلل  -كما في الزنا 

 . زواجاً 

منتفية موانعه،  ،، وشروطهمستوٍف أركانه: معناه) صحيح (  :وقولنا
 -والحالة هذه  -، فال تسمى (1)، أو فاسدعقد باطلما إذا جمعهما ويخرج 
 زوجة.

اء الزوجية دونما طالق، قائماً حقيقة ببقسواء أكان  أي: ) قائم ( ناوقول
، من طالق رجعي في عدةٍ الزوجة كانت ، كما لو قائماً حكماً  أم ،أو وفاة

، أو الطالق البائن ،بالموت إنْ ويخرج ما إذا زال عقد الزواج بزوال الزوجية 
ال تسمى  ، فإن المرأة في هذه الحاالت جميعهاالعدةأو الرجعي بعد انتهاء 

                                                

المواريث  ،62ص :محمد رأفت عثمان ألستاذنا الدكتورفقه النساء في الخطبة والزواج  (1)
الشريعة  المواريث في ،43مخلوف: ص  لشيخ حسنين محمدلاإلسالمية  الشريعةفي 

 .15ص  :محمد محيي الدين عبد الحميدللشيخ  اإلسالمية على المذاهب األربعة
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 زوجة.

 املعنى اللقيب لنفقة عجاج الزوجة: الفرع الثاني
معنى اللقبي في كتب لنفقة عالج الزوجة بال لم أقف على تعريٍف  -82
 ،والعالج ،وبناء على ما تقدم ذكره من تعريف كل من النفقة، الفقهاء

المصاريف الالزمة لمداواة ": والزوجة، يمكن تعريف نفقة عالج الزوجة بأنها
وحسب سعة ، أو الوقاية منها، وفق العرف السائد، األمراض سائر جة منالزو

  :وهذا التعريف يمتاز بما يلي، "الزوج 

نت هذه كا، سواء أالزوجة من سائر األمراض مداواةعالج إنه يشمل  -1
 ،كانت ناتجة عن إصابة، وسواء أأو عقلية ،نفسية أم، جسديةاألمراض 

  .غير ذلك أم

بالزوجة  ْت لمُّ الذي أ األمراضعلى  العالجَ  رُ صِّ قْ ال يُ  إن هذا التعريف -2
تي يحتمل أن تصيب الزوجة، وهو ما ، بل يتعداه إلى األمراض الفعالً 
قوع المرض العالج بعد وإذا وجب  ؛ ألنه) الطب الوقائي (ب يعرف
 . (1)(من الرفع  أقوىيجب قبله أولى؛ ألن ) الدفع  فالنْ 

 ذكر أن التزام الزوج ، حيثخاصةً  عنايةً  العرَف إن هذا التعريف أولى  -3
ا الملحظ ، ولعل هذإنما يكون بحسب العرف السائدمصاريف ال بهذه

»  لها رسول اهلل ، حيث قال مأخوذ من حديث قضية هند

                                                

 األشباه، 30/ 1: ، القواعد للحصني155/  2: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (1)
 .138ص : والنظائر للسيوطي
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يكِّ  ي َبنِّ يكِّ َوَيْكفِّ اْلَمْعُروفِّ َما يَْكفِّ ْن َمالِّهِّ بِّ ي مِّ   .(1)«ُخذِّ

قة الزوج وطا ،عالج الزوجة بحسب سعةإن هذا التعريف قد حدد نفقة  -4
َر َعَلْيهِّ  ﴿ :ألن اهلل تعالى يقول ؛المالية هِّ َوَمْن ُقدِّ ْن َسَعتِّ ْق ُذو َسَعٍة مِّ ُيْنفِّ لِّ

الَّ َما آتَاَها ُ َنْفًسا إِّ ُ اَل يَُكل ُِّف اهللَّ ا آَتاُه اهللَّ مَّ ْق مِّ ْزُقُه َفْلُيْنفِّ  .(2)﴾....رِّ

 

 

 

h 

 
  

                                                

 .رقم من هذا البحث 14 تخريجه فقرةسبق  (1)
 .من اآلية رقم :سورة الطالق (2)
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 األول املبحث

 الزوج بنفقة عالج الزوجة  (1)زامتمدى ال

 : مطالبويشتمل على ثالثة  -92

، زام الزوج بنفقة عالج الزوجةتلفي اأقوال الفقهاء  -األول  المطلب
  .وسبب اختالفهم

 .أدلة كل قول ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة -الثاني  المطلب

  .سبابه، وضوابطهأ ،الترجيح -المطلب الثالث 
  

                                                

 ،لزم الشيء يلزم لزوماً: ثبت ودام :يقال ،مشتق من الفعل ) لزم( :في اللغة االلتزام (1)
أوجبه  :والتزم الشيء أو األمر والتزم به، تعلقت به :وجب عليه، ولزمته ولزمه المال:
، المعجم 552/ 2، المصباح المنير: 12/272 :لسان العربينظر:  .فهو ملتزم ،علي نفسه
  .556ص  الوجيز:

فإذا ثبت الحق  ،والدوام ،والوجوب ،ويتضح مما تقدم أن االلتزام في اللغة يفيد الثبوت 
 وإذا لزمه الشيء فقد وجب عليه. ،وداوم عليه إلي أن يؤديه ،في ذمة شخص فقد التزم به

) ترتيب الشارع شغل ذمة المكلف بعض المعاصرين بأنه فقد عرفه  :أما في االصطالح 
ابتداًء، أو مآالً على سبب إرادي، أو جبري ( والسبب اإلرادي ما تتجه إليه إرادة  بالدين

اإلنسان كإبرام العقود، وأما السبب الجبري فيتمثل في الحاالت التي ال تعمل فيها إرادة 
 :ينظر ار، وااللتزام بنفقة الزوجة واالقارب.اإلنسان، كااللتزام بالتعويض عن الفعل الض

ألستاذنا الدكتور عبد اهلل مبروك  حدود مسئولية المدين المتضامن في الشريعة والقانون
 .م 1979 -هـ  1399من كلية الشريعة والقانون سنة وهى رسالة ماجستير 20النجار: ص



 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2312 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب األول 

 أقوال الفقهاء يف التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة وسبب اختالفهم  

  :فرعينويشتمل على  -03

 .أقوال الفقهاء في التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة -ول األ الفرع

التزام الزوج بنفقة عالج  في سبب اختالف الفقهاء -الثاني الفرع
  الزوجة.

 الزوج بنفقة عجاج الزوجةأقوال الفقهاء يف التزام : ولاأل الفرع
زام الزوج بنفقة عالج زوجته على لتا مدىاختلف الفقهاء في  -31

  :قولين

 :القول األول -23

 ،(3)والشافعية ،(2)المالكيةجمهور  و، (1)وهو ما ذهب إليه الحنفية
                                                

، َوأُْجَرةَ  :، وفيه105/  21: المبسوط للسرخسي (1) ْوجِّ ْوَجةِّ َعَلى الزَّ ،  )... َنَفَقَة الزَّ يبِّ الطَّبِّ
َواءِّ إَذا ْن َذلَِّك ( َوَثَمَن الدَّ ْوجِّ مِّ َضْت َعَلْيَها فِّي َمالَِّها، اَل َشْيَء َعَلى الزَّ وأيضاً: بدائع  َمرِّ

ن المختار الب الدر ة رد المحتار علىشيحا ،549/  1 الفتاوى الهندية،20/ 4الصنائع 
 .575/  3عابدين 

 حيث ،187/ 4شرح الخرشي على مختصر خليل  ،14/ 5( الملخص الفقهي البن عرفة 2)
ْندَ :قال في معرض تعداده األمور التي ال تلزم الزوج َها،  ) َوَكَذلِّك اَل َيْلَزُمُه الَدَواُء عِّ َمَرضِّ

يبِّ (، وأ ،اَل أَْعَياٌن َواَل أَْثَمانٌ  ْنُه أُْجَرُة الطَّبِّ الشرح االوسط  يضا: تحبير المختصر، وهوَومِّ
 .511/  2الشرح الكبير للدردير  ،409/ 2 لبهرام على المختص

يبِّ 436/ 11: الحاوي الكبير للماوردي (3) ا أُْجَرُة الطَّبِّ امِّ  ،، وفيه: )َوأَمَّ َواءِّ  َوَثَمنُ  ،َواْلَحجَّ الدَّ
═ 
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 ،(5)اإلباضيةو ،(4)اإلمامية و (3)وبعض الزيدية ،(2)والظاهرية ،(1)والحنابلة
نما تجب في مالها ، وإنفقة عالج الزوجة ليست واجبة على زوجهاأن  ويرون

وبهذا  ،كانت تلزمه نفقتها قبل زواجهاعلى من  وجبتإن كان لها مال، وإال 
القول أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية 

 .(7)بعض المعاصرين ، وهو اختيار(6)السعودية
                                                

═ 

يُعُه َعَلْيَها ،فِّي اأْلَْمَراضِّ  ْوجِّ (، وأيضاً: ،َفَجمِّ ، كفاية 336/ 6 :التهذيب للبغوي ُدوَن الزَّ
 .159/ 5 ج، مغني المحتا174/ 15 :التنبيه النبيه في شرح

َراءُ 199/ 8 :، المغني البن قدامة114/ 2: المحرر (1) ُب َعَلْيهِّ شِّ ،  ، وفيه:" َواَل َيجِّ َيةِّ اأْلَْدوِّ
ِّ  َواَل أُْجَرةُ  َنَُّه يَُراُد إلِّ ؛ ألِّ يبِّ ، َفاَل َيْلَزُمُه "، وأيضاً الطَّبِّ ْسمِّ ، 145/ 7: المبدع :ْصاَلحِّ اْلجِّ

 .443/ 4 شرح منتهى اإلرادات
 .249/  9 :( المحلى البن حزم2)
َيْلَزُمُه  ) ى ( َواَل " وفيه:، 272/ 4: الزخار البن المرتضى كاإلمام يحيى. ينظر البحر (3)

َواءُ  الزخار  ، وال ) ي ( إذا وردت في البحر"َكاْلُمْسَتْأَجرِّ اَل َيْلَزُمُه إْصاَلُح َما اْنَهَدَم  الدَّ
  يحيى. تشير إلى اإلمام

  .344/  3: لعامليل( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 4)
المأمول  ، غاية229/ 1: جميل السيابيبن  ( فصل الخطاب في المسألة والجواب لخلفان5)

  .242/  8: شامس البطاشيبن  في علم الفروع واألصول لمحمد
 هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع )حيث أجابت عن السؤال (6)

تكاليف  ) في التزامه :وكسوتها.....( بقولها نفقتها يجب عليه كما مصاريف عالجها،
كسوتها  ذلك في حكمخالف بين الفقهاء، فمنهم من جعل  عالج زوجته إذا مرضت

العلمية الدائمة  (. فتاوى اللجنة ....وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب،
 (. 3591السؤال الثالث من الفتوى رقم)  260/ 19

 ،270/ 2اإلفتاء المصرية  كالشيخ محمد بخيت المطيعي: في فتواه في فتاوى دار (7)
═ 
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  :الثاني القول -33

 ،(1)من المالكية، وابن العطار، بن عبد الحكموهو ما ذهب إليه ا
 .(3)جمهور الفقهاء المعاصرين وهو اختيار، (2)والزيدية في المذهب

                                                
═ 

 م،1922يونيو  8هجرية  1340في شوال والشيخ عبد الرحمن قراعة. تنظر فتواه 
 :الشيخ محمد أبي زهرة في كتابه: األحوال الشخصية ،277/  2المرجع السابق

 والسكن. ،والكسوة ،قصر النفقة على اإلطعام ، حيث240ص
قيامه  على أن القائلين بعدم وجوبها على الزوج إنما يقولون بنفي إلزامه بها، لكن يبقى

الموضع  ،ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .ومكارم األخالق ،العشرةبها من باب حسن 
 .نفسها نفسه، الفتوى

من  وإن كان ابن العطار يرى أن التزام الزوج بنفقة عالج زوجته إنما يكون بقدر ما لها (1)
مختصر  ، وهو الشرح األوسط لبهرام علىرأزيد. ينظر: تحبير المختص نفقة فقط، ال

هتك أستار  ، لوامع الدرر في14/ 5: البن عرفة الفقهي لخص، الم409/  2 خليل:
للشيخ مختصر خليل  شرح جليلالمنح  ،677/  7 سالم الشنقيطي:بن  لمحمد المختصر
أجرة الحجام،  ليس عليه أنه وفيه بعد أن ذكر قول ابن عرفة وابن حبيب ،392/ 4عليش

ْن  أَنْ  اْلَعطَّارِّ َيْلَزُمهُ بن  ) َوَنْحُوُه َقْوُل أَبِّي َحْفصِّ :وال الطبيب َيَها بَِّقْدرِّ َما َكاَن َلَها مِّ يَُداوِّ
َها اَل  تِّ حَّ  .أَْزَيَد ( َنَفَقةِّ صِّ

ُب  ) َو ( "وفيه: ،262/ 3 قاسم العنسي:بن  ألحمد ( التاج المذهب ألحكام المذهب2) َيجِّ
ْرَشاٍد َوأُْجَرَتهُ  َي َلَها ) َدَواًء ( بِّإِّ َضْت  َعَلْيهِّ أَْن َيْشَترِّ ، 4/272 ر:وأيضاً: البحر الزخا"، إَذا َمرِّ

َبْل  :ُقْلت ) :نفقات العالج على الزوج وفيه بعد أن ذكر قول اإلمام يحيى بعدم وجوب
اَلُفهُ  ، 448/ 2 ر للشوكاني:األزها المتدفق على حدائقالجرار  (، السيل.اْلَمْذَهُب خِّ

 .78/ 2: الروضة الندية شرح الدرر البهية للقنوجي
/ 1 :إلفتاء المصريةا في فتاوى دار األسبق( كالشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية 3)

الزوج،  حيث قال بعد أن نقل أقول الفقهاء بعدم وجوب نفقة عالج الزوجة على 333
═ 
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 التزام الزوج بنفقة عجاج الزوجة يفسبب اختجاف الفقهاء : الفرع الثاني
  :يليلى ما يرجع إولعل سبب اختالف الفقهاء في هذه المسالة  -43

ي شأن الملتزم بنفقة عالج ، أو سنة فورود نص خاص من كتابعدم  -1
 . الزوجة

رض األقيسة التي تمسك بها البعض مع القواعد العامة في الشريعة اتع -2
  .اإلسالمية التي تحث على معاشرة الزوجة بالمعروف

نفقة الزوجة، فمن قصرها  وردت فيرض في فهم النصوص التي االتع -3
                                                

═ 

وجيه نرى  ) وهو رأى :عليه، أقول: قال بعد ذلك وقول ابن الحكم من المالكية بوجوبها
الخاص ولو غنية  مصاريف عالج زوجته من ماله جب على الزوجواالفتاء به، فنو ،األخذ

، في رجب 282/  2 اإلفتاء المصرية دار فتواه في فتاوى :والشيخ عبد المجيد سليم (،
/  2: فتاوى شرعية هكتاب ، والشيخ حسنين مخلوف في1928ديسمبر  13هجرية  1347

م، 1997 في مايو ،28/ 10: دار اإلفتاء المصرية والشيخ عطية صقر: فتاوى ،78
بن  والشيخ محمد ،282ص  األحوال الشخصية البرديسي في كتابه: والدكتور زكريا

، ـوفيه بعد أن 462/  13: المستقنع زاد الشرح الممتع شرح :العثيمين في كتابه صالح
بذلك؛ ألنه  والصحيح أنه يلزم " :طبيب الزاد أن الزوج ال يلزمه أجرة صاحب ذكر قول

/ 10الزحيلي في كتابه: الفقه اإلسالمي وأدلته:  والشيخ وهبة ،"بالمعروف المعاشرة من
 فوائد وفتاوى تهم المرأة :الجبرين في كتابيه الرحمن عبدبن  اهلل الشيخ عبد ،7381

 ،564/ 3: والدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات ،129، 128ص  :المسلمة
، والدكتور شوقي عالم مفتي 429/  10 :اوى يسألونككتابه: فت د. حسام الدين عفانة في

ينظر الفتوي  .م29/05/2018بتاريخ  (4348) الحالي في الفتوى رقم المصرية الديار
 :التالي الرابط على دار اإلفتاء على موقع

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14415&LangID=1  
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قال بعدم وجوب نفقة عالج الزوجة على  االواردة فيه األمورعلى 
دون تقوم به حياة الزوجة ما أنها تشمل كل  ومن رأى أن ،الزوج

ن نفقة عالج ؛ ألعليه هاقال بوجوبقصرها على ما ورد به النص 
 .(1)تقوم بها حياتها الزوجة داخلة في األمور التي

 

 

 

 

h 

 
  

                                                

عبد  كتورد؟ للمرضت  نفقة الزوجة هل تشمل أجرة عالجها إذا :ينظر في هذا المعنى (1)
 .81ص :محمد العمرانيبن  الرحمن
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 املطلب الثاني

 أدلة كل قول ومناقشة ما حيتاج منها إىل مناقشة 

  :أدلة القول األول -أوالَ  -53

ليه من عدم وجب نفقة أصحاب القول األول على ما ذهبوا إاستدل 
  :، والمعقولالكريم، والسنة، والقياس القرآنبعالج الزوجة على الزوج 

  :من القرآن الكريم -1 -63

ْزُقُهنَّ  ﴿:اهلل تعالىأما من القرآن الكريم فقول  َوَعَلى اْلَمْولُودِّ َلُه رِّ
الَّ ُوْسَعَها اْلَمْعُروفِّ اَل تَُكلَُّف َنْفٌس إِّ ْسَوتُُهنَّ بِّ  :، وقوله تعالى(1)﴾ َوكِّ

كُمْ ﴿ ْن ُوْجدِّ ْن َحْيُث َسَكْنتُْم مِّ نُوُهنَّ مِّ  .(2)﴾..أَْسكِّ

 : ه االستدالل من اآليةوج

 ،على الزوج نفقة زوجتهاألولى إن اهلل تعالى قد أوجب في اآلية 
لو كانت و، عالجهانفقات فيهما ولم يذكر  ،(4)سكناهاوفي الثانية  ،(3)وكسوتها

ى فدل ذلك علوالسكنى،  ،والكسوة ،اإلطعامشأنها شأن  ،واجبة عليه لذكرت
 .عدم وجوبها على الزوج

                                                

 . 233من اآلية رقم :سورة البقرة (1)
  .6من اآلية رقم  :( سورة الطالق2)
 .458/  6: ، مفاتيح الغيب للرازي160/  2 :تفسير القرطبي (3)
 :للشوكاني ، فتح القدير10/201: البي حيان، البحر المحيط 166/  18: تفسير القرطبي (4)

5 /292. 
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  :مناقشة هذا االستدالل -73

، ين اآليتين بأن النص على اإلطعام، والكسوةاالستدالل بهاتش ويناق
، ومنه نفقة العالج ،(1)مما تحتاجه الزوجة عداها والسكنى ال ينفي دخول ما

 .بطريق الداللةتدل عليها اآلية  فإن

تفيد وجوب الطعام للزوجة على الزوج؛  (2)النص فإذا كانت عبارة 
تفيد وجوب نفقة عالجها عليه  (3)العبارة هذهلحفظها من الهالك، فإن داللة 

اً خصوص، منه إلى غيرهأيضاً؛ لكون الزوجة المريضة أشد احتياجاً إلى العالج 
كأدوات  ،أهمية من العالج هي أقلأمور أن الفقهاء قد نصوا على دخول 

  .(4)النظافة
                                                

سبق  مرضت ؟: مرجع نفقة الزوجة هل تشمل أجرة عالجها إذا :( ينظر في هذا المعنى1)
 .81ص ذكره

ى2) ، ويسمَّ رِّ فهُمه من نفسِّ صيَغتِّهِّ  ( عبارة النص هي: داللُة اللَّفظِّ على المعنى الُمتبادِّ
( )المعنى الحرفيَّ   محمد مصطفى للدكتور ينظر: الوجيز في أصول الفقه .للنَّصِّ 

 .312يوسف العنزي: صبن  عبد اهلل للدكتورعلم أصول الفقه  ، تيسير138/  2:الزحيلي
( لمسكوٍت عنهُ 3)  ( داللة العبارة: دالَلُة اللَّفظِّ على ثُبوتِّ حكمِّ المنطوقِّ )أي: عبارة النَّصِّ 

َما في هِّ ، وهذ الشتِّراكِّ ، وال تتوقَُّف علَّةِّ الُحكمِّ دِّ فهمِّ اللُّغةِّ  العلَُّة تُدرُك بمجرَّ
 على بحٍث  هِّ

، أو ُمساوًيا لُه. المسكوتِّ عنه واجتهاٍد، وتدلُّ على كون ينظر  أوَلى بالُحكمِّ من المنطُوقِّ
 :سبق ذكره : مرجعالزحيلي مصطفى محمدللدكتور  :في ذلك: الوجيز في أصول الفقه

 .315ص  :تيسير علم أصول الفقه ،مرجع سبق ذكره ،143/  2
 لمختصر خليل التاج واإلكليل ،190/  4شرح كنز الدقائق البن نجيم: ( البحر الرائق 4)

 المهذب ، تكملة المجموع شرح151/ 3 :المهذب للشيرازي، 543/ 5للمواق 
غاية  في شرح مطالب أولي النهى، 199/  8: قدامة ني البنغالم، 255/  18 :للمطيعي

═ 
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  :من السنة -2- 38

  :أما من السنة فما يلي

قال في خطبته  أن النبي   عبد اهللبن  عن جابر -) أ (
اْلَمْعُروفِّ  ...» في حجة الوداع ْسَوتُُهنَّ بِّ ْزقُُهنَّ َوكِّ  .(1)«...َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم رِّ

يمِّ  - ) ب ( ِّ، بن  َعْن َحكِّ ، َقاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ ، َعْن أَبِّيهِّ ي ِّ َيَة اْلُقَشْيرِّ ُمَعاوِّ
َنا  َما َحقُّ  ؟َزْوَجةِّ أََحدِّ ْمَت، َوتَْكُسَوَها  ... »َقاَل:  َعَلْيهِّ َذا طَعِّ َمَها إِّ أَْن تُْطعِّ

الَّ  ْح، َواَل َتْهُجْر إِّ بِّ اْلَوْجَه، َواَل تَُقب ِّ َذا اْكَتَسْيَت، أَوِّ اْكَتَسْبَت، َواَل َتْضرِّ إِّ
 .(2)« ... فِّي اْلَبْيتِّ 

  :ه االستدالل من هذه األحاديثوج

، ولم مور الواجبة للزوجة على زوجهااأل ين الحديثين قد حدداإن هذ
  .؛ فدل ذلك على عدم وجوبها على الزوجهاعالج يرد فيها نفقات

  :مناقشة هذا االستدالل -93

 وجوب من أن النص على (3)ويناقش هذا االستدالل بما سبق ذكره
                                                

═ 

 .619/  5للمنتهى للرحيباني: 
  .من هذا البحث 14 ( سبق تخريجه فقرة رقم1)
م رق حديث 244/  2 :في حق المرأة على زوجها :كتاب النكاح، باب :( سنن أبي داوود2)

الصحيحين  المستدرك على ،( 20022 ) رقم 225/  33 :مسند أحمد ،(2142 )
يثٌ وقال  ،( 2764) رقم (  204/  2 :للحاكم يحُ  الحاكم:" َهَذا َحدِّ ، َوَلْم  َصحِّ ْسَنادِّ اإْلِّ

َجاُه ".  يَُخر ِّ
  .من هذا البحث 37يراجع فقرة  (3)
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ال ينفي دخول ما عداها مما على الزوج األمور الواردة في هذه األحاديث 
  .عالجهانفقة  االزوجة، ومنهتحتاجه 

  :من القياس -40-3

قياس نفقة عالج الزوجة على نفقة إصالح العين المؤجرة وذلك ب
، ونفقة إصالح العين المؤجرة في كلوعمارتها بجامع حفظ األصل 

، فكذلك نفقة ، وإنما تجب على المالكالمستأجروعمارتها ال تجب على 
من كان على ، وإنما تجب على الزوجة، أو لى الزوجعالج الزوجة ال تجب ع

 .(1)زواجهاتلزمه نفقتها قبل 

  :مناقشة هذا الدليل- 41

وجوب ترتب عليه يقياس عقد النكاح الذي بأن  ويناقش هذا الدليل
ترتب عليه االلتزام بحفظ يعلى عقد اإلجارة الذي إنفاق الزوج على زوجته 

لوجود الفارق بين عقد ، إنما هو قياس ال يصح ؛ وصيانتهاالمؤجرة العين 
 : ، والمحلفي المقصود، وعقد النكاح اإلجارة

كاح هو السكن، والمودة، مقصود عقد النفإن  :المقصودفي أما 
، بينما مقصود عقد اإلجارة هو وتحصيل النسل سرة،، وبناء األوالرحمة

ومقصود المستأجر  المعاوضة المالية؛ إذ مقصود المؤجر تحصيل األجرة،
 .تحصيل المنفعة

                                                

 ،208/ 11 :للعمراني ، البيان في مذهب اإلمام الشافعي436/  11: الحاوي الكبير (1)
 .272/  4 :البحر الزخار ،50/ 9 :روضة الطالبين للنووي
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بينما  ،إن محل عقد النكاح هو األبضاع والفروجف :المحلفي و أما 
 .فافترقا ،محل عقد اإلجارة هي منافع األعيان المتقومة بالمال

ل؛ ، تشبيه غير مقبون تشبيه الزوجة بالعين المستأجرةأأضف إلى ذلك  
 .عمر، ورفيقة درب، بل شريكة ألن المرأة غير مستأجرة للرجل

 :من المعقول -4- 42

  :ما من المعقول فما يليوأ

النفقة التي  هي تلك زوجهاإن نفقة الزوجة الواجبة على  -) أ (  -34
، ونفقات العالج ليست كذلك؛ ألنها ليست من دة، مضطرتحتاجها بصفة ثابتة

 ومن ثم فال ،(2)، وإنما تحتاج إليها بصفة عارضة(1)حاجتها الضرورية المعتادة
 . (3)؛ إذ األصل في الصفات العارضة العدمعلى الزوج تلك النفقات تجب

  :مناقشة هذا الدليل -44

  :ثالثة أوجهويناقش هذا الدليل من 

                                                

 ، الروض المربع620/  5 :، مطالب أولي النهى227/  3: ( شرح منتهى اإلرادات1)
 .618للبهوتي: ص

تجب عليه؛  وأجرة الطبيب، والحجام فال ،وأما األدوية: "وفيه ،163، 162/  2:( المهذب2)
 ،11/436 :الكبير "، وأيضاً: الحاويالثابتة، وإنما يحتاج إليه لعارضألنه ليس من النفقة 

 الكافي في فقه اإلمام أحمد ،253/ 18لمحمد نجيب المطيعي:  لمجموعل التكملة الثانية
 .620/ 5: مطالب أولي النهى ،227/ 3: منتهى اإلرادات ، شرح233 /3 :البن قدامة

 :حمد الزرقاخ أ، شرح القواعد الفقهية للشي54ص : األشباه والنظائر البن نجيم (3)
 .106ص
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  :الوجه األول

أة الضرورية إنما هو قول المر اتن العالج ليس من حاجإن القول بأ
في بعض األحيان قد يكون أولي من المشتمالت  إن العالج، بل غير مسلم

جراحة  المرأة إجراءَ  ، كما لو احتاجت(1)، كالطعام، والسكنىاألخرى للنفقة
األمور  ؛ نظراً لكونهما منعلى الزوجعاجلة، فإذا وجب الطعام والسكنى 

 ولى فألْن تجب نفقة العالج والحالة هذه أللمرأة؛ الضرورية 

  :الوجه الثاني

ر الثابتة لذلك ن نفقات العالج تعد من النفقات العارضة غيالقول بأإن 
هذا  :، أقولصل في الصفات العارضة العدملم تجب على الزوج؛ ألن األ

، وذلك في نفقات العالج قد تكون دائمة مضطردة؛ ألن أيضاً  القول غير مسلم
دوية تحتاج إلى أ ،الحاالت التي تكون فيها الزوجة مصابة بأمراض مزمنة

ارتفاع في ، أو بلو كانت مصابة بمرض السكري، كما بصفة دورية، مستمرة
  .، أو نحوهماضغط الدم

  :الوجه الثالث

ال يصح أن  (، أو ) معتادةالنفقة بكونها ) ثابتة مضطردة ( إن وصف
؛ ألن هذا الوصف الذي هو (كم الذي هو) وجوبها على الزوجالح يعلل به
كما في نفقة ، (النفقةوجوب يوجد الحكم الذي هو)د يوجد وال ق االعتياد

                                                

: سامية بنت عبد اهلل غائب نظر البخاري للدكتورةحكم التداوي ونفقة عالج الزوجة  (1)
  .482ص
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على الرغم من كونها  (1)الزوجتجب على  فإنها ال ،من حيضها طهارة المرأة
، كما في ذلك يوجد الحكم، ومع قد ال يوجدكما أن هذا الوصف ، معتادة

رغم من كونها خالية من هذا على ال(2)فهي واجبة على الزوج ،نفقات الوالدة
 .الوصف

فعلم مما تقدم أن تعليل وجوب النفقة بكونها من األمور التي تحتاجها  
فإن نفقة ؛ لذلك ، إنما هو تعليل غير مستقيمطردة، أو مضمعتادة المرأة بصفة

حتاجها التي تمن األمور سواء أكانت هذه النفقة  ،الزوجة واجبة على الزوج
 .ات العالج، ويدخل في ذلك نفق، أم الالمرأة بصفة مضطردة، معتادة

هي تلك النفقة التي تعود إن النفقة الواجبة على الزوج  -) ب (  -54
ألن فائدة هذه ؛ (3)عليه بالمصلحة، وهذا ال ينطبق على نفقة عالج الزوجة

، فكانت (4)حفظ جسدهاال على الزوج؛ ألنها ت ،ائدة عليها هيالنفقات ع

                                                

/ 10 للرافعي العزيز شرح الوجيز ،580/ 3 :، حاشية ابن عابدين192/ 4: ( البحر الرائق1)
 .493/ 4 :الجمل على شرح المنهج حاشية، 19

عالم  مذهب ، عقد الجواهر الثمينة في549/ 1 :، الفتاوى الهندية271/ 4: البحر الرائق (2)
 الشرح الكبير للدردير وحاشية، 480/ 4 :الذخيرة، 601/ 2البن شاس:  المدينة

 .296/  5: ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج510/  2 :الدسوقي عليه
، :" قال مالك :وفيه ،470/  4:( الذخيرة3) َواَء لِّْلَمَرضِّ ق الدَّ َنَّهُ  َواَل َتْسَتحِّ َلْيَس  َوَقاَلُه ش ألِّ

ْن َمَصا ... "مِّ َجاَمةِّ ، وال أُْجَرَة اْلحِّ هِّ  .لِّحِّ
: للعمراني البيان ،436/  11:، الحاوي الكبير575/  3 :( رد المحتار على الدر المختار4)

أجرة الطبيب  " وال يلزمه أجرة الحجامة والفصاد، وال ثمن األدوية، وال :وفيه 208/ 11
 يلزمه ".يراد لحفظ بدنها لعارض، فال  إن احتاجت إليه؛ ألن ذلك
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 . عليها دونه

  :مناقشة هذا الدليل -64

  :الدليل من وجهينويناقش هذا 

  :الوجه األول

؛ لكون فائدة ال نسلم لكم القول بعدم التزام الزوج بنفقة عالج زوجته
، فإن فائدته منقوض بالطعامال عليه؛ ألن ذلك  ،تعود عليها هي هذه النفقة

 .(1)اإلجماع على وجوبه على الزوج، ومع ذلك فقد انعقد تعود على الزوجة

 :الوجه الثاني

وج هي تلك النفقة التي تعود عليه هو النفقة الواجبة على الزسلمنا أن 
؛ الزوجة ال يعود نفعها على الزوج ، ولكن ال نسلم لكم أن نفقة عالجبالفائدة

ها على وقيامُ  لزوجها، هاتبعلُ  نَ سُ ن الزوجة متى كانت معافاة في بدنها حَ أل
  .للزوج ماال يخفى الفوائد، والمنافع بيتها، وفي ذلك من ، ومصالحِّ والدهاأ

بالنفع على الزوج من  إضافة إلى ما تقدم فإن عالج الزوجة قد يعود 
ة ، وهي حالة ما إذا كان مرضها معدياً، فإن عالجها في هذه الحالناحية أخرى

  .والده، وإلى أيهيمنع سراية المرض إل

عليه هذا الدليل، وثبت  قام يساس الذانهار األ م فقدثبت ما تقد وإذا 

                                                

 عقد ،663 /5: البناية على الهداية للعيني ،529/  3البن مازه: ( المحيط البرهاني 1)
 ، الوسيط في3/151: المهذب ،595/ 2: عالم المدينة مذهب الجواهر الثمينة في

 . 143/  7 :المبدع ،(232/  3 الكافي البن قدامة ،203/  6: المذهب للغزالي
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 .على زوجهاالزوجة  وجوب نفقة عالج

  :أدلة القول الثاني -ثانياً  -74

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من وجوب التزام الزوج 
  :، والمعقولوالقياسوالسنة، ، بالكتاببنفقة عالج زوجته 

 من الكتاب:  -1 -48

  :أما من الكتاب فما يلي

اْلَمْعُروفِّ  ...﴿: ول اهلل تعالى) أ ( ق ُروُهنَّ بِّ   .(1)﴾....َوَعاشِّ

  :وجه االستدالل من اآلية

بمعاشرة  األزواج إن اهلل سبحانه وتعالى قد أمر في هذه اآلية الكريمة
؛ حتى تكون المخالطة، والمعاشرة بينهم حبهنبحسن صأزواجهم بالمعروف، 

نفقات عالج ، ومنه به ذلك ، فيدخل فيه كل ما يتحقق(2)مبنية على الكمال
  .(4)قوله ) بالمعروف ( من صيغ العمومألن ) أل ( في ، (3)الزوجة

ْزُقُهنَّ  ﴿ :تعالى ( قول اهلل) ب  ْسَوتُُهنَّ  َوَعَلى اْلَمْولُودِّ َلُه رِّ َوكِّ
اْلَمْعُروفِّ   .(5)﴾... بِّ

                                                

  .19 رقمسورة النساء من اآلية  (1)
 .465/  2: الدر المنثور للسيوطي ،97/  5: تفسير القرطبي (2)
  .462/  13 :الشرح الممتع (3)
، 225 ص :، المستصفى للغزالي485/  2: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (4)

 .11/ 2: روضة الناظر البن قدامة
 . 233سورة البقرة من اآلية رقم  (5)
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  :وجه االستدالل من اآلية

الزوجة ب على الزوج زرق قد بينت أن الواجإن هذه اآلية الكريمة 
عم جميع ما ي ، بلزق هنا غير مختص بالطعام والشراب، والربالمعروف

مضاف إلى المعرفة، وهو ر ن كلمة ) رزقهن ( مصدتحتاج إليه المرأة؛ أل
 نفقاتفيدخل في ذلك ، (1)يعد من صيغ العموموما كان كذلك ، الضمير
 .العالج

  :من السنة -2 -49

ْنٌد بِّْنُت   َعائَِّشةَ َعْن أما من السنة فما روي   َقالَْت: َدَخَلْت هِّ
نَّ َعَلى َرُسولِّ اهللِّ  ُسْفَيانَ  اْمَرأَُة أَبِّي ،ُعْتَبةَ  ، َفَقالَْت: يَا َرُسوَل اهللِّ، إِّ

الَّ َما  يَّ إِّ
ي َبنِّ ي َويَْكفِّ ينِّ َن النََّفَقةِّ َما َيْكفِّ ينِّي مِّ يٌح، اَل يُْعطِّ أََبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشحِّ

ْن ُجنَاٍح؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِّ أََخْذُت  ، َفَهْل َعَليَّ فِّي َذلَِّك مِّ
هِّ ْلمِّ َغْيرِّ عِّ ْن َمالِّهِّ بِّ مِّ
 « : ِّيك ي َبنِّ يكِّ َوَيْكفِّ اْلَمْعُروفِّ َما يَْكفِّ ْن َمالِّهِّ بِّ ي مِّ  . (2)«ُخذِّ

  :وجه االستدالل من الحديث

 على زوجهالهند أن تأخذ من مال  أباحقد  إن رسول اهلل 
يكفيكِّ ( اسم  و ) ما ( في قوله ) ما ،بالمعروفسبيل النفقة ما يكفيها 

 ما، وغيره، والشرابفيه الطعام، فيدخل (3)موصول، وهو من صيغ العموم
                                                

 .78/  2: الروضة الندية ،الموضع نفسةروضة الناظر،  (1)
 .من هذا البحث 14سبق تخريجه  (2)
 نفائس األصول في شرح المحصول ،100المسودة في أصول الفقه آلل تيمية ص  (3)

 .131/ 1: ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي1726/  4: للقرافي



 الفقه الـمفارن

 2327 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 .(1)كنفقات العالج ،مما تحتاج إليه المرأة

  :من القياس -2 -50

  :وجهين، فمن وأما من القياس

  :الوجه االول

، بجامع حفظ الصحة في نفقة الطعام والشرابعلى قياس نفقة العالج 
، فكذلك نفقة (2)على الزوجواجبة وشرابها  الزوجةطعام ، ونفقة كل

 .(3)عالجها

  :الوجه الثاني

 من يخدمها عندعلى التزامه بنفقة  هزوجتقياس التزام الزوج بنفقة عالج 

 -عند حاجتها إلى ذلك -، ونفقة من يخدم الزوجة حاجتها إلى الخدمة 
هي أولى بالوجوب؛ ألن  عالجها، بل، فكذلك نفقة (4)واجبة على الزوج

                                                

 .78/ 2 :الروضة الندية (1)
في  ، عقد الجواهر الثمينة663 / 5: ، البناية على الهداية529 /3: المحيط البرهاني (2)

/ 6 :للغزالي ، الوسيط في المذهب151/ 3: ، المهذب595/  2 :مذهب عالم المدينة
  .143/  7 :، المبدع232/  3: قدامة ، الكافي البن203

دقائق زاد  المطلع على ،152/  20 :تكملة المجموع للمطيعي، 448/ 2: ( السيل الجرار3)
 ..299/  5 :محمد الالحمبن  عبد الكريم للدكتور المستقنع

 ، عقد الجواهر4/ 4: ، االختيار لتعليل المختار للموصلي536/ 3 :( المحيط البرهاني4)
بحر  ،152/ 3: ، المهذب526/  3التحصيل للرجراجي:  ، مناهج597/  2 الثمينة

/ 2يعلى:  روايتين والوجهين للقاضي أبي، المسائل الفقهية من كتاب ال205/  3 المذهب
═ 
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، الخدمة لها من تضررها بترك توفيرالجها أكثر عتتضرر من ترك الزوجة 
من نفقات فكانت نفقات عالج الزوجة أولى بالوجوب على الزوج 

  .(1)دمتهاخ

  :من المعقول -4 -51

  :أربعة أوجهوأما من المعقول فمن 

  :ولاألالوجه 

 ةبالمعروف الواجبإن إنفاق الرجل على عالج زوجته يعد من المعاشرة 
اْلَمْعُروفِّ .. .﴿ تعالى: اهلل بقول ُروُهنَّ بِّ ، وليس من المعروف في (2)﴾....َوَعاشِّ

المرض، ، وتركها تعاني اق على عالج زوجتهشيء أن يمتنع الرجل عن اإلنف
 . (3)عالجها، ومطالبته إياها بحقوقهوتتجرع مرارة األلم مع قدرته على 

  :الوجه الثاني

د ، يععلى عالجهاوهو قادر تصارع المرض الرجل زوجته ترك  إن
                                                

═ 

 .463/ 5 :القناع كشاف، 11
 :محمود علي السرطاويللدكتور ( ينظر في هذا المعنى: شرح قانون األحوال الشخصية 1)

 .135ص
 . 19سورة النساء من اآلية رقم  (2)
 ،346ص  :محمد إبراهيم الحفناوي للدكتور -الزواج  -( الموسوعة الفقهية الميسرة 3)

 نفقة العالج ،5/300مرجع سبق ذكره  :عبد الكريم الالحم للدكتور الدرر المبتكرات
 وقانون األسرة الجزائري وبعض تشريعات اإلسالمي والخادم، دراسة مقارنة بين الفقه

 .16لنبيلة طويل، ونذيرة تراقي: ص  األسرة العربية
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وهذا يتعارض  ،(1)ويهدد حياتها ،صحتهابلمرض يعبث  ، وإسالماً لهاخذالناً 
: لقا رسول اهلل  أن عمر بن  روى عبد اهللما مع 
هريرة ما روى أبو  ، ومع(2)«وال يسلمه المسلم أخو المسلم، ال يظلمه،  »
  ِّ ُمُه، »...قال: أن رسول اهللَّ ، اَل َيْظلِّ ُم أَُخو اْلُمْسلِّمِّ اْلُمْسلِّ

ُرهُ  وال  .(3).«.َيْخُذلُُه، وال َيْحقِّ
  :الوجه الثالث

، فوجب أن ترد إلى ، ولم يفصلاهلل تعالى قد أوجب النفقة مطلقةإن 
عن هل العرف في هذا الزمان ينكرون على الزوج الذي يمتنع العرف، وأ

 .(4)عالج زوجته، مع قدرته على ذلك
  :الوجه الرابع

إن كفاية المرأة واجبة على زوجها، ومن كفايتها عالجها عند 
 . (5)المرض

  
                                                

 .الموضع نفسه ،المرجع السابق :الدرر المبتكرات (1)
 وال باب: ال يظلم المسلُم المسلمَ  ،متفق عليه. ينظر: صحيح البخاري: كتاب المظالم (2)

 :باب -كتاب البر والصلة واآلداب :، صحيح مسلم(2310)حديث رقم  862/ 2:يسلمه
 .( 2580) حديث رقم 1969/ 4تحريم الظلم: 

َلةِّ َواآْلَدابِّ  :صحيح مسلم (3) ر ِّ َوالص ِّ َتاب اْلبِّ مِّ  :َباب ،كِّ يمِّ ظُْلمِّ اْلُمْسلِّ هِّ  َوَخْذلِّهِّ  َتْحرِّ َواْحتَِّقارِّ
هِّ   .( 6706 )رقم ..حديث.َوَدمِّ

 موجبات النفقة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية العراقي واإلماراتي (4)
 .90ص  :محمد فرحان عباس الجبوري 
 . 91ص  :المرجع السابق (5)
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 املطلب الثالث 

 أسبابه، وضوابطه  ،الرتجيح 

  :فرعينويشتمل على  -25

 .أسبابهالترجيح و -ول الفرع األ

 .ضوابط ترجيح التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة -الفرع الثاني 

 الرتجي  وأسبابه : ولاأل الفرع
، ومناقشة ما هذه المسألة، وأدلتهم في د عرض أقوال الفقهاءبع -35 

أن القول  -واهلل أعلم بالصواب -، أرى ولاستدل به أصحاب القول األ
؛ لى زوجهاأن نفقة عالج الزوجة واجبة ع الذي يرى ،الراجح هو القول الثاني

 : يليعالوة على ما ، وذلك لقوة أدلتهم

عدم استقامة ما ذكره أصحاب القول األول من قياس نفقة عالج  -1
الزوجة على صيانة العين المؤجرة وعمارتها؛ لوجود الفارق بين عقد 

واآلثار، ، الزواج من حيث الشروط، والطبيعة وعقدجارة اإل
نما يعقد بغية االنتفاع المادي بالعين قد اإلجارة إع، فواألهداف

ما عقد الزواج فهو عقد ، أ(1)لمؤجرة مدة معينة لقاء عوض معلوما
 نما يقصد منه تأسيس رابطة، وإال يقصد منه تحقيق غرض مادي دمؤب

، وهدفها ، وحسن العشرة بين الزوجين، قوامها المودة والرحمةمشتركة

                                                

 المطلب ، نهاية166/ 2: الممهدات البن رشد الجد ، المقدمات173/ 4: بدائع الصنائع (1)
 .322/ 5، المغني البن قدامة8/65في دراية المذهب إلمام الحرمين
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، وليس من حسن العشرة في تكثير األمة، وعمارة األرض باإلنجاب
ا مرضت ردها إلى ، فإذا من يستمتع الزوج بزوجته حال صحتهاشيء أ

، أو تركها تئن من وطأة المرض مع قدرته على أهلها لمعالجتها
 . (1)عالجها

ِّ ، عمرو بن  عبد اهللما روى  -2 :  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
يَع من يُقوت  َكَفى»   .(2)«بالمرء إثماً أن يُضِّ

األشخاص الذين تلزمه  :، ومن يقوتالنفقة :المقصود بالقوتو
موجباً للتأثيم  ،لهم هؤالء دون نفقة يعد تضييعاً وال شك أن ترك  ،(3)نفقتهم

 .رعاً، ويدخل في ذلك نفقة العالجش

، وإذا ات نظافة المرأة واجبة على الزوجأدوأن من  سبق ذكرهما  -3
 -(5)الحاجياتأو  ،(4)من التحسينات مع كونهاوجبت أدوات النظافة 

                                                

 الجوانب ،82مرضت ؟: مرجع سبق ذكره ص  نفقة الزوجة هل تشمل أجرة عالجها إذا (1)
 .65، 64 حسن صالح الصغير: صللدكتور دراسة مقارنة  الفقهية للقوامة الزوجية

 )رقم حديث132/  2 كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم رواه أبو داوود واللفظ له: (2)
 268/  8: إثم من ضيع عياله -، السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء(1692

/  1 :مستدرك الحاكم ،( 6828 )حديث رقم 6/326 :حمدأ مسند (9132 )حديث رقم
يثٌ ، وقال: " َهَذا (1515رقم ) حديث 575 يحُ  َحدِّ َجاُه " َصحِّ ، َوَلْم يَُخر ِّ

ْسَنادِّ   .اإْلِّ
  .552/ 4 :، فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي83/ 2 :معالم السنن للخطابي (3)
 ( التحسينات: هي األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها4)

 .وما بعدها 22/ 2 :ينظر: الموافقات للشاطبي .الراجحات العقول
 والمشقة، ،( الحاجيات: هي المصالح التي يحتاج الناس إليها للتوسعة، ورفع الحرج5)

═ 
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 نفقات عالجها التي تعد من عليه ن تجبفأل -تقدير أعلىعلى 
  .(2)أولى (1)الضروريات

م نه أن يسهإنفاق الرجل على عالج زوجته من شأ وفوق ما تقدم فإن -4
، والمودة والرحمة، لفة، واألهداف الزواج من السكنفي تحقيق أ

عالوة على أنه يدفع عن زوجته غائلة المرض الذي يؤثر سلباً على 
 .الحياة األسرية، وحسن أدائها لواجباتها

 التزام الزوج بنفقة عجاج الزوجةترجي  ضوابط : الثاني الفرع
إذا كان البحث قد انتهى إلى ترجيح القول القائل بالتزام الزوج و  -54

، إال أن هذا الوجوب جرى عليه عرف الناس اليوم وفقما بنفقة عالج زوجته،
 :ليس مطلقاً، وإنما هو مقيد بقيود، ومضبوط بضوابط، أهمها ما يلي

يكون الزوج موسراً بنفقة عالج زوجته، بأن يكون قادراً على هذه  أن -1
 النفقات، وليس من شأنها أن تضر به ضرراً بالغاً. 

                                                
═ 

 بحيث إذا فقدت لحق الناس ضيق ومشقة، لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد الواقع، من فوات
بن  ، مقاصد الشريعة اإلسالمية لمحمد الطاهر21/  2 :الموافقات. ينظر: الضروريات

 .241/  3 :عاشور
تجر  الضروريات: هي ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم (1)

المفاسد  مصالح الدنيا على استقامة، وبفقدها يختل نظام الحياة، وتعم الفوضى، وتنتشر
المهذب  ،18، 17/  2الموافقات ينظر:  بين الناس، وتفوت النجاة والنعيم في اآلخرة.

 .1004/ 3أصول الفقه المقارن  في علم
 .17: مرجع سبق ذكره ص نفقة العالج والخادم :ينظر في هذا المعنى (2)
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كان موسراً ولكن كانت هذه النفقات  أما إذا كان الزوج معسراً، أو 
ما لو كان ك تفوق إمكاناته المالية، أو كان من شأنها أن تضر به ضرراً بالغاً،

قاضى مبالغ خيالية ال المستشفيات الخاصة التي تتمرضها يتطلب العالج في 
القيام به،  الماليةحالته  ب سفراً إلى خارج البالد ال تسعف، أو يتطلقبل له بها

التكاليف الشرعية محددة بالوسع،  تجب نفقات هذا العالج عليه؛ ألنفال 
الَّ ُوْسَعَها ﴾والطاقة؛ عمالً بقول اهلل تعالى  ُ َنْفًسا إِّ  :، وقوله(1)﴿ اَل يَُكل ُِّف اهللَّ

ُ َبْعَد ُعْسٍر يُْسًرا﴾ اَل  ...﴿ الَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اهللَّ ُ َنْفًسا إِّ يَُكل ُِّف اهللَّ
(2). 

، فإنه ، دون ضرر بالغ بهإذا كان الزوج قادراً على هذه النفقاتأما  
 شرةاعممن باب البها والحالة هذه يعد  قيامه؛ ألن هاب يجب عليه القيام

اْلَمْعُروفِّ ...﴿تعالى: هالمأمور بها في قول ،(3)بالمعروف ُروُهنَّ بِّ  . (4)﴾..َوَعاشِّ

أن يكون عالج الزوجة مشروعاً، أياً كان نوعه، سواء، أكان عن طريق  -2
  .الدواء، أو عن طريق إجراء عملية جراحية، أو غير ذلك

كما لو عمدت  ،ر مشروعان العالج الذي تتعاطاه الزوجة غيإذا كف 
، أو لجأت في سبيل ، أو خنزيرر، بأن تداوت بخم(5)الزوجة إلى أدوية محرمة

الذي تريد حرة، والكهان، والمشعوذين، أو كان العمل الطبي ذلك إلى الس
                                                

 . 286من اآلية رقم  :( سورة البقرة1)
  .7من اآلية رقم  :( سورة الطالق2)
 .462/  31:الشرح الممتع (3)
 .19سورة النساء من اآلية رقم  (4)
 عبد الفتاح محمودألستاذنا الدكتور  :فقهي مقارنحكم التداوي بالمحرمات، بحث  (5)

 .بعدها وما 33إدريس: ص 
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أو  ،(2)جنسيأو عملية تحول  ،(1)مبيضأرادت زراعة ، كما لو إجراءه محرماً 
والحالة هذه  -فال يلتزم الزوج ، (3)غير ذلك من األعمال الطبية غير المشروعة

فيه ما فيه من التعاون بنفقات هذه األعمال؛ ألن قيامه بمثل هذه النفقات  -
ْثمِّ قوله تعالى:المنهي عنه ب والعدوانعلى اإلثم  ﴿....َواَل َتَعاَونُوا َعَلى اإْلِّ
، وألن الغاية من دفع هذه النفقات في مثل هذه الحاالت هو (4)﴾... َواْلُعْدَوانِّ 
، فيحرم؛ إعطاء للوسائل حكم الطبي المحرم، أو التداوي بمحرم العمل

 .(5)المقاصد

بأن يكون  وجة مما تدعو إليه ضرورة أو حاجة،لزاعالج أن يكون  -3
ألن حفظ حياتها إما لحفظ حياتها، أو دفع تعبها وآالمها؛ الزماً، 

ما أن تسكين آالمها، ودفع التعب بالعالج فيه إنقاذ لها من الهلكة، ك
من نحو ما ، تنفيس الكرب ما تأمر به النصوصفيه من والمشقة عنها 

َس  »قال:  أن رسول اهلل   هريرةروى أبو  َمْن َنفَّ
                                                

 252 محمد علي البار: صللدكتور الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء  (1)
وهو بحث  13محمد رأفت عثمان: ص  الدكتور ستاذناألنقل وزرع األعضاء  ،وما بعدها

ربيع  13 باألزهر الثالث عشر المنعقد في يةمقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث اإلسالم
 .م2009مارس  10 -هـ  1430األول 

 للدكتور نقل و زراعة األعضاء التناسلية نموذجاً  :( تأثير االكتشافات الطبية على النسب2)
والقانون  علي خالفي، دراسة فقهية مقارنة، وهو بحث منشور في مجلة الفقهبن  ربيعة

 .وما بعدها 158م ص  2014 لالعدد الثامن عشر: أبري
 .وما بعدها 68ص  :محمد الفوزانبن  صالحكتور دللالجراحة التجميلية  (3)
 .2من اآلية رقم  :سورة المائدة (4)
 .32/  2 :الفروق للقرافي (5)
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ْن ُكَربِّ يَْومِّ  َس اهللُ َعْنُه ُكْرَبًة مِّ ْنَيا، َنفَّ ْن ُكَربِّ الدُّ ٍن ُكْرَبًة مِّ َعْن ُمْؤمِّ
َرةِّ  ْنَيا َواآْلخِّ َر اهللُ َعَلْيهِّ فِّي الدُّ ٍر، َيسَّ َر َعَلى ُمْعسِّ ، َوَمْن َيسَّ َياَمةِّ  ،(1)« ...اْلقِّ

 .(2)وجعلى الز نفقاتهجب فال ت ،غير ضروريالعالج إذا كان أما 

 -أن يكون العالج مجدياً في مثل حالة الزوجة، بأن يغلب على الظن  -4
  .في شفائها نفعه -الطبية المرعية  للقواعدوفقاً 

، بأن كان للزوجة حالة المرضيةالأما إذا كان العالج غير مجٍد في  
، وأن النفقات التي تنفق على عالج ابرؤهالتي ال يرجى  مرضها من األمراض

دفع هذه على الزوج  يجبهذه الحالة ال  ؛ ففيلن تؤتي أكلها هذا المرض
مع عدم  -، خصوصاً وأن نفقات العالج من مثل هذه األمراض النفقات
 . إمكانات أغلب الناس غالباً ما تكون باهظة، تعجز عنها -جدواها 

عالج الزوجة مفوتة لنفقة أولى منها، كنفقة نفسه، أو  نفقةأال تكون  -5
 نفقة قوام الزوجة من المطعم، والملبس، فإذا كان إنفاق الزوج على

لنفقات المقدمة على نفقات زوجته من شأنه أن يفوت مثل هذه ا عالج
؛ ألنه لى عالج الزوجة واجباً على الزوج، فال يكون اإلنفاق عالعالج
بقول رسول اهلل  تقديم األولى فاألولى؛ عمالً في النفقات يجب 
 ن يعتق ، أراد أفي حديث جابر لرجل من بني عذرة

                                                

على  فضل االجتماع :باب ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار :صحيح مسلم (1)
 . 2699حديث رقم  2074 / 4 :تالوة القرآن

 محمدو الدكتور  ،محمد أحمد سراج للدكتورأحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية  (2)
 .224ص  سبق ذكره مرجع :كمال إمام
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ْن َفَضَل  » :وليس عنده مال غيره ،العبد ْق َعَلْيَها، َفإِّ َك َفَتَصدَّ َنْفسِّ اْبَدْأ بِّ
نْ  ي َقَراَبتَِّك، َفإِّ ذِّ ْن َفَضَل َعْن أَْهلَِّك َشْيٌء َفلِّ َْهلَِّك، َفإِّ َعْن  َفَضَل  َشْيٌء َفألِّ

َك َشْيٌء َفَهَكَذا ي َقَراَبتِّ  .(1)«َوَهَكَذا، ذِّ

ال يجب على الرجل أن يؤثر  على أنه واضحةفهذا الحديث يدل داللة  
 . (2)، وقرابته، بما يحتاج إليه في نفقة نفسهزوجته

ْن َفَضَل  »وفى قوله:  قال القاضي عياض: "  َْهلَِّك، َفإِّ ْن َفَضَل َشْيٌء َفألِّ َفإِّ
َك  ي َقَراَبتِّ َك َشْيٌء َفلِّذِّ  ،ترتيب الحقوق وتقديم اآلكد في حجة «َعْن أَْهلِّ

ألن حق النفس واجب، وحق األهل  ،نفسها فيفاآلكد، وأن الواجبات تتأكد 
ومن تلزمه النفقة واجب، لكنه يقدم حق النفس عليها، وأنه من ال مال له إال 

عن  اركتهما فيه، إال فيما فضلوال مش، والولد، قوته لم يلزم إعطاؤه للزوجة
 .(3)"حاجته

؛ ألن اإليثار (4)لكن إذا أراد الزوج أن يؤثر عالج زوجته كان له ذلك 
 تعالىبقول اهلل  التي ورد الثناء على فاعله المحمودة شرعاً،من األمور 

                                                

/  2: كتاب الزكاة، باب: االبتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله ثم القرابة :صحيح مسلم (1)
 .997 حديث رقم 692

 .381/  6نيل األوطار للشوكاني  (2)
 .515/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  (3)
لُّ  :وفيه ،219/  6طرح التثريب في شرح التقريب  :ينظر في هذا المعنى (4) يمِّ  " َوَمحِّ َتْقدِّ

َضاَفة ُر َعَلى اإْلِّ يَحق ِّ َمْن اَل َيْصبِّ هِّ  ،النَّْفسِّ فِّ ا َمْن َصَبَر َعَلْيَها، َوآَثَر َعَلى َنْفسِّ َفُهَو َمْحُموٌد  أَمَّ
هِّ  يُق  َقْد َجاَء بَِّمْدحِّ د ِّ يُم َوَفَعَلُه الص ِّ ي َنَزَلْت  ،اْلُقْرآُن اْلَكرِّ يُّ الَّذِّ هِّ اآْلَيُة  َوَذلَِّك اأْلَْنَصارِّ يهِّ َهذِّ فِّ

 ".َوَغْيُرُهَما 
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ْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق  ... ﴿ ْم َوَلْو َكاَن بِّهِّ هِّ هِّ َويُْؤثُِّروَن َعَلى أَْنُفسِّ ُشحَّ َنْفسِّ
َك ُهُم اْلُمْفلُِّحونَ   .(1)﴾َفأُوَلئِّ

تسع جميع هذه النفقات المالية من السعة بحيث  إذا كانت حالة الزوجف 
 . وجب الجميع

فإذا وجد متكفل ، غير الزوجأال يتكفل بنفقة عالج الزوجة متكفل آخر  -6
، أو ، فعولجت على نفقة الدولةكما لو كانت الزوجة موظفة، غيره بها

كانت عاملة فعولجت على نفقة صاحب العمل، ففي مثل هذه 
 .الزوجة على الزوجالحاالت ال تجب نفقة عالج 

 

 

h 

  

                                                

  .9من اآلية رقم  :سورة الحشر (1)



 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2338 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 الثاني املبحث

 وموقف القانون  ،يف املسألةاملعاصرين الفقهاء ري اجتهاد سبب تغ

  :ويشتمل على مطلبين -55

  .هذه المسألةفي صرين الفقهاء المعا ادسبب تغير اجته -المطلب األول

  موقف القانون من التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة. -المطلب الثاني 

 املطلب األول

الفقهاء املعاصرين يف التزام الزوج بنفقة عالج  سبب تغري اجتهاد

 الزوجة

ن وعدولهم ع ،ولعل السبب في تغير اجتهاد الفقهاء المعاصرين -56
على النحو الذي كان  -ه زوجت نفاق الزوج على عالجإ القول بعدم وجوب

ما طرأ على حياة الناس هو ب ووجالقول بالإلى  -يقول به الفقهاء القدامى 
  :في أمرين هامين ،(1)من تغيير

  :التغير في فلسفة العالج والتداوي -ول األمر األ -75

العالج لم يكن في الماضي حاجة أساسية لإلنسان، فلم يكن يحتاج  إن 
اجتهادهم في القول بعدم وجوب إنفاق الزوج على عالج  إليه كثيراً، فكان

إلى العرف القائم في زمانهم من ندرة لجوء الناس إلى العالج  دزوجته يستن
التفرقة بين  كما قال الماوردي في ،بأنه نادرغالباً؛ لذلك نجدهم يعللون ذلك 

 ،َوأَما أجرُة الطبِّيب)  :، والمشطهندوات التزين كالدوأ نفقات العالج،
                                                

 .255/  18 :التكملة الثانية للمجموع (1)
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يعه ع وثمن الَدواء فِّي األمراض ،والحجامِّ  وجِّ يلَفَجمِّ اَلفِّ  ،ها ُدوَن الزَّ بِّخِّ
ْهن َوالمْشطِّ  :؛ الدُّ ْن َوْجَهْينِّ ْلَفْرقِّ َبْينَُهَما مِّ ْهَن َمْألُوٌف  لِّ َوَهَذا  أََحُدُهَما: أَنَّ الدُّ

رٌ   .(1)..(....َنادِّ

، وأصبحت عرف الناس بالنسبة للعالجفقد تغير  زماننا هذاأما في  
في بعض  (2)بل أشد ،، والكسوةجتهم إلى الطعامحاجتهم إليه ماسة كحا

لزم الزوج بنفقة ، ويُ العرفن يتغير الحكم تبعاً لتغير فكان لزاماً أ ،األحيان
جمهور اختالف  وعلى ذلك فإن؛ وكسوتهازم بطعامها، عالج الزوجة كما يل

القائلين بعدمه  الفقهاء المعاصرين في قولهم بالوجوب مع الفقهاء القدامى
، وليس من قبيل اختالف الحجة وانالعصر واأل اختالف من قبيليعد 

 والبرهان. 

التغير في مفهوم النفقة بما يتسق ومتغيرات العصر  -مر الثانياأل -85
ظر في حياتنا المعاصرة افإن الن :االجتماعية، واالقتصاديةالحياة  وتطور

، سواء في ور الماضيةعليه في العص تيجدها قد تطورت تطوراً كبيراً عما كان
؛ كل مناحي الحياة بل في، المسكن وأ، الملبس وأ، المشرب وأ ،المأكل

المعتادة لم يكن كذلك في الماضي، ومنها  لذلك فما يعد اآلن من األمور
                                                

فقه اإلمام  ، الكافي في336/  6 :التهذيب للبغوي :وأيضاً  ،436/  11 :الحاوي الكبير (1)
َو( اَل )أُْجَرُة  " َو )اَل( َيْلَزُمُه )َدَواءٌ  :، وفيه227/ 3 :، منتهى اإلرادات233/ 3:أحمد
يٍب( ، َبْل  َطبِّ يَّةِّ اْلُمْعَتاَدةِّ ُرورِّ َها الضَّ ْن َحاَجتِّ َنَّ َذلَِّك َلْيَس مِّ َضْت؛ ألِّ ٍض َفاَل َيْلَزُمهُ لِّ  إْن َمرِّ  ،َعارِّ

 .620/  5أولي النهى  ومثله في مطالب
 حكم التداوي ونفقة ،7381/  10وهبة الزحيلي: للدكتور الفقه اإلسالمي وأدلته  (2)

 .482ص  :العالج
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 2340 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

د والذي يع ،(1)وأن حديث قضية هند الذي سبق ذكره ، خصوصاً نفقة العالج
الزوجة لم يحصر النفقة في وجه من الوجوه، وال في نوع نفقة عمدة في باب 

ي » ، بل ورد فيه من أنواع النفقات يكِّ َوَيْكفِّ ْن َمالِّهِّ بِّاْلَمْعُروفِّ َما َيْكفِّ ي مِّ ُخذِّ
يكِّ  وال تقتصر على المطعم، والملبس،  واسعة، ومتغيرة،داللتها ، والكفاية «َبنِّ

، ومنها نفقة شمل غير ذلك مما تحتاجه الزوجةوالمسكن، وإنما تتسع لت
 العالج.

 ،من النفقةما يعضد ما ذكرنا أن الفقهاء قد نصوا على أن للزوجة وم 

ال يقدرون  (3)جمهور الفقهاءكما أن  ،(2)عنه ( ال غناء) ماوالكسوة  
مما يختلف  وال شك أن ذلك ،قدر كفايتهاالنفقة بمقدار معين، بل يجعلونها ب

 . (4)المكان، والزمانوأحوالهم، ويختلف باختالف  ،ع الناسئفيه طبا

                                                

  .من هذا البحث 14فقرة رقم  :يراجع (1)
لخليل  بن الحاجباالتوضيح شرح مختصر  ،331ص :جامع األمهات البن الحاجب (2)

متن  ، الشرح الكبير على430ص ، العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي130/ 5
 .619/  5 :مطالب أولي النهى ،235/  9 :قدامةبن  المقنع لشمس الدين

: ينظر على التوالي .والمالكية، والشافعي في قول، وجمهور الحنابلة ،من الحنفية (3)
 اإلشراف على ،662/ 5 :، البناية شرح الهداية للعيني5382/  10 :التجريد للقدوري
 ، تحبير541/ 5 :، التاج واإلكليل للمواق806/ 2الوهاب عبد للقاضي مسائل الخالف

الكفاية  الهداية إلى أوهام ،40/ 9 :الطالبين روضة، 402،403/  3 :لبهرام المختصر
 .460/  5القناع كشاف  ،114/  2: المحرر، 533/  20 :إلسنويل

/  4 :الرائق ، البحر182/  5 :المبسوط للسرخسي :وأيضاً  ،528/  3 :المحيط البرهاني (4)
190. 
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مالتها من األمور ، ومشتى أن مفهوم النفقةكل ذلك يعطي داللة عل 
، وأن زمانباختالف األيختلف كما ، عرافهمأحوال الناس، وأالمتغيرة بتغير 

في هذا ، ووجوبها على الزوج المتغيراتهذه دخول نفقة عالج الزوجة في 
 .مقبولأمر الزمان 

نا األوائل جمهور فقهائومما ينبغي اإلشارة إليه والتنبيه عليه أن  
؛ معذورون في تقرير حكمهم السابق من عدم إلزام الزوج نفقة عالج زوجته

لذلك فإنهم يعللون عدم الوجوب بأن ذلك نادر،  زمانهم؛لقلة األمراض في 
كبار السن ممن هم على قيد الحياة في زماننا عن أحد  ناسأل بل إننا لو

؛ و تناول دواءً ، أذهب إلى طبيب احتياجاته الطبية في السابق لقرر لنا أنه قلما
ا نأن فقهاءفإن من المؤكد ؛ لذلك على عكس ما عليه حال الناس اليوم

لقالوا بإلزام الزوج نفقة عالج زوجته، لهم أن عاشوا في زماننا  رَ د ِّ األوائل لو قُ 
  .(1)على النحو الذي ذهب إليه الفقهاء المعاصرون
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 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2342 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 الثاني املطلب

 موقف القانون من التزام الزوج بنفقة عالج الزوجة

لسنة  25نصت المادة االولى في فقرتها الثالثة من القانون رقم  -95 
لسنة  100انون ، المعدل بالقم1929لسنة  25 ، المعدل بالقانون رقمم1920
 م على ما يلي: 1985

النفقة الغذاء، والكسوة، والمسكن، ومصاريف العالج، وتشمل  ..)
  .مما يقضي به الشرع (وغير ذلك 

وجب على الزوج القانون المصري ي أن ويتضح من هذا النص 
، األدوية وثمن وتشمل هذه المصاريف أجرة الطبيب، ،مصاريف عالج زوجته

مة في المستشفيات، كنفقات اإلقا ،(1)وغير ذلك مما يجري به العرف
، وغير ذلك مما يدخل في نفقات (2)، والتحليلوالفحوصات، واألشعة

 . العالج

انون حي القحوال الشخصية العربية منوقد نحت معظم قوانين األ -06
فقد نص قانون  ،على الزوج جابها، وإيعالج الزوجةالمصري في نفقة 

على  منه 24مادة الفي م 1959لسنة  188رقم  يحوال الشخصية العراقاأل
 جرة الطبيب، وأالكسوة، والمسكن، ولوازمها، و) تشمل النفقة الطعام:أنه

  .(3)( الزوجة الذي يكون ألمثالها معين و خدمة ،بالقدر المعروف
                                                

 .25لمستشار أشرف مصطفى كمال: ص لحوال الشخصية موسوعة األ (1)
  .250ص  :محمد البكريلخصية صيغ دعاوى األحوال الش (2)
 محمدلحوال الشخصية العراقي واألردني ( موجبات النفقة في الفقه اإلسالمي وقانون األ3)

═ 
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م في  1984لسنة  51األحوال الشخصية الكويتي رقم قانون كما نص 
، وما يتبع ذلك ن، والسك) تشمل النفقة الطعام، والكسوة:أنه على 75المادة 

 .(1).. (.من تطبيب

في م 1975لسنة  34رقم  وكذلك قانون األحوال الشخصية السوري 
الطعام، ة الزوجية تشمل النفق ) :نعلى أ التي تنص همن 1/ 71المادة رقم
، وخدمة الزوجة التي تكون المعروف ، والسكنى، والتطبيب بالقدروالكسوة

قانون األحوال  / ب من59، وهو ذات ما نصت عليه المادة (2)ألمثالها خدم (
نفقة الزوجة  التي تنص على أن ) 2019( لسنة 15الـشخصـية األردني رقم )

ة وخدم ،والتطبيب بـالقدر المعـروف ،والسكنى ،والكسوة ،تشمل الطعام
من  22القانون الليبي في المادة و، (3)( يكون ألمثالها خدم الزوجة التي
 ،) وتشمل النفقة المسكنالتي تنص على أنه 1984لسنة  10القانون رقم 

قانون  كذلك، (4)ما به مقومات الحياة ( وكل ،والعالج ،والكسوة ،والطعام
                                                

═ 

آل  وهو رسالة ماجستير من كلية الشريعة والقانون جامعة ،93ص : فرحان الجبوري
 .م 2016البيت، األردن سنة 

 اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية( امتناع الزوج عن اإلنفاق وأحكامه في الفقه 1)
 وهو رسالة ماجستير، كلية الدراسات ،56: ص العاتي اهلل سالم عبد محمدلالكويتي 

  .م 2013 العالمية سنة العليا، جامعة العلوم اإلسالمية
  .302/  1 :عبد الرحمن الصابونيللدكتور ( شرح قانون األحوال الشخصية السوري 2)
 :دار اإلفتاء االردنية على الرابط التالي على موقع ينظر كود القانون (3)

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#.X7tok2jXLIV 

 :( ينظر كود القانون على موقع وزارة العدل الليبية على الرابط التالي4)
https://aladel.gov.ly/home/?p=124 6  
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) تشمل :على أنه 78في المادة  م 1884لسنة  11 -84رقم  األسرة الجزائري
من  ، وما يعتبرأجرتهغذاء، والكسوة، والعالج، والسكن، أو النفقة ال

حوال الشخصية مدونة األ ت، كما نص(1)الضرورات في العرف والعادة (
النفقة الشرعية  على أن ) حقوق المرأة على الرجل 35 الفصلفي ، (2)المغربية

من المدونة  118الفصل  كما نص، من طعام، وكسوة، وتمريض، وإسكان (
والكسوة،  والطعام، ،، والمسكنجةعلى أنه )تشمل النفقة الزو ذاتها

، لضروريات في العرفمن ا، وما يعتبر والتمريض بالقدر المعروف
 .(3)(والعادة

يجاب نفقة قد تبنت إ حوال الشخصية العربيةيتضح أن قوانين األ وبهذا 
، انسجاماً مع االتجاه الغالب لدى الفقهاء الزوجعلى الزوجة عالج 

لمناسبة ذلك مع الظروف الراهنة، وما استجد فيها من تقدم في ، والمعاصرين
 في بعض -الطب، وصيرورته ضرورة ال يمكن االستغناء عنها، حتى غدا 

 . أكثر أهمية من الطعام، والشراب -األحيان 

يجاب حة على إانص صرهناك بعض القوانين العربية لم تأن د بي -61
ك كمجلة األحوال الشخصية التونسية ل، وذالزوج نفقة عالج الزوجة على

                                                

 :سرايش عبد الملكلبين الشرع والقانون  حق الزوجة في النفقة وإشكاالت تطبيقها (1)
  .35ص

/  2/  3 بتاريخ 04/  22الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  03/  70الصادرة بالقانون رقم  (2)
المغرب العربي  النفقة الزوجية في قوانين األحوال الشخصية لدول :نقالً عن م 2004

 .7حشاني: ص بن  زهيرل
 .50المرجع السابق ص  (3)
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 ،والكسوة، تشمل النفقة الطعاممنها على أنه ) 50التي نصت في الفصل رقم 
، (1)( وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ،والتعليم ،والمسكن

التي نصت على  142ومدونة األحوال الشخصية الموريتانية في المادة 
وما يعتبر من الضروريات في  ،والمسكن ،والكسوة ،تشمل النفقة الطعام)أنه:

 .(2)(العرف

ن نفقة وهذه القوانين على الرغم من عدم نصها صراحة على كو 
ما يعتبر تشمل )...نها نصت على أن النفقة ، إال أالعالج من مشتمالت النفقة
وال شك أن نفقة العالج تعد من الضروريات  ،(من الضروريات في العرف

نها تدخل في النفقة على الرغم من ، لذلك فإتهعرف هذا الزمان، وعاد في
 .(3)عدم النص عليها صراحة

  

                                                

 والمتعلق بإصدار مجلة األحوال 1956 ) أغسطس (أوت 13األمر العلي المؤرخ في ( 1)
 ) أغسطس(أوت 17الصادر في  66الرسمي التونسي، عدد ينظر: الرائد  .الشخصية
إليه  م، مشار1957سبتمبر  27المؤرخ في  1957لعام  40المعدل بالقانون رقم م1956

 .1هامش  29ص ذكره  : مرجع سبقنفقة العالج والخادم: في
 19 بتاريخ، 052 - 2001مدونة األحوال الشخصية الموريتانية الصادرة بالقانون رقم (2)

 عددال -الموريتانية  للجمهورية اإلسالمية م. ينظر: الجريدة الرسمية 2001 سنة يوليو
 العالج والخادم: نفقةمشار إليه في:  ،م2001 سنة أغسطس 15في  الصادر 1004 رقم

  .2هامش  29مرجع سبق ذكره ص 
 .30مرجع سبق ذكره ص  نفقة العالج والخادم: :ينظر قرب ذلك (3)
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 الثالثاملبحث 

 حدود التزام الزوج بنفقة عالج زوجته

  :تمهيد وتقسيم -26

جرة تشخيص كأ ،متنوعةمختلفة، يجدها  نفقات العالجن الناظر في إ
مستشفيات، ، واإلقامة في الالمرض، وثمن الدواء، وأجور العمليات الجراحية

 .وإليها ،والنقل منها

مستوى معيناً  مستشفيات عامة تقدم إلىكما أن القطاع الطبي ينقسم  
، مميزةً  طبيةً  من الخدمات الطبية، وإلى مستشفيات خاصة تقدم خدماٍت 

  .ولكن بأجور مرتفعة

ومنها ما هو ، نفسي ومنها ما هو، جسدي ما هو منهااألمراض  كما أن 
لى ما قبل إبرام عقد الزواج، إ قديم يرجع تاريخهما هو  ، كما أن منهاليعق
  .بعد هذا العقد منها ما هو حادثو

 في عالج زوجته؟التي تنفق الواجب على الزوج من هذه النفقات فما  
عالجها ؟ هذا ما وأي هذه األمراض يجب على الزوج أن يتحمل نفقة 

 : مطلبين، وفي سبيل ذلك سيقسم إلى اإلجابة عليه مبحثسيحاول هذا ال

 . ت عالج الزوجة الواجبة على الزوجنفقا - األول المطلب

 .ض التي يلتزم الزوج بنفقة عالجهامرااأل - الثاني المطلب
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 األولاملطلب 

 نفقات عالج الزوجة الواجبة على الزوج 

، ونفقات ن بين نفقات عالج الزوجة العاديةيفرق في هذا الشأ -63
  :( المرتفعة)  غير العاديةالعالج 

 :العايية عجاج الزوجةنفقات  -أواًل -46

مه بالكشف على قيا على كأجر الطبيبأما نفقات عالج الزوجة العادية، 
تحاليل، والفحوصات، والاألشعة، ، وإجراء مرضهاتشخيص الزوجة، و

فهذه كلها ، التي يصفها الطبيب وثمن األدوية ،وأجور العمليات الجراحية
 . () نفقات العالج :على الزوج؛ ألنها داخلة تحت مسمىواجبة 

ويلزم من وجوب هذه النفقات على الزوج وجوب النفقات التابعة  
التي توصل الزوجة المريضة  -أياً كانت  -لهذه النفقات، كأجرة المواصالت 

نفقاته على الزوج ال يتم إال  التي تجب؛ ألن عالج الزوجة محل العالجإلى 
؛ ألن كذلك  ، فكانت نفقات الذهاب واجبة عليههذا المحلبالذهاب إلى 

 . (1)ماال يتم الواجب إال به يكون واجباً 

في  تكونكون بالمعروف، وأن بأن ت مقيدة هذه النفقاتولكن كل  
ال يكلف اهلل نفساً إال  إذعلى نحو ما مر؛ ، مكانات الزوج الماديةحدود إ
  .وسعها

                                                

 .110/ 1 :، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي57 ص :المستصفى للغزالي (1)
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  :( املرتفعةغري العايية )  عجاج الزوجةنفقات  -ثانيًا  -56

  :تحرير محل النزاع -66
، بأن كانت مرتفعة جداً، كما غير عاديةإذا كانت نفقات عالج الزوجة 

 لتيإجراء عملية في مستشفى من المستشفيات الخاصة ا عالجها تطلبلو 
سفراً إلى الخارج، وما يترتب على  عالجها َب طلَّ تتقاضى مبالغ طائلة، أو تَ 

ن المالية ال تسمح بهذه النفقات، فإ ، وكانت إمكانات الزوجذلك من نفقات
على الزوج باتفاق؛ ألن وجوب هذه النفقة هذه النفقات ال تكون واجبة عليه 

 :عمالً بقول اهلل تعالى كون في حدود مقدرة الزوج المالية؛مشروط بأن ت
﴿  ُ ا آَتاُه اهللَّ مَّ ْق مِّ ْزُقُه َفْلُيْنفِّ َر َعَلْيهِّ رِّ هِّ َوَمْن قُدِّ ْن َسَعتِّ ْق ُذو َسَعٍة مِّ ُيْنفِّ  ا، أم(1)﴾... لِّ

الَّ ﴿ اَل يَُكل ُِّف تعالى ه ؛ عمالً بقوليجبما زاد على ذلك فال  ُ َنْفًسا إِّ اهللَّ
الَّ َما آَتاَها َس  اَل  ...﴿، وقوله (2)﴾ .ُوْسَعَها ُ َنْفًسا إِّ ُ َبْعَد ُعْسرٍ يَُكل ُِّف اهللَّ  َيْجَعُل اهللَّ
 .(3)﴾ يُْسًرا

، بحيث تسمح إمكاناته المالية في بحبوحة من الغنىالزوج  أما إذا كان
وجوب هذه النفقات على ، فقد اختلف المعاصرون في نفقاتال بدفع هذه

  :الزوج على قولين

  :القول األول -76
أن نفقات العالج في مثل هذه الحاالت غير واجبة  (4)صحابهويرى أ

                                                

  .7من اآلية رقم  :( سورة الطالق1)
 . 286من اآلية رقم  :( سورة البقرة2)
  .7من اآلية رقم  :( سورة الطالق3)
محمد جواد  و -رحمه اهلل -صالح العثيمين بن  وممن ذهب إلى ذلك الشيخ محمد (4)

═ 



 الفقه الـمفارن

 2349 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

التي يعد تركها من قبيل ترك المعاشرة الواجبة  نفقات العالج؛ ألن على الزوج
، وال مشقة على فيها كلفة، التي ليس اليسيرةبالمعروف، هي تلك النفقات 

 ،، ومشقة على الزوج فال تعد كذلكالتي فيها كلفة الباهظةالنفقات  الزوج، أما
  ومن ثم فال تجب.

  :القول الثاني -86

هذه الحاالت تعد أن نفقات عالج الزوجة في مثل  (1)ويرى أصحابه
 تطيعاً، قادراً على هذه النفقات. واجبة على الزوج مادام الزوج مس

يكون الزوج غنياً يرفل ال يعقل أن  أنهب القول ويمكن أن يستدل لهذا 
، ثم تصاب زوجته بداء عضال ال تجد شفاء منه إال بعالجها في في النعمة

وال ، بسفرها إلى إحدى الدول األجنبية إحدى المستشفيات الخاصة، أو
نفقات كبيرة، في حين أنه ربما سافر ألجل  بحجة أنها؛ يتكفل بنفقات عالجها

مثل هذه األمور التي  في، وأنفق المبالغ الطائلة حةستجمام، والسياالتنزه، واال
ال ترقى إلى مستوى التحسينات؛ لذلك كان مقتضى المعاشرة بالمعروف أن 

النفقات  يتكفل هذا الزوج الغني بنفقات عالج زوجته، حتى ولو كانت هذه
 كبيرة.

  :الرتجي  -96

ذهب إليه القول الثاني الذي يرى  ولعل الراجح في هذه المسألة هو ما
                                                

═ 

 .650ص  الفقه على المذاهب الخمسة ،462/ 13 :ينظر: الشرح الممتع مغنية
الصالحين  منهاج :ر كتابهينظ .السيد على الحسيني السيستاني :( وممن ذهب إلى ذلك1)

 .421 مسالة رقم 3/126
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وجوب مثل هذا النوع من النفقات على الزوج الغني، خصوصاً إذا كانت 
عمالً ية ال تسعفها تغطية هذه النفقات؛ الزوجة فقيرة، أو كانت إمكاناتها المال

 .(1)بالنصوص اآلمرة باإلحسان إليها، ومعاشرتها بالمعروف

 

 

 

h 

 
  

                                                

  .444ص : مرجع سبق ذكره ،أحكام األسرة في اإلسالم :الشيخ محمد مصطفى شلبي (1)
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 الثانياملطلب 

 اليت يلتزم الزوج بنفقة عالجها الزوجةأمراض 

التي أصيبت  اضيفرق في هذا الشأن بين ما إذا كانت هذه األمر -07
 ،(1)فيه النفقة على الزوجلها الوقت التي تجب ثت بعد دقد حبها الزوجة 

  :وبين ما إذا كانت قد حدثت قبل هذا الوقت

  :لنفقةااستحقاق الزوجة بعد وقت األمراض احلايثة  -أواًل -17

وقت وجوب بعد  تبالزوجة قد حدث ْت الذي ألم   األمراض تفإذا كان
إن هذا الوقت هو وقت العقد، أو وقت  :، سواء أقلناالنفقة على الزوج

 جميعها مراضالزوج يلتزم بنفقات عالج هذه األفإن  -، أو الدخول نالتمكي
                                                

  :تجب فيه النفقة للزوجة على قولين ( اختلف الفقهاء في الوقت الذي1)
في  وهو ما ذهب إليه الحنفية في قول عندهم، المالكية في قول، والشافعي القول األول:  

العقد  من وقتلها ويرون أن نفقة الزوجة تجب ، يةوالظاهر ،في رواية القديم، وأحمد
  .الصحيح

والشافعي  وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، المالكية في المذهب، القول الثاني:
تسليم نفسها  ويرون أن النفقة تجب للزوجة من وقت ،في الجديد، وجمهور الحنابلة

في عبارات  الدخول، مع اختالف لزوجها بعد العقد الصحيح، أو بعد التمكين، أو بعد
، 19/  4 :البدائع ،186/  5 :الفقهاء. ينظر في تفصيل هذه المسألة: المبسوط للسرخسي

مواهب ، 377/ 4 :البيان والتحصيل البن رشد الجد ،83/  2:الجوهرة النيرة للحدادي
 ، العزيز148/  3 :المهذب للشيرازي ،7/667:لوامع الدرر ،4/184للحطاب: الجليل

أولي  ، مطالب18/  6: مختصر الخرقي ، شرح الزركشي على28/ 10: شرح الوجيز
 . 631/ 5: النهي
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مراضاً نفسية، أم أ جسدية،مراضاً كانت هذه األمراض أ، سواء أأياً كان نوعها
، بغض النظر عما تكبدته الزوجة (2)، وسواء أكانت طارئة، أم مزمنة(1)أم عقلية
لزام الزوج نفقة عالج الذين قالوا بإ (3)وذلك ألن نصوص الفقهاءبالفعل؛ 

  .لم يوجد له مخصص زوجته جاءت عامة، والعام يبقى على عمومه، ما

العرف هو المرجع في جعل قد  (4)بعض الفقهاءعالوة على أن  
، والعرف في هذا الزمان يلزم الزوج األمراض التي يلتزم الزوج بعالجها

حد من التزام الزوج بعالج وال ي، بنفقات عالج الزوجة من سائر األمراض
وهذه المسألة  ،(5)المالية على ذلك جميعها سوى عدم مقدرتهمراض هذه األ

لتقدير قاضي الموضوع طبقا لكل تعد من المسائل الموضوعية التي تخضع 
  .(6)حالة على حدة

                                                

 ، نفقة العالج403/ 1محمد البكري: ل ( موسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية1)
  .بعدها وما 17مرجع سبق ذكره ص  :والخادم

 . المرجع السابق، الموضع نفسه موسوعة الفقه والقضاء: (2)
يبِّ  )...َعْن اْبنِّ َعْبدِّ اْلَحَكمِّ َعَلْيهِّ أَْجرُ  392/  4منح الجليل:  ،677/ 7 :لوامع الدرر (3) الطَّبِّ

) ُب  :وفيه ،262/  3 :التاج المذهب ألحكام المذهب ،َواْلُمَداَواةِّ َعَلْيهِّ أَْن  " ) َو ( َيجِّ
َي َلَها ) َدَواًء ( ْرَشاٍد َوأُْجَرَتُه إَذا َيْشَترِّ َضْت " بِّإِّ  .َمرِّ

مختص  "... ذلك غير :، وفيه بعد أن ذكر حديث قضية هند78/ 2 :الروضة الندية (4)
التي قد  فيدخل تحته الفضالت الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يُحتاج إليه، بمجرد
التضجر، أو التكدر،  مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها، أو عليها باالستمرار صارت

 فيه األدوية ونحوها ".  واألحوال ويدخل األشخاص، واألزمنة، واألمكنةويختلف ذلك ب
 .730ص :شيخ أحمد إبراهيم بكللأحكام األحوال الشخصية في الشريعة والقانون  (5)
 .م 2002/  3/  24ق أحوال شخصية جلسة  62لسنة  7545( الطعن رقم 6)
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  :وقت استحقاق الزوجة للنفقة السابقة علىاألمراض  -ثانيًا  -27

ت ن كان، بأا الزوجة قديمةً لذي تعاني منها ت األمراضأما إذا كان
زم تفال يل -أو التمكين  ،بالعقد إنْ  - النفقةقبل استحقاق الزوجة  موجودة

هو أحد  ةألن التزام الزوج بنفقة عالج الزوجالزوج بعالج هذه األمراض؛ 
، والنفقة قبل هذا الوقت لم تكن واجبة على بصفة عامة مفردات النفقة

  .فكذلك نفقة العالج ،الزوج

 ،إلى ما بعد وقت استحقاق النفقة األمراضهذا  تاللهم إال إذا استمر 
  :ولكن بشرطين ،واجبة على الزوج اففي هذه الحالة تكون نفقات عالجه

ورضي به،  ،وقت العقد ضامراأل عالماً بهذهالزوج يكون ن أ - ألولا
وهي على رضاه بالزوجة سكوته في هذه الحالة يعد دليالً  ألنسكت؛  أو

على قبوله تحمل نفقات عالج هذا المرض في  وقرينةً  ،هذا الحال على
  .المستقبل

هذه إخفاء أال ترتكب الزوجة، أو أهلها تدليساً على الزوج، ب -الثاني
فال  ن حدث ذلك، فإاعلى غير حقيقته ابوصفه، ا، أو التهوين منهاألمراض

 .مراضتجب على الزوج نفقة عالج هذه األ

h 
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 الرابعاملبحث 

 عالج الزوجة  نفقةبالزوج  عدم قيام 

  :تقسيم -37

 عالج زوجته قد يكون راجعاً إلى إعساره بنفقاتعدم قيام الزوج إن 
اعه عن ، وقد يكون راجعاً إلى امتنوعدم قدرته على القيام بها ،بهذه النفقة

وعلى ذلك  ،قد يكون راجعاً إلى غيابهكما ، اإلنفاق، رغم كونه موسراً 
  :مطالبثالثة سينتظم هذا المبحث في 

  .عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة بسبب إعساره -األول المطلب

بسبب امتناعه رغم  ةعدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوج -المطلب الثاني
 .كونه موسراً 

  .عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة بسبب غيابه -المطلب الثالث
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  األول املطلب

 بسبب إعساره عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة

نفاقه ، وكان عدم إنفاق على عالج زوجتهالزوج باإلم يقإذا لم  -47
ن إنه يكون معذوراً ؛ ألأو عدم قدرته على هذه النفقات، ف ،هإعسار إلىراجعاً 

تكون هذه وإنما  ،نفقات عالج الزوجة والحالة هذه ال تكون واجبة عليه
على من عالجها  نفقةكانت  ، وإالكان لها مال نإفي مال الزوجة النفقات 

في ، وإال وجبت ن وجد وكان قادراً إ متزوجة تكنكانت تلزمه نفقتها إذا لم 
  .، أو بالتعبير المعاصر على نفقة الدولةنبيت مال المسلمي

فال يعد ما ، الزوج إعسارفي حالة على عالجها وإذا أنفقت الزوجة  
بعد ذلك فال يحق لها الرجوع  الزوج ومن ثم إذا أيسر ،تهأنفقته ديناً في ذم
، وقت اإلنفاق هذه النفقة لم تكن واجبة على الزوج ؛ ألن(1)عليه بما أنفقت

                                                

الخرشي  النفقة بصفة عامة. ينظر: شرحوذلك تخريجاً على قول المالكية، والظاهرية في  (1)
 ،459/  2 ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه:195/ 4: لعلى مختصر خلي

 :من ذلك حيث قال إلى أبعد -رحمه اهلل تعالى-ذهب ابن حزم  بل ،92/  10المحلى: 
 .( يسرترجع عليه إذا أ زوجها المعسر، وال ويجب على المرأة الموسرة اإلنفاق على )

 جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة حيث يرون أن :وينظر عكس ذلك  
 يعد ديناً في ذمة الزوج الزوجة إذا أنفقت على نفسها حال إعسار الزوج، فإن ما أنفقته

 أما ما زاد على ذلك ،أيسر، لكن ال يلزمه إال نفقة العسرة ، يجب عليه ردها إذارالمعس
 ديناُ في ذمة الزوج أن العتبار ما أنفقته يشترطون بإعساره، وإن كان الحنفيةفيسقط 

/  4 :الصنائع يقضي بها القاضي، أو يتصالح الزوجان عليها. ينظر في تفصيل ذلك: بدائع
/ 6الوسيط للغزالي:  وما بعدها، 287/ 2 :وما بعدها، الهداية شرح بداية المبتدي 25

═ 
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  .هفال تجب عليه بعد

 

 

 

 

 

h 

 
  

                                                
═ 

 :البن قدامة ، المغني442/  3 :وما بعدها، مغني المحتاج 72/ 9 :، روضة الطالبين223
  .159/  7 :، المبدع116/  2: وما بعدها، المحرر 204/ 8
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 املطلب الثاني

 بسبب امتناعه رغم كونه موسرًا ةعدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوج

 بسببكان عدم قيام الزوج باإلنفاق على عالج زوجته، أما إذا  -57
هذه فإن استطاعت  ،على الرغم من كونه موسراً تعنته، وامتناعه عن ذلك 

، (1)، ولو بغير إذنه جاز لها ذلكن تأخذ قدر كفاية عالجها من مالهأالزوجة 
حيث قال لها هند،  ؛ عمالً بحديث قضيةبالمعروف يكون ذلك نشريطة أ
ْن َمالِّهِّ » :  رسول اهلل ي مِّ يكِّ  ُخذِّ اْلَمْعُروفِّ َما َيْكفِّ ي  ،بِّ َوَيْكفِّ

يكِّ    .(2)«َبنِّ

فإنها ترفع  -سبب من األسبابألي  -أما إذا لم تستطع األخذ من ماله  
يفة القضاء هي ؛ ألن وظء حتى يجبره على دفع نفقة عالجهامرها إلى القضاأ

 ، فتعين المصير إليه.عنه عيداً ، ولم تستطع أخذ حقها بالفصل في الخصومات

فإن امتثل الزوج لحكم القاضي بدفع هذه النفقة، وإال حكم القاضي  
 هذه النفقة. حتى يودي  (3)بحبسه

                                                

روضة  ،523/ 1 :، بلغة السالك533/ 3 :المحيط البرهاني ،387/ 4: ( شرح فتح القدير1)
الكافي البن  ،357/  6 :، التهذيب للبغوي460/  15:، نهاية المطلب480/ 6: الطالبين
 . 162/  7 :المبدع ،236/ 3 :قدامة

 .من هذا البحث 14( سبق تخريجه فقرة رقم 2)
 ،552/ 1 :، الفتاوى الهندية583/ 3 :، المحيط البرهاني29/ 4 :( بدائع الصنائع3)

/  7 :المحتاج ، نهاية519/  2 :عليهالدسوقي الشرح الكبير وحاشية  ،328/  1:المدونة
ي أَْن  ولكن يرى الحنفية أن ،478 / 5:وما بعدها، كشاف القناع 202 القاضي ال َيْنَبغِّ

ر اْلَحْبس ، َبل يَُؤخ ِّ َسه فِّي أَولِّ َمرٍة َتقدَم إَلْيهِّ ، َيْحبِّ ظه فِّي كل  ،أَْو َثالثة إَلى َمْجلَِّسينِّ َيعِّ
═ 
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جعل قد و ،(1)حبسه أنه ظالم بامتناعه عن اإلنفاقوجوب والدليل على  
يَن  ﴿:تعالى هعمالً بقول بهذا الظلم؛ على نفسه سبيالً  يُل َعَلى الَّذِّ بِّ نََّما السَّ إِّ
 .أدائهحبسه حتى يؤدي ما امتنع عن هذا السبيل هو  و ،(2)﴾...َيْظلُِّموَن النَّاَس 

ورسول اهلل ، والحالة هذه يعد مماطالً  أضف إلى ذلك أن الزوج 
 ديث أبي هريرةح يقول في  « (3)« ....مطل الغني ظلم ،

 . (4)«، وعقوبته عرضه لي الواجد يحل »يد عن أبيه الشربن  حديث عمر وفي

 :بس المشروعجاء في تبصرة الحكام في معرض بيان أنواع الح 
حبس تضييق  :األول :قسامحبس الممتنع عن الحق، وهو ثالثة أ :الثالث )

، وهو ه قادر على أداء ما عليه من الحق، وهو في حق من عرف أنوتنكيل
                                                

═ 

م إَليه يَنئذ كَ  ،َمجلِّس ُيَقدَّ ْن َلْم َيدفع؛ َحَبَسُه حِّ  .َسائِّرِّ الُديونِّ  َما فِّيَفإِّ
 .289/  18 :( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد1)
 . 42من اآلية رقم  :سورة الشورى( 2)
الغني  باب: مطل ،كتاب االستقراض وأداء الديون :البخاري ( متفق عليه. ينظر: صحيح3)

يمِّ  :، صحيح مسلم2400رقم  ظلم حديث ،  َمْطلِّ  كتاب المساقاة، باب: َتْحرِّ ي ِّ
اْلَغنِّ

، َواْستِّْحَبابِّ  ةِّ اْلَحَواَلةِّ حَّ ي ٍ  َوصِّ
يَل َعَلى َملِّ َذا أُحِّ   .1564 حديث رقم 1179/  3َقُبولَِّها إِّ

رقم  حديث 313/  3باب في الحبس في الدين وغيره  ،( سنن أبي داوود: كتاب األقضية4)
رقم  حديث 89/  6مطل الغني  :باب السنن الكبرى للنسائي: كتاب البيوع، 3628
 811/  2: ، سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والمالزمة6243

 .17946حديث رقم 465 / 29، مسند أحمد 2427حديث رقم 
  ) أي بأن  الغني، الموسر، ومعني يحل عرضه، :المطل، و ) الواجد( :والمقصود ب) اللي 

، 429/  6 :ب ) عقوبته ( أي حبسه. ينظر: االستذكار يقول: ظلمني، ومطلني، والمراد
 .287/  5: ، نيل االطار للشوكاني233/  5إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض
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 .(1)ن هذا يعاقب حتى يؤدي ما عليه(بين العلماء أ عن أدائه، فال خالفممتنع 
                                                

  .315/  2 :( تبصرة الحكام1)
 إلى أقوال: امتناعه عن اإلنفاق جراءَ  ها الزوجُ َس بَ حْ يُ  يوقد اختلف في المدة الت :هذا  

التقدير  والصحيح أن ،أربعة إلى ستة :وقيل ،ثالثة :وقيل :شهران :وقيل ،شهر :فقيل
  .9/31 :الهداية مفوض إلى رأي القاضي ؛ الختالف أحوال الناس فيه. ينظر: البناية على

من  347 عمالً بما نصت عليه المادة ؛بيد أن القضاء في مصر ال يحبس أكثر من شهر  
 .م 1931لسنة  78بالقانون رقم الئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة 

الشريعة  أحكام األسرة في ،311ص  :لشيخ محمد أبو زهرةلعقد الزواج وآثاره  ر:ينظ  
 سبق ذكره مرجع :. محمد كمال إمامو الدكتور. محمد أحمد سراج، للدكتوراإلسالمية 

 إجراءات تنظيم بشأن م 2000لسنة  1مكرر من القانون رقم 76، وكذلك المادة 250ص
 م. ينظر: 2000 لسنة 91التقاضي في مسائل األحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 

 50ص مرجع سبق ذكره كمال: لمستشار: أشرف مصطفىلموسوعة األحوال الشخصية 
 .وما بعدها

تطبق  يجوز لمن صدر لصالحه حكم بالنفقة اللجوء إلى القضاء الجنائي؛ حتى ومع ذلك  
مدة ال  بمقتضاها يحكم على الممتنع بالحبسون العقوبات؛ من قانو 293 المادة عليه

العقوبتين،  أو بإحدى هاتين ،تزيد على سنة، أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه مصري
يكون  تحريك الدعوى الجنائية، وأنبلتقوم  بشرط التقدم بشكوى إلى النيابة العامة

مكرر  76بس وفقاً لحكم المادة بالح تم تنفيذ الحكم الصادر ضدهأقد  هالمشكو في حق
الوفاء  م، وأن يستمر المحكوم ضده في االمتناع عن 2000لسنة  1من القانون رقم 

بعد قيام  بالمبالغ المحكوم بها عليه، أو بالباقي منها مع قدرته على الدفع مدة ثالثة أشهر
 .بالتنبيه عليه الدفع القاضي الجنائي

 الجنائي على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمةوإذا ما رفعت بعد هذا الحكم 
هي الحبس مدة ال تزيد على سنة، بما يعني أن الحبس تكون في هذه الحالة  فإن العقوبة

 . وما بعدها 61المرجع السابق ص  :موسوعة األحوال الشخصية :ريكون وجوبياً. ينظ
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اإلنفاق، وقدر القاضي له على ، ولم يقم بفإذا صبر الزوج على الحبس
ائه د، والزوج ممتنع عن أالنفقة حق واجب عليه ينفق منه؛ ألن فإنه مال

، فان لم يجد من مال الزوج إال عروضاً، أو فوجب دفعه إلى مستحقه كالدين
بما ذهب إليه  عمالُ  ؛لدفع نفقة عالج الزوجة منه هيحق له بيع فإنه عقاراً 

 .(2)لإلمام أبي حنيفة، خالفاً (1)جمهور الفقهاء

الممتنع السابقة في حق الزوج الموسر هذه اإلجراءات  جدِّ أما إذا لم تُ  
على دفع نفقة  هاستنفد القاضي كل الطرق، ولم يستطع حملو عن أداء النفقة،

تفريق بينها وبينه في هذه الحالة؛ عمالً الأن تطلب  للزوجة فإنه يحقزوجته، 
في  الحنابلةو ،(4)والشافعية في وجه عندهم ،(3)إليه المالكيةبما ذهب 

 (5)المذهب
                                                

وحاشية  الشرح الكبير ،245 ،244/ 8 :المحيط البرهاني ،29/ 4 :( بدائع الصنائع1)
 .205/ 8 :، المغني البن قدامة520/ 2 :الدسوقي عليه

/ 3 ( بدائع الصنائع: الموضع نفسه، المحيط البرهاني، الموضع نفسه، حاشية ابن عابدين2)
590. 

على  ، حاشية العدوي على شرح الخرشي457/ 4 :( شرح الزرقاني على مختصر خليل3)
أسهل المدارك  ،714/ 7 :، لوامع الدرر412/ 1 :ة السالك، بلغ197/ 4 :مختصر خليل

 .2/123 :في مذهب اإلمام مالك للكشناوي شرح إرشاد السالك
 .224/  11 :البيان للعمراني ،73/  9 :( روضة الطالبين4)
وينظر . 479 /5 :، كشاف القناع237/ 3 :شرح منتهى اإلرادات،،116/ 2 :( المحرر5)

القاضي  الحنفية، والشافعية في الصحيح عندهم، وأحمد في رواية اختارها عكس ذلك:
الممتنع عن  أبو يعلى، حيث يرون أنه ال يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها

الفسخ إنما يكون  ، والتفريق، أورالزوج في هذه الحالة موس أداء النفقة، على أساس أن
═ 



 الفقه الـمفارن

 2361 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

لسنة  25 بقانون رقم المرسوم من الرابعة ما قررته المادة هوو -67
ن إ، فزوجتهعلى  اإلنفاقوج عن زإذا امتنع الأنه ) التي تنص على  م1920
، مال ظاهر هن لم يكن لإفه، مال يبالنفقة فه مال ظاهر نفذ الحكم علي هكان ل

طلق عليه القاضي  اإلنفاق عدمعلى  ولكن أصر، أو موسر ،معسر هنإولم يقل 
أمهل مدة  هوإن أثبتطلق عليه حاالً،  هن لم يثبتإف :زوإن ادعى العج، في الحال

  .( بعد ذلك هعلي طلق قن لم ينفإف شهر،يد على زال ت

قواعد امتناع الزوج الموسر عن وهذا كله ال يعدو أن يكون تطبيقاً ل 
 . اإلنفاق على زوجته بصفة عامة

h 

                                                
═ 

وإذا امتنع األخذ  أن الموسر مظنة األخذ من ماله،، ولم يوجد هنا، كما رلعيب اإلعسا
، الحاوي 3/590 :ابن عابدين منه في يوم، ربما ال يمتنع في يوم آخر. ينظر: حاشية

/ 11 :، البيان73 /9 :، روضة الطالبين154/ 3:، المهذب للشيرازي457/ 11:الكبير
 . فسهالموضع ن ،السابق :، المحرر: السابق، الموضع نفسه، اإلقناع224

 هو القول المذكور في المتن الذي يعطي لزوجة الموسر الممتنع عن :ولعل الراجح
أم  على خالف بينهم في مدى اعتبار هذه الفرقة طالقاً رجعياً  -اإلنفاق حق طلب التفريق

بقاء  ألن الزوجة تتضرر بترك اإلنفاق عليها، فيتعين رفعه، وقد تعذر رفعه مع -فسخاً 
أن  لمصير إلى رفعه بإعطائها حق طلب التفريق في هذه الحالة، كمافتعين ا ،الزوجية

بالمعروف،  كيمس وهو لمبإحسان  أو التسريح الزوج مطالب إما باإلمساك بالمعروف،
 . طلب التفريقفي حق العطاؤها إلم يسرح؛ فوجب  و
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 املطلب الثالث

 عدم قيام الزوج بنفقة عالج الزوجة بسبب غيابه

نها تنفق ، فإترك ماالً، أو ترك كفيالً بذلكو، ئباً كان الزوج غا إن -77
 يمكنها اإلنفاقيترك ماالً وإال ، لحديث قضية هند السابق؛ (1)عالجها على منه
، فإن وجد القاضي له ماالً لها من ماله ليأخذ القضاءلجأ إلى ت، فإنها منه
، (3)نفقتهانها ما استوفت أ وحلفها، (2) بهالً كفيأخذ منها ومنه،  هاعطاها نفقتأ

الزوج نه يحتمل أن يكون أخذ الكفالة منها في هذه الحالة أولعل السبب في 
وفاها نفقتها، فيستوثق لذلك كله ، أو ، أو يكون قد ماتقد طلقها قبل ذلك

له بيعه كان فإن لم يجد القاضي من مال الغائب إال عروضاً، أو عقاراً  بالكفالة
 ، خالفاً لإلمام أبي(4)عمالُ بما ذهب إليه جمهور الفقهاءليدفع للزوجة نفقتها؛ 

                                                

 .4/408: ، منح الجليل399/  4 :، شرح فتح القدير2/289 :( الهداية شرح بداية المبتدي1)
 األنهر مجمع ،59/  3 شرح كنز الدقائق: ، تبيين الحقائق685/  5 :البناية على الهداية (2)

  .494/ 1شرح ملتقى األبحر لداماد أفندي: 
بما  المالكية، حيث يرون أن القاضي ال يأخذ على الزوجة كفيالً  :وينظر عكس ذلك

إذا  ًفا، ويكون الزوج على حجتهمن مال الغائب؛ ألنها لم تأخذه سل نفقة قضى لها من
/ 4 :للتتائي : جواهر الدرر في حل الفاظ المختصررينظ .قدم من سفره، وادعى مسقًطا

منح  ،727/  7 :لوامع الدرر ،200/ 4: شرح الخرشي على مختصر خليل، 433
  .409/  4 :الجليل

  .199/  4 :شرح الخرشي على مختصر خليل (3)
وحاشية  الشرح الكبير ،245 ،244/ 8 :، المحيط البرهاني29/  4 :( بدائع الصنائع4)

 .205/  8 :المغني البن قدامة ،520/  2 :الدسوقي عليه



 الفقه الـمفارن

 2363 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 .(1)حنيفة 

لم تستطع الزوجة، أو القاضي العثور على مال للزوج الغائب أما إذا 
فإنه يحق للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبينه في هذه  ،تؤخذ منه هذه النفقة

، (3)، والشافعية في وجه عندهم(2)الحالة؛ عمالً بما ذهب إليه المالكية
 . (4)والحنابلة في المذهب

 م1920لسنة  25رقم  المرسوم بقانون من 5وهذا ما قررته المادة  -87
 25المعدل بالقانون  عض مسائل األحوال الشخصيةبأحكام النفقة والصادر ب

                                                

حاشية  ( بدائع الصنائع: السابق، الموضع نفسه، المحيط البرهاني: السابق، الموضع نفسه،1)
 .590/ 3 :ابن عابدين

على  ، حاشية العدوي على شرح الخرشي457/  4 :( شرح الزرقاني على مختصر خليل2)
 .714/ 7:، لوامع الدرر412/ 1 :، بلغة السالك197/ 4 :مختصر خليل

 .224/  11 :البيان للعمراني ،73/  9 :( روضة الطالبين3)
 ، كشاف237/ 3، شرح منتهى اإلرادات 147/ 4، اإلقناع للحجاوي116/ 2:( المحرر4)

 .479/ 5القناع 
 الحنفية، والشافعية في الصحيح عندهم، وأحمد في رواية اختارها:ذلكوينظر عكس 

 القاضي أبو يعلى، حيث يرون أنه ال يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في
 ، المهذب457/ 11الحاوي الكبير ،590/ 3 هذه الحالة. ينظر: حاشية ابن عابدين

الموضع  ، المحرر: السابق،224/  11البيان ،73/  9 ،، روضة الطالبين154/ 3للشيرازي
 . السابق، الموضع نفسه :نفسه، اإلقناع

 ولعل الراجح هو القول المذكور في المتن الذي يعطي لزوجة الغائب الذي لم يوجد له
 على خالف بينهم في مدى اعتبار هذه الفرقة -منه الحق في طلب التفريق مال تنفق

  .الزوجة تتضرر بغيبته دون إنفاق عليها، والضرر مرفوع ألن -طالقاً رجعياً أم فسخاً 
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إذا م التي تنص على أنه ) 1985لسنة  100المعدل بالقانون ، م1929لسنة 
 فيم بالنفقة كفان كان له مال ظاهر نفذ عليه الح :غيبة قريبة كان الزوج غائباً 

فان لم  ،وضرب له أجالً ، عذر إليه القاضيأن لم يكن له مال ظاهر إ و ،ماله
طلق عليه  ،أو لم يحضر لإلنفاق عليها ،يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها

و كان أ ،فان كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه ،بعد مضى األجل القاضي
طلق  ،ال مال له تنفق منه الزوجة نْ أوثبت  و كان مفقوداً أ ،مجهول المحل

وهذا كله ال يعدو أن يكون تطبيقاً لألحكام العامة في نفقة  ،( القاضيعليه 
  .الزوجة

 

 

 

h 
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 املبحث اخلامس

 تطبيقات خاصة لنفقة عالج الزوجة 

  :مطالبويشتمل على ثالثة  -97

  .مدى التزام الزوج بنفقة والدة الزوجة -األول  المطلب

  .مدى التزام الزوج بنفقة عالج عقم الزوجة -الثاني  المطلب

التي  التجميل مدى التزام الزوج بنفقات عمليات -الثالث  المطلب
 .تجريها الزوجة

 املطلب األول

 مدى التزام الزوج بنفقة والدة الزوجة 

في  -، تتمثل إلى عناية طبية تحتاجالزوجة عند الوالدة  معلوم أن -08
، كما أن ى المستشفى إلتمام عملية الوالدةفي نقلها إل -حيان غلب األأ

ج جنينها، عالوة على ما حالتها قد تستدعي إجراء عملية والدة قيصرية إلخرا
  الوالدة. عملية رعايتها بعد إتماميلزم من 

الوالدة، أجرة  من نحو، باليسيرة تليس نفقاٍت  تتطلب وهذه األمور
  .إلى ذلك، عالوة على ثمن العالج ن احتاجتإ -واإلقامة في المستشفى

هل تجب هذه : هذا المطلب هو والسؤال الذي يطرح نفسه في 
أم أنها تجب  ؟ المقررة للزوجةالنفقات على الزوج بحسبانها داخلة في النفقة 

ليست من مشتمالت النفقة على أساس أن نفقات الوالدة  ؛على الزوجة
 ؟ الواجبة على الزوج 
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  :تخريج المسألة -81

زمنة األخيرة في األ د تقدمق -ومنه طب النساء والتوليد  -الطب  أن 
( القابلة  ) ، حيث كانتالسابقةزمنة ، عما كان عليه الحال في األتقدماً كبيراً 

لمسألة من تجب هي من تقوم بعملية التوليد، لذلك فإن الفقهاء قد تعرضوا 
لذلك يمكن تخريج مسألة نفقات الوالدة في العصر  عليه أجرة القابلة؛
، باشر الوالدة في العصور القديمةأجرة القابلة التي كانت ت الحاضر على حكم

 . حتى اآلنبل وال زالت تباشرها في بعض المجتمعات 

أقوالهم  أقوال الفقهاء فيمن تجب علية نفقة الوالدة تخريجاً على -82
  :القابلة أجرةفي 

ختلف ا :وتنزيالً ألحكام أجرة القابلة على مسألتنا محل البحث نقول 
  :الوالدة على قولين الفقهاء فيمن تجب عليه نفقات

  :القول األول -38

 ،(2)عندهم ، والمالكية في األصح(1)وهو للحنفية في الراجح عندهم 

                                                

القابلة  " أجرة :، وفيه259ص  :الدر المختار شرح تنوير األبصار لعالء الدين الحصكفي (1)
عليها "،  :عليه، وقيل:، قيلرجاءت بال استئجا أستأجرها من زوجة وزوج، ولو على من

األول ؛ ألن  وفيه: " ويظهر لي ترجيح 579/  3: المختار على الدر حاشية رد المحتار
 كون على أبيه ". ينفع القابلة بعود إلى الولد، ف

" وعليه أجرة القابلة عند أصبغ مطلقاً، ووافقه ابن  :وفيه ،601/  2( عقد الجواهر الثمينة: 2)
 فأما إن كانت لها فعليها، أو لهما فعليها وعلى :كانت المنفعة بها للولد، قال المواز إذا

واألظهر قول أصبغ؛ ألنها مما ال بد منه كالنفقة،  :قال القاضي أبو الوليد .الزوج
═ 
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 قة، ويرون أن نف(2)اختيار جمهور الفقهاء المعاصرين، وهو (1)والشافعية
 .على الزوجتجب الوالدة 

  :القول الثاني -84

، وهو ما يفهم من (4)والمالكية في قول، (3)وهو للحنفية في قول عندهم
                                                

═ 

وفيه بعد أن ذكر أن الزوج ال يلزمه دواء، وال  ،332ص  :والكسوة "، جامع األمهات
وأيضاً: شرح الخرشي على  ،" بخالف أجرة القابلة للولد على األصح " :أجرة حجامة
لوامع  ،2/510 :الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه، الشرح 185/ 4:مختصر خليل

 .672/  7 :الدرر في هتك أستار المختصر
األب:  وفيه بعد أن ذكر أن الدهن على 296/  5:حاشية الشبراملسي علي نهاية المحتاج (1)

ْلَوَلدِّ ا " َوَينبغي أَن مثل الدهن فِّي َكْونِّه على اأْلَب أجرة اْلَقابلة لفعلها المتعلق بِّإصالحِّ 
حاشية  ،549/  3 :الجمل على شرح منهج الطالب حاشية: َكَقْطعِّ سَرتِّه "، وأيضاً 

شرح  ، حاشية البجيرمي تحفة الحبيب على161/ 6 :الشرواني على تحفة المحتاج
 .95/  4الخطيب 

 ضمن دار اإلفتاء هـ1377عام  3320 :منهم الشيخ حسن مأمون في الفتوى رقم (2) 
  ،7394/ 10د. وهبة الزحيلي، في الفقه اإلسالمي وأدلته:  ،305 / 2 :المصرية

 .579/  3 ، رد المحتار على الدر المختار:259،337ص  :الدر المختار (3)
 ،، وفيه" ونقل المتيطي132/ 5التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل (4)

/  7 ر:المختص هتك أستار وغيره قوالً: أن األجرة كلها على المرأة "، لوامع الدرر في
672 . 

 أن المنفعة :المواز حاصلهبن  وللمالكية قول ثالث في المسألة منقول عن محمد 
 كانت للمرأة فنفقتها عليها، وإن كانت للولد فعلى األب، وإن المرجوة من القابلة إن

 .المواضع نفسها :كانت لهما فهي بينهما. ينظر: مراجع المالكية السابقة
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، وإنما هي الزوجعلى نفقة الوالدة  عدم وجوب، ويرون (1)إطالق الحنابلة
 .مالها إن كان لها مال، وإال  فعلى من تلزمه نفقتها غير الزوجعلى الزوجة في 

  :األيلــــــة -85

  :أيلة القول االول -أواًل  -68

 الوالدة ما ذهبوا إليه من وجوب نفقة استدل اصحاب القول األول على
  :والمعقول ،على الزوج بالقرآن الكريم

  :من القرآن الكريم -78

  :يليأما من القرآن الكريم فما 

اْلَمْعُروفِّ اَل  ﴿قول اهلل تعالى:  -) أ (  ْسَوتُُهنَّ بِّ ْزُقُهنَّ َوكِّ َوَعَلى اْلَمْولُودِّ َلُه رِّ
الَّ ُوْسَعَها   . (2)﴾تَُكلَُّف َنْفٌس إِّ

  :االستدالل من اآلية هوج

قد أوجب في هذه اآلية الكريمة نفقة  -سبحانه وتعالى  -اهلل  إن 
، شاملة وهي عامة ،الزوج وهو له الزوجة التي هي الوالدة لولده على المولود

 .الوالدة اتنفقفي هذا العموم  ، ويدخللكل نفقة، بالمعروف

                                                

ألنه لم يذكروا أجرة القابلة ضمن النفقة الواجبة على الزوج، وإذا لم تجب عليه فهي ( 1)
 ينظر: المغني البن .مال، وإال  فعلى من تلزمه نفقتها غير الزوج مالها إن كان لها في

من  ، اإلنصاف في معرفة الراجح142/  7 :المقنع ، المبدع في شرح199/  8 :قدامة
 ا. وما بعده 352/ 9:الخالف

 .233من اآلية رقم  :سورة البقرة (2)
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اْلَمْعُروفِّ ...﴿ :قول اهلل تعالى -) ب (  ُروُهنَّ بِّ  .(1)﴾ ....َوَعاشِّ

 :وجه االستدالل من اآلية

إن اهلل تعالى قد أمر األزواج بمعاشرة أزواجهن بالمعروف، ومن 
في جميع أمورها التي تحتاج إليها، المعاشرة بالمعروف أن يتكفل بنفقتها 

 الوالدة.  ومنها نفقة

  :من المعقول -88

 :يليوأما من المعقول فما 

فنفعها  ،بهدف استخراج الولد من بطن أمه القيام بهاإن الوالدة إنما يتم  -1
 .(2)إنما يعود على الولد، فتجب نفقاتها على الوالد

 .(3)، ومن كفايتها نفقة الوالدةإن كفاية المرأة على زوجها -2

وما كان تبعاً لمؤونة الجماع إنما هو  ،إن الوالدة إنما هي تبع للجماع -3
 . (4)على الزوج

                                                

 .19سورة النساء: من اآلية رقم  (1)
أستار  لوامع الدرر في هتك ،470/ 4 :، الذخيرة للقرافي579/  3: ( حاشية رد المحتار2)

 .132/  5، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: 672 / 7 :المختصر
مصلحة  " وفي مختصر الوقار: على الرجل أن يقوم بجميع :وفيه 672/ 7لوامع الدرر:  (3)

الجليل  وأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة " وأيضاً: مواهب ،زوجته عند والدتها
  .184/  4 :للحطاب

  580/  3 :، حاشية رد المحتار192/ 4 :البحر الرائق (4)
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فلذلك وجبت  ؛الزوجة اتستغني عنهتعد من األمور التي ال  ةالوالد إن -4
 .(1)كالنفقة جأجرتُها على الزو

  :أيلة القول الثاني -ثانيًا  -98

 ما ذهبوا إليه من عدم وجوب نفقة استدل أصحاب القول الثاني على
  :ا ما يليهأهم ،الوالدة على الزوج بأدلة

  :الدليل األول -90

ي الت األمراض دواء الطبيب، وثمن رةأج الوالدة على قياس نفقة 
وأجرة  ،ة، بجامع أن كالً منهما يقصد للرعاية الصحية للمرأةالزوج تصيب

 .(2)والدتها نفقة فكذلك ،الزوج يلزمان الطبيب وثمن الدواء ال

 :مناقشة هذا الدليل 91

وهو كون أجرة  مقيس عليه(ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن األصل ) ال
؛ لكون هذا غير مسلم ان على الزوج إنما هو، وثمن الدواء ال يجبالطبيب

 ،ف فيهالِّ تُ هو من األمور التي اخْ ، وإنما األمر ليس محل اتفاق بين الفقهاء
  .(3)وسبق ترجيح القول بوجوبها عليه

                                                

/  2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:193/  5 :شرح الخرشي على مختصر خليل (1)
510. 

  .271/ 4 :البحر الرائق ،549/ 1 :الفتاوى الهندية (2)
  .وما بعدها من هذا البحث 52يراجع الفقرة رقم  (3)
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 الدليل الثاني:  -29

اً قياس ؛فال تلزم الزوج جسمها، إلصالح تراد الزوجة والدة ةأن نفق 
قصد بجامع  منها، انهدم ما إصالح نفقة تلزمه فإنه ال الدار، تأجرعلى مس

 .(1)إصالح األصل والبنية في كل منهما

  :مناقشة هذا الدليل -39

  :ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين

 :الوجه األول

 تراد إلخراج، بل الوالدة تراد إلصالح جسم المرأة ال نسلم أن نفقة
 .، ومن ثم تجب نفقات إخراجه على والدهالولد

  :الوجه الثاني

قياس نفقات الوالدة على النفقات الالزمة إلصالح ما انهدم من إن 
الدار المستأجرة ؛ لنثبت عدم وجوب األولى على الزوج كما لم تجب الثانية 

ووجه  ،إن هذا القياس إنما هو قياس مع الفارق العظيم :أقول ،على المستأجر
ا هو عالقة عقد وإنم ،أن عالقة الرجل بزوجته ليست عالقة إجارة :الفرق

، ، ورفيقة دربعمرنكاح، فالزوجة ليست مستأجرة، وإنما هي شريكة 
ْن  ﴿ :؛ مصداقاَ لقول اهلل تعالىرحمةٍ و مودةٍ وقسيمة  ْن آَياتِّهِّ أَْن َخَلَق َلكُْم مِّ َومِّ

نَّ  ًة َوَرْحَمًة إِّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ َتْسُكنُوا إِّ ُكْم أَْزَواًجا لِّ فِّي َذلَِّك آَلَياٍت  أَْنُفسِّ

                                                

الموضع  المرجع السابق، :البحر الرائق ،المرجع السابق، الموضع نفسه :الفتاوى الهندية (1)
 .نفسه
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 .(1)﴾لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 

  :الدليل الثالث -49

 ظوحف، الزوجة قوام به يتحقق ما هي الزوج على الواجبة ةن النفقإ 
الزوجة ليست منها، فال والدة  ونفقة ،، والمسكنوالكسوة ،الطعام من بنيتها

 .(2)تجب على الزوج

 :مناقشة هذا الدليل -59

يراد منها حفظ  -أيضاً  -الوالدة  يناقش هذا الدليل بأن نفقةويمكن أن 
 .؛ ومن ثم تجب على الزوجوإبعاد الهلكة عنهما ،ة وجنينهانفس الزوج

  :الرتجي  وضوابطه -69

  :الترجيح -أوالً  -79

تدل ومناقشة ما اس ،، وأدلتهمرض أقوال الفقهاء في هذه المسألةع بعد
ما ذهب إليه  رجحان -علم بالصواب واهلل أ -أرى ،به أصحاب القول الثاني

على الزوج؛ وذلك الوالدة  وجوب نفقة ن يرونالقول األول الذيأصحاب 
  :، عالوة على ما يليلقوة أدلته

تعد أشد من حاجتها إلى  إن حاجة المرأة إلى نفقات عملية الوالدة -1
، والكسوةعام، والكسوة، والزينة، وإذا كانت نفقة كل من الطعام، الط

، بل على الزوج كذلكالوالدة  نفقةعلى الزوج ؛ كانت واجبة والزينة 
                                                

  .21اآلية رقم  :الرومسورة  (1)
 .356/ 9 :اإلنصاف ،189/ 8 :، المبدع431/ 3 :مغني المحتاج (2)
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  .ومن باب أولى

وليس من بمعاشرة زوجته بالمعروف،  -شرعاً  -الزوج مطالب إن  -2
والدة  يمتنع الرجل عن دفع نفقة المعاشرة بالمعروف في شيء أن
  .زوجته متى كان قادراَ على ذلك

لم  لها؛ حيثوالدة زوجته فيه ما فيه من العرفان  بنفقةقيام الرجل إن  -3
  .، وتربية أوالدهتأُل جهداً في سبيل خدمة بيته

قانون األحوال  وهذا الرأي الذي سبق ترجيحه هو الذي أخذ به -89
من التي تنص على أن  70في المادة م2019لسنة  15رقم  الشخصية األردني

والطبيب الذي يُستحضر ألجل الوالدة عند الحاجة إليه، وثمن  ،أجرة القابلة )
أو التي تنشأ  ،والنفقات التي تستـلزمها الوالدة ،وأجور المستشفى ،العالج

سواء كانت الزوجية  ،بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله
 .(1)(أو غير قائمة ،قائمة

 ،م1920لسنة  25لشخصية المصري رقم ا أما قانون األحوال 
، وإنما ذكر أجرة القابلة، وال نفقات الوالدةفلم يذكر صراحة وتعديالته 

أنه  علىه المادة األولى من الفقرة الثالثة من إذ نصت ) مصاريف العالج(
ما يقضي موغير ذلك ، العالج ومصاريَف ، والكسوةَ ، وتشمل النفقة الغذاءَ ) 

 .(2)ع (به الشر
                                                

 :ينظر القانون المذكور على الرابط التالي (1)
https://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#.X_uWqdjXLIU 

 م، فقد 1984يونيو سنة  9المؤرخ في  11-84وكذلك قانون األسرة الجزائري رقم  (2)
═ 

https://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#.X_uWqdjXLIU
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دخل في النفقة الواجبة مصاريف العالج فت قبيل منتعد نفقات الوالدة و
بل دخولها في النفقة أولى من دخول مصاريف العالج الخاصة  ،على الزوج

منها هو  ؛ ألن نفقات الوالدة الهدفاألمراض األخرى التي تصيب الزوجةب
 .على والده الولد تكون نفقات إخراج ، والشك أنإخراج الجنين حياً 

  :الوالدة واجبة على الزوج ترجيح كون نفقةضوابط  -ثانياً  -99

الوالدة  نفقة بأنى ترجيح القول القائل وإذا كان البحث قد انتهى إل
، أهمها وجوب مقيد بقيود، ومضبوط بضوابطأن هذا ال ،إالعلى الزوج واجبة 
  :ما يلي

  .هذه النفقة بالمعروف أن تكون -1

أن تكون الزوجة محتاجة إلى هذه النفقات إلتمام عملية الوالدة، فإذا  -2
على  تكون هذه واجبةفال  ،تتطلب حالة الزوجة هذه النفقاتلم 

في  الوالدةنفقة وج جب على الزتفال  :وتطبيقاً بذلكالزوج، 
أولى ، ومن باب كلف نفقات باهظة، التي تتالمستشفيات الخاصة

                                                
═ 

 ،أجرته والسكن أو ،" تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج :منه 78 جاء في نص المادة
بين الشريعة  أحكام نفقة الزوجة :ظروالعادة " ين في العرف وما يعتبر من الضروريات

بالقانون القانون  سرة المغربية الصادرةوأيضاً مدونة األ، 58رتيبة عياش، ص لوالقانون 
على أنه "  189المادة  نص في ، حيثم2004 سنة فبراير 5بتاريخ  المؤرخ 70.03رقم 

ينظر الجريدة  ،"الضروريات  وما يعتبر من ....،.والعالج تشمل النفقة الغذاء، والكسوة،
 :مشار إليه لدى ،38، ص 2010يوليو  26الصادر بتاريخ  5859عدد  ،الرسمية المغربية

 .1هامش 27ص : مرجع سبق ذكره :نفقة العالج والخادم
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ذا كان من الممكن أن تتم هذه الوالدة البالد إالسفر للوالدة خارج 
التي تتكلف نفقات  وأ، المجانيةبشكل آمن في المستشفيات الحكومية 

  .أقل

هة ، فإذا كانت هناك جهذه النفقاتأال تكون هناك جهة أخرى تكفل  -3
، أو عاملة مشمولة موظفة الزوجةأخرى تكفل ذلك، كما لو كانت هذه 

جب ففي هذه الحالة ال ت -ومنها عمليات الوالدة  -بالرعاية الطبية 
  على الزوج.هذه النفقات 

ج قادراً ، فإذا لم يكن الزولزوج قادراً على دفع هذه النفقةأن يكون ا -4
هِّ  ﴿تعالى لقوله ؛ على دفعها فال تجب عليه ْن َسَعتِّ ْق ُذو َسَعٍة مِّ ُيْنفِّ لِّ

ْزُقُه  َر َعَلْيهِّ رِّ الَّ َما َوَمْن قُدِّ ُ َنْفًسا إِّ ُ اَل يَُكل ُِّف اهللَّ ا آَتاُه اهللَّ مَّ ْق مِّ َفْليُْنفِّ
 .(1)﴾ ...آَتاَها

 

h 

  

                                                

 . 7سورة الطالق: من اآلية رقم  (1)
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 الثاني املطلب

 مدى التزام الزوج بنفقة عالج عقم الزوجة

  :ويشتمل على فرعين -010

 وأسباب عقم الزوجة  ،تعريف العقم -الفرع األول

  .مدى التزام الزوج بنفقة عالج عقم الزوجة -الفرع الثاني 

 وأسباب عقم الزوجة تعريف العقم: الفرع األول
  :تعريف العقم -أوال  -101

 :معني العقم في اللغة -1 -210

ويوصف به  ،هو اليبس المانع من قبول األثر :أصل العقم في اللغة 
قام ( و )عِّ  ،ماء(قَ ، ويجمع علي )عُ له ال يولد :أي رجل عقيم ، الرجل ، فيقال:

 ،أيضاً  ، كما توصف به المرأةفإنه يجمع على )كرماء( و)كرام ( )كريم ( :مثل
حكاية عن زوج  -تعالى -ال تلد ، ومنه قول اهلل  :: امرأة عقيم ، أيفيقال

ٍة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوَقاَلْت  ﴿:-سيدنا إبراهيم  ي َصرَّ
َفأَْقَبَلتِّ اْمَرأَتُُه فِّ

يٌم    .(1)﴾َعُجوٌز َعقِّ

  :ومن االستعماالت المجازية لهذه الكلمة

ال ينفع في طلبه  :، وملك عقيمال ينفع صاحبه :أي ،عقل عقيم :يقال

                                                

 .29من اآلية رقم  :الذارياتسورة  (1)
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 سحاباً وال، وال ينشئ أي، ال يلقح شجراً  :، وريح عقيم(1)نسب وال صداقة ،
 .يكثر فيها القتل، وتبقى النساء أيامى :، وحرب عقيم ، وعقام(2)يحمل مطراً 

 :على الرجل، و المرأة، فيقال -أيضاً  - قاقر، ويطلالع :وفي معنى العقيم -
  .(عكَّ مثل )راكع ( و )رُ  ،ر (رجل عاقر: أي، ال يولد له، ويجمع على )ُعقَّ 

، (3)امرأة عاقر: أي، ال تحبل، وتجمع على عواقر، وعاقرات :كما يقال
َقاَل َرب ِّ أَنَّى  ﴿: -وقد جاء في القرآن الكريم حكاية عن سيدنا زكريا

ُ َيْفَعُل َما  َبُر َواْمَرأَتِّي َعاقٌِّر َقاَل َكَذلَِّك اهللَّ َي الكِّ َيُكوُن لِّي ُغالٌم َوَقْد بََلَغنِّ
  (4)﴾َيَشاءُ 

، ري اللغة على ما ال ينفع، وال يثمقم يطلق فأن الع ويتضح مما تقدم 
  .وال يترتب عليه أثر

 :تعريف العقم عند الفقهاء -2 -103

اعتماداً  ؛يعن فقهاء الشريعة اإلسالمية بوضع تعريف خاص للعقم لم 
، إذ ال يخرج معنى العقم عندهم عن المعنى المذكور منهم على معناه اللغوي

المرأة التي  :فهم يطلقون العقم على المرأة، ويريدون بها، (5)عند علماء اللغة
 .الذي ال يولد له :، ويريدون بهلد، كما يطلقونه على الرجلتال 

                                                

 .75 /4 :معجم مقاييس اللغة ،2/424 :، المصباح المنير3050 /4 :لسان العرب (1)
 .247ص  :، مختار الصحاح للرازي8/40 :( تاج العروس2)
  .3/421 :، تاج العروس 246ص  :مختار الصحاح للرازي (3)
 .40اآلية رقم  :سورة آل عمران (4)
 .266 / 30 :الموسوعة الكويتية (5)
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 :تعريف العقم عند األطباء -3 -104

عدم القدرة على اإلنجاب بعد :يعرف األطباء العقم بصفة عامة بأنه 
، وعدم الزوجية بصفة منتظمةام اللقاءات مع إتم -على األقل  -عام  مرور

 .(1)استعمال ما يمنع حدوث الحمل

  :أسباب عقم الزوجة -ثانياً  -510

، راجعاً إلى المهبل عقمهافقد يكون  :سباب العقم عند النساء متعددةأ
معه اإليالج ، أو الضيق الذي بتعذر ، أو االلتهاباتض التشوهاتود بعكوج

  .التلقيح بين الزوجينمر الذي يقلل إمكانية الكامل، األ

ه التهابات، أو كما لو وجد ب ،وقد يكون العقم راجعاً إلى عنق الرحم -
، األمر الذي يصعب معه دخول الحيوانات تمزقات، أو أورام، أو ضيق

  .المنوية إلى الرحم

، أو كون العقم راجعاً إلى الرحم نفسه، كما لو أصيب بتشوهاتكما قد ي -
  .نتهأو تلف في بطا ،أورام

 ؛كما قد يكون العقم راجعاً إلى المبيض، كقلة التبويض، أو انعدامه -
، أو ت، أو وجود أورامو وجود خلل في الهرمونانتيجة لتقدم السن، أ

 . (2)تكيسات فيه
                                                

 .190ص  في العالم اإلسالميد / جمال أبو السرور: العقم  (1)
 218ص : العقم عند الرجال والنساء :سبيرو فاخوري :ينظر في أسباب العقم عند المرأة (2)

 وما بعدها، 103للدكتور عاطف لماضة ص  العقم عند الرجل والمرأة ،وما بعدها،
وما  74منصور: ص  د. محمد خالد حكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمياأل

═ 
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وقد  ،، كما تقدمقد يكون راجعاً إلى أسباب عضوية كما أن العقم 
، أو التنافر المهبلية، كالتشنجات العصبية يةأسباب نفسيكون راجعاً إلى 

  .(1)بين الزوجينالتناسلي 

تسمى و ،وهذه األسباب المؤدية إلى العقم بعضها قابل للشفاء 
م الذى يمكن التغلب وهو العق (أو المؤقت  ،اإلصابة بها ب) العقم النسبي

التغلب على -اآلونة األخيرة  في -بحمد اهلل تعالى-، فقد أمكن عليه بالعالج
، أو ذلك بالعقاقير، سواء أكان األسباب المؤدية إلى العقم المؤقتكثير من 

  .الجراحة، أو اإلخصاب الطبي المساعد

تسمى اإلصابة بها ب) العقم و ،للعالج غير قابلمنها والبعض اآلخر  
وهو العقم الذي لم يتعرف الطب حتى اآلن على وسيلة ( ، أو الدائم المطلق
أو عدم وجود  ،صالً كعدم وجود رحم أ منه، ، أو البرءلعالجه ،(2)مشروعة

                                                
═ 

 بعدها.
هدى  ، وهو بحث منشور في مجلة6ص  :عبد العزيز الخياط كتوردللالعقم في اإلسالم  (1)

  .م1981 ، سنة25، المجلد 221تصدرها وزارة األوقاف باألردن، العدد  التي اإلسالم
المبيض،  فإذا كانت وسيلة التغلب على العقم غير مشروعة فال يعتد بها، كعملية زراعة (2)

 البييضات إنتاجب، ويقوم عند الرجلالذي يقابل الخصية  ،التأنيث في المرأة عضووهو 
إفرازها  ما لقحت بالحيوانات المنوية الذكرية، عالوة على إذا الالزمة لحدوث الحمل

يفرزها  ومعلوم أن هذه البييضات التي،الهرمونات األنثوية الضرورية ألنوثة المرأة
 في امرأة حتى بعد زراعته، للمرأة التي نقلت منها راثيةالوالمبيض تظل حاملة للصفات 

 الأما األجهزة التناسلية األخرى التي . األمر الذي يترتب عليه اختالط األنساب، أخرى
، الشرعية "والمعايير  ،زراعتها وفقاً للضوابط ، فال مانع شرعاً منتنقل الصفات الوراثية

═ 
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، وهذا النوع من العقم ال افيه، أو نفاد مخزون البييضات مبايض لدى المرأة
  .(1)سبيل إلى عالجه

ما بيشرع طلب التداوي منه؛ عمالً  ،كأي داء اءً عد دومعلوم أن العقم ي 
يٍك بن  أَُساَمةَ روي عن  ِّ قالت اأْلَْعَراُب: يا  قال: َشرِّ ، أال َرُسوَل اهللَّ

َفاًء، "نعم :َنَتَداَوى؟ قال َ لم يََضْع َداًء إال َوَضَع له شِّ ِّ تََداَوْوا؛ فإن اهللَّ َباَد اهللَّ . يا عِّ
دً َدَواءً  :أو قال ِّ  :ا ". قالوا، إال َداًء َواحِّ  .(2)" اْلَهَرم " :؟ قال، وما هويا َرُسوَل اهللَّ

يالً لعالج هذا ن تسلك سبالزوجة أ، فإذا أرادت وبناء على ما تقدم 
؛ على أساس أنها نوع من نفقات العالج التي بنفقاتهم الزوج فهل يلتز ،العقم

 ؟  بأنها واجبة على الزوجسبق القول 

  :في الفرع التالي سيحاول البحث اإلجابة عنههذا ما  
                                                

═ 

 -دورة مؤتمره السادسة ، المنعقدة بجدة  وهذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي في
إلى  14الموافق  هـ1410شعبان سنة 23إلى 17 المملكة العربية السعودية ، في الفترة من

 .1975/  3 :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد السادس ينظر: .م1990سنة  مارس 20
العربية  لألسرة عيةالموسوعة الطبية االجتما، 6ص مرجع سبق ذكره  :العقم في اإلسالم (1)

أساتذة  طب النساء بقلم عشرة ،وما بعدها 200 ص :جودةالسيد السيد للدكتور 
و د.  ،ترجمة د. السنوسي محمد السنوسي محمد السنوسي ،وآخرون إسيوارت كامبل،
 وما بعدها.  91ص  صادق فرعون

َواءِّ واْلَحث عليه حديث -كتاب الطب  :سنن الترمذي واللفظ له (2) رقم  َباب ما جاء في الدَّ
يَسىو، 2038 ، ُخزامَة عن أبيه َوأَبِّي ،َوأَبِّي ُهَرْيَرةَ  ،" وفي اْلَباب عن ابن مْسُعودٍ  :قال أبو عِّ

يٌح "، المعجم الكبير للطبراني: يٌث َحَسٌن َصحِّ حديث  180/ 1 وابن َعبَّاٍس: َوَهَذا َحدِّ
 .465رقم 



 الفقه الـمفارن

 2381 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 مدى التزام الزوج بنفقة عجاج عقم الزوجة: الفرع الثاني
  :تمهيد- 106

ن الملتزم بنفقة بادئ ذي بدء نقرر أن الفقهاء األوائل لم يتعرضوا لبيا
 عالجاٍت  يعرفعلى أساس أن الطب قديماَ لم يكن  ؛عالج عقم الزوجة

كان عالجه يعتمد على إذ  ؛في هذا العصرللعقم على النحو الذي وصل إليه 
النحو ، على كالدعاء ،خذ باألسباب الدينيةعلى األ ، أوالبسيطة الوصفات

إذ يقول  -  -المذكور في القرآن الكريم حكاية عن نبي اهلل زكريا 
نََّك  :اهلل تعالى َبًة إِّ يًَّة طَي ِّ ْن لَُدْنَك ُذر ِّ يَّا َربَُّه َقاَل َرب ِّ َهْب لِّي مِّ ﴿ ُهنَالَِّك َدَعا َزَكرِّ

َعاء﴾ يُع الدُّ ْذ َناَدى َربَُّه  ﴿:جل شأنه هوقول، (1)َسمِّ يَّا إِّ َرب ِّ اَل َتَذْرنِّي َفْرًدا َوَزَكرِّ
ثِّيَن﴾ عقم ، ومن ثم لم تكن هنالك نفقات تذكر لعالج (2)َوأَْنَت َخْيُر اْلَوارِّ

  .حتى يتم بيان الملتزم بها الزوجة

ليد أما في العصر الحاضر فقد بلغ الطب عموماً، وطب النساء والتو 
العقبات ، واستطاع التغلب على كثير من على وجه الخصوص شأواً عظيماً 

، أو تتبع ذلك من تكاليف مالية قد تقلالتي كانت تعترض اإلنجاب، وما اس
من تكثر تبعاً لطريقة العالج المتبعة في عالج العقم، ومن ثم فقد أصبح 

 . عالج عقم الزوجةبمكان بيان الشخص الملتزم بنفقات  هميةاأل

                                                

 . 38اآلية رقم  :رانسورة آل عم (1)
 . 89اآلية رقم  :سورة مريم (2)
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  :الخالفتحرير محل  -710

  :) أ ( محل الوفاق 

  :على ما يلي اتفق الفقهاء

غير عالم ا الزوج، ، وتزوجهلزوجة سابقاً على الزواجعقم ا ه إذا كانإن -1
  .ن نفقة عالج هذا العقم ال تكون واجبة على الزوج، فإبعقمها

كذلك ال يجب على الزوج محاولة عالج عقم الزوجة إذا كان هذا  -2
عدم وجود ناشئاً عن ، كما لو كان لعقم من النوع الذي يستحيل عالجها

إنجاب هذه ن فيه؛ أل ، أو ناشئاً عن نفاد مخزون البييضاتمبيض لها
  .يكاد يكون مستحيالً  -في حكم العادة  -الزوجة 

 :) ب ( محل الخالف

مكن التغلب أما إذا كان عقم الزوجة من نوع العقم ) النسبي ( الذي ي -3
، أو حتى باإلخصاب الطبي بالعقاقير، أو الجراحة، إْن عليه بالعالج
عد الزواج، أو كان موجوداً قد حدث ب عقمها سببوكان المساعد، 

فقد اختلف زواج بها طائعاً، مختاراً، أقدم على الولم به، االزوج عو، قبله
المعاصرون في مدى التزام الزوج بنفقة عالج هذا النوع من عقم 

  :ثالثة أقوالالزوجة على 

  :القول األول -810

، وبرون أن نفقة عالج هذا النوع (1)وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين
                                                

سبق  مرجع :العقم في اإلسالم :عبد العزيز الخياط في مقاله.د :وممن قال بهذا القول (1)
═ 
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  .جب على الزوجتمن عقم الزوجة 

  :القول الثاني -910

 ،، أن نفقة عالج عقم الزوجة ال تجب على الزوج(1)ويرى أصحابه 
رأي أى أن يتحملها فله ذلك، وإن ، فإن رمتروك إليه وإنما أمر هذه النفقات

 . ، أو قانون، دون إلزام له من شرعله ذلك أيضاً  أال تحملها كان

  :الثالثالقول  -011

إذا ويرى التفرقة بين ما  ،(2)وهو ما ذهب بعض الباحثين المعاصرين
جسدية يخشى منها على  نه أن يسبب آالماً كان هذا النوع من العقم من شأ

 هنفقة عالجكانت  لها تلك اآلالمفإذا كان من شأنه أن يسبب  :، أم الالزوجة
يسبب ذلك فال تكون هذه النفقة واجبة  ال كان أما إذا ،واجبة على الزوج

  .عليه

  :األيلة -111

  :دليل القول األول -أوالً  -211
ويمكن أن يستدل ألصحاب هذا القول الذي يرى وجوب نفقة عالج 

                                                
═ 

 معقاألحكام المتصلة بال :، والدكتورة سارة شافي الهاجري في11،12ذكره ص 
  .176ص اإلسالمي  واإلنجاب ومنع الحمل في الفقه

مرجع سبق : نفقة العالج والخادم :في ،نبيلة طويل، ونزيرة تراقي :قال بهذا القولوممن  (1)
  .31ذكره ص 

 ، وهي172لزياد صبحي على ذياب: ص أحكام عقم اإلنسان في الشريعة اإلسالمية  (2)
 . م 1993كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية سنة  رسالة ماجستير من
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  :بما يلي هذا النوع من عقم الزوجة على الزوج

إن العقم يعد مرضاً من األمراض، و إذا كان قد سبق ترجيح القول  -1
بصفة عامة على من األمراض القائل بوجوب نفقة عالج الزوجة 

ال جرم كانت نفقة عالج العقم واجبة عليه كذلك؛ ضرورة  ،(1)الزوج
  .تلك النفقةدخولها في 

؛ لما يترتب (2)إن اإلنجاب، وتحصيل الولد يعد من أهم مقاصد الزواج -2
 وكذا المنافع ،خاصة كانت، أو عامة ،الدنيويةعليه من المنافع 

وال سبيل إلى تحصيل الولد من الزوج العقيم إال بعالج  ،(3)األخروية
ن ما ال يتم ؛ ألواجباً على الزوج هذا العالج ا، ومن ثم يكونعقمه

 .(4)الواجب إال به يكون واجباً 

                                                

 . وما بعدها من هذا البحث 52يراجع فقرة رقم  (1)
 / 1 :، مجمع األنهر188 / 3 :، شرح فقح القدير19 -192 / 4 :المبسوط للسرخسي (2)

 .وما بعدها 10 /12 :، الشرح الممتع7 /5 :، كشاف القناع366
 األبوة بالنسب لألب، واألمومة بالنسبةكإشباع غريزة  :خاصةومثال المنافع الدنيوية ال (3)

 بقاء النوع اإلنساني، :ومثال المنافع الدنيوية العامةا، مالقيام على ورعايته ، أولألم
في  كطلب التبرك بدعاء الولد بعد الممات، كما :. ومثال المنافع األخرويةاألمة وتكثير

ب ِّ  يراً ﴾ قول اهلل تعالى: ﴿.. َوُقل رَّ وكطلب  [، 24قم : اإلسراء ]اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيانِّي َصغِّ
إحياء  :الولد ما. ينظر: في تعداد منافع تحصيلقبله لشفاعة بموت الولد الصغير إذا ماتا

 .وما بعدها 24 / 2 :علوم الدين لإلمام الغزالي
 ، العدة في أصول110/ 1 :، اإلحكام في أصول األحكام57:المستصفى للغزالي (4)

 .419/ 2:الفقه
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الزوج من عالج عقم زوجته أكبر من تلك إن الفائدة التي تعود على  -3
الفائدة التي تعود على الزوجة نفسها؛ إذ يترتب على عالج عقمها 

فناسب ذلك وجوب نفقة عقمها  تحصيل الولد الذي سينسب إليه،
 .(1)بالغنم الغرم؛ إذ عليه

  :دليل القول الثاني -ثانياً  -311

عقم الزوجة عالج عدم وجوب نفقة  على هذا القول استدل أصحاب
على الزوج بأن عالج العقم يتطلب نفقات كبيرة؛ وبالتالي ال يلزم الزوج به، 

مضطراً إلى دفع  معها عالوة على أن الزوج لديه من البدائل التي ال يكون
التفريق بينه  يطلب، كما له أن خرىامرأة أفله أن يتزوج ب ،تكاليف هذا العالج

، (2)العيوب التي يرد بها كال الزوجينيعد عيباُ من  ؛ استناداً إلى أن العقمهاوبين
 .(3)، ويبقى دون أوالدضا بقضاء اهللأن ير -فوق ذلك -وله 

                                                

ص : للشيخ أحمد محمد الزرقا الفقهيةشرح القواعد ، 222/  6شرح فتح القدير:  (1)
437. 

 في المادة م 2005لسنة  25وهو ما قرره قانون األحوال الشخصية اإلماراتي رقم  (2)
 الزوجين حق طلب التفريق في الحاالت لكل من والتي تنص على أنه ) 114/2
 وبعد، بعد زواج دام خمس سنوات، رعقم اآلخ طبي ين بتقريربإذا ت -2.. . اآلتية:

 عمره أربعين العالج الطبي وبشرط عدم وجود أوالد لطالب الفسخ، وأن ال يتجاوز
  :ينظر القانون المذكور على موقع حكومة دبي على الرابط التالي .(سنة...

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey
=681&SourceType=1&ItemKey=143&CalledFrom=0&lang= 

 .31مرجع سبق ذكره ص  :نفقة العالج والخادم (3)
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  :مناقشة دليل القول الثاني -411

  :ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين

  :الوجه األول

ن القول بأن عالج العقم يتكلف نفقات كبيرة مردود بأن نفقة العالج إ 
الشأن محدودة بقدرة الزوج المالية، فإذا كانت هذه النفقات فوق  في هذا

الطاقة فوجب  هذه طاقته، فال يلتزم بها بحال، أما إن كانت داخلة في حدود
  .مراضها كالتزامه بها في عالج سائر األأن يلزم ب

 :الوجه الثاني

، ئل عن عالج عقم زوجته كما ذكرتمنسلم لكم أن الزوج لديه بدا
ماذا لو كان الزوج متمسكاً بزوجته، وال يرغب في طالقها، وكان قادراً ولكن 

على دفع نفقات عالج عقمها، وكان عقمها من النوع القابل للشفاء؟ فهل في 
؟ ثم ماذا لو على الزوج إن نفقة عالج العقم غير واجبة  :هذه الحالة نقول

والحال أن الزوج  هذه النفقات،كانت الزوجة في هذه الحالة فقيرة ال تملك 
  .؟غني قادر

توجب على الزوج نفقة عالج  السابقة األسئلة ن اإلجابة المنطقية عنإ 
إذا كان عقم الزوجة قابالً للشفاء، والزوج غني، قادر ، ، خصوصاً عقم زوجته

  .ة فقيرة ال قبل لها بهذه النفقاتعلى نفقات عالجه، والزوج

  :الثالثدليل القول  -اً ثالث -511

من التفرقة بين ما إذا  ما ذهبوا إليه هذا القول على واستدل أصحاب
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، تعاني منها الزوجة، وبين ما إذا كان ال يسبب ذلككان العقم يسبب آالماً 
جسدية يخشى  : استدلوا على هذه التفرقة بأن العقم إذا كان يسبب آالماً قولأ

، وال سبيل الزوج الج آالم الزوجة واجبة علىعنفقات  نمنها على الزوجة فإ
ن ما ال يتم الواجب به يكون أل ؛(1)إلى عالج هذه اآلالم إال بعالج العقم

 هذه اآلالم.يسبب لها  إذا كان عقم الزوجة الوال كذلك ، (2)واجباً 

  :الثالثمناقشة دليل القول  -611

كان عقم الزوجة يسبب ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن التفرقة بين ما إذا 
وبين ما إذا كان ال يسبب لها ذلك ال أثر لها في إيجاب نفقة عالج  آالماً،لها 

حاالت ن هناك ة على الزوج من عدمه، فهو وصف غير مؤثر؛ ألعقم الزوج
جبة واتكون ومع ذلك فإن نفقة عالجها  ال تصاب الزوجة فيها بآالم تذكر

مصال كالتطعيمات، واألالجات الوقائية، كما في حالة الععلى الزوج، وذلك 
عالج عقم الزوجة واجبة ، و إذا ثبت ذلك كانت نفقة التي تأخذها الزوجة

، سبب آالماً يخشى على الزوجة منهامما يهذا العقم ، سواء كان على الزوج
  .أو كان مما ال يسبب ذلك

                                                

ص  : مرجع سبق ذكرهأحكام عقم اإلنسان في الشريعة اإلسالميةينظر في هذا المعنى:  (1)
سبق  : مرجعاألحكام المتصلة بالحكم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقه اإلسالمي، 172
 . 177 ،176ص  ذكره

أصول  ، العدة في110/ 1 :اإلحكام في أصول األحكام، 57 ص :المستصفى للغزالي (2)
  .419/  2 :الفقه
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  :الرتجي  وضوابطه -711

، تهم، وأدللفقهاء المعاصرين في هذه المسالةبعد عرض أقوال ا
 -واهلل أعلم بالصواب  -يتضح  ،والثالث ،الثاني ينومناقشة دليل القول

، الزوجة على الزوج نفقة عالج عقم رجحان القول األول الذي يرى وجوب
  .وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة

بيد أن وجوب هذه النفقات على الزوج ليس مطلقاً، وإنما هو  -811
  :أهمها ما يلي ،ومضبوط بضوابط ،مقيد بقيود

قم من العهذا ، فإذا كان من النوع الذي يقبل العالج عقمهاأن يكون  -1
، بل نفقات عالجه جب على الزوجالعالج، فال ت النوع الذي ال يقبل

اإلنفاق في هذه الحالة ألن ؛ له أن ينفق ماالً في طلب عالجهال يجوز 
 . إضاعة المال المنهي عنه شرعاً يعد من قبيل 

، أو يكون موجوداً قبله، عقم الزوجة قد حدث بعد الزواجأن يكون  -2
كان العقم وعلى ذلك إذا  ،عالماً بهذا العقم ورضي بالزواج بها
فال يجب على الزوج  ، وتزوجها دون أن يعلم بهجموجوداً قبل الزوا

والحالة هذه عالج هذا العقم، بل يجوز له أن يفسخ عقد الزواج 
 .هذه الحالة من العيوب التي ترد بها الزوجةبحسبان عقمها في 

زوجة على حسب قدرة الزوج أن يكون اإلنفاق على عالج عقم ال -3
، فال تجب فقات فوق طاقته، ومقدرته الماليةذا كانت هذه الن، فإالمالية

عليه؛ ألن التكاليف الشرعية محددة بالوسع، والطاقة؛ عمالً بقول اهلل 
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الَّ ُوْسَعَها﴿ اَل يَُكل ُِّف تعالى  ُ َنْفًسا إِّ  اَل  ...﴿تعالى ، وقوله (1)﴾ ...اهللَّ
ُ َبْعَد ُعْسٍر يُْسًرا الَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اهللَّ ُ َنْفًسا إِّ  .(2)﴾ يَُكل ُِّف اهللَّ

 وهو أن تكون الزوجة غير قادرة على ،ويمكن إن نضيف قيداً رابعاً  -4
كانت هذه  ،هذا العالج نفقاتنفقات عالج عقمها، فأن قدرت على 

  .لنفقات واجبة عليها، دونها

 

 

 

h 

  

                                                

 . 286من اآلية رقم  :( سورة البقرة1)
  .7من اآلية رقم  :( سورة الطالق2)
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 املطلب الثالث

 مدى التزام الزوج بنفقات عمليات التجميل اليت جتريها الزوجة

  :ويشتمل على فرعين -911

  .ماهية عمليات التجميل -الفرع األول 

التجميل التي تجريها  عمليات مدى التزام الزوج بنفقة -الفرع الثاني 
  .الزوجة

 ماهية عمليات التجميل : الفرع األول
الجراحة التي  "ف بعض المعصرين عمليات التجميل بأنها:عر -012

، إذا كان به، تهمنظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيف تجرى لتحسين
تحسين ها " إجراء طبي يستهدف عرفت أيضاً بأنو،(1)"و تلف، أو تشوهنقص، أ
 . (2)"الظاهرة ، أو وظيفة أعضاء الجسممظهر

لتي تجرى في الوقت الحاضر متنوعة: فمنها ما وعمليات التجميل ا 
منه ما يتعلق بالوجه كإزالة ، و، وزرعه، ونحو ذلككوصلهيتعلق بالشعر، 

، والكلف، أو تجميل الشفتين، أو نفخهما، أو عالج الشفة األرنبية، الشعر
ا ما يتعلق بالجلد ومنه ،بالعين، كتركيب العدسات الالصقةومنها ما يتعلق 

                                                

 الموسوعة ،183األحكام الطبية المتعلقة بالنساء: مرجع سبق ذكره ص  :( قرب ذلك1)
 .454/ 3 :الطبية الحديثة لمجموعة من األطباء

مفصلة  محمد الفوزان: عرض طبى ودراسة فقهيةبن  للدكتور صالح( الجراحة التجميلية، 2)
 .48ص 
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ين القوام ومنها ما يتعلق بتحس ،، والتشوهاتكشده، وترقيعه؛ لعالج الحروق
وغير ذلك من  (1)ر، أو تصغير الثديين، أو األرداف،وشفط الدهون، وتكبي

  .العمليات التي تفتق عنها ذهن أطباء التجميل في هذا العصر

يكون وهو ما ( ضرورية، أو حاجية ) هذه قد تكون التجميلعمليات  و 
، أو لصحةإزالة عيب يؤثر في ا اإليها وظيفة عالجية، كما لو كان الداعي له

كما في الشفة  ،داء عملها، أو يعيقها عن أةالزوجة تشوه يؤثر في نفسي وجود
ق، وحر ثرتشوه الجلد أ، أو تصاق في أصابع اليد، أو الرجللاالو األرنبية، أ

 .أو إصابة بآلة حادة

سمى وهي ما ت، ، أو حاجةال تدعو إليها ضرورة :اختيارية ( ) وقد تكون
يؤذيه، أو  التي ال تعالج عيباً في اإلنسان التحسينية، أو التزيينية،بالعمليات 

ة في بالمحاسن، والرغالعيوب، أو إظهار خفاء إ إلى تهدفيؤلمه، وإنما 
كما ، (2)مظاهر الشباب بعد التقدم في السنوالتطلع إلى العودة إلى  ن،التزي

وشد الوجه، وشفط الدهون، وتكبير وتجميل األنف،  في إزالة الشعر، وزرعه،
 .، ونحو ذلك(3)الثدي، وتصغيره

 بل، خذ حكماً شرعياً واحداً واإلقدام على مثل هذه العمليات ال يأ 
الجائز، بل  من هذه العمليات على حدة، فمنها ينظر في حكم كل عملية

                                                

 . 31 ،30ص المرجع السابق ( الجراحة التجميلية: 1)
 الجراحة ،137ص  :للدكتور شوقي الساهي ( الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية المعاصرة2)

  .125سبق ذكره ص  مرجع :التجميلية
 .455، 454/  3 :الموسوعة الطبية الحديثة( 3)



 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2392 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

التي تناولت حكم هذه  البحوث على ما ذكرت ،الواجب، ومنها المحرم
 . (1)العمليات

كما أن سبب إجراء هذه العمليات قد يكون موجوداً قبل الزواج، وقد 
كون بناء قد يكون وليد رغبة الزوج، وقد يإجراءها بعده، كما أن يكون طارئاً 

 على رغبة الزوجة. 

زام الزوج بنفقة إجراء هذه تلشك أن كل ما تقدم له أثر في مدى اوال  
  :سينتظمه الفرع التالي العمليات، وهذا ما

 التجميل اليت جتريها الزوجةعمليات مدى التزام الزوج بنفقة : الفرع الثاني
التجميل التي تجريها  ملياتزام الزوج بنفقات عتلبيان مدى ال -112

يجب التفرقة بين ما إذا كان إجراء هذه العملية مشروعاً، أو الزوجة من عدمه 
  :غير مشروع

التي يعد فإذا كانت عملية التجميل التي تجريها الزوجة من العمليات  -1
جراؤها فيه تغيير لخلق اهلل تعالى، كما لو كان إ، إجراؤها غير مشروع
أو كان يترتب على ، روالفجو الفسقأو بأهل أو التشبه بالكفار، 

إجرائها مطلقاً،  اتبدفع نفقفال يلتزم الزوج ، (2)ضرر يلحق بها إجرائها
، أم كان قد ي إلى إجرائها موجوداً قبل الزواجكان السبب الداعسواء أ

هي التي  تكان أم ،أكان هو الذي يرغب في إجرائهاطرأ بعده، وسواء 
                                                

 ، األحكام الطبيةوما بعدها 137مرجع سبق ذكره ص  ( ينظر: الجراحة التجميلية:1)
  .وما بعدها 183مرجع سبق ذكره ص  :المتعلقة بالنساء

 .وما بعدها 68: مرجع سبق ذكره ص الجراحة التجميليةينظر: ( 2)
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؛ ولعل السبب في عدم وجوب هذه النفقات على ترغب في ذلك
، وال شك (1)، حرمت األسباب الموصلة إليهحرمذا الزوج أن الشيء إ

جراء هذه العملية، إ أسبابلزوج بدفع هذه النفقات من جملة أن قيام ا
 .(2)؛ إعطاء للوسائل حكم المقاصدلحرمة المقصد منه فحرم اإلنفاق؛

ل إليها إال "  :جاء في إعالم الموقعين  لما كانت المقاصد ال يُتوصَّ
ي إليها وطُُرٍق ، بأسباٍب  ُمْعتبرة بها،  ،وأسبابها تابعًة لها ،كانت طرقها ،تُْفضِّ

فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 
 .(3)...."وارتباطاتها بها ،غاياتها

أما إذا كان إجراء هذه العملية مشروعاً، فإما أن تكون هذه العمليات  -2
أو ما يسمى بالعمليات ، الحاجيةمن نوع العمليات الضرورية، أو 

 :مليات االختيارية غير الضروريةتكون من العأن  وأما ،العالجية

فإما أن يكون سبب  :فإذا كان إجراء هذه العملية ضرورياً، أو حاجياً  -) أ ( 
  :إجرائها موجوداً قبل الزواج، أو يكون قد حدث بعده

فإذا كان سبب إجراء هذه العملية موجوداً قبل الزواج، وتزوجها الزوج  -
، ال يجب على الزوج لحالةاماُ بهذا السبب ففي هذه لدون أن يكون عا

                                                

 .194/  2إرشاد الفحول:  ،،89/  8 :ينظر: البحر المحيط للزركشي( 1)
 2: عبد اهلل الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود للشيخ 3/  3 :الفروق للقرافي (2)

/272. 
 .553/ 4 :إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم (3)
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لية عيباً إجراء هذه العملية، بل إذا كان سبب إجراء هذه العم دفع نفقات
فسخ الحق في طلب للزوج  ال يبعد أنفمن العيوب التي ترد به الزوجة، 

  .استناداً إلى وجود هذا العيبالزواج 
أما إذا كان سبب إجراء هذه العملية قد طرأ بعد الزواج، أو كان موجوداً  -

 نفقات جب عليهففي هذه الحالة ت ،اضياً بهر ،ماً لقبله، وتزوجها عا
؛ ألن إقدامه على الزواج بها، وهو عالم بهذا السبب، العمليةإجراء هذه 

 واج من آثار، ومن ذلكدليل على رضاه بكل ما يترتب على هذا الز
 .ل هذه العمليةإجراء مث تحمله نفقات

أما إذا كانت عملية التجميل التي تجريها الزوجة من نوع العمليات ) ب ( 
فإن كان إجراؤها وليد التي ال تدعو إليها ضرورة، أو حاجة،  االختيارية

إجراؤها ن كان ، أما إزم الزوج بنفقات إجرائهاترغبة الزوجة، فال يل
 .(1)زماً بهذه النفقاتكان ملتوليد رغبته هو 

 

h 

  

                                                

  .36مرجع سبق ذكره ص  :نفقة العالج والخادم (1)
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 اخلامتة

 نسأل اهلل حسنها

  :وقد اشتملت على أهم نتائج البحث، وتوصياته -122

 :النتائج -أواًل  -123

  :ولعل أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي

من سائر تها المصاريف الالزمة لمداوا" :نفقة عالج الزوجة هي -1
 ."األمراض، أو الوقاية منها، وفق العرف السائد، وحسب سعة الزوج 

فقة عالج الزوجة واجبة على نفإن ل الفقهاء الراجح من أقووفقاً ل -2
 :بالضوابط التالية، الزوج

  .أن يكون الزوج موسراً بنفقة عالج زوجته -) أ (  

 .أن يكون عالج الزوجة مشروعاً  -) ب ( 

أن يكون العالج بالنسبة للزوجة مما تدعو إليه ضرورة أو  -) ج ( 
 . حاجة

 .عالج مجدياً في مثل حالة الزوجةأن يكون ال -) د(  

أولى منها، كنفقة  مفوتة لنفقةٍ  أال تكون نفقة عالج الزوجة -) هـ ( 
 .قوام الزوجة من المطعم، والملبس نفسه، أو نفقة

عالج الزوجة متكفل آخر غير الزوج، فإذا وجد أال يتكفل بنفقة  -) و ( 
 .على الزوج هذه النفقاتال تجب ف، متكفل بها غيره
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السبب في تغير اجتهاد الفقهاء المعاصرين، وعدولهم عن القول إن  -3
على النحو الذي كان  -بعدم وجوب إنفاق الزوج على عالج زوجته 

ا طرأ على بالوجوب هو م إلى القول -الفقهاء القدامى جمهور يقول به
 :في أمرين هامين يرحياة الناس من تغ

في الماضي  العالج لم يكن ، حيثلتغير في فلسفة العالج والتداويا -األول
في الوقت  ثم تغير عرف الناس ؛حاجة أساسية لإلنسانيمثل 
، وأصبحت حاجتهم إليه ماسة كحاجتهم إلى الطعام، الحاضر
، فكان لزاماً أن يتغير الحكم في بعض األحيان بل أشد ،والكسوة

تبعاً لتغير العرف، ويلزم الزوج بنفقة عالج الزوجة كما يلزم 
  .وكسوتهابطعامها، 

التغير في مفهوم النفقة بما يتسق ومتغيرات العصر وتطور الحياة  -الثاني
 .االجتماعية، واالقتصادية

على ما سبق  -عالج نفقة الزوجة كما هو واجب في الفقه اإلسالمي -4
، وقد نص على ذلك كثير من أيضاً في القانون -فهو واجب -ترجيحه

قوانين ومدونات األحوال الشخصية في الوطن العربي، ومنها القانون 
 م وتعديالته. 1920لسنة  25المصري رقم 

تقدر  -كما هو الحال في النفقة بصفة عامة  -إن نفقة عالج الزوجة  -5
 ،ج الماليةبقدر كفاية الزوجة من هذه النفقات، حسب حالة الزو

  .لى العرفوالمرجع في ذلك كله إ

، نفقات عالج الزوجة الواجبة على الزوج هي نفقات العالج العادية -6
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، وإجراء األشعة، والتشخيص كأجر الطبيب على الكشف
، والفحوصات، والتحاليل، وأجور العمليات الجراحية، وثمن األدوية

التي توصل  -أياً كانت  -، كأجرة المواصالت النفقات التابعةوكذا 
 .الزوجة المريضة إلى الطبيب

خاصة، أو السفر أما النفقات الباهظة، كالعالج في المستشفيات ال 
: فإن كان الزوج ال قبل له بهذه النفقات فإنها ال تجب للعالج في الخارج

، فإن كانت الزوجة غنية قادرة على أما كانت داخلة في حدود استطاعتهعليه، 
ير قادرة كانت واجبة على واجبة عليها دونه، وإن كانت غهذه النفقات كانت 

 الزوج.

أمراض الزوجة التي يلتزم الزوج بنفقة عالجها، هي األمراض الحادثة  -7
بعد استحقاق الزوجة النفقة، أما األمراض القديمة التي كانت موجودة 

الزوج عالماً بهذه  كان قبل ذلك فال يلتزم الزوج بنفقة عالجها إال إذا
جة، أو الزو ولم ترتكب؛ ، أو سكتااألمراض وقت العقد، ورضي به

يه علفال تجب  شيء من ذلك، فإن حدث أهلها تدليساً على الزوج
 .هذه النفقات

إذا لم يقم الزوج باإلنفاق على عالج زوجته، وكان عدم إنفاقه راجعاً  -8
على يكون اإلنفاق أو عدم قدرته على هذه النفقات، فال  ،هإلى إعسار

 عالج زوجته واجباً عليه.

على الرغم من كونه موسراً،  إذا امتنع الزوج عن دفع نفقة عالج زوجته -9
فإن استطاعت هذه الزوجة أن تأخذ قدر كفاية عالجها من ماله، ولو 
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، وإال رفعت أمرها إلى القاضي بغير إذنه جاز لها ذلك بالمعروف
لم تُجدِّ ، فإن قاضي بحبسه، وإال حكم الفإن امتثلليجبره على الدفع، 

، فإنه يحق للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبينه هذه اإلجراءات السابقة
 . في هذه الحالة

 ترك ماالً، فإنها تنفق منه على عالجها، وإالفإن  :إذا غاب الزوج -10
إلى القضاء ليأخذ لها من ماله، فإن وجد القاضي له ماالً لجأت 

، منها كفيالً به، وحلفها أنها ما استوفت نفقتها أعطاها نفقتها منه، وأخذ
 .ن حقها طلب التفريق بينها وبينهوإال كان م

 نفقة والدة الزوجة واجبة على زوجها، شريطة أن تكون هذه النفقة -11
ه النفقات إلتمام عملية أن تكون الزوجة محتاجة إلى هذ، وبالمعروف

أن يكون والنفقات،  أال تكون هناك جهة أخرى تكفل هذه، والوالدة
تكون فإن تخلف شرط من هذه الشروط فال  ،هاالزوج قادراً على دفع

  .هذه النفقات واجبة على الزوج

أن يكون عقم نفقة عالج عقم الزوجة واجبة على زوجها شريطة  -12
الزوجة قد حدث بعد الزواج، أو يكون موجوداً قبله، ورضي بالزواج 

أن و العقم من النوع الذي يقبل العالج، هذا يكون، وأن بهبها عالماً 
أن ، وقدرة المالية للزوجالمعقم حسب هذا ال يكون اإلنفاق على عالج

ن تخلف شرط ، فإتكون الزوجة غير قادرة على نفقات عالج عقمها
 من هذه الشروط فال يكون الزوج ملتزماً بهذه النفقات.

إذا كانت من نوع  :بالنسبة لعمليات التجميل التي تجريها الزوجة -13
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العمليات التي يعد إجراؤها محرماً فال يكون الزوج ملتزما بنفقة 
 إجرائها. 

أما إن كان إجراؤها مشروعاً، فإن كانت من جنس العمليات الضرورية  
سبب إجراء هذه العملية موجوداً قبل الزواج، وتزوجها دون أن يكون  وكان

سبب قد طرأ بعد ال، وإن كان ئهارانفقة إج يهعالماُ بهذا السبب فال يجب عل
عليه نفقة  وجبالزواج، أو كان موجوداً قبله، وتزوجها عالماً، راضياً به 

  .ئهاإجرا

التي ال تدعو  أما إذا كانت عملية التجميل من نوع العمليات االختيارية 
يلتزم الزوج  إليها ضرورة، أو حاجة، فإن كان إجراؤها وليد رغبة الزوجة، فال

 .إن كان وليد رغبته هو كان ملتزماً بهذه النفقات وت إجرائها، بنفقا

 :التوصيات -ثانيًا -124

إلزام يوصي البحث بمزيد من الدراسة لنوازل النفقة المستجدة، ومدى 
، سواء ما يتعلق بصنوف األطعمة واألشربة، أو ما يتعلق بالسكنى الزوج بها

كاألحذية، والحقائب النسائية، أو ما المعاصرة، أو ما يتعلق بكسوة المرأة، 
الطبخ، والغسل، والكي، كأدوات التدفئة والتبريد، و ،يتعلق باألدوات المنزلية

 أللوفحلوالً  ن يجدحتي يمكن أ ، ووضعها بين يدي القضاء،ير ذلكوغ
من فقهنا اإلسالمي، ونور  ي تعج بها ساحات المحاكم؛ على هديالقضايا الت

 .شريعتنا الغراء

h 
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 قائمة بأهم مراجع البحث-512

رتبت المراجع حسب أنواع العلوم، ثم رتبت كتب كل علم حسب الترتيب  :تنبيه
 .( التعريفيةأل )، مع عدم اعتبار الكتابالهجائي السم 

  :القرآن الكريم وعلومه - أوالً 
 .القرآن الكريم -1
المتوفى  الرازي، الحسنبن  عمربن  محمدلإلمام مفاتيح الغيب  التفسير الكبير، أو -2

 .هـ1420بيروت، الطبعة الثالثة سنة -الناشر: دار إحياء التراث العربي :هـ 606سنة 
أبي بكر، القرطبي المتوفى سنة بن  أحمدبن  الجامع ألحكام القرآن: لإلمام محمد -3

 .م1964 -هـ1384 ،القاهرة الطبعة: الثانية -الناشر: دار الكتب المصرية :هـ671
 أبى بكربن  جالل الدين عبد الرحمنلإلمام  :الدر المنثور في التفسير بالمأثور -4

 .م1993بيروت سنة -دار الفكر :، الناشرهـ911السيوطي المتوفى سنة 
بن  محمدلإلمام فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:  -5

الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم  ،هـ1250الشوكاني المتوفى سنة  محمدبن  على
 . هـ 1414 -بيروت الطبعة األولى ،دمشق -الطيب

  :احلديث الشريف وعلومه -ثانيًا
عياض، المتوفى سنة بن  وسىمبن  إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض -6

الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى، سنة  هـ544
  .هـ 1419

إسماعيل البخاري، بن  الجامع الصحيح، المعروف بصحيح البخاري لإلمام محمد -7
 -ـه1407بيروت، الطبعة الثالثة سنة  -، الناشر: دار ابن كثيرهـ256المتوفى سنة

 . مصطفى ديب البغا :بتحقيق م،1987
الناشر:  ،هـ1182إسماعيل الصنعاني، المتوفى سنة بن  لإلمام محمد :سبل السالم -8

 .بدون تاريخ ،دار الحديث
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الناشر: دار  ،هـ 273يزيد، القزويني، المتوفى سنة بن  محمدإلمام سنن ابن ماجه ل -9
 محمد فؤاد عبد الباقي. :بدون تاريخ بتحقيق ،إحياء الكتب العربية

ْستاني، المتوفى سنة بن  األشعثبن  لسليمانلإلمام د وسنن أبي داو -10 جِّ إسحاق السِّ
بيروت، بتحقيق: محمد محيي الدين عبد  -الناشر: المكتبة العصرية هـ275

 .الحميد
ه، طبعة  279عيسى الترمذي، المتوفى سنة بن  سنن الترمذي: لإلمام محمد -11

م، تحقيق: أحمد 1975-هـ 1395مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية سنة 
 .و آخرين، شاكر محمد

هـ،  303 سنة علي، النسائي، المتوفىبن  شعيببن  أحمد إلمامالسنن الكبرى ل -12
 .هـ 1421بيروت، الطبعة األولى سنة  -الناشر: مؤسسة الرسالة

هـ  676شرف النووي المتوفى سنة بن  يحيىإلمام ل :شرح صحيح مسلم النووي -13
 .هـ1392لبنان، الطبعة الثانية سنة  -الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت

هـ ، الناشر:  261الحجاج القشيري، المتوفى سنة بن  صحيح مسلم لإلمام مسلم -14
 .محمد فؤاد عبد الباقي :بيروت، بتحقيق -دار إحياء التراث العربي

العسقالني، المتوفى  على ابن حجربن  يح البخاري ألحمدفتح الباري بشرح صح -15
تحقيق: محمد فؤاد  هـ1379الناشر: دار المعرفة، بيروت سنة  ،هـ852سنة 

 .عبدالباقي
تاج العارفين بن علي، المناوي بن  فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف -16

مصر الطبعة األولى سنة  -، الناشر: المكتبة التجارية الكبرىهـ1031المتوفى
 .هـ1356

 هـ405عبد اهلل، الحاكم المتوفى سنة بن  المستدرك على الصحيحين لإلمام محمد -17
م بتحقيق: 1990-هـ1411بيروت، الطبعة األولى سنة  -الناشر: دار الكتب العلمية

 .عبد القادر عطا مصطفى
، الناشر: مؤسسة هـ241المتوفى سنة حنبل، بن  محمدبن  أحمدلإلمام المسند  -18
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م تحقيق: شعيب األرناؤوط 2001 -هـ 1421سنة  الرسالة، الطبعة األولى
 وأخرين.

الناشر:  ،هـ388، المتوفى سنة الخطابي إبراهيمبن  محمدبن  حمدلمعالم السنن  -19
 .م1932 -هـ 1351حلب، الطبعة األولى سنة  -المطبعة العلمية

هـ، الناشر: مكتبة  360أحمد الطبراني، المتوفى سنةبن  لسليمان، المعجم الكبير -20
حمدي عبد المجيد  :تحقيق -هـ 1404الموصل الطبعة الثانية سنة  -الزهراء
 .السلفي

دار  ، الناشرهـ1250سنة  المتوفى الشوكاني، علي،بن  محمدلنيل األوطار:  -21
 .م1993 -هـ1413الحديث، مصر، الطبعة األولى سنة 

 :كتب أصول الفقه وقواعده الكلية -ثالثًا
: هـ911المتوفىأبي بكر، السيوطي، بن  لجالل الدين عبد الرحمن ،األشباه والنظائر -22

 م.1990 -هـ1411بيروت، الطبعة األولى سنة  -الناشر: دار الكتب العلمية
، الناشر: دار هـ970إبراهيم ابن نجيم، المتوفى سنةبن  لزين الدين، األشباه والنظائر -23

 .هـ1419لبنان الطبعة األولى سنة  -الكتب العلمية، بيروت
الناشر:  هـ794، المتوفى ، الزركشيبهادبن  دبدر الدين محملإلمام البحر المحيط  -24

  .هـ1414 سنة دار الكتبي الطبعة األولى
بن  للشيخ حسن ،حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع -25

الناشر: دار الكتب العلمية، بدون  ،هـ1250، المتوفى سنة رمحمود العطابن  محمد
 .تاريخ

محمد، ابن قدامة، موفق الدين، بن  أحمدبن  المناظر، لعبد اهللوجنة  روضة الناظر -26
-هـ1423الناشر: مؤسسة الري ان للطباعة، الطبعة الثانية  ،هـ 620المتوفى سنة

 .م2002
الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة ، محمد الزرقابن  حمدألشرح القواعد الفقهية  -27

 م، صححه وعلق عليه د. مصطفى أحمد الزرقا.1989 -هـ1409الثانية سنة 
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 ،ءخلف ابن الفرابن  محمدبن  الحسينبن  العدة في أصول الفقه للقاضي محمد -28
 .م 1990 -هـ 1410، الطبعة الثانية سنة هـ458يعلى، المتوفى سنة  أبي

المتوفى إدريس القرافي، بن  لإلمام أحمد :العقد المنظوم في الخصوص والعموم -29
 د. :بتحقيق ،هـ 1420، الناشر: دار الكتبي، مصر، الطبعة األولى، سنة هـ684

 .أحمد عبد اهلل
 ،إدريس القرافيبن  الفروق، المسمى ) أنوار البروق في أنواء الفروق ( لإلمام أحمد -30

-هـ1389الناشر: عالم الكتب، القاهرة، الطبعة السادسة سنة ،هـ684المتوفى 
 .م1969

«  تقي الدين الحصني »عبد المؤمن المعروف بـ بن  محمدبن  القواعد ألبي بكر -31
 الطبعة ،المملكة السعودية -، الناشر: مكتبة الرشد، الرياضهـ829المتوفى سنة

 عبد اهلل الشعالن،بن  د. عبد الرحمن :م، تحقيق 1997 -هـ 1418 سنة األولى
 .محمد البصيليبن  د. جبريلو

 محمد الغزاليبن  محمدبن  ألبي حامد محمد، المستصفى من علم األصول -32
 -هـ 1413بيروت، الطبعة األولى سنة  -، الناشر: دار الكتب العلميةهـ505المتوفى
 .محمد عبد السالم عبد الشافي :بتحقيق 1993

توفي ، المالجد تيميةبن  مجد الدين عبد السالم، ل تيميةآل المسودة في أصول الفقه -33
 عبد الحليمبن  ، وأحمدهـ682المتوفي األب تيميةبن  وعبد الحليم ،هـ652

الناشر: دار الكتاب العربي، تحقيق: محمد محيي الدين  ،هـ728المتوفى  الحفيد
  .عبد الحميد

عاشور التونسي، المتوفى بن  محمدبن  مقاصد الشريعة اإلسالمية لمحمد الطاهر -34
 -هـ 1425وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، سنة ، الناشر: هـ1393سنة 

 م، بتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. 2004
الناشر:  ،هـ794بهادر، الزركشي، المتوفى بن  المنثور في القواعد لبدر الدين محمد -35

د. تيسير  :هـ بتحقيق 1405الطبعة الثانية سنة  ،بدولة الكويت -وزارة األوقاف
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 .فائق أحمد
ْلمِّ أُُصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم -36 ب في عِّ الناشر:  ،علي النملةبن  اْلُمَهذَّ

 م. 1999 -هـ 1420الطبعة األولى سنة  ،الرياض -مكتبة الرشد
، الناشر: دار ابن هـ790موسى الشاطبي، المتوفىبن  الموافقات لإلمام إبراهيم -37

 تحقيق: مشهور آل سلمان. ،هـ1417عفان، الطبعة األولى سنة 
إدريس القرافي، بن  لإلمام أحمد ،نفائس األصول في شرح المحصول -38

 -هـ1416األولى سنة  ،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعةهـ684المتوفى
  .م، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض1995

ة للطباع الخير رالوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد مصطفى الزحيلي، الناشر: دا -39
 . هـ1427 الطبعة الثانية سنة ،والنشر والتوزيع، دمشق

  :كتب املذاهب الفقهية -رابعًا

 :كتب الفقه احلنفي -) أ (
 مودود، الموصلي، الحنفي،بن  محمودبن  االختيار لتعليل المختار، لعبد اهلل -40

 .م1937 -هـ 1356 :سنة القاهرة -الناشر: مطبعة الحلبي ،هـ683المتوفى سنة
 محمد ، ابن نجيم،بن  إبراهيمبن  البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، لزين الدين -42

 بدون تاريخ.-الطبعة الثانية ،هـ ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي 970المتوفى 
، هـ587مسعود الكاساني، المتوفىبن  بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع ألبي بكر -43

 م.1986ـ -هـ1406الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 
موسى، بدر الدين، العيني، المتوفى سنة بن  أحمدبن  لمحمود :البناية شرح الهداية -44

  هـ1420لبنان، الطبعة األولى، سنةبيروت،  -، الناشر: دار الكتب العلميةهـ855
أحمد أبو الحسين، القدوري، المتوفى سنة بن  محمدبن  التجريد، لإلمام أحمد -45

د محمد أحمد  :تحقيق هـ1427، الناشر: دار السالم القاهرة، ط الثانية هـ428
 .، د علي جمعةسراج

محجن، الزيلعي، المتوفى سنة بن  عليبن  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان -46
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 .ـه1313، بوالق، الطبعة األولى سنة الناشر: المطبعة الكبرى األميرية ،هـ 743
، محمد الحداديبن  عليبن  بكر، ألبي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري -47

  .هـ1322الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة األولى سنة  ،هـ800المتوفى سنة 
عبد العزيز عابدين، بن  عمربن  حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين -48

 -هـ1412، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية سنة هـ1252المتوفى سنة 
 م 1992

أحمد الشلبي، شهاب بن  محمدبن  حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ألحمد -49
 .ق السابقي مطبوعة مع تبيين الحقائهـ، وه 1021الدين المتوفى سنة 

الحصكفي المتوفى  محمد،بن  عليبن  محمدل ،الدر المختار شرح تنوير األبصار -50
 .م 2002 -هـ1423 سنة الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى ،هـ1088سنة 

المبسوط،  :ه 483ئمة ، المتوفى سهل ، شمس األبن  أحمدبن  محمد :السرخسي -51
 .م1993 - هـ1414 :بيروت سنة -الناشر: دار المعرفة

المعروف بابن  ،السيواسي، عبد الواحدبن  كمال الدين محمد، لشرح فتح القدير -52
 .هـ، الناشر: دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ 861سنة  الهمام، المتوفى

بأمر من  جماعة من علماء الهند، برئاسة الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ألفها -53
الناشر:  ،هـ 1118السلطان محمد أورنك زيب عالم كير، سلطان الهند، المتوفى 

 .هـ1310دار الفكر، الطبعة الثانية سنة 
محمد بن سليمان، بن  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: لعبد الرحمن -54

العربي، ، الناشر: دار إحياء التراث هـ1078والمعروف بداماد أفندي، المتوفى سنة 
 .بدون تاريخ

 ،َماَزةَ بن  عبد العزيزبن  أحمدبن  محمود، لالمحيط البرهاني في الفقه النعماني -55
لبنان الطبعة األولى سنة  -، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتهـ616المتوفى سنة

 .عبد الكريم سامي الجندي :، بتحقيق2004 -هـ  1424
 الفرغاني، المتوفى سنة ،أبي بكر المرغينانيبن  عليل ،بداية المبتدي الهداية شرح -56
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 .لبنان -بيروت  -دار احياء التراث العربي ، الناشر ،هـ593

 :) ب( كتب الفقه املالكي
نصر، البغدادي، بن  عليبن  عبد الوهاب، للقاضي اإلشراف على مسائل الخالف-57

 :بتحقيق ،هـ1420األولى، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة هـ422المتوفى سنة 
 طاهر.بن  الحبيب

ابن رشد  أحمد،بن  محمدبن  أحمدبن  محمد، لبداية المجتهد ونهاية المقتصد -58
 م. 2004 - هـ1425القاهرة سنة  -ه، الناشر: دار الحديث  590الحفيد المتوفى

محمد الصاوي، المالكي، بن  ، ألحمدرالسالك على أقرب المسالك للدردي بلغة -59
 .الناشر: دار المعارف، بدون تاريخ هـ،1241المتوفى سنة 

هـ، الناشر:  520رشد الجد، المتوفى سنة بن  أحمدبن  البيان والتحصيل، لمحمد -60
م 1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة الثانية سنة  -دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

 .محمد حجي وآخرين :تحقيق
أبي القاسم العبدري، بن  يوسفبن  لمحمد ،التاج واإلكليل لمختصر خليل -61

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة األولى سنة  ،هـ 897المتوفى سنة  المواق،
 م1994-هـ1416

 ،هـ478محمد الربعي، اللخمي، أبي الحسن، المتوفى سنة بن  لعلي :التبصرة -62
 - هـ1432الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى سنة 

 م. 2011
عبد بن  بهرامخليل، ل وهو الشرح االوسط لبهرام على مختصر تحبير المختصر-63

نجيبويه  ، الناشر: مركزهـ 803الدميري، تاج الدين، المتوفى سنة عبد العزيزبن  اهلل
عبد بن  د. أحمد :تحقيق ،هـ 1434األولى،  الطبعةللمخطوطات وخدمة التراث، 

  عبد الرحمن خير.بن  الكريم نجيب ـ د. حافظ
بن  بن الحاجب الفرعي ) جامع األمهات (، لخليلاالتوضيح شرح مختصر  -64

، الناشر: مركز هـ776موسى، ضياء الدين، الجندي، المتوفى سنة بن  إسحاق
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 ،م2008 - هـ1429الطبعة األولى سنة  نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،
 عبد الكريم نجيب.بن  بتحقيق: د. أحمد

ن الحاجب، الكردي، المتوفى أبي بكر، اببن  عمربن  جامع األمهات: لعثمان -65
 م. 2000 - هـ1421، الناشر: دار اليمامة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية هـ646

خليل، التتائي بن  إبراهيمبن  محمدلجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:  -66
عة األولى سنة لبنان، الطب -هـ، الناشر: دار ابن حزم، بيروت 942سنة  المتوفى
 .م 2014 -هـ  1435

عرفة، الدسوقي، بن  أحمدبن  على الشرح الكبير، لمحمد حاشية الدسوقي -67
 . ، وهي مطبوعة مع الشرح الكبير للدردير، السابقهـ1230المتوفى

عبد الرحمن، القرافي المتوفى بن  إدريسبن  الذخيرة في فروع المالكية، ألحمد -68
، بتحقيق: محمد بو هـ1994بيروت  -، الناشر: دار الغرب اإلسالمي  ـه 684سنة 
 .خبزة

عبد اهلل الخرشي، بن  شرح الخرشي على مختصر خليل، ألبي عبد اهلل محمد -69
 .بيروت -دار الفكر :الناشر :،هـ1101المتوفى سنة 

عيسى، الفاسي، المعروف بن  محمدبن  أحمدبن  شرح زروق على الرسالة، ألحمد -70
لبنان، الطبعة  -: الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت هـ899بزروق المتوفى سنة 

 .1427األولى سنة 
، رأحمد الدرديبن  محمدبن  ل، ألحمدعلى مختصر خلي الشرح الكبير -71

، وهو مطبوع بهامش حاشية الدسوقي على الشرح المذكور، هـ1201المتوفى
 .الناشر: الفكر، بدون تاريخ

شاس بن نزار بن  نجمبن  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لعبد اهلل -72
، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت هـ616أبو محمد، المتوفى سنة  ،الجذامي

بن  دراسة وتحقيق: د. حميد م، 2003 -هـ  1423 لبنان الطبعة األولى سنة -
 محمد لحمر.
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مهنا، بن  سالمبن  غانمبن  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد -73
 .م1995 - هـ1415الناشر: دار الفكر سنة  ،هـ 1126النفراوي، المتوفى 

بن  محمدبن  عليلكفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني:  -74
وهو مطبوع مع ، هـ 939المتوفي سنة  ،الحسن يبأ ،خلف، المنوفيبن  محمد

 - هـ1414 حاشية العدوي على الشرح المذكور، الناشر: دار الفكر، بيروت، سنة
 .يوسف الشيخ محمد البقاعي :تحقيق ،م1994

محمد سالم، الشنقيطي، المتوفي بن  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، محمد -75
 -هـ1436ريتانيا، الطبعة األولى سنة ، الناشر: دار الرضوان، موهـ1302سنة 
 .م2015

محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المتوفى بن  المختصر الفقهي: لمحمد -76
الخبتور لألعمال الخيرية، الطبعة األولى الناشر: مؤسسة خلف أحمد ،هـ: 803سنة
 م بتحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير. 2014 -هـ  1435 :سنة

 ،هـ 520رشد الجد، المتوفى سنة بن  أحمدبن  المقدمات الممهدات، لمحمد -77
 م. 1988 -هـ  1408 الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة األولى سنة

ِّ ُمشكِّالتها التحصيل مناهج  -78 نة وَحل  يل في َشرحِّ المَدوَّ ونتائج لطائف التَّْأوِّ
، الناشر: هـ633أبو الحسن، الرجراجي، المتوفى بعد  سعيد،بن  لعلي :الرجراجي

 .م 2007 -هـ  1428دار ابن حزم، الطبعة األولى سنة 
 ،محمد عليش، أبو عبد اهللبن  أحمدبن  منح الجليل بشرح مختصر خليل، لمحمد -79

 م.1989 -هـ1409، الناشر: دار الفكر، بيروت، سنة هـ1299المتوفى سنة 
 محمد الرعيني،بن  محمدبن  محمدل ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل -80

 - هـ1412هـ، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة سنة  954 سنة الحطاب المتوفى
 .م1992

  :)ج ( كتب الفقه الشارفعي
 :،هـ 502إسماعيل الروياني، المتوفى بن  ألبي المحاسن عبد الواحد :بحر المذهب -81
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 .طارق السيد :م، بتحقيق 2009الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة األولى، 
سالم، العمراني المتوفى بن  أبي الخيربن  البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ليحيى -82

م،  2000 -هـ 1421ولى سنة الطبعة األ ،جدة -، الناشر: دار المنهاج هـ558
 قاسم محمد النوري. :بتحقيق

عبد الرحمن، بن  إبراهيمبن  التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب: محمد نجيب -83
، وهو مطبوع مع المجموع للنووي، والتكملة هـ1406المطيعي، المتوفي سنة 

 األولى للسبكي، الناشر: دار الفكر، بدون تاريخ.
الفراء، البغوي، بن  محمدبن  مسعودبن  ، لحسينالتهذيب في فقه اإلمام الشافعي -84

 -هـ  1418الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة األولى سنة  هـ،516المتوفى سنة 
 .م بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض1997

رح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة ) تحفة الحبيب على ش -85
الفكر،  الناشر: دار، هـ1221المتوفى سنة  يالبجيرم عمر،بن  محمدبن  سليمانل

  .هـ1415سنة 
منصور العجيلي، المعروف بن  عمربن  سليمانل ،حاشية الجمل على شرح المنهج -86

 .الناشر: دار الفكر، وبدون تاريخ ،هـ&1204بالجمل، المتوفى سنة 
المتوفي ،الشبراملسي عليبن  الدين نهاية المحتاج، لنورعلى  حاشية الشبراملسي-87

 -هـ  1404ـ، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة االخيرة سنة هـ&1087سنة 
  .م 1984

 محمد الرافعي القزويني، الرافعي،بن  العزيز شرح الوجيز الرافعي، لعبد الكريم -88
لبنان، الطبعة األولى سنة  -، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت هـ623المتوفى
 عادل أحمد عبد الموجود. ،علي محمد عوض :م بتحقيق 1997 - هـ1417

علي، ابن الرفعة، المتوفى سنة بن  محمدبن  النبيه في شرح التنبيه، ألحمد كفاية -89
م بتحقيق: مجدي  2009، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى سنة هـ710
 سرور باسلوم. محمد
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أحمد، الشربيني، بن  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد-90
، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة األولى سنة هـ977الخطيب، المتوفى 

 .هـ1415
يوسف الشيرازي بن  عليبن  المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ألبي إسحاق إبراهيم -91

 .الكتب العلمية، الناشر: دار هـ476المتوفى
عيسى الدميري، المتوفى سنة بن  موسىبن  النجم الوهاج في شرح المنهاج، محمد -92

 .م2004 - هـ1425، الناشر: دار المنهاج، جدة، الطبعة األولى سنةهـ&808
 ،أبو المعالي يوسف،بن  عبد اهللبن  عبد الملك، لنهاية المطلب في دراية المذهب -93

، الناشر: دار المنهاج، الطبعة األولى هـ478المتوفى سنة  الملقب بإمام الحرمين،
 .هـ1428 سنة

 ،هـ505المتوفى سنة  محمد، الغزالي،بن  محمدبن  محمد، لالوسيط في المذهب -94
 هـ. 1417الطبعة األولى سنة  ،القاهرة -الناشر: دار السالم 

حبيب بن  محمدبن  علي، الشافعي الماورديفي فقه مذهب اإلمام  الحاوي الكبير -95
لبنان، الطبعة  -، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ 450الماوردي، المتوفى

الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض :هـ، بتحقيق 1419األولى، سنة
 .عبد الموجود

 :هـ676ة المتوفى سن، شرفبن  زكريا محيي الدين يحيى يب، ألروضة الطالبين -96
-هـ1412عمان، الطبعة الثالثة سنة  -دمشق -الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت

 م، بتحقيق زهير الشاويش.1991
علي، جمال الدين، بن  الحسنبن  الهداية إلى أوهام الكفاية، لإلمام عبد الرحيم -97

كفاية النبيه البن الرفعة الناشر: دار  معوهو مطبوع  ،هـ772اإلسنوي المتوفى سنة
 باسلومم، تحقيق: مجدي محمد سرور  2009الكتب العلمية سنة 

  :) ي ( كتب الفقه احلنبلي
الرحمن الجبرين، بن  الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات، لعبد اهلل -98



 الفقه الـمفارن

 2411 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 .هـ 1425سنة  الطبعة األولى ،هـ 1430المتوفى سنة 
أحمد، ابن قدامة، شمس بن  محمدبن  الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن -99

، الناشر: دار الكتاب العربي، بإشراف محمد رشيد هـ682الدين، المتوفى سنة 
 رضا.

سنة  صالح العثيمين، المتوفيبن  زاد المستقنع، للشيخ محمد الشرح الممتع شرح -100
 .هـ1422، الطبعة األولىن الجوزيالناشر: دار اب ،هـ 1421

 ،هـ 1051البهوتي، المتوفى  إدريسبن  يونسبن  منصور :شرح منتهى اإلرادات -101
  .م1993 - هـ1414الناشر: عالم الكتب، الطبعة األولى سنة 

محمود، ابن قدامة، موفق بن  أحمدبن  الكافي في فقه اإلمام أحمد، لعبد اهلل -102
 -هـ  1414لطبعة األولى سنة ا،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ 620الدين المتوفى 

 .م1994
إدريس البهوتي، المتوفى بن  يونسبن  كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور -103

  .الناشر: دار الكتب العلمية :هـ 1051
أحمد، بهاء الدين المقدسي بن  إبراهيمبن  العدة في شرح العمدة، لعبد الرحمن -104

 م. 2003 -هـ1424، الناشر: دار الحديث، القاهرة، سنة هـ624سنة  المتوفى
، هـ652الدين، المتوفى سنة تيمية، مجد بن  عبد اهلل،بن  عبد السالم، لالمحرر -105

 .هـ1404الرياض، الطبعة الثانية  -مكتبة المعارف الناشر:
السيوطي،  عبدهبن  سعدبن  مصطفى ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -106

الطبعة الثانية، سنة ، ، الناشر: المكتب اإلسالميهـ1243المتوفي، الرحيباني
 .هـ1415

 ،) معاصر ( الالحم المطلع على دقائق زاد المستقنع، للدكتور عبد الكريم محمد -107
 .هـ 1431الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، سنة 

موفق  محمود، ابن قدامةبن  أحمدبن  هلللعبد ا الخرقي، شرح مختصرالمغني  -108
 م 1968 - هـ1388بة القاهرة، سنة مكت :الناشر ،هـ620المتوفى ،الدين
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 ،هـ 620محمود، ابن قدامة، موفق الدين المتوفى بن  أحمدبن  لعبد اهلل، المقنع -109
 .م1997 -هـ1418األولى سنة  لبنان، الطبعة ،بيروت الناشر: دار الكتب العلمية،

  :)هـ ( كتب الفقه الظاهر 
ى سنة ، المتوفحزم ، أبو محمدبن  سعيدبن  لياإلمام ع :ابن حزم باآلثار المحلى -110

 .شاكر أحمد :بتحقيق ،بيروت -، الناشر: دار الفكرهـ456

  :)و ( كتب الفقه الزيد 
يحيى ين المرتضى، بن  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، أحمد -110

 م1975مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية سنة  :الناشر ،هـ 840المتوفى سنة 
الصنعاني،  ،انيقاسم العنسي، اليمبن  التاج المذهب ألحكام المذهب: أحمد -112

  .م1993-هـ1414سنة  اليمانية، صنعاءدار الحكمة  هـ، الناشر:1390سنة ى المتوف
 ،عبد اهللبن  محمدبن  عليبن  محمدلالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار  -113

بيروت الطبعة  -، الناشر: دار الكتب العلمية هـ1250المتوفى سنة  ،الشوكاني
 .زايد محمود إبراهيم :بتحقيق هـ1405األولى سنة 

  :)ز ( كتب الفقه اإلمامي
حمد العاملي، المعروف أبن  زين الدينل ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية -114

إيران،  هـ، الناشر: مجمع الفكر اإلسالمي، 966بالشهيد الثاني، المتوفي سنة 
  .هـ1437الطبعة الثالثة عشر سنة 

شر: ، الناهـ 1400المتوفي سنة محمد جواد مغنية ، لالفقه على المذاهب الخمسة -115
  .والنشر، طهران، الطبعة األولى، بدون تاريخ للطباعة مؤسسة الصادق

) معاصر (، الناشر: دار  ، السيستانيلسيد على الحسيني، لمنهاج الصالحين -116
 . م 2013 -هـ  1434المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة عشرة سنة 

 :)ح ( كتب الفقه اإلباضي
 ،شامس البطاشيبن  محمد، لفي علم الفروع واألصولغاية المأمول  -117
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  1406مي والثقافة بسلطنة عمانسنةالقو طبعة وزارة التراث هـ، 1420المتوفي
المتوفى ، جميل السيابيبن  خلفان، لفصل الخطاب في المسألة والجواب -118

 .م1984والثقافة بسلطنة عمان سنة  طبعة وزارة التراث القومي ،هـ1392

  :كتب الفقه العام -خامسًا 
محمد، الغزالي، الطوسي المتوفى سنة بن  محمدبن  محمد، لإحياء علوم الدين -119

 بدون تاريخ ،بيروت -الناشر: دار المعرفة  ،هـ505
ابن  سعد،بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد، لإعالم الموقعين عن رب العالمين -120

بيروت الطبعة األولى سنة  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ751المتوفى القيم
  .هـ1411

محمد، بن  عليبن  تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام إلبراهيم -121
،الناشر: مكتبة الكليات األزهرية الطبعة األولى هـ799ابن فرحون، المتوفى سنة

 .هـ1406سنة 
علي ابن بن  حسنبن  محمد صديق خانل ،الروضة الندية شرح الدرر البهية -122

نَّوجي المتوفى سنة  ،اهلل الحسيني لطف  .الناشر: دار المعرفة :،هـ1307القِّ

  :الكتابات الفقهية املعاصرة -سايسًا 
سالمية، الشيخ عبد الوهاب خالف، حوال الشخصية في الشريعة اإلأحكام األ -123

 .م1990 -هـ  1410الناشر: دار القلم، الطبعة الثانية 
لشيخ أحمد إبراهيم بك، ، لأحكام األحوال الشخصية في الشريعة والقانون -124

 .الناشر: المكتبة األزهرية للتراث، بدون تاريخ
أحكام األسرة في اإلسالم دراسة فقهية مقارنة، د. محمد مصطفى شلبي، الناشر: -125

 م.1983 -هـ  1403ة طبعة الرابعة سنالدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ال
لسيد الشرنباصي، وهو من أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، د. رمضان علي ا -126

 .بدون تاريخ ،الحلبي الحقوقيةمنشورات 
د أحمد سراج، د. محمد كمال د. محم أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، -127
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 .م 1999سنة ، الناشر: دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية إمام
أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية ؛ د. أحمد فراج حسين، الناشر: الدار  -128

 .م 1986الجامعية سنة 
األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي، د. محمد خالد منصور،  -129

 .م 2004 -هـ  1424الناشر: دار النفائس، عمان، الطبعة الثانية سنة 
كام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقه اإلسالمي، د. سارة األح -130

سنة  الطبعة األولى بيروت، ،دار البشائر اإلسالمية :شافي الهاجري، الناشر
 . هـ1428

األحوال الشخصية، د. زكريا البرديسي، طبعة مطبعة دار التأليف، الطبعة األولي،  -131
 بدون تاريخ.

الثالثة سنة  األحوال الشخصية، الشيخ محمد أبو زهرة، الناشر: دار الفكر، الطبعة -132
 .م1957

 م. 2000اإلعاقة العقلية، د. عال عبد الباقي، الناشر: عالم الكتب، القاهرة سنة  -133
امتناع الزوج عن اإلنفاق وأحكامه في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية  -134

عبد اهلل سالم العاتي، وهو رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا،  الكويتي، محمد
 .م 2013 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، األردن، سنة

 ،تأثير االكتشافات الطبية على النسب: نقل و زراعة األعضاء التناسلية نموذجاً  -135
مجلة الفقه علي خالفي، وهو بحث منشور في بن  لربيعة ،دراسة فقهية مقارنة

 م. 2014والقانون، العدد الثامن عشر: أبريل 
الناشر: دار التدمرية، الرياض،  محمد الفوزان،بن  د. صالحاحة التجميلية، الجر -136

 .م 2008 -ـه 1429الطبعة الثانية سنة 
للقوامة الزوجية، دراسة مقارنة د. حسن صالح الصغير، الناشر:  الجوانب الفقهية -137

 م. 2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية دار 
رع والقانون، سرايش عبد حق الزوجة في النفقة وإشكاالت تطبيقها بين الش -138
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وهي مذكرة لنيل شهادة الماستر من جامعة محمد بوضياف الجزائر سنة  ،الملك
 م2019 -2018

ة العربية حقوق األسرة في الفقه اإلسالمي، د. يوسف قاسم، الناشر: دار النهض -139
 .م 1992 -هـ  1412سنة 

حكم التداوي بالمحرمات، ألستاذنا د. عبد الفتاح محمود إدريس، بحث فقهي  -140
 .م 1993 -هـ  1414مقارن، الطبعة األولى سنة 

حكم التداوي ونفقة عالج الزوجة، د. سامية بنت عبد اهلل غائب نظر البخاري،  -140
، كلية دار العلوم، ث والدراسات اإلسالميةمركز البحوبحث منشور في مجلة  وهو

 .م 2008جامعة القاهرة، المجلد الثالث، العدد الثالث سنة 
 شرح قانون األحوال الشخصية السوري، د. عبد الرحمن الصابوني، بدون بيانات. -141
وآثاره، الشيخ محمد أبو زهرة، الناشر: دار الفكر العربي، بدون  عقد الزواج -142

 تاريخ.
وهو بحث منشور في مجلة هدى  ،د. عبد العزيز الخياط العقم في اإلسالم، -143

اإلسالم التي تصدرها وزارة األوقاف والشئون، والمقدسات اإلسالمية باألردن، 
 .م1981، سنة 25، المجلد 221العدد 

 ،الناشر: دار الريان للتراث، القاهرة فتاوى شرعية، للشيخ حسنين محمد مخلوف -144
 م. 1979ة األولى سنة الطبع

والنشر، القدس  فتاوى يسألونك د. حسام الدين عفانة، الناشر: دار الطيب للطباعة -145
 هـ. 1427أبو ديس سنة  -

 .بدون بيانات ،أحمد على طه ريانلشيخنا د.  فقه األسرة -146
فقه النساء في الخطبة والزواج، ألستاذنا د. محمد رأفت عثمان، الناشر: دار  -147

 م.1984االعتصام، سنة 
دمشق، الطبعة  -الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر -148

 .م 1997 - ـه1418الرابعة سنة 
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مطبعة أبناء وهبة  ،اهيالفكر اإلسالمي والقضايا الطبية المعاصرة، د. شوقي الس -149
 .القاهرة، بدون تاريخ حسان،

الرحمن الجبرين، الناشر: بن  المسلمة، الشيخ عبد اهلل فوائد وفتاوى تهم المرأة -150
 1995ياض، الطبعة األولى سنة الر -دار الصيمعي للنشر والتوزيع 

الفضيلة، المواريث في الشريعة اإلسالمية، الشيخ حسنين مخلوف، الناشر: دار  -151
 .بدون تاريخ ،القاهرة

اإلسالمية على المذاهب األربعة، الشيخ محمد محيي الدين  المواريث في الشريعة-152
 .م1984 -هـ 1404لطبعة األولى سنة عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، ا

 ،تبيرو -الناشر: دار النفائس  ،أحمد محمد كنعان ، د.الموسوعة الطبية الفقهية -153
 .م 2000 -ه  1420الطبعة األولى سنة 

د. محمد إبراهيم الحفناوي، الناشر: مكتبة  الزواج، -الموسوعة الفقهية الميسرة  -154
 بدون تاريخ. ،اإليمان بالمنصورة

د. عبد الرحمن بن محمد  ؟نفقة الزوجة هل تشمل أجرة عالجها إذا مرضت -155
جمادى  442العمراني، وهو مقال منشور في مجلة الوعي اإلسالمي، العدد 

  هـ1423اآلخرة 
وهو بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع ، نقل وزرع األعضاء، د. محمد رأفت عثمان -156

 -هـ  1430ربيع األول  13البحوث اإلسالمية باألزهر الثالث عشر المنعقد في 
 م. 2009مارس  10

 :الكتابات الطبية -سابعًا 
وآخرون، ترجمة د. السنوسي  ستيوارت كامبل،، طب النساء بقلم عشرة أساتذة -157

 محمد السنوسي، و د. صادق فرعون، الناشر: المركز العربي للتعريب والترجمة
 .م 2007والنشر: دمشق سنة 

رسالة  منشور في مجلةطالل عبد الرازق خريسات، وهو مقال . د ،الطب الوقائي -158
شوال، سنة  -، أيلول 3، العدد22المعلم، وزارة التربية والتعليم األردنية، المجلد 
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 م.1979
العقم عند الرجل والمرأة، د. عاطف لماضة، الناشر: الدار الذهبية، القاهرة سنة  -159

 .م 1994 -هـ  1414
بيروت  ،الناشر: دار العلم للماليين ،سبيرو فاخوري، د. العقم عند الرجال والنساء -160

  .م1970سنة 
وهو مقال  ،للدكتور أكمل عبد الحكيم مفهوم المرض وأهمية عوامل الخطر، -161

وهو  ،م 2012سبتمبر سنة  19عدد األربعاء  ،منشور في مجلة االتحاد اإلماراتية
 على الرابط التالي موجود

https://alittihad.ae/wejhatarticle/68150 

الموسوعة الطبية االجتماعية لألسرة العربية، د. السيد السيد جودة، الناشر: مكتبة  -162
 ،الجامعة األردنية

  :الكتابات القانونية -ثامنًا
أحكام نفقة الزوجة بين الشريعة والقانون رتيبة عياش، وهو مذكرة لنيل شهادة  -163

 الماجستير في القانون، فرع القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة
 م. 2007 -2006

حدود مسئولية المدين المتضامن في الشريعة والقانون ألستاذنا الدكتور عبد اهلل  -164
 -هـ1399ن كلية الشريعة والقانون سنةم وهى رسالة ماجستير، مبروك النجار

 .م1979
أحمد حلمي  /أ ،المشكالت العملية في النفقة الزوجية في ضوء الفقه والقضاء -165

 -هـ 1428مصطفى، الناشر: دار الحقانية للنشر، القاهرة، الطبعة األولى سنة 
 م.  2007

 واإلماراتي موجبات النفقة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية العراقي -166
محمد فرحان عباس الجبوري، وهي رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة أل 

 .م 2016األردن سنة  -البيت 
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طبعة خاصة  ،أشرف مصطفى كمال: للمستشار/حوال الشخصية موسوعة األ -167
 .بنقابة المحامين

الناشر: دار  ،محمد البكري ،موسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية -168
 .م 1994القاهرة، الطبعة الثالثة سنة  -محمود 

بن  زهير ،النفقة الزوجية في قوانين األحوال الشخصية لدول المغرب العربي -169
سرة من كلية الماستر في قانون شؤون األ وهي مذكرة لنيل شهادة ،حشاني

 .م2011-2010الجزائر سنة -مهيديبن  جامعة العربي ،الحقوق والعلوم السياسة
ونذيرة تراقي، دراسة مقارنة بين الفقه  نبيلة طويل، ،نفقة العالج والخادم -170

اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري وبعض تشريعات األسرة العربية، وهي مذكرة 
بجاية  ،الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرةلنيل شهادة الماستر في الحقوق من كلية 

 .م 2015الجزائر سنة 

  :كتب اللغة العربية واملعاجم - تاسعًا
أحمد الخوارزمي، جار اهلل، بن  محمدبن  عمربن  أساس البالغة، لمحمود -171

لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،هـ 583الزمخشري المتوفى سنة 
 .محمد باسل عيون السود :بتحقيق ،م 1998 -هـ  1419الطبعة األولى سنة 

اق الحسيني، بن  محمدبن  تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد -172 عبد الرز 
 الناشر: دار الهداية. ،هـ1205الزبيدي، المتوفى سنة 

، هـ370وفى المت الهروي، ،األزهريبن  أحمدبن  محمد، لتهذيب اللغة األزهري -173
بتحقيق:  م2001بيروت الطبعة األولى سنة  -الناشر: دار إحياء التراث العربي

 .محمد عوض مرعب
 هـ114ناجية، المتوفي سنة بن  صعصعةبن  غالببن  ديوان الفرزدق، لهمام -174

 ،م1987 -هـ 1407بيروت، لبنان، الطبعة األولى سنة  ،الناشر: دار الكتب العلمية
 .األستاذ علي فاعور :شرحه وضبطه وقدم له

حماد الجوهري بن  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل -175
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الرابعة  بيروت، الطبعة -، الناشر: دار العلم للماليين هـ393الفارابي، المتوفى سنة 
 أحمد عبد الغفور عطار. :بتحقيق، م 1987 -  هـ 1407 سنة

القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد، الفيروز أبادي المتوفى سنة  -176
 - هـ1426لثامنة سنة لبنان، الطبعة ا ،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ،هـ817
 م.2005

المتوفى ، رمنظوبن  علي، جمال الدين،بن  مكرمبن  لسان العرب، لمحمد -177
 .هـ1414الثالثة سنة وت، الطبعة ، الناشر: دار صادر بيرهـ711

 ،سيده المرسي، ابن سيدهبن  إسماعيلبن  عليل المحكم والمحيط األعظم، -178
سنة  الطبعة األولى ،بيروت ،ر الكتب العلميةالناشر: دا هـ،458المتوفى سنة 

 .هـ1420
عبد القادر الحنفي الرازي، المتوفى سنة بن  أبي بكربن  مختار الصحاح، لمحمد -179

 .بدون تاريخ -طبعة دار المعارف  ،:هـ666
 هـ458سيده المرسي، ابن سيده، المتوفى سنة بن  إسماعيلبن  المخصص، لعلي -180

م 1996 هـ1417بيروت الطبعة األولى سنة  -الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 .خليل إبراهم جفال :بتحقيق

علي الفيومي، بن  محمدبن  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد -181
 .بيروت، بدون تاريخ -الناشر: المكتبة العلمية  ،هـ770المتوفى نحو 

المتوفى  ،ابن فارس الرازي، زكرياء،بن  فارسبن  حمد، ألمعجم مقاييس اللغة -182
 .م بتحقيق عبد السالم هارون1979 -هـ1399الناشر: دار الفكر سنة  ،هـ395سنة 

الناشر: دار  ،الصادر عن مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربيةالوسيط  المعجم -188
 .الدعوة، بدون تاريخ

  



 ألحكام الناظمة اللتزام الزوج بنفقة عالج الزوجةا

 2420 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

A list of the most important research references 

First - The Noble Qur’an and its Sciences: 

1- The Holy Quran. 

2- Al-Tafsir Al-Kabeer or Mafateh Al-Ghayb by Imam Muhammad bin 
Omar bin Al-Hassan, Al-Razi, who died in the year 606 AH: 
Publisher: Dar Ehya' Al-Turath - Beirut, third edition in 1420 AH. 

3- Al-Jame' leAhkam al-Qur’an: by Imam Muhammad bin Ahmed bin 
Abi Bakr, al-Qurtubi, who died in the year 671 AH: Publisher: Dar al-
Kutub al-Masriya - Cairo Edition: Second, 1384 AH - 1964 AD. 

4- Al-Durr Al-Manthour fil Tafseer bil Ma'thour: by Imam Jalal al-Din 
Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, who died in the year 911 AH, 
published by Dar al-Fikr - Beirut in 1993 AD. 

5- Fath Al-Qadeer Al-Jame' bayn Fannay Al-Rewayati wal Derayati min 
Elm Al-Tafseer: by Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-
Shawkani, (died: 1250 AH), the publisher: Dar Ibn Katheer, Dar Al-
Khatm al-Tayyib - Damascus, Beirut First Edition - 1414 AH. 

 

Second - The Noble Hadith(Tradition) and its Sciences: 

6- Ekmal Al-Mu'lem bi Fawe'd Muslim, by Al-Qadi Eyadh bin Musa bin 
Eyad, who died in 544 AH. Publisher: Dar Al-Wafaa for Printing, 
Publishing and Distribution, Egypt, first edition, year 1419 AH. 

7-Al-Jame' Al-Saheeh , known as Sahih al-Bukhari by Imam 
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, who died in the year 256 A.H., 
the publisher: Dar Ibn Katheer - Beirut, third edition in the year 
1407 A.H. - 1987 A.D., with an investigation by: Mustafa Deeb Al-
Bagha. 

8- Subul Al-Salaam: by Imam Muhammad bin Ismail al-Sana'ni, (died in 
1182 AH), publisher: Dar al-Hadith, without date. 

9- Sunan Ibn Majah by Imam Muhammad bin Yazeed, Al-Qazwini, died 
in (273 A.H.), the publisher: Dar Ehya' Al-Turtah Al-Arabi, without 
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history, edited by: Muhammad Fuad Abd al-Baqi. 

10- Sunan Abi Dawood Lel Imam by Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq 
Al-Sijastani, (died: 275 AH). The publisher: The Modern Library - 
Beirut, edited by: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. 

11- Sunan al-Tirmithi: by Imam Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, (died: 
279 AH), edited by: Mustafa al-Babi al-Halabi, Egypt, second 
edition in the year 1395 AH-1975 AD, edited by: Ahmad 
Muhammad Shaker, and others. 

12- Al-Sunan Al-Kubra of Imam Ahmad Bin Shuaib Bin Ali, Al-Nasa’i, 
who died in 303 A.H., Publisher: Al-Resala Foundation - Beirut, first 
edition in 1421 A.H. 

13- Sharh Sahih Muslim Al-Nawawi: by Imam Yahya bin Sharaf al-
Nawawi, who died in the year 676 AH. The publisher: House of 
Revival of Arab Heritage, Beirut - Lebanon, second edition in 1392 
AH. 

14- Sahih Muslim by Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri, who died 
in the year 261 AH, Publisher: House of Revival of Arab Heritage - 
Beirut, edited by: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. 

15- Fath Al-Bari beSharh Sahih Al-Bukhari by Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar 
Al-Asqalani, Who died in 852 AH, publisher: Dar al-Maarifa, Beirut 
in year 1379 AH. Mohamed Fouad Abdel-Baqi. 

16- Fayd al-Qadeer, Sharh Al Jame' Al-Sagheer Abd al-Raouf bin Taj al-
Arifin bin Ali, Al-Manawi, who died in 1031 AH, Publisher: The 
Great Commercial Library - Egypt, First Edition in 1356 AH. 

17- Al-Mustadrak ala Al-Sahihin by Imam Muhammad bin Abdullah, Al-
hakem who died in the year 405 AH. Publisher: Dar Al-Kutub Al-
Ulmiyyah - Beirut, first edition in 1411 AH -1990 AD, edited by: 
Mustafa Abdul Qadir Atta. 

18- Al-Musnad by Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, who died 
in the year 241 A.H., the publisher:  Al-Risalah foundation, first 
edition in 1421 AH - 2001 AD. edited by: Shuaib Al-Arna`oot and 
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others. 

19- Ma'lem Al-Sunan of Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-
Khattabi, who died in the year 388 AH, Publisher: The Scientific 
Press - Halap, first edition in the year 1351 AH - 1932 AD. 

20- Al-Mu'jam Al-Kabeer, by Sulayman bin Ahmad al-Tabarani, who 
died in 360 AH, Publisher: Al-Zahra Library - Al-Mosul Second 
Edition in 1404 AH - Edited by: Hamdi Abdul Majeed Al-Salafi 

21- Nayl Al-Awtar: by Muhammad bin Ali, Al-Shawkani, who died in 
1250 A.H., publisher Dar Al-Hadith, Egypt, first edition in 1413 AH - 
1993 AD 

 

Third - Books of Usul al-Fiqh and its overall rules: 

22- Al-Ashbah wal Nathaer, by Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, 
al-Suyuti, deceased 911 AH: Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - 
Beirut, first edition in 1411 AH - 1990 AD. 

23- Al-Ashbah wal Nathaer, by Zain al-Din bin Ibrahim Ibn Najim, who 
died in 970 A.H., Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - 
Lebanon First Edition in 1419 AH. 

24- Al-Bahr Muheet by Imam Badr al-Din Muhammad bin Bahad, Al-
Zarkashi, died: 794 AH Publisher: Dar Al Kutbi First Edition in 1414 
AH. 

25- Hasheyat Al-Attar ala Sharh Al-Jalal Al-Mahalli ala Jame' Al 
Jawame', by Sheikh Hassan bin Muhammad bin Mahmoud Al-
Attar, who died in the year 1250 AH, publisher: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, without date. 

26- Rwadat Al-Nazer wa Jannat Al-Manadther, by Abdullah bin Ahmed 
bin Muhammad, Ibn Qudamah, Muwaffaq Al-Din, who died in the 
year 620 AH, publisher: Al-Rayyan Foundation for Printing, second 
edition 1423 AH-2002 AD 

27- Sharh Al-Kwae'd Al-Fiqheyyah  by Ahmad bin Muhammad Al-
Zarqa, Publisher: Dar Al-Qalam, Damascus, second edition in the 



 الفقه الـمفارن

 2423 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

year 1409 AH - 1989 AD, corrected and commented on by Dr. 
Mustafa Ahmed Al-Zarqa. 

28- Al-Uddah fi Usul Al-Fiqh Lel Qadi Muhammad bin Al-Hussein bin 
Muhammad bin Khalaf Ibn al-Fur, Abu Ali, who died in the year 
458 AH, second edition in 1410 AH - 1990 AD. 

29- Al-Iqd Al Manthoum fil Khoussos wal Omom: by Imam Ahmad bin 
Idris Al-Qarafi, who died in 684 AH, publisher: Dar al-Kitbi, Egypt, 
first edition, 1420 AH, edited by: Dr. Ahmed Abdullah . 

30- Al-Forouq, called (Anwar al-Burooq fi Anwa al-Forooq) by Imam 
Ahmad ibn Idris al-Qurafi, who died in 684 AH, publisher: Alam al-
Kutub, Cairo, sixth edition in the year 1389 AH -1969 AD. 

31- Al-Qawae'd, Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mumin, known as 
“Taqi al-Din.”Al-Hosni, died in 829 AH, Publisher: Al-Rushd Library, 
Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia, first edition in 1418 AH - 1997 
AD, investigation: Dr. Abdul Rahman bin Abdullah Al-Shaalan, and 
d. Gabriel bin Mohammed Al-Busaili. 

32- Al-Mustastfa min Elm Al-Usul, by Abu Hamid Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, who died in 505 AH, 
publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, first edition in 1413 AH 
- 1993, with an investigation by: Muhammad Abd al-Salam Abd al-
Shafi 

33- Al-Muswaddah fi Usul Al-Fiqh by the Taymiyyahs, Majd al-Din 
Abdul Salam bin Taymiyyah the grandfather, who died in 652 AH, 
and Abd al-Halim bin Taymiyyah, the father who died in 682 AH, 
and Ahmad bin Abdul Halim the grandson, who died in 728 AH, 
publisher: Dar al-Kitab al-Arabi, edited by: Muhammad Muhi al-
Din Abd al-Hamid. 

34- Makassed Al-Sahre'ah Al-Islameeyah by Muhammad al-Taher bin 
Muhammad bin Ashour al-Tunisi, who died in 1393 AH, Publisher: 
Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar, in the year 
1425 AH - 2004 AD, with the investigation of: Muhammad al-Habib 
Ibn al-Khawja. 
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35- Al-Manthour fil Qawae'd by Badr al-Din Muhammad bin Bahadur, 
Al-Zarkashi, who died in 794 AH, Publisher: Ministry of 
Endowments - State of Kuwait, Second Edition in 1405 AH, with an 
edition of: Dr. Tayseer Faiq Ahmed. 

36- Al-Muhthab fi Elm Usul Al-Fiqh Al-Mukaran by Prof. Abdul Karim 
bin Ali Al-Namlah, publisher: Al-Rashed Library - Riyadh, First 
Edition in 1420 AH - 1999 AD. 

37- Al-Mwafaqat Lel Imam Ibrahim bin Musa Al-Shatibi, who died in 
790 AH, publisher: Dar Ibn Affan, first edition in 1417 AH, edited 
by: Mashhur Al Salman. 

38- Nafaes Al-Usul fi Sharh al-Mahsoul, by Imam Ahmad ibn Idris al-
Qarafi, died 684 AH, Publisher: Nizar Mustafa al-Baz Library, first 
edition in 1416 AH - 1995 AD, edited by: Adel Ahmed Abdel 
Mawjid and Ali Muhammad Muawad. 

39- Al-Wajeez fi Usool al-Fiqh by Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, 
publisher: Dar Al-Khair Printing, Publishing and Distribution, 
Damascus, second edition, 1427 AH. 

 

Fourth - books of the creeds of jurisprudence: 

(A) - Hanafi books of jurisprudence: 

40- Al-Ikhteyar Li Ta'leel Al-Mukhtar, by Abdullah bin Mahmoud bin 
Mawdud, Al-Mawsili, Al-Hanafi, who died in the year 683 AH, 
Publisher: Al-Halabi Press - Cairo, year: 1356 AH - 1937 AD. 

42- Al-Bahr Al-Rae'k Sharh Kanz Al-Dakae'k, by Zain Al-Din Bin Ibrahim 
Bin Muhammad, Ibn Najim, who died in 970 AH, Publisher: Dar Al-
Kitaab Al-Islami, Second Edition - without a date. 

43- Badae' al-Sanae' fi Tarteeb Al-Sanae' by Abu Bakr bin Masoud al-
Kasani, who died in 587 AH, publisher: Dar al-Kutub al-Elmiyyah, 
second edition, in the year 1406 AH-1986 AD. 

44- Al-Benayah Sharh Al-Hedyayh: by Mahmoud bin Ahmed bin Musa, 
Badr al-Din, al-Aini, who died in the year 855 AH, publisher: Dar al-
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Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, first edition, in the year 
1420AH 

45- Al-Tajreed, by Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmed Abu al-
Hussein, al-Quduri, who died in the year 428 AH, publisher: Dar al-
Salam Cairo, second edition, 1427 AH, edited by: Dr. Muhammad 
Ahmad Siraj, Dr. Ali Jumah. 

46- Tabyeen Al-Hakaek sharh Kanz Al-Daqaek, by Othman bin Ali bin 
Muhajin, Al-Zailai, died: 743 AH, publisher: The Great Amiri Press, 
Bulaq, first edition in 1313 AH. 

47- Al-Jawharah Al-Nayyeerah ala Mukhtasar Al-Qudouri, by Abu Bakr 
bin Ali bin Muhammad Al-Haddadi, who died in the year 800 AH, 
Publisher: The Khayreyyah Press, First Edition in 1322 AH. 

48- Hasheyat Rad Al-Muhtar ala Al-Durr Al-Mukhtar, by Muhammad 
Amin bin Omar bin Abdul Aziz Abdeen, who died in the year 1252 
AH, publisher: Dar Al-Fikr, Beirut, second edition in 1412 AH - 1992 
AD. 

49- Hasheyat Al-Shalabi ala Tabyeen Al-Haqaek, by Ahmad bin 
Muhammad bin Ahmad Al-Shalabi, Shihab Al-Din, who died in 
1021 AH,  printed with the previous "Tabyeen Al Haqaek. 

50- Al-Durr Al-Mukhtar Sharh Tanweer Al-Absar, by Muhammad bin 
Ali bin Muhammad, Al-Haskafi, who died in 1088 AH, publisher: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition in 1423 AH - 2002 AD. 

51- Al-Sarkhasi: Muhammad bin Ahmed bin Sahl, Shams Al-Aemah, 
died in 483 AH, Al-Mabsut, Publisher: Dar al-Maarifa - Beirut in the 
year: 1414 AH - 1993 AD. 

52- Sharh Fath al-Qadeer, by Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-
Wahid, al-Siywasi, known as Ibn al-Hamam, who died in the year 
861 AH, Publisher: Dar al-Fikr, Beirut, without date. 

53- Al-Fatawa Al-Hindeyyah, written by a group of Indian scholars, 
headed by Sheikh Nizam, by order of Sultan Muhammad Aurank 
Zeeb Alam Kiir, Sultan of India, died in 1118 AH, publisher: Dar al-
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Fikr, second edition in 1310 AH. 

54- Majma' Al-Anhor fi Sharh Multaqa Al-Abhur: by Abd al-Rahman bin 
Muhammad bin Suleiman, known as Damad Effendi, who died in 
1078 AH, publisher: Dar Ihya Arab heritage, undated. 

55- Al-Muheet Al-Burhani fil Fiqh Al-Nu`mani , by Mahmoud bin 
Ahmed bin Abdul Aziz bin Mazza, who died in 616 AH, publisher: 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition in 1424 AH - 
2004, with an edition by: Abdul Karim Sami Al-Jundi 

56- Al-Hidayah Sharh Bedayat Al-Mubtadi, by Ali bin Abi Bakr Al-
Marghanani, Al-Farghani, who died in the year 593 AH, the 
publisher: Dar Ehya' A - Beirut - Lebanon-Turath Al-Arabi. 

(B) Maliki books of jurisprudence: 

57- Al-Ishraf ala Masae'l Al-Khelaf, by Judge Abd al-Wahhab bin Ali bin 
Nasr, al-Baghdadi, who died in the year 422 AH, publisher: Dar Ibn 
Hazm, first edition 1420 AH, with an edition by: Al-Habib bin 
Taher. 

58- Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, by Muhammad bin 
Ahmed bin Muhammad bin Ahmed, Ibn Rushd the grandson, who 
died 590 AH, Publisher: Dar al-Hadith - Cairo in 1425 AH - 2004 AD. 

59- Boulghat Al-Salik ala Akrab Al-Masalik Lel Dadrir, by Ahmad bin 
Muhammad al-Sawy, al-Maliki, who died in 1241 AH, publisher: 
Dar al-Maarif, without a date. 

60- Al-Bayan wal Tahseel, by Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Jad, 
who died in the year 520AH, Publisher: Dar Al-Gharb Al-Islami, 
Beirut - Lebanon, second edition in 1408 AH - 1988 AD. Edited by: 
Muhammad Hajji and others 

61- Al-Taj wa Al-Ekleel by Mukhtasar Khalil, by Muhammad ibn Yusuf 
bin Abi al-Qasim al-Abdri, al-Mawak, who died in the year 897 AH, 
publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya Edition The first year 1416 AH-
1994 AD. 

62- Al-Tabserah: by Ali bin Muhammad al-Rabai, Al-Lakhmi, Abu Al-
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Hassan, who died in the year 478 AH, Publisher: Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs, Qatar, First Edition 2011- 1432 
AH. 

63- Tahbeer Al-Mukhtasar which is Al-sharh Alawsat by Bahram Ala 
Mukhtasar Khalil, by Bahram bin Abdullah bin Abdul Aziz al-
Dumairi, Taj al-Din, who died in the year 803 AH, publisher: 
Najibwayah Center for Manuscripts and Heritage Service, first 
edition, 1434 AH, edited by: Dr. Ahmed bin Abdul Karim Najeeb - 
Dr. Hafez bin Abdul Rahman Khair. 

64- Al-Tawdeeh sharh Mokhtasar Ibn Al-Hajeb Al-Farei (Jame' Al-
Ummahat), by Khalil Bin Ishaq bin Musa, Dhiauddin, Al-Jundi, who 
died in 776 A.H., the publisher: Najibawayh Center for 
Manuscripts and Heritage Service, First Edition, 1429 AH - 2008 
A.D, by: Dr. Ahmed bin Abdul Karim Najeeb. 

65- Jame' Al-Ummahat: by Othman bin Omar bin Abi Bakr, Ibn Al-
Hajib, Al-Kurdi, who died 646 AH, publisher: Dar Al-Yamamah for 
printing and publishing, second edition 1421 AH - 2000 AD. 

66- Jawaher Al-Durar fi Hall Alfath Al-Mukhtasar: by Muhammad bin 
Ibrahim bin Khalil, Al-Tataei who died in 942 AH, Publisher: Dar Ibn 
Hazm, Beirut - Lebanon, first edition in 1435 AH - 2014 AD. 

67- Hasheyat Al-Desouki ala Al-Sharh Al-Kabeer, by Muhammad bin 
Ahmed bin Arafa, al-Desouki, who died in 1230 AH, and it is 
printed with the great explanation of al-Dardir, the previous one. 

68- Al-Thakheerah fil Forou' Al-Malikeyah, by Ahmad bin Idris bin 
Abdul Rahman, al-Qarafi, who died in the year 684 AH, published 
by Dar al-Gharb al-Islami - Beirut 1994 AH, with an investigation 
by: Muhammad Bu Khubza. 

69- Sharh Al-Kharshi ala Mukhtasar Khalil, by Abu Abdullah 
Muhammad bin Abdullah Al-Khurshi, who died in 1101 A.H. 
Publisher: Dar Al-Fikr - Beirut. 

70- Sharh Zarrouk ala Al-Resalah, by Ahmed bin Ahmed bin 
Muhammad bin Isa, al-Fassi, known as Zarouq, who died in the 
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year 899 AH: Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 
first edition in 1427. 

71- Al-Sharh Al-Kabeer ala Mukhtasar Khalil by Ahmad bin Muhammad 
bin Ahmad al-Dardir, who died in 1201 AH, which is printed in the 
margin of the Hasheyat Al-Desouki on the mentioned 
commentary, publisher: al-fikr, without date. 

72- Iqd Al-Jawaher Al-Thameenah fi Mathhab Alem Ahl Al-Madinah , 
by Abdullah bin Najm bin Shas Ibn Nizar al-Jathami, Abu 
Muhammad, who died in 616 AH, publisher: Dar al-Gharb Al-
Islami, Beirut - Lebanon, first edition in 1423 AH - 2003 AD, study 
and edition by: Dr. Hamid bin Mohammed Lahmar. 

73- Al-Fawkeh Al-Dawani ala Risalat Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani: Ahmed 
bin Ghanim bin Salem bin Muhanna, Al-Nafrawi, who died 1126 
AH, Publisher: Dar Al-Fikr in the year 1415 AH - 1995 AD. 

74- Al-Fath Al-Rabbani  Sharh Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani: by Ali 
bin Muhammad bin Muhammad bin Khalaf, al-Monufi, Abi al-
Hasan, who died in the year 939 AH, which is printed with 
Hasheyat al-Adawi on the mentioned commentary, publisher: Dar 
al-Fikr, Beirut, year 1414 AH - 1994 AD, edited by: Yusef Al-Sheikh 
Muhammad Al-Beqai. 

75- Lawami` Al-Durar fi Hatk Astar Al-Mukhtasar, Muhammad bin 
Muhammad Salem, Al-Shanqeeti, who died in the year 1302 AH, 
Publisher: Dar Al-Radwan, Mauritania, First Edition in 1436 AH - 
2015 AD. 

76- Al-Mukhtasar Al-Fiqhi: by Muhammad Ibn Muhammad Ibn Arafa 
Al-Warghami, Al-Tunisi, died in the year 803 AH: Publisher: Khalaf 
Ahmad Al-Khabtoor Foundation for Charitable Works. First edition 
in: 1435 AH - 2014 AD, by: Dr. Hafez Abdul Rahman Mohammed 
Khair. 

77- Al-Mukadimat Al-Mumahidat, by Muhammad bin Ahmad bin 
Rushd al-Jad, who died in the year 520 AH, Publisher: Dar al-Gharb 
al-Islami, Beirut First Edition 1408 AH - 1988AD.  
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78- Manahej Al-Tahseel wa Nataej Lataef Al-Ta'weel fi Sharh Al-
Mudawwanah wa Hall Mushkalateha Al-Rajraji: Ali bin Saeed, Abu 
Al-Hassan, Al-Rajraji, who died after 633 AH, Publisher: Dar Ibn 
Hazm, First Edition in 1428 AH - 2007AD. 

79- Minah Al-Jalil bi SharhMukhtasar Khalil, by Muhammad bin Ahmed 
bin Muhammad Alyish, Abu Abdullah, who died in 1299 AH, 
publisher: Dar Al-Fikr, Beirut, year 1409 AH - 1989 AD. 

80- Mawaheb Al- Galeal Sharh Mukhtasar Khalil, by Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad Al-Raini, Al-Hattab, who died in the 
year 954 AH, Publisher: Dar Al-Fikr, Third Edition, 1412 AH - 1992 
AD. 
(C) Shafei books of jurisprudence: 

81- Bahr Al-Mathhab: by Abi Al-Mahasin Abd Al-Wahid bin Ismail Al-
Rawyani, died 502 A.H. The publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 
First Edition, 2009 A.D., with an edition by: Tariq Al-Sayed. 

82- Al-Bayan fi Mathhab Al-Imam Al-Shafei, by Yahya bin Abi al-Khair 
bin Salem, al-Omrani, who died in 558 AH, published by: Dar al-
Minhaj - Jeddah, first edition in 1421 AH - 2000 AD, with an edition 
by: Qasim Muhammad al-Nuri. 

83- Al-Takmelah Al-Thaneyah Lel Majmou' Sharh al-Muhathab: 
Muhammad Najeeb bin Ibrahim bin Abd Al-Rahman, Al-Mutai’i, 
who died in the year 1406 AH, printed with Al-Majmoo 'by Al-
Nawawi, and Al-Takmelah Al-thaneyah by Al-Subki, the publisher: 
Dar Al-Fikr, without date. 

84- Al- Tahtheeb fi Fiqh Al-Imam al-Shafei, by Hussein bin Masoud bin 
Muhammad bin al-Furra, al-Baghawi, who died in the year 516 AH, 
publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, first edition in 1418 AH - 1997 
AD, with an edition by: Adel Ahmed Abd al-Muawjid, Ali 
Muhammad Muawad. 

85- Hasheyat Al-Bujayrami ala Al-Khatib, called (Tuhfat al-Habib Ala 
Sharh al-Khatib) by Sulayman bin Muhammad bin Omar, al-
Bujayrami who died in 1221 AH, publisher: Dar al-Fikr, year 1415 
AH. 
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86- Hasheyat al-Jumal ala Sharh Al-Manhaj, by Sulayman bin Omar bin 
Mansour al-Ajili, known as al-Jumal, who died in the year 1204 AH, 
published by Dar al-Fikr, without history 

87 -Hasheyat Al-Shibramlisi ala Nehayat Al-Muhtaj, by Nur al-Din bin 
Ali al-Shibramlisi, who died in the year 1087 AH, Publisher: Dar Al-
Fikr, Beirut, last edition in 1404 AH - 1984 AD. 

88 -Al-Aziz Sharh Al-Wajeez Al-Rafei, by Abdul-Karim bin Muhammad 
Al-Rafei Al-Qazwini, Al-Rafi'i, who died in 623 AH, Publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ulmiyyah, Beirut - Lebanon, first edition in 1417 AH - 
1997AD, with an edition by: Ali Muhammad Awad, Adel Ahmed 
Abdul-Mawjoud. 

89- Kefayat Al-Nabeeh fi Sharh Al-Tanbeeh, by Ahmed bin Muhammad 
bin Ali, Ibn Al-Rifaa, who died in the year 710 AH, publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya, first edition in 2009 AD, with an edition by: 
Majdi Muhammad Sorour Baslum. 

90- Mughni Al-Mutaj ela Ma'refat Alfath Al-Minhaj, by Muhammad bin 
Ahmed, El-Sherbiny, Al-Khatib, died 977 A.H., Publisher: Dar Al-
Kotob Al-Alami, Beirut First edition in 1415 AH. 

91- Al-Muhathab fi Fiqh Al-Imam al-Shafei, by Abu Ishaq Ibrahim bin 
Ali bin Yusuf al-Shirazi, who died in 476 AH, publisher: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyya. 

92- Al-Najm Al-Wahhaj fi Sharh al-Minhaj, Muhammad bin Musa bin 
Issa al-Damiri, who died in the year 808 AH, publisher: Dar Al-
Minhaj, Jeddah, first edition in 1425 AH - 2004 AD. 

93- Nehyat Al Matlab fi Derayat Al-Mathhab, by Abd al-Malik bin 
Abdullah bin Yusuf, Abu Al-Maali, known as  Imam Al-Harameen,  
died in 478 AH, Publisher: Dar Al-Minhaj, first edition in 1428 AH. 

94- Al-Wasseet fil Mathhab, by Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad, Al-Ghazali,  died in the year 505 AH, Publisher: Dar 
Al-Salam - Cairo, First Edition in 1417 AH. 

95- Al-Hawi Al-Kabeer fi Fiqh Al-Shafei Al-Mawardi Mathhab, Ali bin 
Muhammad bin Habib Al-Mawardi, died in 450 AH, Publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ulmiyyah, Beirut - Lebanon, first edition, in 1419 AH, 
with an edition by: Sheikh Ali Muhammad Moawad - Sheikh Adel 
Ahmed Abdel Mawjoud . 
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96- Rawdat Al-Talbin, by Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf,  
died in the year 676 AH: Publisher: The Islamic Office, Beirut - 
Damascus - Amman, Third Edition, 1412 AH - 1991 AD, with the 
edition of Zuhair Al-Shawish 

97- Al-Hedayah ila Awham Al-Kefayah, by Imam Abd al-Rahim bin al-
Hasan bin Ali, Jamal al-Din, al-Asnawi,  died in the year 772 AH. 

(D) Hanbali books of jurisprudence: 

98- Al-Durar Al-Mubtakarat fi Sharh Akhsar Al-Mokhtarat, by Abdullah 
bin Al-Rahman Al-Jibreen,  died in 1430 AH, first edition in 1425 
AH. 

99- Al-Sharh Al-Kabeer ala Matn Al-Muqna' by Abd al-Rahman bin 
Muhammad bin Ahmed, Ibn Qudama, Shams al-Din, who died in 
the year 682 AH, the publisher: The Arab Book House, under the 
supervision of Muhammad Rashid Rida. 

100- Al-Sharh Al-Mumti 'Sharh Zad Al-Mustanqi', by Sheikh 
Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen,  died in 1421 AH, 
publisher: Dar Ibn Al-Jawzi, First Edition 1422 AH. 

101- Sharh Muntaha Al-Iradat: Mansour bin Yunis bin Idris Al-Bahouti, 
died 1051 AH, Publisher: The World of Books, First Edition 1414 
AH - 1993 AD. 

102- Al-Kafi ala Fiqh Al- Imam Ahmad, by Abdullah bin Ahmed bin 
Mahmoud, Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din who died 620 AH, 
Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, first edition in 1414 AH - 1994 
AD. 

103- Kashaf  Al-Qena' ala matn Al-Iqnaa, Mansur bin Yunis bin Idris Al-
Bahouti, died in 1051 AH: Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. 

104- Al-Oddah fi Sharh al-Umda by Abd al-Rahman bin Ibrahim bin 
Ahmed, Bahaa al-Din al-Maqdisi,  died in the year 624 AH, 
published by Dar al-Hadith, Cairo, in the year 1424 AH - 2003 AD. 

105- Al-Muharrar, by Abd al-Salam bin Abdullah, bin Taymiyyah, Majd 
al-Din, who died in the year 652 AH, Publisher: Libraryof Ma'ref - 
Riyadh, second edition 1404 AH. 

106- Matalib Oli Al-Nuha fi Sharh Ghayat Al-Muntaha, Mustafa bin 
Saad bin Abdo Al-Suyuti, Al-Ruhaibani, died in 1243 AH, 
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Publisher: The Islamic Office, Second Edition, Year 1415 AH. 
107- Al-Muttale' ala Dakae'k  Zad Al-Mustaqni ', by Dr. Abd al-Karim 

Muhammad Al-Lahim (Contemporary), Publisher: The Treasures 
House of Seville for Publishing and Distribution, Riyadh, First 
Edition, in 1431 AH. 

108- Al-Mughni, Sharh Mukhatasar Al-Kharqi, by Abdullah bin Ahmed 
bin Mahmoud, Ibn Qudamah Muwaffaq al-Din, died 620 AH, 
Publisher: Cairo Library, year 1388 AH - 1968 AD. 

109- Al-Muqna ', by Abdullah bin Ahmed bin Mahmoud, Ibn Qudamah, 
Muwaffaq al-Din,  died 620 AH, Publisher: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, Beirut, Lebanon, first edition in 1418 AH - 1997AD.  

(E) books of Al-Thahiri jurisprudence: 

110- Al-Muhalla bil-Athar Ibn Hazm: Imam Ali bin Saeed bin Hazm, Abu 
Muhammad, died in the year 456 A.H., the publisher: Dar Al-Fikr 
- Beirut, with an edtion by: Ahmad Shaker. 

 (F) Zaidi books of jurisprudence: 

111- Al-Bahr Al-Zakhkhar Al-jame' le Mathaheb Ulama' Al-Amsaar, 
Ahmad bin Yahya bin Al-Mumrtada,  died in the year 840 A.H., 
the publisher: The Resala Foundation, Beirut, second edition in 
1975 

112- Al-Tag Al Muthahhab Li-Ahkam Al-Mathhab: Ahmed bin Qasim al-
Ansi, al-Yamani, al-San’ani,  died in 1390 AH, publisher: Dar al-
Hikma al-Yamaneya, Sana'a, in the year 1414 AH-1993 AD. 

113- Al-Sayl Al-Jarrar Al-Mutadafeq Ala Hadaeq Al-Azhar,  by 
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, Al-Shawkani,  
died in 1250 AH, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut First 
Edition in 1405 AH, with an edition by: Mahmoud Ibrahim Zayed. 

(G) Books of Imami Fiqh: 

114- Al-Rawdah Al-Baheyah fi Sharh Alloma'h Al-Demashqeyyah by 
Zain Al-Din Bin Ahmad Al-Amili, known as the second martyr, 
who died in the year 966 AH, Publisher: The Islamic Thought 
Academy, Iran, Thirteenth Edition in 1437 AH. 
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115- Al-Fiqh ala Al-Mathaheb Al-Khamsah, by Muhammad Jawad 
Mughniyeh , died in 1400 AH, Publisher: Al-Sadiq Foundation for 
Printing and Publishing, Tehran, first edition, undated. 

116- Minhaj Al-Saliheen, by Mr. Ali Al-Husseini, Al-Sistani 
(Contemporary), Publisher: The Arab Historian House, Beirut, 
Lebanon, Nineteenth Edition, 1434 AH - 2013 AD. 

 (H) Books of Ibadhi jurisprudence: 

117- Ghayat Al-Ma'moul fi Elm Al-Forou' wal Usul, by Muhammad ibn 
Shamis Al-Battashi, died: 1420 AH, the edition of the Ministry of 
National Heritage and Culture of the Sultanate of Oman, 1406 

118- Fasl Al-Khetab fi Al-Masa'lati wal Jawab, by Khalfan bin Jamil Al-
Siyabi, died in 1392 A.H., edition of the Ministry of National 
Heritage and Culture in the Sultanate of Oman in 1984 AD. 

 

Fifthly - books of general jurisprudence: 

119- Ehya' Ulum Al-Dein, by Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad, Al-Ghazali, Al-Tusi,  died in the year 505 A.H., 
Publisher: Dar Al-Maarifa - Beirut, undated 

120- E'lam Al-Mowake'n an Rabb Al-Alamin , by Muhammad bin Abi 
Bakr bin Ayyoub bin Saad, Ibn al-Qayyim, who died in 751 AH, 
Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut First Edition in 1411 
AH. 

121- Tabserat Al-hokkam fi Usoul Al-aqdhyah wa manahej Al-ahkam 
by Ibrahim bin Ali bin Muhammad, Ibn Farhoun,  died in the year 
799 AH, Publisher: Al-Azhar faculties Library ,First Edition in 1406 
AH. 

122- Al-Rawdah Al-Nadeyyah Sharh Al-Durar Al Baheyyah, by 
Muhammad Siddiq Khan Bin Hassan Bin Ali Ibn Lotf Allah al-
Husayni, al-Qanuji,  died in the year 1307 AH: Publisher: Dar al-
Maarifa. 

Sixthly - Contemporary Jurisprudence Writings: 

123- Ahkam Al-ahwal Al-shakhseya fi Al-sharea' Al-Islameya, Sheikh 
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Abd al-Wahhab Khalaf, Publisher: Dar Al-Qalam, Second Edition 
1410 AH - 1990AD 

124- Ahkam Al-ahwal AL-Shakhseya fi Al-sharea' wa Al-qanoun, by 
Sheikh Ahmed Ibrahim Bey, publisher: Al-Azhar Library for 
Heritage, undated. 

125- Ahkam Al-osra fi Al-Islam,(a comparative jurisprudential study) 
prof . Mohammed Mustafa Shalaby, Publisher: University House 
for Printing and Publishing, Beirut, Fourth Edition 1403 AH - 1983 
AD. 

126- Ahkam Al-osra fi Al-Sahri'a Al-Islamia, prof. Ramadan Ali Al-Sayyid 
Al-Sharnbasi, one of Al-Halabi human rights publications, without 
date. 

127- Ahkam Al-osra fi Al-Sahri'a Al-Islamia, prof. Mohammed Ahmed 
Serag, prof. Muhammad Kamal Imam, Publisher: University 
Press, Alexandria in 1999. 

128- Ahkam Al-Zawag Fi Al-Shari'a Al-Islamia ; prof. Ahmed Farraj 
Hussein, Publisher: University House in 1986 AD. 

129- Al-Ahkam Al-Tebbyah Al-Muta'aliqa bi Al-Nesaa' Fi Al-Feqh Al-
Islami, prof. Muhammad Khaled Mansour, Publisher: Dar Al-
Nafaes, Amman, second edition, 1424 AH - 2004 AD. 

130- Al-Ahkam Al-Mutasila Bi Al-Uqm wa Al-Injab wa Man' Al-Haml Fi 
A-Feqh A-Islami, prof. Sarah Shafi Al-Hajri, Publisher: Dar Al-
Bashayer Al-Islamiyyah, Beirut, First Edition in 1428 AH. 

131- Al-Ahwal Al-Shakhsia, prof. Zakaria Al-Bardissi, Dar Al-Tawfee 
Press Edition, First edition, undated. 

132- Al-Ahwal Al-Shakhsia, Sheikh Muhammad Abu Zahra, Publisher: 
Dar Al-Fikr, Third Edition, 1957 A.D. 

133- Al-I'aqa Al-Aqlia, prod. Ola Abdel-Baqi, Publisher: The World of 
Books, Cairo, in the year 2000 AD. 

134- Imtenaa' Al-Zawg 'An Al-Infaq wa Ahkamuh fi Al-feqh Al-Islami wa 
Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsia Al-Kwuiti, Muhammad Abdullah 
Salem Al-Ati, who is a master's degree, Faculty of Postgraduate 
studies, International Islamic Sciences University, Jordan, in 2013 
AD. 

135- Ta'their Al-Iktishafat Al-Tebbyah Ala Al-Nasab: Naql wa Zera'at Al-
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A'daa Al-Tanaulia Namuthaj A Comparative Jurispurdential study, 
by Rabi’a bin Ali Khalafi, a research published in the Journal of 
Jurisprudence and Law, 18th issue: April 2014 AD. 

136- Al-Jiraha Al-Tajmiliah, prof. Saleh Bin Muhammad Al-Fawzan, 
Publisher: Dar Al-Tadmuriyya, Riyadh, Second Edition, 1429 AH - 
2008 AD. 

137- Al-Jawanib Al-Feqhia Lil Qawamah Al-Zawjiah, (a comparative 
study) prof. Hassan Salah Al-Sagheer, Publisher: The New 
University House, Alexandria 2007. 

138- Haq Al-Zawgah Fi AL-Nafaqah wa Ishkalat Tatbiqaha Bayn Al-Shar' 
wa Al-Qanun, Sarayish Abd al-Malik, which is a memorandum for 
obtaining a master's degree from Mohamed Boudiaf University, 
Algeria, 2018-2019 

139- Huquq Al-Usra Fi Al-Feqh Al-Islami, prof. Youssef Kassem, 
Publisher: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1412 AH - 1992 AD. 

140- Hukm Al-Tadawi Bi Al-Muharamat, by our professor. Abdel Fattah 
Mahmoud Idris, Comparative Jurisprudence Research, First 
Edition 1414 AH - 1993 AD. 

140- Hukm Al-Tadawi wa Nafaqat 'Ilag Al-Zawja, d. Samia bint 
Abdullah Ghayeb Al-Bukhari, a research published in the Journal 
of the Center for Islamic Research and Studies, Faculty of Dar Al 
Uloom, Cairo University, Volume Three, Issue Three, 2008 

141- Sharh Qanun Al-Ahwal Al-Shakhsia Al-Souri, Dr. Abdul Rahman Al-
Sabouni, without data. 

142- Aqd Al-Zawaj wa Atharuh, Sheikh Muhammad Abu Zahra, 
Publisher: Dar Al Fikr Al Arabi, undated. 

143- Al-Uqm Fi Al-Islam, prof. Abdul Aziz Al-Khayyat, a research 
published in The magazine “Hoda Al Islam” issued by the Ministry 
of Endowments, Affairs, and Sanctities Islam in Jordan, Issue 221, 
Volume 25, in 1981 AD. 

144- Fatawa Shar'ia, by Sheikh Hassanein Muhammad Makhlouf, 
Publisher: Al-Rayyan Heritage House, Cairo, First Edition, 1979. 

145- Fatawa Yas'alounk prof. Hussam Al-Din Afaneh, Publisher: Dar Al-
Tayeb for Printing and Publishing, Jerusalem - Abu Dis, 1427 AH. 

146- Feqh Al-Usra by our Sheikh Dr. Ahmed Ali Taha Rayan, without 
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data. 
147- Feqh Al-Nesaa' fi  Al-khitbah wa Al-Zawaj, according to our 

professor, prof. Muhammad Raafat Othman, publisher: Dar Al-
I'tissam, in the year 1984 AD. 

148- Al-Feqh Al-Islami wa Adilatuh, d. Wahba Al-Zuhaili, the publisher: 
Dar Al-Fikr - Damascus, fourth edition in 1997- 1418 A.D. 

149- Al-Fikr AL-Islami wa Al-Kadayah Al-Feqhia Al-Mu'asirah, prof. 
Shawky Al-Sahi, Wahba Hassan Sons Press, Cairo, undated. 

150- Fawa'id wa fatawa Tahim Al-Mar'ah Al-Muslima, Sheikh Abdullah 
bin Al-Rahman Al-Jibreen, publisher: Dar Al-Sumai'i for Publishing 
and Distribution - Riyadh, first edition in 1995 

151- Al-Mawarith fi Al-Shari'a Al-Islamia, Sheikh Hassanein Makhlouf, 
publisher: Dar Al-Fadela, Cairo, undated. 

152- Al-Mawarith fi Al-Shari'ah Al-Islamia Ala Al-Mathahib Al-Arba'a, 
Sheikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, publisher: Dar Al-
Kitaab Al-Arabi, first edition in the year 1404 AH - 1984 AD. 

153- Al-Mausu'a Al-Tebbyah Al-Feqhiah, prof. Ahmad Muhammad 
Kanaan, Publisher: Dar Al-Nafaes - Beirut, First Edition 1420 AH - 
2000 CE. 

154- Al-Mausua Al-Feqhiah Al-Muiassarah - Al-Zawag, prof. 
Muhammad Ibrahim Al-Hefnawi, Publisher: Al-Faith Library in 
Mansoura, undated. 

155 -Nafaqat Al-Zawja Hal Tashmal Ujrat 'Ilajiha Itha Maridat? prof.. 
Abdul Rahman bin Muhammad al-Amrani, an article published in 
the Journal of Islamic Awareness, Issue 442, Jumada al-Akhira 
1423 AH 

156- Naql wa Zar' Al-A'daa', prof. Muhammad Raafat Othman, a paper 
presented to the Thirteenth Conference of the Islamic Research 
Academy in Al-Azhar, held on Rabi` Al-Awwal 13, 1430 AH - 
March 10, 2009 AD. 

 

Seventh - Medical Writings: 

157- Tib Al-Nisaa', written by ten professors, Stuart Campbell, and 
others, translated by prof. Al-Senussi Muhammad Al-Senussi, and 



 الفقه الـمفارن

 2437 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

Dr. Sadiq Pharaoh, Publisher: The Arab Center for Arabization, 
Translation and Publishing: Damascus, 2007. 

158- Al-Tib Al-Wiqa'i, prof. Talal Abdul-Raziq Khreisat, an article 
published in The Teacher Message Magazine, the Jordanian 
Ministry of Education, Volume 22, Issue 3, September - Shawwal, 
1979. 

159- Al-Uqm Ind Al-Rajul wa Al-Mar'ah, prof. Atef Lamada, publisher: 
The Golden House, Cairo in the year 1414 AH - 1994 AD. 

160- Al-Uqm Ind Al-Rijal wa Al-Nisaa', prof. Spiro Fakhoury, Publisher: 
Dar Al-Alam Al-Milaliyyah, Beirut in 1970. 

161- Mafhoum Al-Marad wa Ahmyat Awamil Al-Khatar, by prof. Akmal 
Abdel Hakim, an article published in the UAE magazine, Al-
Ittihad, Wednesday, September 19, 2012 AD, which is available 
at the following link: https://alittihad.ae/wejhatarticle/68150 

162- Al-Mausu'a Al-Tibia Al-Ijtima'iah Li Al-Usra Al-Arabia  , prof. Mr. 
Judeh,Publisher: University of Jordan Library. 

 

Eighth - Legal Writings: 

163- Ahkam Nafaqat Al-Zawja Fi Al-Shari'a wa Al-Qanun, Ratibah 
Ayyash, a memorandum for obtaining a master's degree in law, 
the private law branch of the Faculty of Law, University of 
Algeria, 2006-2007 AD. 

164- Hudud Al-Madien Al-Mutadamin Fi Al-Shari'a wa Al-Qanun to our 
professor. Abdullah Mabrouk Al-Najjar, and it is a master's thesis 
from the College of Sharia and Law in the year 1399 AH - 1979 
AD. 

165- Al-Mushkilat Al-Amalia Fi Al-Nafaqa Al-Zawjia fi Daw' Al-Feqh wa 
Al-Qadaa', Mr. Ahmed Helmy Mostafa, Publisher: Dar Al-
Haqqania Publishing, Cairo, First Edition, 1428 AH - 2007 AD. 

166- Mujibat Al-Nafaqa Fi Al-Feqh Al-Islami wa Qanun Al-Ahwal Al-
Shakhsia Al-Iraqi wa Al-Imarati by prof.  Muhammad Farhan 
Abbas Al-Jubouri, which is a master's dergree from the Faculty of 
Sharia at the University of Al-Bayt - Jordan in 2016. 

167-  Mausu'at Al-Ahwal Al-Shakhsia by Counc/ Ashraf Mustafa Kemal 
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: Edition Especially for the Lawyers association. 
168- Mausu'at Al-Feqh wa Al-Qadaa' Fi Al-Ahwal Al-Shakhsia , 

Muhammad Al-Bakri, publisher: Dar Mahmoud - Cairo, third 
edition in 1994 AD. 

169- Al-Nafaqa Al-Zawjia fi Quanin Al-Ahwal Al-Shakhsia Li Diwal Al-
Maghrib Al-Arabi, Zuhair Bin Hashani, which is a memorandum 
for obtaining a master's degree in family affairs law from the 
Faculty of Law and Political Sciences, Al-Arabi Bin Mahidi 
University - Algeria, 2010-2011 

170- Nafaqat Al-'Ilaj wa Al-Khadim , Nabila Tawil, and Nazira Taraki, a 
comparative study Islamic jurisprudence, Algerian family law and 
some Arab family legislation, namely Memorandum for obtaining 
a master's degree in law from the Faculty of Law, Abderrahmane 
Meera University, Bejaia, Algeria, in 2015. 

 

Ninth - Arabic language books and dictionaries: 

171- Asas Al-Balaghah, by Mahmoud bin Omar bin Muhammad bin 
Ahmed al-Khwarizmi, Jarallah, al-Zamakhshari, who died in 583 
AH, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first 
edition in 1419 AH - died 1998 , with an investigation by: 
Muhammad Basil Uyun al-Soud. 

172 -Taj Al-Arous Min Jawahir Al-Kamous , by Muhammad bin 
Muhammad bin Abdul Razzaq al-Husayni, al-Zubaidi, who died in 
the year 1205 AH, publisher: Dar al-Hidaya. 

173- Tahthib Al-Lughah Al-Azhari, by Muhammad bin Ahmad bin Al-
Azhari, Al-Harawi, who died in 370 AH, Publisher: House of 
Revival of Arab Heritage - Beirut First Edition in 2001 AD, with an 
investigation by: Muhammad Awad Terrif. 

174- Diwan Al Farazdaq, by Humam bin Ghaleb bin Sa’a’a bin Najiya, 
who died in the year 114 AH Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 
Beirut, Lebanon, first edition in the year 1407 AH - 1987 AD, 
explained and seized, and it was presented to him by: Professor 
Ali Faour. 

175- Al-Sahhah Taj Al-Luguah wa Sihah Al-Arabiya, by Abu Nasr Ismail 
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bin Hammad Al-Jawhari Al-Farabi, who died in the year 393 AH, 
published by: Dar Al-Alam for the Millions - Beirut, fourth edition 
in 1407 AH - 1987 AD, with an investigation by: Ahmad Abd Al-
Ghafoor Attar. 

176- Al-Qamos Al Muheet, by Majd Al-Din Abu Taher Muhammad, Al-
Fayrouz Abadi, who died in the year 817 AH, publisher: The 
Resala Foundation, Beirut - Lebanon, eighth edition in 1426 AH - 
2005 AD. 

177- Lisan al-Arab, by Muhammad bin Makram bin Ali, Jamal al-Din, 
bin Manzur, Died 711 AH, Publisher: Dar Sader Beirut, Third 
Edition in 1414 AH. 

178- Al-Muhkam wa Al--Muhia Al-Azam, by Ali bin Ismail bin Sidah al-
Mursi, son of his master, who died in the year 458 AH, publisher: 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, first edition in 1420 AH. 

179- Mukhtar As-Sahah, by Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir 
al-Hanafi al-Razi, who died in the year 666 AH: Edition of Dar al-
Maarif - without date. 

180- Al-Mokhassas, by Ali bin Ismail bin Sidah al-Mursi, son of his 
master, who died in the year 458 AH. The publisher: House of 
Revival of Arab Heritage - Beirut First Edition in 1417 AH 1996 
AD, with an investigation by: Khalil Ibrahim Jafal. 

181- Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, by Ahmed bin 
Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, who died around 770 AH, 
Publisher: The Scientific Library - Beirut, without date. 

182- Mu'jam Maqa'ies Al-Lughah, by Ahmad bin Faris bin Zakaria, Al-
Razi, Ibn Faris, died in the year 395 A.H., the publisher: Dar Al-
Fikr in the year 1399 A.H. - 1979 A.D., with an investigation: 
Abdul Salam Haroun. 

188-Al-Mu'jam Al-Wasiet Al-Sadir 'An Mujama' Al-Lughah Al-Arabia, 
publisher: Dar al-Da`wah, without date. 

h 
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