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ملخص البحث
َ يي ّ
أن موضو يق األسرة م المواضي التي دار وولها جدٌ كيير -سوواء بوي يقهواء الشور
م ّما ال كَ ك
أنفسووهأ أو بووي يقهوواء الشوور والقووانون ،كمووا تعوود ا ووايا النفقووة الزوجيووة محووه عنايووة الفقهوواء والقووانونيي وم و ار
خ الف بي نهأ ي ال تخلو كتب الفق والقانون واواني األوواٌ الشخصية ومدونات األسورة يوي الودوٌ الحدي وة مو
تن اول ؛ ويعتير ذو عالاة مياَرة باستقرار األسرة التوي يوي اللينوة المةسسوة للمجتمو  ،ويوي أي وا ً مو الق وايا
التي تأخذ نصف ا ايا المحاكأ األسرية ،ويترتب على التقصوير أو التخواذٌ ييهوا ديوادة معانواة النسواء وتحملهو
أك ر م طااته  ،وموضو النفقة بشوكه عوا -وإن ايوتأ بو الفقهواء اوديما ً  -يإنو يوي تقوديرح يحتواـ إلو ى بحو
بأسلوب عصرح لينتف ب طالب العلأ ،.م ربط الفق الشورعي مو خوالٌ الموذايب الفقهيوة مو المعمووٌ بو يوي
القانون الخاص باألوواٌ الشخصية ،وعكس الحكأ الشرعي على الواا العملي المعموٌ ب يي المحاكأ األسرية
اليو  ،كما سايأ القصوور يوي النفقوة وجزتياتهوا بالعديود مو ااَوكاليات يوي الويم ييموا يخوف ا وايا النفقوة مموا
ترتب عليها أضرار وخيمة مست األسرة بشكه عا و المرأة بشكه خاص ،ال سيما أن واجة المرأة اليمنية أك ور
م غيريا؛ لعد وجود مصدر دخه ألغلييته  ،وألن الحصوٌ على مصادر الردق ضعيف بسيب ضعف تعلويأ
المرأة اليمنية وعد وصولها على المهنيوة الكاييوة التوي تسواعديا يوي سويه العوي  ،يسوعيت إلوى اليحو يو يوذا
الموضو م باب الرغية الصاداة يي خدمة يذا الدي بكه جهد مستطا  ،وبكه ما يمنحني هللا م اوة ،لما يوي
ذلَ الخير العميأ والفاتدة الميتغاة ،وإظهار َمولية الدي العظيأ ،ويعتير موضوو النفقوة موضوو ويووح يموس
واا األسرة التي يي اللينة األولى ليناء المجتم وركيزة العطواء ييو  ،ومو خوالٌ اليحو ييورد بعوا الحواالت
التي ال يقريا َر هللا ييما يخف التالعب بنفقة الزوجة أو منعها وي أ وق الزوجوة ييهوا ،إلوى غيور ذلوَ مو
أمور.

: وتفصيل ذلك في اآلتي،و احتوى البحث على مقدمة وفصلين
.  منهج إعداد اليح-  أسياب اختيار الموضو – أيمية الموضو-  تمهيد:المقدمة
: أسبابها وشروطها وتقديرها-  حكمها والحكمة منها-  تعريف النفقة:الفصل األول
: ويي أربعة مياو
. تعريف النفقة:ٌالميح األو
. وكأ النفقة والحكمة منها:الميح ال اني
. أسياب النفقة وَروطها: الميح ال ال
. تقدير النفقة ومتى ييدأ سريانها: الميح الراب
: وحكم نفقة الدواء للزوجة ورأي القانون، أنواع الدواء للزوجة:الفصل الثاني
: ويي ثالثة مياو
. أنوا الدواء للزوجة:ٌالميح األو
. وكأ نفقة الدواء للزوجة:الميح ال اني
. رأح القانون اليمني: الميح ال ال
 القانون اليمني، الزوجة، دواء، نفقة:الكلمات المفتاحية

Wife’s medicine alimony
(a comparative jurisprudential study - and the opinion of Yemeni law(

Abstract
Undoubtedly, the subject of family jurisprudence is one of the most
controversial topics whether among Sharia jurists themselves or between Sharia and
legal jurists. The issue of alimony has been also a subject of attention and dispute
among scholars and jurists, as it is included in the books of jurisprudence, law,
personal status laws and family codes in modern countries. It is directly related to
the stability of the family, the foundation stone of society. It constitutes almost half
of the family court cases, and any failure to address this issue results in increasing
the suffering of women, and adds to their unbearable burdens. Although explored by
jurists earlier,

this issue needs to be further investigated through modern approaches by linking
Islamic jurisprudence to the applicable laws on personal status, and reflecting the
legal ruling on the practical reality in today's family courts. In Yemen, the
nonfulfillment of alimony results in serious damages to the family in general and to
women in particular. Yemeni women are in need of support, as the majority has poor
education with no source of income and adequate professionalism to access
livelihoods. The researcher intended to investigate this issue out of a sincere desire
to serve religion, showing its benefits and comprehensiveness. This study revealed
some unlawful cases regarding manipulation of the wife’s alimony or preventing the
wife’s right to it, among other cases. The study consists of an introduction and two
chapters. The Introduction presents the research topic, its rationale, significance and
methodology. Chapter One presents the concept of alimony, its ruling and wisdom,
reasons and conditions, as well as estimation and implementation. Chapter Two
includes the types of medication for the wife, rulings on the wife’s medication
support and the related Yemeni law perspectives.
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:المقدمة
 مو يهو اده هللا يوال،أنفسونكا ومو سويمات أعمالنوا
 ونعوذ بواهلل مو َورور ا،الحم ُد هلل نحمدُه ونستعينُ ونستغفرُه
ّ  وأَوه ُد أن ال إلو إال هللا ووودكه ال َوريَ لو وأَوه ُد، ُم ا َّه ل وم يُ لا اه يال يوادح لو
أن مح ّمودًا عيودُه ورسوول
أرسلك ُ هللا بالهدى وديو ا الحو ل
صولكى هللا وسول كأ علوى سويّدنا مح ّمود
 و ك،ق ليُظهو كره علوى الو ّدي كلّو ولوو كوره الكوايرون
َُ و كوسوي،َ وليس أعظ كأ وأجو ّه مو ان كعو كأ هللا عليو. وعلى آل وصحي وم ايتدكى بهد اي واستك َّ سنت إلى يو الدلي
 "م يورد هللا بو خيوراً يُفقلو يوي: نيي الهدى والرومة صلوات ربي وسالم علي
ٌم ذلَ كلل او
المعلأ المرَ اد ل
ا
.)1(" ال ّدي

 ـ، مسولأ بو الحجواـ، ومسولأ،)6997 : وودي راوأ7661  ص،6 ـ، 7891- يو7041 ، محمد بو إسوماعيه،) (اليخارح1(
.)7401 : ودي راأ178ص/7

ُ
تتفواوت مو ويو َوريها بوالرجو ا إلوى
وبعد ،يُع ُّد الفق ُ م أَرف العلوو الشورعية؛ ألن العلوو ك الشورعية
وه مو جانووب اانسووان المقصووود يووي الشوور بو المكلَّف الووذح اُسوتُخلف علوى يووذه
مقوودار مووا يُسووتفاد منهووا يووي العمو ا
األرض ،وبالتالي ينيغي أن يكون الفق ُ المرتيطُ مياَرةً بالمكلَّف يوو المحوو ُر الوذح تودور عليو العلوو األخورى؛
لك الفق ينوا ينيغوي أن يتَّسو ك مفهو ُمو ليشومه :أعمواٌ المكلَّفوي علوى مسوتوى العقيودة ،وعلوى مسوتوى األخوالق،
وعلى مستوى األوكا الشرعية العملية ؛ ألن الفص كه بي يذا ال الثي والتركي كز على األخيور منهوا يقوط يوو الوذح
أعطى مخرجوات ضوعيفة علوى المسوتوى السولوكي ،يتجو ُد الطالوب أو األسوتاذ  -رغوأ وفظو للقورآن ،ولك يور مو
ب ُّ
والزور وت يي للصالة وارتكاب للمنكر وغير ذلَ.
الفرو الفقهية  -يقترف ما يرتكي عا َّمةُ الناس م الك اذ ا
ح والشر  ،وعلأ الفق وأصولُ م يوذا
"وأَرفُ العلو ما اددو كـ يي العق ُه والسم  ،واصطحب يي الرأ ُ
القييه ،...وألجه َرف علأ الفق و كسيك اي ويَّر هللاُ دواع كي الخلق على طلي  ،وكان العلما ُء بو أريو ك العلمواء مكانًوا،
الشورف موا تو َّأ ذكورُه ،يهوو أاوربُ العلوو الشورعية إلوى
وأجلَّهأ َأنًا ،وأك كريأ أتياعًا وأعوانًا" وإذا كان للفق ا مو
ا
ويوا اة المكلووف ،وعقو ُه الفقيو مسو َّدد بووالووي ،ال يسو كر ُ إال بقوودر مووا يسووم ُ بو النَّ وقوهُ؛ يووإن الفقو يصووي يووو ال موورةك
ح جمي ُ العلوو الشورعية وظاتفكهوا المنوطوةك بهوا "تحصُوه ال مورةُ
المرجوَّة م جمي العلو الشرعية ،ييعد أن تةد ك
بمعرية أوكا هللا تعالى يي أيعاٌ المكلفي  ،ويذا يو الفق ".
َ يي ّ
أن موضو يق األسرة م المواضي التي دار وولها جدٌ كيير -سواء بي يقهاء الشور
وم ّما ال كَ ك
أنفسهأ أو بي يقهاء الشر والقانون .-ول َّما كان يذا الموضو م ّما اُ ار كر علوى طالوب العلوأ الشورعي األكواديمي،
يكان وال بُ كد م عرض تفاصيل وتى يك وستك ايي ك يذا الطالبُ وج ك الح ل
ق م مساتل المتعوددة والمتفرعوة بوالنظر إلوى
يواتده العمليَّة .كما تعد ا ايا النفقة الزوجية محه عناية الفقهاء والقانونيي وم ار خ الف بي نهأ ي ال تخلو كتوب
الفقو والقوانون واوواني األوووواٌ الشخصوية ومودونات األسوورة يوي الودوٌ الحدي وة مو تنو اول ؛ يكو ان الموضووو
وقيق ا ً ب التحقيق والتأصيه ،ال سيما أن ذو عالاوة مياَورة باسوتقرار األسورة التوي يوي اللينوة المةسسوة للمجتمو ،
ويي أي ا ً م الق ايا التي تأخذ نصف ا ايا المحاكأ األسرية ،ويترتوب علوى التقصوير أو التخواذٌ ييهوا ديوادة
معاناة النساء وتحمله أك ر م طااته  ،ال سيما أن واجة المورأة اليمنيوة أك ور مو غيريوا؛ لعود وجوود مصودر
دخه ألغلييته  ،وألن الحصوٌ على مصادر الردق ضعيف بسيب ضعف تعلويأ المورأة اليمنيوة وعود وصوولها
على المهنية الكايية التي تساعديا يي سيه العي .

سبب اختيار الموضوع وأهميته:
أيأ األسياب التي دعت إلى اختيار يذا الموضو :
 -7الرغية الصاداة يي خدمة يذا الدي بكه جهد مستطا  ،وبكه ما يمن هللا الياوو مو اووة ،ويوي ذلوَ الخيور
العميأ والفاتدة الميتغاة.
 -7بيان أن ااسال لأ يهمه جانب المرأة ووقها يي النفقة ،وجعه له ا ي ذا الح ق واجيا ً على الزوـ.

 -0يي يذا الموضو رد على دعاوى أعداء ااسال وأذنابهأ التي تقووٌ إن ااسو ال ظلو أ المورأة ،إذ يتيوي مو
خالٌ يذا اليح أنها مجرد دعاوى وقد وعداء .إن تسليط ال وء عليها بوصفها مطالب ومياوو يوو مو أجوه
ربط القديأ بالحدي  ،وإظهار َمولية الدي العظيأ.
 -0أن النفقة موضو ويوح يمس واا األسرة التي يي اللينة األولى ليناء المجتم وركيزة العطاء يي .
 -5برود بعا الحاالت التي ال يقريا َر هللا ييما يخف التالعب بنفقة الزوجة أو منعها وي أ وق الزوجوة
ييها ،إلى غير ذلَ م أمور.
 -6أن موضو النفقة بشكه عا -وإن ايتأ ب الفقهاء اديما ً  -يإن يي تقديرح يحتاـ إل ى بح بأسلوب عصرح
لينتف ب طالب العلأ.
 -1ربووط الفق و الشوورعي م و خووالٌ المووذايب الفقهيووة األربعووة م و المعموووٌ ب و يووي القووانون الخوواص بوواألوواٌ
الشخصية ،وعكس الحكأ الشرعي على الواا العملي المعموٌ ب يي المحاكأ األسرية اليو .
 -9وجود العديد م ااَكاليات يي اليم ييما يخف ا ايا النفقة مما ترتب عليها أضرار وخيمة مسوت األسورة
بشكه عا و المرأة بشكه خاص.

منهج إعداد البحث:
اعتمدت الدراسة بالدرجة األولى علوى المونهج االسوتقراتي الوصوفي التحليلوي المقوارن المتم وه بوالخطوات
اآلتية:
 -7الواوف على آيات هللا ودالالتها ،وعلى أوادي المصطفى صولى هللا عليو وآلو وسولأ؛ لييوان التأصويه
الشوورعي للمسوواته واآلراء مو التوثيو ق السو ليأ لهو ا بووالرجو إلووى كتووب التفسووير و الشوورو ودالالت األواديو
والحص وٌ عل ى رؤية متكاملة يي اليح م وي المعاني واألوكا الشرعية وال روة الفقهية.
 -7الرجووو إلووى المراج و والمصووادر األصوولية المعتموودة يووي ك و ه م و ذيب ،ليووتأ الواوووف علووى الوودليه أو
المعرية م مصدريا السليأ م الكتب المعتمدة يي كه مذيب يقهي م التوثيق السليأ منها.
 -0عرض آراء العلماء يي المساته المتعلقة بالق ايا الميحوثة ض م سياق الخطة م االستدالٌ بالدليه.
 -0الترجي بي اآلراء الفقهية الموجودة يي ثنايا يذه الرسالة تيعو ا ً لقووة الودليه عنود اخوتالف آراء العلمواء
يي المسألة ،م تحرح الداة يي الموضو كذلَ.
 -5استخدا المعاجأ اللغوية والفقهية لييان معاني األلفاظ واالص طالوات المستخدمة يي اليح .

خطة البحث:
يحتوح اليح على مقدمة ويصلي  ،وتفصيه ذلَ يي اآلتي:
المقدمة :تمهيد  -أسياب اختيار الموضو – أيمية الموضو  -منهج إعداد اليح .
الفصل األول :تعريف النفقة  -حكمها والحكمة منها  -أسبابها وشروطها وتقديرها:
ويي أربعة مياو :
الميح األوٌ :تعريف النفقة.
الميح ال اني :وكأ النفقة والحكمة منها.
الميح ال ال  :أسياب النفقة وَروطها.
الميح الراب  :تقدير النفقة ومتى ييدأ سريانها.
الفصل الثاني :أنواع الدواء للزوجة ،وحكم نفقة الدواء للزوجة ورأي القانون:
ويي ثالثة مياو :
الميح األوٌ :أنوا الدواء للزوجة.
الميح ال اني :وكأ نفقة الدواء للزوجة.
الميح ال ال  :رأح القانون اليمني.

الفصل األول :تعريف النفقة  -حكمها والحكمة منها  -أسبابها وشروطها وتقديرها:
وفيه مبحثان:
المبحث األول :تعريف النفقة
ويي ثالثة مطالب -:
المطلب األول :تعريف النفقة في اللغة(:)1
(( )1الجووويرح ،إسووماعيه بو وموواد ،الصووحا 7041 ،يو  ،)7064/0 ، 7891 ،و(الجرجوواني ،علووي بو محموود ،التعريفووات،7040 ،
 ،)06/7 ، 7980و(اب سيده ،أبو الحس علي علي ب إسماعيه ،المحكأ والمحيط األعظوأ  ،)001/6و(الفيرودآبوادح ،القواموس

المحيط ،)876/7 ،و(األومد ،عيد النيي ب عيد الرسوٌ ،دسوتور العلمواء ،)709/7 ،و(الهوروح ،محمود بو أومود ،تهوذيب اللغوة= ،

النفقة يي اللغة تعود إلى مادة (نفق) وتشتمه على وروف النون والفاء والقاف ،ويو مصدر الفعه )نكفكوق(،
وتأتي يي اللغة على عدة استعماالت منها:
 -7اا ونفكاق :يو مصدر الفعه (أ ونفكقك) بمعنى صرف الماٌ وأيناه ،ومن  :أنكفك وق ُ
ت ال درايأ.
 -7الهالك :ويستعمه للدابة ،تقوٌ :نفقت الداب ة ،أح يلك ت ،ويي وودي جوابر بو سومرة...( :ينفقوت)(،)1
أح يلكت.
 -0نكفكق بمعنى (راـ) ونفقت السلعة نفوا اً ،أح راج ت رواج ا ً.
المطلب الثاني :التعريف في االصطالح()2
تعددت عيارات الفقهاء يي تحديد المعن ى االص طالوي للنفق ة منها:
 -7اادرار على الشيء باما با بقكاؤه.
 -7اُوت وإادا و اكسوة ومس كك ابالعاد اة.
 -0ما اب ااوا معتكاد واٌ اآلدمي.
و
ومليس وما ويلحق بها.
 -0ما يدي اب اا ونسان واجةك غكيره ام اغ كذاء وس كك
 -5ب كذٌ ُك ه ما تكتطكلي المعيشة ابدو ان تك وقصير وال إاسراف ابحسب واٌ الطريكي ا .
 -6تكويير ما تكحتكاـ إالكي الزوجة ام طكعا ومسك  ،وخدمة ودواء ،وإن ككان و
كت غكنيةً.
 -1ما يصري المرء م ماٌ على دوجت وذوح روم وما ملكت يمين .
 -9تكاليف الرعاية الصحية الشاملة للزوجة على ادر الكفاية بالمعروف؛ لحفظ صحتها القاتموة والسوتعادة
صحتها المفقودة.

 ،)758-755/8و(اب و منظووور ،محموود ب و مكوور  ،لسووان العوورب ،)680/0 ،و(اب و الهمووا  ،محموود ب و عيوود الواووود ،يووت القوودير،
 ،)019/0و(العجي ،ينييي ،معجأ لغة الفقهاء.)780/7 ،
(( )1أخرج أبو داود يي سنن  ،ـ /0ص  059ودي راأ ،)0976 :و(الييهقوي يوي سونن الكيورى ـ /8ص  056وودي راوأ:
 ،)78078و(اب ونيه يي مسنده ـ /5ص  740ودي راأ .)77407 :ع جابر ب سمرة  :أن رجال نوزٌ الحورة ومعو
أيل وولده يقاٌ رجه :إن نااة لي ضلت يإن وجدتها يأمسكها يوجديا يلأ يجد صواويها يمرضوت يقالوت امرأتو  :انحريوا،
يأبى ينفقت ...إلخ  ،ااٌ األلياني :وس ااسناد .انظر :صحي سن أبي داود وضعيف [.]0976
( )2الحصكفي ،الدر المختار َر تنوير األبصار ،)517-917/0 ،و(العيادح ،الجويرة النيرة ،)90/7 ،و( ،اب عابودي  ،رد
المحتار على الدر المختار ،)517/0 ،و(اليارعي ،تييي الحقاتق ،)54/0 ،و(اب نجيأ ،اليحور الراتوق َور كنوز الودااتق،
 ،)799/0و(الموسوعة الفقهية  ،)794/5و(أوكا األوواٌ الشخصية يي الشريعة ااسالمية ص .)746

 -8القيا على مصال الزوجة م خدمة وغيريا ،إذا كانت أي الً لإلخ دا  ،كوالتي تُخود يوي بيوت أبيهوا ،أو
كانت مري ة ال تستطي خدمة نفسها ،وكان الزوـ موسراً بالعادة :وي إن الكلمة بالعادة تعني مراعاة والهما،
وموايقة عرف أيه اليلد ي ي ك ه ما ُذكر.
وبالنظر إلى التعريفات السابقة يت

أن تعريفات الفقهاء المتقودمي او د اتفقو ت يو ي جويريوا علوى تحديود

النفقة ب الثة أَياء يي :الطعا  ،والكسوة ،والسك .
أما الطعام :يهو م غالب اوت اليلد ،وي يش مه الخي ز والح ب وال دايق والشعير واللحأ واللي والزيت
واألرد وما يحتاـ اصالو كالمل .
وأما الكسوة :يهي ما اعتادت م يالتها ليس مما يتناسب م ور الصو يف وبو رد الشوتاء ،مو مراعواة وواٌ
الزوجي يي الغنى والفقر.
وأما السكن :ييشمه بيتا ً ومرايق  ،كالمطيخ والحما ولوادمهما والغطاء والوطاء.
أما الدواء  :يقد أدخل بع هأ ضم تعريف النفقة ،ولأ يتطرق إلي بع هأ اآلخر ،وكان اختالف العلمواء
يي كع لد نفقة الدواء أتكون واجية أ غير واجية؟ وظهرت يي تعاريفهأ لمعنى النفقة و كع لد الدواء م بنود النفقوة أو
خارـ ع النفقة.
المطلب الثالث :العالقة بين التعريف اللغوي والتعريف االصطالحي
العالاة بي التعريف اللغوح والتعريف االصطالوي أن االستعماٌ اللغوح العا القاته :اا ونفكاق يو مصدر
الفعه (أ ونفكقك) بمعنى صرف الماٌ وأيناه ،ويي االصطال  :يراد بالنفقة موا يصوري المورء مو مواٌ علوى دوجتو
وذوح روم وما ملكت يمين  ،يالعالاة بينهما يو الصرف وبذٌ الماٌ .

المبحث الثاني :حكم النفقة والحكمة منها
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :حكم النفقة
()1

لووأ يختلووف الفقهوواء يووي تنوواولهأ لمسووألة نفقووة الزوجووة يووي وكمهووا؛ يهووي واجيووة بووالعمو عنوود الحنفيووة

(( )1الحصكفي ،الدر المختار  ،)517/0و(الفرغاني ،الهداية  ،)795/7و(السرخسي ،الميسوط ،)794/5 ،و(الكاسواني ،بودات
الصنات .)75/0 ،

والمالكية( )1والشايعية( )2والحنابلة( )3والزيدية( )4والظايرية( ،)5واد دٌ علوى وجوبهوا نصووص ك يورة مو كتواب
هللا تعالى وم سنة نيي صلى هللا علي وال وسلأ ،وكذا ااجما والقياس والمعقووٌ ،إال أنهوأ اختلفووا يوي تعيوي
صفاتها ومشموالتها.
أوالً - :أدلة وجوب النفقة من القرآن الكريم:
 -7اوٌ هللا تعالى﴿ :لايُ ونفا وق ُذو كس كعة ام و كس كع ات ا كو كم و اُ اد كر كعلك وي ا ار وداُو ُ يك وليُ ونفاو وق ام َّموا آتكواهُ هللاُ كال يُ ككللوفُ هللاُ نك وفسًوا إا َّال
كما آتكايكا كسيكجو كع ُه هللاُ بك وع كد ُعسور يُ وس ًرا﴾[الطالق.]1 :
وجه الداللة :صيغة األمر يي اول تعالى ﴿ :اليُ ون اف وق﴾؛ يهو يعه م ار مسيوق بال األمر ،واألمر للوجوب
ما لأ يك ار ود ارينة تصوري مو الوجووب إلوى النودب أو ااباووة ،و
وإذ لوأ يورد موا يصوري عو الوجووب يإنو يفيود أن
()6

النفقة للزوجة واجية على دوجها

ُوف﴾ [اليقرة.]700:
 -7وااٌ تعالى ﴿ :كوعلكى وال كموو لُو اد لك ُ ار وداُهُ َّ كو اك وس كوتُهُ َّ اب وال كم وعر ا
وج الداللة -:
أ .نصت اآلية على وجوب النفقة للزوجة يي واٌ الوالدة ،وت ى ال يت ويأ س قوطها باَتغالها بالنفواس عو
استمتا الزوـ.
ب .إن النف على وجوب النفقة للزوجة ،ويي تتشاغه بآال النفاس وإرضو ا ولو ديا عو إمتوا الوزوـ،
دليه على وجوب النفقة لها يي واٌ إمتاعها للزوـ م باب أولى(.)7
 -0واول تعالى﴿ :أك وس اكنُويُ َّ ام و كو وي ُ كس ككنتُأ لم ُوجو اد ُك وأ﴾ [الطالق.]6:

()8

( )1اليغدادح ،المعونة على مذيب عالأ المدينة ،ص ،)197و(اب رَد الحفيد ،بداية المجتهد.)50/7 ،
(( )2القانَّووجي ،الروضووة النديووة َوور الوودرر اليهيووة ،)04/8 ،و(الحصووني ،كفايووة األخيووار ،ص  ،)007و(الموواوردح ،الحوواوح
الكيير ،)070/77 ،و(الروياني ،بحر المذيب.)004/77 ،
(( )3اب ادامة ،المغني ،)785/9 ،الجماعيلي ،الشر الكيير على مت المقن  ،)778/8 ،و(الحنيليَ ،ر الزركشي.)0/6 ،
( )4العنسي ،التاـ ال ُم وذيكب ألوكا ال كم وذيكب ،)759/0 ،و(اب مفتا َ ،ر األديار.)876/7 ،
(( )5اب وز  ،المحلي .)100/9
(( )6الخراط ،المجتيى م مشكه إعراب القرآن ،)7000/0 ،و(العطار ،واَية العطار على َر الجوالٌ المحلوي علوى جمو
الجوام  ،)060/7و(الجُدي  ،تيسي ُر علأ أصوٌ الفقو  ،ص( ،)704السولمي ،أصُوو ٌُ الفقو ا الوذح ال يك كسو ُ الفكقايو ا كجهلكو ُ ،ص
.)774
(( )7الماوردح ،الحاوح الكيير ،)075/77 ،و(ال اعمراني ،الييان ،)795/77 ،و(النووح ،المجمو .)701/79 ،
( )8ايه :معناه :أسكنوي م وي سكنتأ وأنفقوا عليه م ُوجو اد ُكأ ،ويي اراءة عيد هللا ب مسعود رضي هللا عن ( :أسوكنوي
م وي سكنتأ وأنفقوا عليه م وجدكأ)؛ يقراءت ال بد أن تكون مسموعة ع رسوٌ هللا صلى هللا علي وسلّأ يودٌ ذلوَ
على وجوب النفقة .انظر( :السرخسي ،الميسوط ،)797/5 ،و(اب مادة ،المحيط اليرياني يي الفق النعماني.)578/0 ،

 -0عمو اآليات ،وردت األدلوة مو الكتواب والسونة بواألمر بااوسوان ويعوه المعوروف إلوى النواس عموموا ً
وإلووى األاووربي خاصووة ،اوواٌ تعووالى﴿ :إا َّن َّ
وان كوإايتكووا اء اذح والقُرو بكووى﴾ [النحووه ،]84:واوواٌ:
ااوو كسو ا
هللاك يكووأو ُم ُر با وال كع و ود اٌ كو و ا
﴿ كوا وعيُدُوا َّ
ار
ار اذح والقُرو بكى كو وال كج ا
هللاك كوال تُ وش ار ُكوا اب ا كَيوما ً كو اب وال كوا ال كد وي ا إاوو كسانا ً كو اب اذح والقُرو بكى كو واليكتكا كمى كو وال كم كسا اكي ا كو وال كج ا
ت أك وي كمانُ ُك وأ إا َّن َّ
يه كو كما كملك كك و
هللاك ال ي اُحبُّ كم و ككانك ُم وختكاالً يك ُخوراً﴾ [النساء.]06:
ب با وال كج ون ا
َّاو ا
ب كوالص ا
وال ُجنُ ا
ب كوا وب ا ال َّسيا ا
ثانياً :أدلة وجوب النفقة من السنة النبوية:
 -7ما ورد ع النيي صولى هللا عليو وآلو وسولأ أنو اواٌ« :خيوركأ خيوركأ أليلو وأنوا خيوركأ أليلوي»()1؛
يالنفقة تُع ُّد م الواجب على المسلأ يي إوسان عشرت أليه بيت وصن المعروف إليهأ.
اويكةك والقُ كشي اورحل رضي هللا عن كع و أك ابي ا اكا كٌ :اُ ول ُ
ت :يكا كرسُو كٌ هللاا ،كما كو ُّ
ق كدوو كج اة أك كو ادنكا
 -7ما رواه كو اكي ُأ وب ُ ُم كع ا
كعلك ويووو ا؟ اكوووا كٌ« :أك ون يُ و
ب وال كوجو ووو ك ،كو كال يُقكووويل و  ،كو كال يك وه ُجووورو إا َّال ياوووي
وور ا
ط اع كمهكوووا إا كذا طك اعووو كأ ،كويك وك ُسووو كويكا إا كذا ا وكتك كسوووى ،كو كال يك و و ا
ت»( ،)2ووجه الداللة :التعيير بكلمة "وق" ،والحق موضو وقيقةً للواجب لغةً واصطالوًا.
واليك وي ا
 -0ما ورد عو عاتشوة رضوي هللا عنهوا االوت :إن ينود بنوت عتيوة االوت :يوا رسووٌ هللا إن أبوا سوفيان رجوه
َحي وليس يعطينوي موا يكفينوي وولودح إال موا أخوذت منو ويوو ال يعلوأ ،يقواٌ صولى هللا عليو وسولأ« :خوذح موا
يكفيَ وولدك بالمعروف»( ،)3وفيه داللة على وجوب النفقة لها على دوجها ،وأن ذلَ مقودر بكفايتهوا ،وأن نفقوة
ولده علي دونها مقدر بكفايتهأ ،وأن ذلوَ بوالمعروف وأن لهوا أن تأخوذ ذلوَ بنفسوها مو غيور علمو إذا لوأ يعطهوا
إياه ،يإذ لو لأ تك واجية على الزوـ لما أذن لها أن تأخذ بغير علم .
 -6مووا ورد أن النيووي صوولى هللا علي و وآل و وسوولأ أكوود علووى وووق الزوجووة يووي الطعووا والكسوواء يووي خطيت و
الشهيرة يي وجة الودا بقول « :اتقوا هللا يي النساء يإنكأ أخوذتموي بأمانوة هللا ،واسوتحللتأ يوروجه بكلموة هللا،
وإن لكأ عليه أن ال يواطم َّ يرَكأ أوداً تكريون  ،يإن يعل ذلَ ياضربوي ضربا ً غيور ميور  ،ولهو علويكأ
رداه وكسوته بالمعروف»(.)4

(( )1أخرج الترمذح يي سنن  ،ـ /5ص  174ودي راأ )0985 :ع عاتشوة واواٌ  :وسو غريوب صوحي  ،و(أخرجو ابو
ماج يي سنن ـ /7ص  606ودي راأ )7811 :ع اب عيواس اواٌ اليوصويرح يوي مصويا الزجاجوة  :771/7إسوناده
ضعيف.
(( )2أخرج أبو داود يي سنن ـ /7ص  705ودي راأ ،)7707 :و(اب ماج يي سنن  ،ـ/7ص  580ودي راأ،)7954 :
و(النساتي يي سنن الكيرى ،ـ /5ص  015ودي راأ ،)8794 :و(صحح األلياني .انظر ا اارواء.)7400 ،
(( )3أخرج اليخارح يي صحيح  ،ـ /5ص  7457ودي راأ ،)5408 :و(مسلأ يي صحيح  ،ـ /0ص  7009ودي راوأ:
.)7170
(( )4أخرج مسلأ يي صحيح  ،ـ 07 – 09/ 0ودي راأ  )7779 :م ودي جابر الطويه.

ثالثاً :اإلجماع:
ً
إجمواال مو لودُن سويدنا
وأما اإلجماع  :يقد انعقد إجما المسلمي على وجوب النفقوة للزوجوة علوى دوجهوا
النيي صلى هللا علي وآل وسلأ إلى يو الناس يذا ،إذا تويرت يي الزوجة عدة َروط ،أيمهوا أن يكوون دواجهوا
صووحيحاً ،وأن تمكو دوجهووا مو نفسووها ،وأن تكووون صووالحة لالسووتمتا  ،وأن يكووون دوجهووا اووادراً علووى اانفوواق
عليها -على تفصيه سيأتي بيان  -ولأ يخالف يي ااجما على ذلَ أود(.)1
وقال باإلجماع اب المنذر وغيره ويي ضرب م العيرة ،ويو أن المرأة محيوسة على الوزوـ يمنعهوا مو
التصرف واالكتساب يال بد م أن ينفق عليها.)2("...
وقال الحايظ اب وجر العسقالني" :وااٌ الطيرح موا ملخصو  :اانفواق علوى األيوه واجوب ،والوذح يعطيو
يةجر على ذلَ بحسب اصده ،وال مناياة بوي كونهوا واجيوة وبوي تسوميتها صوداة بوه يوي مو صوداة التطوو "،
وقال المهلب :النفقة على األيه واجية بااجما وإنما سمايا الشار صداة خشية أن يظنووا أن ايوامهأ بالواجوب
ال أجر لهأ يي  ،واد عريوا ما يي الصداة م األجر يعرّيهأ أنها لهوأ صوداة وتوى ال يخرجويوا إلوى غيور األيوه
إال بعد أن يكفويأ ترغييا ً لهأ يي تقديأ الصداة الواجية ايه صداة التطو "(.)3
رابعاً :القياس:
وأما القيااس يوإن مو القواعود المقوررة يوي الفقو أن " كمو وُو ايس لا كحو ل
ق غيوره ينفقتو واجيوة عليو "( ،)4ويوذا
منطيق على الزوجة؛ يإنها محيوسة على دوجها ،يك ُح َّ
ق لها النفقةُ جزاء االوتياس(.)5
خامساً :المعقول:
وأما المعقول يم المعلو بال رورة أن كه م يةدح عمالً آلخر يحق ل الحصوٌ على أجر يذا العمه،
ولو ايه بخالف ذلَ يسوف تخته العالتق وتفسد األوواٌ وتسوء المعامالت؛ يإذا كانت الزوجة تقيأ مو دوجهوا
يي بيت  ،وتقو بما يجب ل عليها م وقوق ،يال يتصور إذاً أن يمتن ع النفقة عليهوا ،وإال عود ُمسوخراً وظالموا ً
لها.
(( )1اب القطان ،ااانا يي مساته ااجما  ،)55/7 ،و(الكاساني ،بدات الصنات  ،)76/0 ،و(الشويرادح ،المهوذب،)709/0 ،
و(النووووح ،المجمووو  ،)704 –708/79 ،و(اب و ادامووة ،المغنووي( ،) 077/8 ،اب و ادامووة ،الكووايي يووي يق و اامووا أوموود،
 ،)771/0و(اب رَد الحفيد ،بداية المجتهد ،)50/7 ،و(السرخسي ،الميسوط.)794/5 ،
( )2ذكره اب ادامة يي المغني .785/9
(( )3اب وجر ،يت اليارح.)089/8 ،
وور اه ،أكحو
( )4اب الهما  ،يت القدير ،)074/8 ،وااٌ (الزيلعي ،تييي الحقاتقُ " :)57/0 ،كهُّ كم و ككوانك كمحو يُوسًوا با كحوق كم وقصُوود لا كغي ا
لا كم ونفك كعة تكرو اج ُ إلكى كغي اور اه ،ككانك نكفكقكتُ ُ كعلك وي ا".
(( )5الكاساني ،بدات الصنات  ،)76/0 ،و(اب ادامة ،المغني .)074/8

ومعلو أن ما اررتو الشوريعة ااسوالمية بوأن كو ه مو كو ان محيوسوا ً بحوق -كالقاضوي والعاموه -مقصوود
لغيووره م و نف و المسوولمي كانووت نفقت و علي و  .كمووا أن من و الزوجووة م و االكتسوواب لحووق الووزوـ يووي التمكووي م و
االس تمتا  ،دون وج وب نفقتها على الزوـ يو إيالك لها لذلَ وجيت كفايتها علي دون غيره(.)1
()2

المطلب الثاني :الحكمة من النفقة

ضعف المرأة ،والزوـ عندما ينفق على دوجت وأبنات يكون م
"النفقة وق مالي للزوجة ،جاءت لرعاية ك
()3

المحسني  ،وتحتسب عند هللا صداة"

كمووا وضووحنا سووابقا ً أن النفقووة جووزاء االوتيوواس ،والموورأة بطييعتهووا الشوورعية والعُرييووة محيوسووة لمصوولحة
الوزوـ بعقود النكووا  ،ولتربيوة األوالد ورعوايتهأ ،يكووه مو كوان محيوسو ا ً بحو ق مقصوود لغيووره كانوت نفقتو عليو
واجية كالقاضي والعامه والزوجة ،وتعود نوعوا ً مو التكايوه األسورح؛ يالرجوه يعموه خوارـ الييوت ،والمورأة يوي
الييت توير ل الراووة ،وتكفيو تربيوة األوالد وتجهيوز الطعوا وغيريوا مو الحاجوات ،ييكوون بوذلَ التكايوه ،كموا
تكون مقابه التمكي م االستمتا .

المبحث الثالث :أسباب النفقة وشروطها
ويي مطليان -:
المطلب األول :أسباب النفقة
اختلف الفقهاء يي األسياب الموجية للنفقة ،يمنهأ م جعه النفقوة يوي مقابوه االسوتمتا  ،ومونهأ مو جعلهوا
يي مقابه كونها محيوسة لحق الزوـ ،وعلى ذلَ تحرير موض النزا  ،وتأ بناء الورأح الفقهوي لكوه مونهأ علوى
أاواٌ ثالثة :
القول األول :سبب وجوب النفقة هو االحتباس ،ويو الوات الذح يعقد يي عق د النك ا بأركان وَوروط ؛ ألن

(( )1الكاسوواني ،بوودات الصوونات  ،)76/0( ،و(الزيلعووي ،تييووي الحقوواتق ،)57/0 ،و(اب و ادامووة ،المغنووي ،)074/8( ،و(الحنفووي،
االختيار لتعليه المختار.)0/0 ،
(( )2أوكا األوواٌ الشخصية يي الشريعة ااسالمية ،ص.)741-746
( )3ع أبي يريرة ااٌ :ااٌ رسوٌ هللا صلى هللا علي وآل وسولأ« :دينوار أنفقتو يوي سوييه هللا ودينوار أنفقتو يوي رايوة ودينوار
تصدات ب على مسكي ودينار أنفقت على أيلَ ،أعظمها أج ًرا الذح أنفقت علوى أيلوَ»( ،أخرجو مسولأ يوي صوحيح  ،ـ
/7ص  687ودي راأ .)885 :وع جابر :أن رسوٌ هللا صلى هللا علي وسلأ ااٌ لرجه« :ابدأ بنفسَ يتصدق عليها يإن
يك ُ كه َيء يأليلَ ،يإن ي ه ع أيلَ َيء يلوذح ارابتوَ»( ،أخرجو مسولأ يوي صوحيح  ،ـ /7ص  680وودي راوأ:
.)881

النفقة يي مقابوه االوتيواس يكوه مو كوان محيوسوا ً بحوق مقصوود لغيوره كانوت نفقتو عليو  ،وباه أخا ت الحنفياة

()1

فله ا أسقط بعض العلماء:
 -7نفقة الزوجة المحيوسة ،ولو ظُلماً.
 -7نفقة الزوجة بسيب سفريا إلى الحج.
 -0نفقة الزوجة بخروجها للعمه.
 -0نفقة الزوجة بامتناعها ع السفر م دوجها(.)2
القول الثاني :سبب وجوب النفقة هو االساتمتاع وباه أخا ت المالكياة( ،)3وعو ُّدوا النفقوة وقوا ً ماليوا ً وال يُعلوأ منهوا
التمكي م عدم إال بدعوتها دوجها للوطء ،يم َروط استحقاق النفقة أن تسلأ المرأة نفسها لزوجهوا ،وتمكنو
م االستمتا على الوج الذح َورع هللا تعوالى لو بعقود النكوا الوذح اسوتكمه أركانو وَوروط  ،يلهوذا اَوترط
بعوا العلمواء لوجووب النفقوة القودرة علوى االسوتمتا  ،يتجوب النفقوة علوى الوزوـ الحور لزوجتو الحورة موا دامووت
العالاة الزوجية بينهما ااتمة ،ولأ يك م ايلهوا نشوود ،وذلوَ إذا دخوال أو دعيوا إلوى الودخوٌ أ وكانوا جميعوا ً مو
أيه االستمتا  ،ويو أن يكون الزوـ بالغا ً وتكون يي مم يستمت أو يمك وطةيا وإن لأ ييلُغ ،ووجو ذلوَ أن
االستمتا غير متأت منها ،يلأ تستحق العوض م النفق ة ،كالمطلقة الياتنة.
كما أوجب الفقهاء النفقة للزوجة المدخوٌ بها على دوجها اوالً واو داً ،إال أن تكون ناَزاً(،)4
(( )1الحصكفي ،الدر المختار ،)517/0 ،و(السرخسي ،الميسوط ،)796/5 ،و(الكاساني ،بدات الصنات  ،)76/0 ،و(الزيلعي،
تييي الحقاتق ،)57/0 ،و(أوكا الزواـ يي ضوء الكتاب والسنة ،ص ،)797 -797و(خالف ،أوكوا األووواٌ الشخصوية
يي الشريعة ااسالمية ،ص.)741
(( )2ابووو اداموووة ،المغنوووي ،)706/9 ،و(الكاسووواني ،بووودات الصووونات  ،)74/0 ،و(الحنفوووي ،االختيوووار لتعليوووه المختوووار،)5/0 ،
و(العيادح ،الجويرة النيرة ،)90/7 ،و(الحصكفي ،الودر المختوار( ،)511/0 ،اليواترح ،العنايوة َور الهدايوة،)669/5( ،
و(الجموواعيلي ،الشوور الكييوور علووى مووت المقن و  ،)764/8 ،و(الحليووي ،مجم و األنهوور ،)098/7 ،و(النووووح ،المجمووو ،
 ،)700/79و(األَقر ،أوكا الزواـ ،ص.)797
(( )3ال عليووي ،التلقووي يووي الفق و المووالكي ،)778/7 ،و(القرطيووي ،الكووايي يووي يق و أيووه المدينووة( ،)558/7 ،القرطيووي ،الييووان
والتحصيه ،)757/7 ،و(اب رَود الحفيود ،بدايوة المجتهود ،)55-50/7 ،و(الحصوكفي ،الودر المختوار( ،)511/0 ،خوالف،
أوكا األوواٌ الشخصية ،ص.)748 – 749
( )4ااٌ ابو اداموة يوي المغنوي " :706/9معنوى النشوود معصويتها لزوجهوا ييموا لو عليهوا ،مموا أوجيو لو النكوا  ،وأصول مو
االرتفا  ،مأخوذ م النشز ،ويو المكان المرتف  ،يكأن الناَز ارتفعت ع طاعة دوجها ،يسميت ناَزا يمتى امتنعت م
يراَ  ،أو خرجت م منزل بغير إذن  ،أو امتنعت م االنتقاٌ مع إلى مسك م لها ،أو م السفر معو  ،يوال نفقوة لهوا وال
سكنى ،يي اوٌ عاموة أيوه العلوأ ،مونهأ الشوعيي وومواد ومالوَ واألوداعوي والشوايعي وأصوحاب الورأح وأبوو ثوور ،واواٌ
الحكأ :لها النفقة ،وااٌ اب المنذر :ال أعلأ أوداً خالف يةالء إال الحكأ ،ولعل يحتج بأن نشووديا ال يسوقط مهريوا ،يكوذلَ
نفقتها".

=

أما الزوجوة التوي لوأ يوتأ الودخوٌ بهوا ،يتفورض لهوا النفقوة إن كانوت ممو توطوأ ،واَوترطوا لوذلَ بلوغهو ا
وبلوغ  ،فله ا أسقط بعض العلماء(:)1
 -7إذا بلغ بها المرض إلى الحد الذح ال ينتف بها دوجها بوج م الوجوه تسقط نفقتها.
 -7المحت ا ر غير القادر على االستمتا بزوجت م َدة المرض ،يال يُفرض علي نفقة دون مقابه(.)2
القول الثالث :وذيب الشايعية( )3إلى أن الزوجة تستحق النفقة بالتسليأ التا .
المطلب الثاني  :شروط وجوب النفقة.
يناك َروط لهذه النفقة ينيني عليها تقرير الحكأ يي أنواعها ،ييوجيونها على الزوـ أو ال يوجيونها علي :
 -1اليكسار ،والقدرة على اانفاق ،إن الحاٌ التي يمر الزوـ بهوا مو العسور أو اليسور تةخوذ بعوي االعتيوار
يي ا ية النفقة الزوجية ،والنفقة واجية علي ال يناد يي ذلَ أود .كما سيأتي تفصيه ذلَ.
 -7واجتها إليها ،على خالف يي تقديره الحاجة .
 -0أن م َروط استحقاق النفقة أن تسلأ المرأة نفسها لزوجها ،وتمكن م االستمتا ( )4على الوجو الوذح
َرع هللا تعالى ل بعقد النكا الذح استكمه أركان وَروط  ،واد اا العلماء بيح مسوألة وجووب النفقوة علوى
الزوجووة المري ووة بنووا ًء علووى موودى تووأثير مرضووها يووي بووذٌ التسووليأ لزوجهووا ،وموودى تعارض و م و وووق الووزوـ
باالستمتا بزوج  ،وذهـب العلماء في ذلك إلى م اهب:
 -1م هب الحنفية:
أ  -يرى مذيب الحنفيوة أن الزوجوة إذا ااموت بتسوليأ نفسوها لزوجهوا ثوأ مرضوت يوي بيتو يلهوا النفقو ة؛ ألن
التسليأ واصه ،وجعلوا المرض الذح أل َّأ بها أَي بحالها أثناء يترة الحيا،

ولنا ،أن النفقة إنما تجب يي مقابه تمكينها ،بدليه أنها ال تجب ايه تسليمها إليو  ،وإذا منعهوا النفقوة كوان لهوا منعو
التمكي  ،يإذا منعت التمكي كان ل منعها م النفقة ،كما ايوه الودخوٌ وتخوالف المهور؛ يإنو يجوب بمجورد العقود،
ولوووذلَ لوووو موووات أووووديما ايوووه الووودخوٌ وجوووب المهووور دون النفقوووة" .وانظووور( :القنووووجي ،الروضوووة،)85/9 ،
و(السرخسي ،الميسوط ،)751/8 ،و(الحنفي ،واَية اب عابدي  ،)818/3 ،و(القرطيي ،الكايي يي يق أيه
المدينة ،)889/2 ،و(النووح ،المجمو  ،)242/75 ،و(العيادح ،الجويرة النيرة.)54/2 ،
(( )1الحنفي ،االختيار لتعليه المختار.6/0 ،
(( )2الياترح ،العناية َر الهداية.)669/5 ،
(( )3الشيرادح ،المهذب ،)709/0 ،و(ال اعمران ،الييان ،)784/77( ،و(النووح ،المجمو .)706/79 ،
(( )4اب نجيأ ،اليحور الراتوق َور كنوز الودااتق ،)780/0 ،و(الكاسواني ،بودات الصونات  ،)79/0 ،و(خوالف ،أوكوا األووواٌ
الشخصية يي الشريعة ااسالمية ،ص.)741

إال أنهأ يصلوا يي المسألة على نحو ما جاء يي الهداية :وإن مرضت يي منزٌ الزوـ يلها النفقوة ،والقيواس وإن
كان ال نفقة لها إذا كان مرضا ً يمن م الجما لف وت االوتي اس لالستمتا  ،لك وج االستحسوان أن االوتيواس
ااتأ يإن يستأنسه ا ويمس ها وتحف ظ الييت ،والموان بعوارض ،يأَوي الحويا ،واعتوراض الموان ال يسوقط النفقوة
كالحيا ،وااٌ أبو يوسف :إذا سلمت نفسها إلي ثأ مرضت ،تجب النفقة لتحقق التسليأ ،ولو مرضوت ثوأ سولمت
نفسها ال تجب ،ألن التسليأ لأ يص (.)1
ب  -الذح يستشف م اوٌ الحنفية أنهأ أوجيوا النفقة على الزوجة إذا ولدت ،ألنها محيوسة لحوق دوجهوا،
يعلي أن يتكفه بدواتها وطعامها الذح يصل بدنها وتستعيا ب عم ا يقدت أثناء الوالدة.
 -2م هب المالكية والحنبلية:
أوجيت المالكية والحنيلية( )2نفقة القابلة على الزوـ ،وتى ولو نزٌ الولد م روأ أم ميتاً.
نفقة الزوجة الرتقاء( )3أو القرناء(:)4
أما إذا كانت الزوجة مري ة بمرض يحوٌ دون استمتا دوجها ،كأن تكون رتق اء أو ارناء ،يال نفقة لهوا
عند الحنفية(.)5
ويي األمراض التي تصيب المرأة م يذه الشاكلة ،كالقكرن أو الرتق ،أوجيت الشو ايعية والحنيليوة( )6النفقوة
على الزوـ وتى لو كانت دوجت تعاني م مرض كوالرتق أو القو رن أو غيريموا ،يقووٌ الخطيوب الشوربيني :ال
يسقط النفقة عذر يمن الجما عادة ،كم رض ورتق واورن ...وإن اارنوت تسوليأ الزوجوة ،ألعوذار بع وها يطورأ
ويووووووووووزوٌ وبع وووووووووو ها داتووووووووووأ ،ويووووووووووي معووووووووووذورة ييهووووووووووا ،واوووووووووود وصووووووووووه التسووووووووووليأ الممكوووووووووو (.)7

(( )1المرغينان ،الهداية يي َر بداية الميتودح ،)791-796/7( ،وانظور( :الزيلعوي ،تييوي الحقواتق ،)50/0 ،و(السومراندح،
تحفة الفقهاء ،)758 –759/7 ،و(خالف ،أوكا األوواٌ الشخصية يي الشريعة ااسالمية ،ص.)749
(( )2القرطيي ،الييان والتحصيه ،)066 -065/9 ،و(القرايي ،الذخيرة.)014/0 ،
كوق ،ال
( )3ال َر ْتقُ :الرتقاء التي انسد يرجها وتى ال يسوتطا جماعهوا .وال َرتَاق بالتحريوَ :مصودر اولوَ :امورأة كرتقوا ُء بيّنوة ال كرت ا
تاق ذلَ الموض منها .انظر( :الجويرح ،الصحا .)7094/0 ،
يستطا جماعُها الرو تا ا
( )4القرناء :القرناء م النساء التي يي يرجها مان يمن م سلوك الذكر يي  ،إما غدة غليظة ،أو لحمة مرتقة ،أو عظوأ ،يقواٌ
لذلَ كل القرن .انظر( :األديرح ،تهذيب اللغة( ،)99/8 ،األددح ،جمهرة اللغة.)180/7 ،
(( )5السرخسي ،الميسوط ،)787/5 ،و(الكاساني ،بدات الصنات  ،)74/0 ،و(اب مادة ،المحيط اليرياني ،577/0 ،و(الحليي،
مجم األنهر ،095/7 ،و(الحصكفي ،الدر المختار.)510/0 ،
(( )6الشووويرادح ،المهوووذب ،)709/0 ،و(الشووويرادح ،المهوووذب ،ص( ،)749الجوووويني ،نهايوووة المطلوووب يوووي درايوووة الموووذيب،
( ،)001/75النووووح ،المجمووو  ،)704/79 ،و(األنصووارح ،أسوونى المطالووب يووي َوور روض الطالووب( ،)000/0 ،اب و
ادامة ،المغني.)19/9 ،،
(( )7الشربيني ،مغني المحتاـ.)768/5 ،

المبحث الرابع :تقدير النفقة ومتى يبدأ سريانها
ويي مطليان -:
المطلب األول :تقدير النفقة
ايه الحدي ع معيار تقدير النفقة ،يإن يقهاء ااسال – على رأح جمهور أيوه العلو أ -أاوروا أن الشوار
لأ يقدر للنفقة على الزوجة مقداراً معيناً ،وإنما ألز ال زوـ باانف اق عليها بموا ييو كفايتهوا ،وبموا يحقوق مقصوود
العشرة بالمعروف المأمور يي َر هللا تعالى ،يعن د جمه ور العلو ماء أن نفقو ة الزوجو ة مرجعهو ا إلوى العو رف
ولي ست مقدرة بالشر  ،ويذا ما علي األمة علما وعمالً ،اديما وودي ا .واختلف الفقهواء يوي معيوار تقودير النفقوة،
ويظهر الخالف يي يذه المسألة جليا ً يي واٌ اختلف واٌ الزوجي  ،ووجب تقدير النفقة بأن كان الوزوـ موسوراً
ودوج معسرة ،أو كان الزوـ معسراً ودوج موسرة ،يكي ف يتأ تصريف المسألة؟ وعلى يذا اوالن:
القول األول :واٌ الزوـ يسراً وعسراً.
القول الثاني :تتن و بتن و واٌ الزوجي وعند تقدير النفقة يستوعب واٌ الزوـ والزوجة معا ً(.)1
أوالً :القائلون باعتبار حال الزوج يسراً وعسراً عند تقدير النفقة:
ع َّد القاتلون م الحنفية( )2والشايعية( )3والظايرية( )4بهذا الرأح أن نفقة الزوجة وي تقودر يجوب أن تكوون
يووي موودار ووواٌ الووزوـ االاتصووادية ومقدرت و الماليووة ،ال علووى ووواٌ الزوجووة أو مووا نشووأت علي و يووي بي و ت أيل و ها
واعتادت يي سالف األيا  ،بنا ًء على ذلَ يإن أصحاب يذا الرأح يلزموون الوزوـ إذا كوان معسوراً باانفواق علو ى
دوج بأدنى ما يكفيها م نفقتها بالمعروف ،وعلى المتوسط وداً يفوق ذلَ بالمعروف ،وعلى الموسور موا يفووق
ذلَ ويق ادرت وطاات بالمعروف.
واستداللهأ على ذلَ باآلتي:
 -7اوٌ هللا تعالى يي سورة الط الق ﴿ :اليُن اف وق ُذو كس كعة لم كس كع ات ا كو كم اُ اد كر كعلك وي ا ار وداُو ُ يك وليُن افو وق ام َّموا آتكواهُ َّ
هللاُ كال
هللاُ نك وفسًا إا َّال كما آتكايكا كسيكجو كع ُه َّ
يُ ككللفُ َّ
هللاُ بك وع كد ُعسور يُ وس ًرا﴾ [الطالق ]٧ :ويي وجة اوية لهأ ييما ذييوا إلي .
 -7بوأن المورأة لموا دوجوت نفسوها مو معسور اوود رضويت بنفقوة المعسوري  ،يوال تسوتوجب علو ى الووزوـ إال
بحسب وال  .ونسي اب عابدي والشايعية وينما االوا بتقدير النفقة ،أاروا ضمنا ً بأن النفقة عنود تقوديريا ال بود أن
تراعي واٌ الزوـ،
(( )1أوكا األوواٌ الشخصية يي الشريعة ااسالمية ،خالف ،ص.)777-777
(( )2الكاساني ،بدات الصنات .)70/0 ،
(( )3الماوردح ،الحاوح ،070/77 ،و(ال اعمراني ،الييان( ،)740/77 ،النووح ،المجمو .)754/79 ،
(( )4اب وز  ،المحلى.)99/74 ،

وذا صروت كتب الشايعية يعنديأ تكون النفقة للموسر يي باب الطعا -م الً -كه يو ُمو َّدي مو الطعوا  ،وعلو ى
المتوسوط مود ونصوف ،وعلوى المعسور مود واوود( ،)1ويوذا التقودير إنموا يوو مراعواة لحواٌ الوزوـ ،ويورض للنفقووة
بموجب إمكانات  ،وذلَ يي غير المسك وي روعي يي المسك عنديأ واٌ الزوجة.
ويتفق الظاهرية يي مذييهأ م يذا الرأح الفقهي ،يقد اودروا للنفقوة علوى الموسور مقوداراً ،وعلوى المعسور
مقداراً آخر ،وعلى متوسط الحاٌ م األدواـ نفقة بي يذه وتلَ ،يقول ابن حزم الظاهري( :وينفق الرجه على
امرأت م وي يعقد نكاوها ...عل ى ادر وال  ،يعلى الموسر خيز الحوارح واللحوأ وياكهوة الواوت علوى وسو ب
مق داره ،والمتوسط على ادر طاات  ،والمقه أي ا ً على وسب طاات ).
ثانياً :القائلون بالنظر إلى حال الزوجين معاً:
مقت ى القوٌ :أن يتأ النظر إلى واٌ الزوـ وواٌ الزوجوة يوي إعسواريما أو يسواريما ،أو يسوار أووديما
وإعسار الطرف اآلخر ،ويو الرأح المفتى ب عند الحنفية(- )2على الرغأ مما تأ ذكره سالفا ً ،-ويو المعتمود عنود
المالكية( )3والحنيلية(.4
وماٌ المالكية إلى يذا الرأح ،يهأ يعدون تقودير النفقوة الدموا ً بعود اعتيوار وواٌ الو زوـ ووواٌ الزوجوة ،بوه
توس بع هأ ليشمه واٌ اليلد والسعر؛ جاء يي كتب المالكية بيانوا ً لموذييهأ :المعتيور يوي النفقوة وواٌ الوزوجي ،
()5

وواٌ بل ديما ودمنها وسعريا

واد نقه اب ك ير ع مالَ اول يذا الرأح؛ يقاٌ :ذيب مالَ إلى أنها غير مقدرة بالشر  ،وأن ذلَ راج
إلى ما يقت ي واٌ الزوـ وواٌ الزوجة ،وأن ذلَ يختل ف بحسب اختالف األمكنة واألدمنة واألوواٌ ذلوَ إن
تنادعا – أح الزوـ والزوجة -يي ادر ذلَ وصفت بحالهما ،أح واٌ الزوجي يي يساريما وإعساريما ،ويسار
أوديما وإعسار اآلخر(.)6
أن م ا يج ب للمرأة علي م الردق والكسوة يو بالمعروف؛ ويو العرف الذح يعري النو اس يوي والهموا
نوعا ً وادراً وصفة ،وإن كان ذلَ يتنو بتنو والهما م اليس ار وااعس ار والزمان،
(( )1الشيرادح ،المهذب ،)754/0 ،و(النووح ،المجمو  ،)757/79 ،وال اعمرانوي ،الييوان ،)740/77 ،و(ابو خليوه ،التهوذيب
.)007/6
(( )2الشيخ نظا  ،وآخرون ،الفتاوى الهندية يي موذيب ااموا األعظوأ أبوي ونيفوة النعموان( ،)509–501/7 ،الكاسواني ،بودات
الصنات  ،)70/0 ،و(الحصكفي ،الدر المختار.)515/0 ،
(( )3اب رَد الحفيد ،بداية المجتهد ،)11/0 ،و(األصيحي ،المدونة.)060 -060/7 ،
(( )4اب ادامة ،المغني ،)707/8 ،و(المقدسي ،العودة َور العمودة ،ص ،)004و(المقدسوي ،الشور الكييور علوى موت المقنو ،
 ،)704/8و(الهداية على مذيب ااما أبي عيد هللا أومد ب محمد ب ونيه الشيياني ،ص.)080
(( )5اب المواق ،التاـ وااكليه لمختصر خليه.)500/5 ،
( )6ذكر ذلَ (اب رَد يي :بداية المجتهد .)11/0

كالشتاء والصيف والليه والنهار والمكان .والحجوة التوي اسوتدٌ بهوا أصوحاب يوذا الموذيب يوي اووٌ رسووٌ هللا
صلى هللا علي وآل وسلأ لهند امرأة أبي سفيان« :خ ي من مال زوجك ما يكفياك وولادب باـالمعرو »( )1يواعتير
رسوٌ هللا والها أي اً ،وأذن لها أن تأخذ ادر كفايتها بالمعروف يي وولديا.
وتلخيف الحنيلية يي يقههأ لهذه المسألة ما ذك ره الي هوتي يوي كتو اب كشو اف القنوا  ،ويو اواٌ :ويوي –
أح النفقة – مقدرة بالكفاية ،وتختلف باختالف و اٌ الزوجي  ،ييعتير ذلَ الحاكأ عند التناد  ،ييفرض للموسورة
تحوووت الموسووور مووو أريووو خيوووز اليلووود ودينووو وأدمووو الوووذح جووورت عوووادة أم الهوووا بأكلووو مووو األرد واللووو ي
وغيريم ا…وللمتوسطة م المتوسط والموسرة م المعسر والمعسرة م الموسر المتوسط م ذل َ عريا ً(.)2
يووي رأح م و اوواٌ بالمووذيب األوٌ -ويووو اعتيووار ووواٌ الووزوـ علووى وج و الخصوووص -يجووب علي و نفقووة
الموسري بالمعروف إذا كان موسراً ،وتلزم نفقة المعسري بالمعروف إذا كان معسراً.
أمووا يووي نظوور مو اوواٌ بالمووذيب ال وواني ،يهوو ملووز بووأداء نفقووة أدنووى مو نفقووة الموسوورات وأوسو مو نفقووة
المعسرات اوالً واوداً.
الترجيح:
عند التحقيق يي أاواٌ العلماء وما استندوا إلي  ،يإن الراج – ييما نورى– يوو القووٌ بوالرأح ال واني ،ويوو
تقدير النفقة بعد النظر يي واٌ الزوجي معواً ،وذلوَ ألن النظور يوي والهموا أولوى مو تقودير النفقوة باعتيوار وواٌ
أوديما دون اآلخر .واألخذ بالرأح ال اني أك ر وجاية م سابق ألن التقدير للنفقة باعتيار واٌ الوزوجي يكو ون
أارب لتحقيق العشرة بالمعروف ،التي جعلها هللا تعالى جامعا ً لحاٌ الزوجي علوى أاسو ط الوجووه وأعودلها ،وإذا
تويأ أود بالتعارض الذح اد ينشأ بي اوٌ هللا تعالى ﴿ :اليُن اف وق ُذو كس كعة لم كس كع ات ا﴾ [الطالق ]1:وبي ودي رسووٌ
هللا لهنوود دوـ أبووي سووفيان بووأن تأخووذ مووا يكفيهووا بووالمعروف ،يووإن الجووواب يووأتي واضووحا ً صووريحاً ،والجم و بووي
النصوص مقد على الترجي عند التعارض الظايرح ،ويي ذلَ يق وٌ الحنفية يي رديأ على مو اسوتدٌ باآليوة
الكريمة :نح نقوٌ بموجب يذه اآلية ،ي الزوـ المعسر يكلف باانفاق علوى دوجتو بقودر وسوع  ،واليوااي يكوون
دينا ً لها يي ذمت ييعطي دوج الموسرة ما يقدر علي نظراً لحال  ،وييقى وقها يي اسوتيفاء نفقوة الموسورات دينوا ً
يي ذمت .
اختال

العلماء في أصل التقدير للنفقة من عدمها.
اختلووف العلموواء أصووحاب المووذايب الفقهيووة األربعووة يووي مسووألة كووون النفقووة مقوودرة أو غ و ير مقوودرة ،وكووان

اختاليهأ يدور ووٌ رأيي :
( )1سيق تخريج .
(()2اليهوتي ،كش اف القنا  .)067–064/5 ،وانظور( :ابو اداموة ،المغنوي( ،)700/8 ،الفرغواني ،الهدايوة ،ص ،)080و(ابو
تيمية ،المحرر يي الفق على مذيب ااما أومد ب ونيه.)770/7 ،

الرأي األول :أن النفقة غير مقدرة بالشرع ،ألن المقصود م النفق ة الكفاي ة ،وذلَ مما تختلف ييو طيوا
الناس وأووالهأ ،ويختلف باختالف األواات أي

ا ً وم ثكأ؛ تأ يرضها على الزوـ ويق المعروف يي اليلد الذح

يقيأ يي الزوجان ،وإلى يذا الرأح ماٌ الحنفية( ،)1والمالكية( ،)2ورجح أصحاب أومد(.)3
الرأي الثاني ،فيقضي بتقدير النفقة للزوجة وي جعلوا للنفقة مقداراً معينا ً مودعا ً علو ى إمكانيو ة الو زوـ
واستطاعت المالية ،على موسر لزوجت كه يو مدان طعوا  ،ومعسور مود ،ومتوسوط مود ونصوف .ويوو موا ذيوب
إلي الشايعي(.)4
سبب الخال (:)5
وسيب ما ذيب إلي الجمهور م العلماء -عدا الشايعي -يو أن النص وص وردت دون تخصيف ،يلأ يرد
يي أح منها تقدير لقيمة النفقة ومقداريا ،يجعلوا العرف مناط تحقيق العدٌ ييها.
ثمرة الخال

في المسألة:

تظهوور ثموورة الخووالف يووي يووذه المسووألة يووي واووت ثيوووت النفقووة يووي ذمووة الووزوـ ،يعن و د الحنفي و ة والمالكيووة
والحنيلية ال ت يت النفقة يي ذمة الزوـ إال إذا وددت م خ الٌ تراض ي الزوجي عليهوا ،أو مو خوالٌ إصودار
القاضووي وكم واً ،يلووو ريعووت دوـ دعوووى نفقووة علووى دوجهووا تقوووٌ ييهووا إن دوجهووا لووأ ينفووق عليه و ا من و ذ سوونة،
واستكملت ااجراءات الق اتية التي تجعه الدعوى صحيحة ووكمت المحكم ة لهوا بصوحة الودعوى يإنهوا تحكوأ
لها بالنفقة م وي ري الدعوى ال م وي امتن ا الزوـ ع إعطاتها نفقتها(.)6
أما عند الشافعية :يإن ثيوت النفقة يي ذمة الزوـ يكون م وي امتناع ع إعطاته ا نفقتها ،ال م ووي
ري الدعوى ،ألن النفقة عنديأ مقدرة محددة(.)7

(( )1الكاساني ،بدات الصنات  ،)77/0 ،و(السمراندح ،تحفة الفقهاء.)764/7 ،
(( )2اب رَد الحفيد ،بداية المجتهد.)11/0 ،
(( )3الفرغاني ،الهداية ،ص  ،080الكايي .)707-707/0
(( )4المووواوردح ،الحووواوح ،)070/77 ،و(ال اعمرانوووي ،الييوووان ،)740 -740/77 ،و(النوووووح ،المجموووو ،)757 –754/79 ،
و(الشيرادح ،المهذب ،)754/0 ،و(القيرواني ،التهذيب.)007/6 ،
(( )5السرخسي ،الميسوط( ،)797/5 ،الكاساني ،بودات الصونات ( ،)70/0 ،ابو اداموة ،المغنوي ،700 -707/8 ،و(ابو موادة،
المحيط اليرياني.)579/0 ،
(( )6السرخسي ،الميسوط ،)790 –797/5 ،و(اب ادامة ،الكايي يي يق ااما أومد.)701/0 ،
(( )7ال اعمراني ،الييوان ،)784/77 ،و(النوووح ،المجموو  ،)709/79 ،و(السرخسوي ،الميسووط ،)790/5 ،و(الكاسواني ،بودات
الصنات .)75/0 ،

الترجيح :
للقوٌ األوٌ وجايت  ،وبخاصة يي يذا العصر ،ويو ما تقت ي الحكمة يوي سود واجو ة الزوجوة ،يوالراج
– وهللا أعلأ – ما ذيب إلي جمهوور الفقهواء مو جعوه النفقو ة غو ير مقودرة بمقودار معوي  ،لومال يحصوه ااضورار
بالزوـ أو بالزوجة ،وإنما جاء الش ر لري الحرـ ودي المشقة؛ كما يو معلو م الدي بال رورة.
كيف تقدر النفقة()1؟
على الزوـ أن يقو بنفس باانفاق على دوجت  ،ييح ر لها ما تحتاـ إلي م طعو ا وكسووة ،وأن يهيو
لها مسكنا ً التقاً ،ويكفيها األمور ال رورية لحياتهوا وموا تسوتقيأ بو معيشوتها ،يهوذا يوو األصوه يوي اانفواق علوى
الزوجة ،وتعرف ي ذه الطريق ة باالتمكي .
كما أن المعروف بي الناس أن الزوـ والزوجوة يعيشوون يوي كنوف األسورة ،مو أوالديوأ ،يهو أ يشوتركون
جميعا ً يي تنواوٌ الطعوا الموجوود يوي الييوت ،ويتشواركون يوي اايوادة مو مقتنيوات الييوت ،ويوذا يوو موا تقت وي
المعاَرة الزوجية بالمعروف وااوسان ،م غير يرض للنفقة بمقدار معي على الزوـ ،لك إذا ودث خلوه موا
يوي طريقوة إيصواٌ النفقوة إلوى الزوجوة ،أو علموت الزوجووة مو دوجهوا تقصويراً يوي توويير متطلياتهوا مو ادرتو
عليها ،يإن الحدي يتوج إلى اعتيار النفق ة بالفرض ،والنفقة المفروضة تكون بإودى ياتي الطريقتي :
األولى :التقدير الرضائي(:)2
ويو أن يتراضى م ل النفقة (الزوجة) وم علي النفقة (الوزوـ) علو ى مقو دار معوي مو النفقوة نقووداً أو
أعيانا ً ويي ما تسمى ل دى الفقه اء (بطريق ة التمليَ).يذه الطريقة إنما تكون يي واٌ تقصير الوزوـ يوي اانفواق
على دوج  ،يتتوج إلي الزوجة بطلب نفقتها ،يوإن أدايوا إليهوا بحسوب موا تسوتحق يقود برتوت ذمتو مو النفقوة،
وإن ريا ،تتوج الزوجة إلى المحكمة لتري األمر إلى القاضي وتى يفرض لها نفق ة عل ى دوجها ،على وج
تكووون يي و مالكووة لقوودر النفقووة ،ويووي التووي تتووولى اانفوواق علووى نفس و ها منهووا .وإذا نظوور القاضووي يووي دعوايووا،
واستطاعت يي تأكيد أاوالها بمصاداة الزوـ على ما يي الدعوى ،أو ايا بينة تساند دعوايا ،يإن القاضي يحكأ
لها بالنفقة على دوجها بجمي أنواعها.
يقول ابن نجيم :إذا يرض القاضي النفقة ،يالزوـ يو الذح يلي اانفواق ،إال إذا ظهور عنود القاضوي مطلُو ،

(( )1السرخسووي ،الميسوووط ،)797 –797/5 ،و(الكاسوواني ،بوودات الصوونات  ،)70 -70/0 ،و(ال اعمرانووي ،الييووان 745/77 ،ومووا
بعوديا) ،و(ابو اداموة ،الكووايي يوي يقو اامووا أومود ،)700-707/0 ،و((خووالف ،أوكوا األوووواٌ الشخصوية يووي الشووريعة
ااسالمية ،ص777
(( )2اب موادة ،المحويط اليريواني( 579/0 ،الكاسواني ،بودات الصونات ( 71 -76/0 ،ابو اداموة ،الكوايي يوي يقو ااموا أومود،
( ، 700/0اب ادامة ،المغني( 707/8 ،خالف ،أوكا األوواٌ الشخصية يي الشريعة ااسالمية ،ص.)776

يحينمذ ؛ يفرض النفقة ويأمره ليعطيها لتنفق على نفسها نظراً له ا ،يإن لأ يعوط ويسو ؛ وال تسوقط عنو النفقوة(،)1
والنفقة إذا اُدرت ،وتأ تمليكها للزوجوة ،يهوذا لحقلهوا ،أموا إذا ريعوت الزوجوة دعو وى بتملوَ النفقوة ودوجهوا ينفوق
عليها بالمعروف ،وال ييخه عليها بنفقتها ،يال نفقة لها.
يذا ما يسمى االعتيار المينوي علوى العودٌ ،وأموا الرجوه إذا كوان ينفوق علوى امرأتو بوالمعروف كموا جورت
عادة م ل لم لها ،يهذا يكفي ،وال يحتاـ إلى تقدير الحاكأ ،ولو طليت المرأة أن يفرض لها نفقوة يسولمها إليهوا مو
العلأ بأن ينفق عليها ب المعروف.
والصحيح يي يذه الصورة أن ال يفرض لها نفقة ،وال يجب تمليكها ذلَ كما تقد  ،يوإن يوذا يوو الوذح يودٌ
علي الكتاب والسنة واالعتيار الميني على العدٌ.
()2

الثانية :التقدير القضائي

ويو أن يقدر القاضي النفقة ويحكأ لها نقوداً أو أعيانا .يذه الحالة تكون عند ري األمر إلى القاضي ،وي
تطلب الزوجة نفقة لها على دوجها ،وال يوتأ التراضوي بوي الوزوجي علوى مقودار معوي للنفقوة ،يفوي يوذه الحالوة
يقو الح اكأ بفرض مقد ار للنفقة على الزوـ يلزمها بالمعروف ،يتقدير الحاكأ النفقة والكسوة يكون عند التنواد
ييها ،كما يقدر مهر الم ه إذا تنادعا ييو  ،وكموا يقودر مقودار الووطء إذا ادعوت المورأة أنو ي و ريا ،يوإن الحقووق
التي ال يعلوأ مقوداريا إال بوالمعروف متوى تنواد ييهوا الخصومان اودريا ولوي األمور ،وعلوى القاضوي ايوه يورض
النفقة لها أن يراعي مجموعة م االعتيارات ،كأسعار الق وت والكسووة يوي اليلود ،يوال يحكوأ إال عو درايوة تاموة
بما يقدره ،يال يحكأ بالنفقة جزاي اً ،أو اياسا ً على والة أخورى دون التمحويف والتودايق يوي كوه والوة بموا يصول
لها ،ويي ذل َ العدٌ كه العدٌ.
إن القرار الق اتي الصادر بإلزا الزوـ بنفقة دوج ال يحمه على مدة معينة ،به يو ملوز للوزوـ موا دا
النكا ااتما؛ يم الً لو ادر القاضي نفق ة بمقدار معي على َخف ،ويرضها علي َهرية أو سنوية ،يال ينق وي
يذا الحكأ بانتهاء الشهر أو السنة ،به ييقى ساريا ً ما بقي الزواـ ااتما ً بي الزوجي .
وإذا ودث بعد ذلَ غالء يي األسعار أو رخف ي ر بقدر النفقة الممنووة للزوج ة ،يتأ تعوديه النفقوة بعود
ذلَ ويق القانون الذح أجاد التعديه يي مقدار النفق ة لوج ود الحاجة إلي .

(( )1اب نجيأ ،اليحر الراتق َر كنز الدااتق.)789/0 ،
(( )2اب و مووادة ،المحوويط اليريوواني ،)579/0 ،و(الكاسوواني ،بوودات الصوونات ( ،)71 -76/0 ،الشوويخ نظووا  ،وآخوورون ،الفت واوى
الهنديووة ،)501/7 ،و(محموود األسوويوطي ،جووواير العقووود ،)717/7 ،و(خووالف ،أوكووا األوووواٌ الشخصووية يووي الشووريعة
ااسالمية ،ص.)771 – 776
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المطلب الثاني :متى يبدأ سريان النفقة

وإن كان األصه يي يذه المسألة يو أن يفرض الق اء للزوجة نفقتها على دوجهوا مو اليوو الوذح منعهوا
ييو النفقووة ،ولووو امتوود إلووى سوونوات ،يكووه مووا وجووب يووي ذمووة الووزوـ وجووب عليو أداؤه ،ويووذا يووو "الحكووأ ديانووة".
وي رض النفقة اانونا ً يكون م وي مطالية الزوجة لزوجها بودي النفقوة ،يوإذا اسوتكملت إجوراءات ريو الودعوى
نظر القاضي ييها وألوز الوزوـ بودي النفقوة إن منعهوا عو دوجو  ،ويقودريا القاضوي مو يوو ريو الطلوب ،ولو
تعيي أيا أو أسابي أو أح مدة يرايا القاضي لفرض النفقة على الزوـ سلفا ً.
وجدير بال كر هنا ،أن يي واالت الوياق بي الزوجي ترضى الزوجة بم ا يقس م له ا دوجها مو النفقوة،
يهي مطالية بالصير على وال عند العسر كما يسريا وال عند الغنى ،ولك ييقى وقها يي مطاليتو بنفقوة تكفيهوا
و
كورت سوابقا ً إذا أجحوف الوزوـ بحقهوا ولوأ يوةد إليهوا نفقتهوا التوي تسوتحقها ،يوذا ال
مةونتها يي أنوا النفقة التوي ُذ
يتنايى م ودي يند الذح سم لها بموجي رسوٌ هللا صولى هللا عليو وآلو وسولأ بوأن تأخوذ مو مواٌ دوجهوا موا
يكفيها وتى م دون علم  ،يم وق الم رأة أن تن اٌ كفايتها م النفقة ،ويو أولوى مو ريو األمور إلوى الق واء،
يإن استطاعت الزوجة أن تأخوذ مو مواٌ دوجهوا بوالمعروف ودون إسوراف وتيوذير يقود نالوت وقهوا ،ويوو أخوف
ضرراً م ري األمر إلى الق اء لما اد يعقب ذلَ م تشاو وبغ اء بسيب اانفاق رغأ أنف الزوـ ،وما يي
ذلَ م تدخه يي َةون األسرة.
غير أن وق مطالية الزوجة بنفقتها ال يحجي واٌ الزوـ ،يإن كان الزوـ موس راً وض عليهوا بالنفقوة أو
لأ يعطها م النفقة ما يكفيها وأوالديوا جواد لهوا أن تريو أمريو ا إلوى القاضوي ليفورض لهوا وقهوا ويلوز دوجهوا
بأداء ما علي تجايها ،ولو سليت الم رأة وق ري الدعوى أما المحاكأ لعاَت يي ضنَ ومشقة ويالك محودق،
يإذا طليت الفرض م القاضي يإن يق و علي مق دار الكفاية ،بالدرايأ أو الدنانير ،ويفرض علي ذلَ.
وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة أخذ العرف الساتد بعي االعتيار ،يمو أن النفقو ة تجو ب علوى الوزوـ مو
وي العقد يإن العرف الساتد يي بلد ما أو دمان ما ل وظ م التأمه والتدبر ،يإذا كان أيه بلد معوي ال ينفقوون
على الزوجة إال وي انتقالها إلى بيت الزوـ يإن يذا األمر يتأ م خالٌ تفايأ الفريقي وتراضيهما عو األمور،
يإذا تراضيا يال مان م العمه بالعرف الساتد ،والشاعر يقوٌ:
كو والعُرو فُ ياي ال َّشرو ا لك ُ ا وعتايكا ُر  ...لا كذا كعلك وي ا وال ُح وك ُأ اك ود يُدكا ُر
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(( )1السرخسووي ،الميسوووط ،)790 – 797/5 ،و(اب و ادامووة ،الكووايي يووي يق و اامووا أوموود ،)701/0 ،و(ال اعمرانووي ،الييووان،
 ،)784/77و(النووح ،المجمو  ،)709/79 ،والسرخسي ،الميسوط ،)790/5 ،و(الكاساني ،بدات الصنات .)75/0 ،
(( )2الحصكفي ،الدر المختار.)701/0 ،

رأي القانون(:)1
يي المادة السيعي م موواد اوانون األووواٌ الشخصوية يتيوي للقوارأ أن النفقوة التوي يوي مو ووق الزوجوة
تسقط لعد مطاليتها م تاريخ منع النفق ة عن ها ،وتسقط نفقة المدة التي سيقت التراضي أو الطلب م القاضي.

الفصل الثاني:
أنواع الدواء للزوجة ،وحكم نفقة الدواء للزوجة ورأي القانون اليمني
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :أنواع دواء الزوجة ،وحكم نفقة الزوجة المريضة .
ويي ثالثة مطالب -:
المطلب األول :أنواع دواء المرأة اعتباراً بالغاية وحكم كل نوع
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نفقة دواء الزوجة ذاتها على أنوا خمسة بالنظر إلى الغاية م دواءيا ولكه نو وكم  ،ويي كاآلتي:
 -7نفقة الدواء الوااتي للزوجة ،ويي موا تحتاجو مموا ينفوق علوى نظايتهوا ،أو سوالمة جنينهوا ،أو تحصوينها
م األمراض ونحو ذلَ ،ويي واجية على الزوـ .
 -7نفقة والدة الزوجة وتيعاتها م تغذية خاصة بها ونحويا ،ويذه وجوبها على الزوـ يو الراج يي .
 -0نفقة دواء مرض الزوجة إذا ابتليت ب  ،والنظر الفقهوي المعاصور متوجو يوي الجملوة إلوى إيجابهوا علوى
الزوـ يي ظه المعطيات الطيية المعاصرة على تفصيه سيأتي بيان .
 -0نفقة دواء عقأ الزوجة باعتيار العقأ ليس مرضا مةلما ،إذا طليتها الزوجة وأمك الدواء ،يالوذح يظهور
الوجوب على الزوـ؛ تحقيقا لمقصد الشار يي اانجاب وك رت .
 -5نفقة التأمي الصحي على الزوجة ييها َمولية غاليا ألنوا دواء الزوجة المتقدموة ،ويوق نهوج معاصور
محمود ،يمتى كان يو األنف واألصل يي دواءيا لهما بال محظور َرعي يي يإن القوٌ بالوجوب علوى الوزوـ
يو األظهر يي يذا.

( )1اانون األوواٌ الشخصية.
(( )2السنيدح ،د .يهد ،نفق دواء الزوجة ،العدد السادس عشر ،جمادى اآلخرة/رم ان 7000ي .) 7470/

يذه يي أبعاد الموضو وعناصره األساسية.

المطلب الثاني :حكم نفقة الزوجة المريضة التي منعها المرض من النُّقلة مع الزوج .
وفيه فرعان:
األول :نفقة الزوجة التي أصابها المرض قبل الزفا :
للفقهاء يي وكأ نفقة الزوجة المري ة التي منعها المرض م النُّقلة م الزوـ ايه الزياف ثالثة مذايب:
الم هب األول :إذا من المرض الزوجةك م النُّقلة م الزوـ ايه الزياف لأ ت اكج ب له ا علي النفقةُ؛ ويذا ما
ذيب إلي بعا الحنفي اة( ،)1والمالكي اة( ،)2والحنابل اة( .)3وذلك استدالالً باآلتي(:)4
نفسها للزوـ وقيقةً أو وكماً ،ولأ يتحقق ذل َ يل أ تجب.
 -7أن النفقةك تجب للزوجة مقاب كه
تسليأ ا
ا
 -7أن النفقةك مقابه التمكي  ،يإذا ع اد لأ تكستح َّ
ق ما يي مقابل .
 -0أن تكع ُّذر االستمتا جاء لمعنى م جهة الزوجة.
الم هب الثاني :إذا من المرض الزوجةك م النُّقلة م دوجها ايه الزي اف لك أ تس قُط نفقتُها ،ويذا ما ذيوب
إلي الحنفيةُ( )5يي ظاير الرواية ،والشايعيةُ( )6وذلَ استدالالً باآلتي(:)7
االنتقاٌ م دوجها يهي معذورة ب .
 -7أن المرض يو ما وا كٌ بينها وبي
ا
 -7أن عد النُّقلة لأ يك بتقصير م جهة الزوجة .
 -0رجاء برتاها م المرض.
الم هب الثالث :ال تجب النفقةُ للزوج اة المري ة ،إال إذا انتقلت إلوى بيوت الوزوـ برضو اه ،وإال يلو رديوا،
ويذا ما ذيب إلي أبو يوسفك م الحنفية( .)8وذلك استدالالً باآلتي:
(( )1الكاساني ،بدات الصونات ( ،)78/0 ،ابو نجويأ ،اليحور الراتوق َور كنوز الودااتق ،)781/0 ،والحصوكفي ،الودر المختوار،
.)515/0
(( )2الدميرح ،الشامه يي يق ااما مالَ ،)081/7 ،و(الجذامي ،عقد الجواير ال مينة يي مذيب عالأ المدينة.)640/7 ،
(( )3المرداوح ،اانصاف يي معرية الراج م الخالف على مذيب ااما أومد ب ونيه.)794/8 ،
(()4الكاساني ،بدات الصنات  ،)78/0 ،و(الحصكفي ،الدر المختار.)515/0 ،
(( )5الكاساني ،بدات الصنات  ،)78/0 ،و(الحصكفي ،الدر المختار.)515/0 ،
(( )6الغزالي ،الوسيط.)775/6 ،
(( )7الغزالي ،الوسيط ،)775/6 ،و(الحصكفي ،الدر المختار.)515/0 ،
(( )8الكاسوواني ،بوودات الصوونات  ،)78/0 ،و(الحليووي ،مجمو األنهوور( ،)084 -098/7 ،خووالف ،أوكووا األوووواٌ الشخصووية يووي
الشريعة ااسالمية ،ص.)748 –741

 -7عد تحقّق التمكي الموجب للنفقة؛ لوجود المان  ،ويو انشغا ٌُ المحهل بالمرض.
 -7عد صح اة التَّسليأ م جهة الزوجة.
الترجي :
يترج لي سقوطُ نفق اة المري ة غير القادرة على االنتقاٌ م الزوـ لما يلي:
 -7أن النفقةك مقابه التمكي م االستمتا  ،يإذا عد لأ تستح َّ
ق ما يي مقابل .
ت م جهة الزوـ.
 -7أن التقصير لأ يأ ا
 -0عد التسليأ أصالً ال وقيقةً وال وكما ً م جه اة الزوجة؛ لذلَ لأ تستح َّ
ق النفقة.
الفرع الثاني :نفقة الزوجة التي أصابها المرض بعد الزفا :
اختلف الفقهاء في نفقة الزوجة التي أصابها المرض بعد الزفا :
سقوط نفق اة الزوجة إذا أصابها بالء يمنو الجموا مو مورض ونحو وه كوالرتق والقكورن
الم هب األول :عد
ا
بعد الزياف ،ويذا ما ذيب إلي جمهور الفقها اء م الحنفي اة ( )1والمالكي اة ( )2والشايعية ( )3والحنابل اة(.)4
األدلة:
ب النفق اة للزوج اة المري اة بعد الزياف بما يلي-:
استد ٌَّ الجمهور على وجو ا
 -7أن االستمتا بها غير منعد بالكلية ،يهي إن لأ تصل للوطء تصل لمقدمات .
 -7وصو ٌُ التسليأ المم لك م االستمتا .
 -0يمك االنتفا بها م بعا الوجوه كحفظ الييت والمتا ومةانس اة الزوـ.
 -0أن ما أصاب الزوجةك م مرض أو بالء يمن الجما لأ يك بتقصير م جهته ا وإنموا يوو ابوتالء مو
هللا .
الزواـ ووقواك مينيوة علوى الديموموة ،و مورض الزوجو اة أمور عوارض يرجوى لهوا منو اليورء
 -0أن أوكا
ا
كالحيا والنفاس ،يال يسقطُ ما يو داتأ بما يو عارض اوتراما ً لل اعشرة..
غاليا ً.
ا
و
الوط اء ضرراً عليها.
 -74أن الزوجةك معذورة يي االمتنا ؛ ألن يي تمكينها للزوـ م
(( )1السرخسي ،الميسوط.)787/5 ،
(( )2الكاساني ،بدات الصنات .)74/0 ،
(( )3ال اعمراني ،الييان( ،)780/77 ،النووح ،المجمو .)704/79 ،
(( )4اب ادامة ،المغني.)795/8 ،

 -77أنها معذورة بالمرض يي االمتنا ع الزوـ بخالف الناَز.
بحرمان المرأة م النفقة بسيب عارض يمن الجما يجعلها يي اكلكق داتأ.
 -70أن القو كٌ
ا
صه يقهاء الحنفي اة( )1يي يذه المسألة على النحو التالي:
ي ك
إذا انتقلت المرأةُ م بيت دوجها لييت أبيها للتمريا يإما أن يطاليها الزوـ بالعودة ،أو ال.
أوالً :إذا الأ يطاليها الزوـ بالعودة لأ تسقط نفقتها ،واستدلوا على ذلك بما يلي :
 -7أن ذيابها إلى بيت أبيها ال يعد نُشوداً.
 -7عد امتنا الزوج اة ع العودة عند الطلب.
ثانياً :إذا طالبها الزوج بالعودة :
يإما أن تكون غير اادرة على العودة ،ولو محمولة على آلة ،أو اادرة.
 -7إن كانت غير اادرة على العودة ال تسقطُ نفقتُها ع الزوـ ،واستدلوا على ذلو َ بوأن عود اودر اتها علوى
إجاب اة طلب الزوـ بالعودة ال يعد نُ ُشوداً؛ ألنها معذورة يي ذلَ بس يب المرض.
 -7وأما إن كانت اادرةً على العودة ،يامتنعت منها يإما أن يكون امتناعها بحق أو بغير وق.
أ .االمتنا ع العودة بحق :كاالمتنا لقيا المهر المعجه ،يوال تسوقط نفقتهوا؛ واسوتدلوا علوى ذلوَ بعموو
أدل اة وق الزوج اة يي االمتنا ع ا الزوـ لقيا المهر المعجه.
ب .إذا امتنعت ع العودة م القدرة بغير وق :سقطت نفقتها واستدلوا على ذل َ ،بأن امتناعها ع العودة
إلى بيت الزوـ م القدرة عليها ،دون ميرر َرعي يعد نشوداً.
مذيب الشايعية يي المسألة(:)2
ذيب الشايعية إلى أن الزوـ ملز بنفقة دوج  ،سوواء مرضوت عنوده أو جاءتو مري و ة ايوه تسوليأ نفسوها
إلي  ،يقوٌ الدكتور عيد الكريأ ديدان معلالً ما ذييوا إلي إن وجد التمكي منها الستمتا الوزوـ بهوا ،وموا تعوذر
علي م يذا االستمتا يه و بسيب ال تنسب يي إلى التفريط ،ويمك التمت بها م بعا الوجوه.
المطلب ال ال  :وكأ نفقة الزوجة المري ة إذا دعت الزوـ للدخوٌ بها

(( )1الحصكفي ،الودر المختوار( ،)515/0 ،ابو عابودي  ،واَوية ابو عابودي  ،)515/0 ،و(العيوادح ،الجوويرة النيورة)96/7 ،
(الحليي ،مجم األنهر.)098/7 ،
(( )2ال اعمراني ،الييان ،)780/77 ،و(النووح ،المجمو .)704/79 ،

اختلف الفقهاء في ه ه المسألة على ثالثة م اهب:
الم هب األول :إذا دعت الزوجةُ المري ةُ دوجها للدخوٌ وجيت علي نفقتها ،و يذا م ا ذيب إلي الحنفيوةُ
ييما علي الفتوى( )1والشايعية( ،)2والحنابلة(.)3
األدلة:
استد ٌَّ الجمهور على وجوب النفقة للزوجة المري ة بدعوتها الزوـ للدخوٌ بما يلي(:)4
كعذر و
 -7وجود التمكي ا م االستمتا م بعا الوجوه ،يإنها وإن ت َّ
بغيور
وطةُيوا لوأ يتعو ذر االسوتمتا بهوا
ا
و
وطء ،كما يي الحاتا والنُفكساء ،والصاتمة صو رم ان.
الزوـ لل دخوٌ ،وا د ت أ ذلَ.
 -7أن النفقة تجب بالعقد م عد االمتنا م التسليأ ،أو دعو اة
ا
 -0عد التقصير م جهة الزوجة يي و ل
ق الزوـ.
 -0أن المرض غاليا ً ما ييرأ من  ،يهو متوا الزواٌ.
ب النفقة للزوجة بدعوتها ال زوـ لل دخوٌ ،إال إذا انتقل ت برضاه ،ويو ما ذيوب
الم هب الثاني :عد وجو ا
إلي أبو يوسف م الحنفية يي اوٌ مرجو (.)5
األدلة:
ب النفقة للمري ة بدعوتها الزوـ للودخوٌ إال إذا انتقلوت إليو برضواه بموا
استد ٌَّ أبو يوسفك على عد وجو ا
يلي(:)6
 -7عد تحقّق التمكي الموجب للنفقة؛ لوجود المان ويو انشغا ٌُ المحهل بالمرض.
 -7عد صح اة التسليأ م جه اة الزوجة.

(( )1الكاساني ،بدات الصنات  ،)78/0 ،و(الحليي ،مجم األنهر.)084-098/7 ،
(( )2الشووايعي ،األ  ،)81- 86/5و(الموواوردح ،الحوواوح 001/77 ،ومووا بعووديا) ،و(الرويوواني ،بحوور المووذيب 058/77 ،ومووا
بعديا).
(( )3اب ادامة ،المغني ،)779/9 ،و(اب تيمية ،المحرر يي الفق  ،)775/7 ،و(الحنيليَ ،ر الزركشي.)79/6 ،
(( )4اب ادامة ،المغني ،)779/9 ،و(الروياني ،بحر المذيب 058/77 ،وما بعديا).
(( )5الكاساني ،بدات الصنات  ،)78/0 ،و(الحليي ،مجم األنهر( ،)084 -098/7 ،العيادح ،الجويرة النيرة.) 96/7 ،
(( )6الكاساني ،بدات الصنات  ،)78/0 ،و(الحليي ،مجم األنهر.)084 -098/7 ،

الم هب الثالث :واد يصه يي المالكيةُ كما يلي(:)1
عد وجوب النفقة لها بدعوتها الزوـ للدخوٌ ،إذا بلوغ بهو ا المو رض وو د ااَو راف علوى المووت ،أموا إذا
كان المرض َديدا ولك لكأ ييلُغ ود ااَراف على الموت ،ففيه رأيان:
األول :وجوب النفقة لها بدعوتها الزوـ للدخوٌ.
الثاني :ال تجب لها علي النفقة.
األدلة:
ب النفقة للمري ة المشرية على الموت ب دعوتها ال زوـ للدخوٌ بما يلي(:)2
استدٌ المالكيةُ على عد وجو ا
 -7أن الزوجةك الت ي ال يمكو

مرضوها أَويهت الزوجوةك الصوغيرة يوي عود إطااوة
االنتفوا بهوا بسويب َودة
ا

و
الوطء ،يال تجب لها النفقة وكأ نفقة الزوجة م تعذر االستمتا بها.
 -7أن دعوةك الزوج اة للزوـ بالدخوٌ لغو؛ ألن الدخو كٌ بها وعدم واود ،يه ي ي ي وك أ الميتة.
 -0أن النفقة تجب يي مقابه التمكي م االستمتا  ،ولأ يوجد لعد ادرة الو زوـ علو ى االسوتمتا بهوا ،يوال
تجب.
وأما إن كان مرضها خفيفا ً يتجب لها علي النفقةُ بدعوتها الزوـ للدخوٌ استدالالً باآلتي:
 -7أن المرض الخفيفك غير مان م االستمتا الذح تجب يي مقابل النفقة.
 -7أن أوكا الزواـ ووقوا مينية على الديمومة ،والمرض عارض كالحيا والنلفاس.
 -0ال يسقطُ ما يو داتأ بما يو عارض اوتراما ً لل اعشرة.
 -0أن المرض يرجى اليرء من .
التقصير م جانب الزوجة.
 -5عد
ا
 -6أنها تخد الزوـ وتُ وةنس .
الترجي :
يترج لي وجوب النفقة للزوج اة المري ة بدعوتها الزوـ للدخوٌ ،وذلَ لما يلي:
 -7وجود التمكي م االستمتا بها م بعا الوجوه ،كالحاتا والنفساء.
(( )1القرايوووي ،الوووذخيرة ،)065/0 ،و(ابووو الموووواق ،التووواـ وااكليوووه ،)507/5 ،و(الدسوووواي ،واَوووية الدسوووواي،)549/7 ،
و(الخرَيَ ،ر مختصر خليه.)790/0 ،
(( )2القرايي ،الذخيرة ،)065/0 ،و(الخرَيَ ،ر مختصر خليه.)790/0 ،

 -7أن المرض يرجى اليرء من  ،ويو غير داتأ غاليا ً.
هللا عليها.
 -0عد التقصير م جانب الزوجة؛ ألن المرض اكدر ا
الزوـ للدخوٌ ،واد ت أ ذلَ.
 -0أن النفقةك تجب بالعقد م عد االمتنا ع التسليأ ،أو دعو اة
ا

المبحث الثاني :حكم نفقة الدواء للزوجة
نفقة دواء الزوجة مسألة ليس ييها نصووص خاصوة ،وإنموا يوي مسوألة اجتهاديوة وللعورف ييهوا اعتيوار مو
اَتراطهأ بعد المحظور الشرعي يي ذات الدواء ،وللعلماء يي وجوب الدواء للزوجة اوالن:
القول األول :عدم وجوب الدواء(:)1
صو كريكا جمهووور
بعوود اتفوواق الفقهوواء علووى وجوووب النفقووة علووى الووزوـ اختلفوووا يووي أنوووا النفقووة الزوجيووة ،ي كح ك
الفقهوواء موو الحنفيووة( )2والمالكيووة( )3والشووايعية( )4والحنيليووة( )5والظايريووة( )6أن علووى الووزوـ النفقووة يووي الطعووا
والشوراب والكسوووة والسووك والخوواد علوى تفصوويه بيوونهأ يووي َووروط وجوبهوا( ،)7وال يجووب عليو أجووور التووداوح
للمرأة المري ة م أجرة طييب وواجأ( )8وياصد( )9وثم دواء ،وإنما تكوون النفقوة يوي مالهوا إن كوان لهوا مواٌ،
(( )1الشووايعي ،األ  ،)001/9و(العيووادح ،الجووويرة النيوورة ،)90/7 ،و(الشوويرادح ،المهووذب ،)757/0 ،وال اعمرانووي ،الييووان،
( ،)749/77القانَّوجي ،الروضة ،)54/8 ،و(النووح ،المنهاـ ص( ،) 095الشيرادح ،المهذب ،ص ،)741و(اب اداموة،
المغني( ،)700/8 ،ابو اداموة ،الكوايي يوي يقو ااموا أومود ،)700/0 ،و(الحصوكفي ،الودر المختوار ،)515/0 ،و(الشويخ
نظا  ،وآخرون ،الفتاوى الهندية ،)508/7 ،و(اب المواق ،التاـ وااكليه ،لمختصور خليوه ،)505/5 ،و(الخرَويَ ،ور
مختصر خليه ،)791/0 ،و(اب الريعة ،كفاية النيي  ،)710/75 ،و(اب عابدي  ،واَية اب عابدي  ،)515/0 ،و(األَقر،
أوكا الزواـ ،ص.)797–794
(( )2العيووادح ،الجووويرة النيوورة ،)90 – 90/7 ،و(اب و نجوويأ ،اليحوور الراتووق َوور كنووز الوودااتق ،)787/0 ،و(الشوويخ نظووا ،
وآخرون ،الفتاوى الهندية.)508/7 ،
(( )3اب وز  ،المحلى .)100/9
(( )4الشيرادح ،المهذب ،ص ،)741و(الشيرادح ،المهوذب ،)757 -757/0 ،و(الرايعوي ،العزيوز َور الووجيز 5/74 ،وموا
بعديا).
(( )5اب ادامة ،المغني ،)700/8 ،و(اب ادامة ،الكايي يي يق ااموا أومود ،)700/0 ،و(ابو مفلو  ،الميود يوي َور المقنو
 ،707/1وما بعديا).
(( )6العيادح ،الجويرة النيرة( ،)90 – 90/7 ،الشيخ نظا  ،وآخرون ،الفتاوى الهندية.)508/7 ،
(( )7الماوردح ،الحاوح  079/77وما بعديا) ،و(النووح ،المجمو  758/79 ،وما بعديا) ،والسرخسي ،الميسوط،)797/5 ،
(الحصني ،كفاية األخيار ،)715/7 ،و(الدردير ،الشر الصغير( ،)100/7 ،اب ادامة ،المغني.)700/8 ،
( )8الحجام :م وجأ يحجأ يهو واجأ ،والحجا م اوتراف الحجامة ،ويي مف الد أو القي مو الجور  .انظور( :العجوي،
وانييي ،معجأ لغة الفقهاء ص.)715

( )9الفصااد :بفووت الفوواء مصودر يصوودَ ،ووق الوريوود وإخووراـ َ ويء مو دمو بقصوود التووداوح ،والفاصوود مو يقووو بووذلَ .انظوور= :

وإن لأ يك لها ماٌ وجيت النفقة على م تلزم نفقتها -كاالب واألب وم يرثها مو أااربهوا ،-وكوذا لوأ يودخلوا
يي نفقة الزوـ الواجية ثم الطيب والحناء والخ اب ونحوه؛ ألن ذلَ م الزينة يال يجب علي  ،كشراء الحلوي
إال أن يريد منها التزي ب -؛ ألن يو المريد لذلَ ،أو اط راتحة كريهة منهوا ،أح يلزمو موا يُو كرا ُد لقطو راتحوةكريهة منها؛ إال أنهأ نصُّ وا على َمولها عددًا م ااجراءات الطيية الوااتية للحفاظ على بدن الزوجوة وصوحتها
وواايتها على وج مستمر مما اد يةذيها أو ي ريا أو يسويب لهوا التعوب وااجهواد؛ ويو أوجيووا خودمتها ونفقوة
م يةنسها عند الحاجة إلى ذلَ ،وكذلَ تويير أدوات التنظيف والطهارة الالدمة ليدن الزوجة والمسك .
ومما يجب على الزوـ "مةونة نظايتها م الدي لرأسها والسودر والصوابون وثمو موا اء َورب ووضووء
وغسه ثياب وكذا المشوط وأجورة القيموة ونحووه وتييويا الدسوت واوت
وغسه م ويا ونفاس وجنابة ونجاسة
ا
الحاجووة إلي و ؛ ألن ذلووَ يُو كرا ُد للتنظيووف؛ كتنظيووف الوودار المووةجرة .وال يجووب علي و -أح الووزوـ  -األدويووة وأجوورة
الطييب والحجا والفاصد"(.)1
كمااا اسااتثنى الفقهاااء – رومهووأ هللا – م و ذلووَ أجوورة القابلووة ويووي يووذا اوواٌ الخراَووي يووي المختصوور(:)2
"المشهور أن أجرة القابلة – ويي التي تولد النساء – الدمة للوزوـ؛ ألن المورأة ال تسوتغني عو ذلوَ كالنفقوة أح
يي ولد الوق بالزوـ ،ويجب للزوجة عند الوالدة ما يصل لها مما جرت بو العوادة ولوو مطلقوة باتنواً ،ومو أنهوأ
أوجيوا إنفاق الزوـ على القابلة ؛ يإنهأ لأ يوجيوا علوى الو زوـ أجو رة الطييوب وال أجورة الحجاموة ،وعللووا ذلوَ
بأنها م المةن التي تندر ،والزوـ ملز بما ال بد من للزوجة كالطعا والشراب".
كما أوجب بعض المالكياة( )3يوي وواٌ مورض الزوجوة يوي غيور الووالدة ،أن علوى الوزوـ أن يقو و بتو ويير
الطعا الذح يعينها يي مرضها ويكفيها ،كأن يكون المرض بحاجة إلى نو خاص م األغذية لليرء من .
األدلة:
استدٌ القاتلون بعد وجوب دواء الزوجة على الزوـ بأدلة م الكتاب والسنة وااجما والمعقوٌ.

(العجي ،وانييي ،معجأ لغة الفقهاء ص.)006
(( )1ال اعمراني ،الييوان ،)749 – 741/77 ،و(النوووح ،المجموو  ،)755/79 ،و(النوووح ،المنهواـ ،ص ،)095و(ابو اداموة،
الكايي يي يق ااما أومد( ،)700/0 ،الدسواي ،واَية الدسواي ،)577/7 ،و(المالكي ،من الجليه َر مختصر خليه،
 ،)087/0و(األنصووارح ،أسوونى المطالووب يووي َوور روض الطالووب ،)004/0 ،واب و الملق و  ،تحفووة المحتوواـ ،يووي َوور
المنهاـ( ،)077/9 ،الشربيني ،مغني المحتاـ( ،)758/5 ،ابو تيميوة ،المحورر يوي الفقو  ،)770/7 ،و(اليهووتي ،الوروض
المرب َر داد المستقن  ،ص( ،)678 -679اب المواق ،التاـ وااكليه لمختصر خليه ،)506 – 505/5 ،و(الرايعوي،
العزيز َر الوجيز.)79 -71/74 ،
(( )2الخرَيَ ،ر مختصر خليه.)796 – 795/0 ،
(( )3الخرَيَ ،ر مختصر خليه.)795/0 ،

يمما اوتجوا ب م القرآن:
 -7اوٌ هللا تعالى ﴿ :اليُ ون اف وق ُذو كس كعة ام و كس كع ات ا كو كم و اُ اد كر كعلك وي ا ار وداُ ُ يك وليُ ون اف وق ام َّما آتكاهُ هللاُ﴾[الطالق.]1:
ووجه استداللهم :أن هللا عز وجه أوجب على الزوـ النفقوةك المسوتمرةك لزوجتو  ،ونفقوةُ الودواء مو األموور
العارضة؛ يال تدخه بذلَ يي النفقة الواجية.
ُوف﴾ [النساء.]78:
كاَرُويُ َّ با وال كم وعر ا
 -7عمو اول سيحان وتعالى ﴿ :كوع ا
اج اه وأ كو كما كملك كك و
ت أك وي كمانُهُ وأ﴾ [األوزاب·]54:
 -0اول تعالى﴿ :اك ود كع ال ومنكا كما يك كرضو نكا كعلك وي اه وأ ايي أك ود كو ا
 -0واول تعالى﴿ :أك وس اكنُويُ َّ ام و كو وي ُ كس ككنتُأ لم ُوجو اد ُك وأ﴾ [الطالق.]6:
 -5يوجوب إسوكان الزوجوة يودٌ عليو القورآن ،ويسوتفاد مو األواديو التوي ورد ييهوا نهوي النسواء عو أن
يخرج م بيوته إال بإذن أدواجه أنهأ اوتجوا ب ايجاب سكنى الزوجة علوى اودر طااوة دوجهوا ،يأخوذ منو
اب ادامة أن إذا وجيت السكنى للمطلقة يالتي يي صلب النكا أولى(.)1
ُوف﴾ ،وم المعروف أن يسكنها يي مسك  ،وألنها ال تسوتغني عو السوك
كاَرُويُ َّ با وال كم وعر ا
ااٌ تعالى ﴿ :كوع ا
لالستتار عو العيوون ويوي التصورف واالسوتمتا ووفوظ المتوا  ،ألنو واجوب لهوا لمصولحتها يوي الودوا  ،يجورى
مجرى النفقة والكسوة.
أدلتهأ م السنة النيوية:
 -7اول صلى هللا علي وآل وسلأ يي خطية الودا « :وله عليكأ رداه وكسوته بالمعروف»(.)2
وجه االستدالل :يي داللة على وجوب إنفاق الزوـ على دوجت بوالمعروف ووردت النفقوة ييو محصوورة
يي الردق والكسوة ألنهما تتجددان.
 -7ما ورد تأكيد وجوب النفقة يي الردق والكسوة ييما أجاب ب رسوٌ هللا صلى هللا عليو وسولأ وكويأ بو
معاوية وي سأل  :ما وق دوجة أودنا علي ؟ يقاٌ :أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسويا إذ اكتسيت(.)3
 -7اول صلى هللا علي وآل وسلأ« :ووقه عليكأ أن تحسنوا إليه يي كسوته وطعامه »(.)4
األدلة العقلية:
 -7أن هللا عز وجه أوجب على الزوـ النفقةك المستمرةك لزوجت  ،ونفقةُ الدواء م األمور العارضة؛
(( )1اب ادامة ،المغني.)744/9 ،
( )2سيق تخريج .
( )3سيق تخريج .
( )4أخرج الترمذح يي سنن ـ /0ص  069ودي راأ ،7760 :اب ماج يي سنن ـ /7ص  585ودي راأ.7957 :

يال تدخه بذلَ يي النفقة الواجية ،وعللوا ذلَ بأن ليس م الحاجات ال رورية المعتادة.
 -7ألن َراء األدوية وأجرة الطييب إنما تُ كرا ُد اصال الجسأ؛ يال تلز الزوـ باعتيار أن عقد النكا إنما
يو على منفعة بُ و ا المرأة؛ يال يلز الزو كـ إصال ُ الجسأ كما ال يكلز ُ المستأج كر إصال ُ ما انهد م الدار.
القول الثاني :وجوب الدواء:
وجوب تحمه الزوـ لنفقات دواء دوجت ويو اوٌ الزيدية( ،)1وب أخذت معظأ القواني العربيوة ،ومنهوا القوانون
اليمني( )2على تفصيه سيأتي بيان (.)3
األدلة:
استدٌ القاتلون بوجوب تحمه الزوـ لنفقات دواء دوجت بأدلة م الكتاب والسنة والمعقوٌ.
أوالً :أدلتهأ م الكتاب:
كاَورُويُ َّ اب و
ُوف﴾ [النسواء ،]78:واولو تعوالى﴿ :يكإا وم كسواك اب كمعوورُوف﴾ ،يلويس
وال كم وعر ا
 -7عمو اول تعالى ﴿ :كوع ا
يي المعاَرة بالمعروف أن تمرض المرأة يال يأتي لها بطييب و ال يودي لو أجورة ،واود اواٌ تعوالى ﴿ :كولكهُو َّ ام وو ُه
الَّو اذح كعلكو وي اه َّ اب و
ُوف﴾ [اليقورة ]779:يالصوحي وجووب ذلوَ عليو  .وال َوَ أن معالجوة الزوجوة إن مرضووت
وال كم وعر ا
وتأمي الدواء لها م المعاَرة بالمعروف ،يأمر هللا سيحان بحس صحية النسواء إذا عقودوا علويه لتكوون أدموة
ما بينهأ وصحيتهأ على الكماٌ يإن أيدأ للنفس وأينأ للعي

ويذا واجب على الزوـ.

ُوف﴾ [اليقرة ]700:نوف يوي نوو مو أنووا
 -7واول تعالى ﴿ :كوعلكى وال كموو لُو اد لك ُ ار وداُهُ َّ كو اك وس كوتُهُ َّ اب وال كم وعر ا
النفقات إذ الواجوب علوى مو عليو النفقوة ردق مو عليو إنفااو والوردق يشومه موا ذكرنواه ،وأجورة الودواء وثمو
الدواء داخه يي الردق.
 -0واول تعالى﴿ :لايُ ونفا وق ُذو كس كعة ام و كس كعتا ا كو كم و اُ اد كر كعلك وي ا ار وداُ ُ يك وليُ ونفا وق ام َّما آتكاهُ﴾[الطالق.]1 :
وأما إيجاب الدواء يوجه أن وجوب النفقة عليو -أح علوى الوزوـ لزوجتو  -يوي لحفوظ صوحتها ،والودواء
م جملة ما يحفظ ب صحتها.
ثانياً :أدلتهأ م السنة:
 -7داللوووة اووووٌ النيوووي صووولى هللا عليووو وآلووو وسووولأ لهنووود دوجوووة أبوووي سوووفيان« :خوووذح موووا يكفيوووَ وولووودك
(( )1اب المرت ى ،اليحر الزخار .)099/0
( )2ما ورد يوي الموادة راوأ ( )66مو اوانون األووواٌ الشخصوية المعمووٌ بو يوي المحواكأ الشورعية يوي بالدنوا موا يلوي" :نفقوة
الزوجة تشمه الطعا والكسوة والسكنى والتطييب بالقدر المعروف."...
( )3انظر ص 08الميح ال ال  :رأح القانون اليمني يي نفقة الزوجة.

بالمعروف»( ،)1يظايره أن ذلَ غير مختف لمجرد الطعا والشراب ،به يعأ جمي ما يحتاـ إلي  ،ييدخه تحتو
الف الت (الكماليات) التي اد صارت باالستمرار عليهوا مألويوة بحيو يحصوه التعوذر بمفاراتهوا أو الت وجر أو
التكدر ،ويختلف ذلَ باختالف األَخاص واألدمنة واألمكنة واألوواٌ بما يي األدوية ونحويا.
 -7يذا اانفاق يةجر علي الزوـ أجوراً عظيمواً ،يقود جواء يوي الحودي عو أبوي يريورة رضوي هللا عنو أن
النيي صلى هللا علي وآل وسلأ ااٌ« :دينار أنفقت يي سوييه هللا ودينوار أنفقتو يوي رايوة ودينوار تصودات بو علوى
مسكي ودينار أنفقت على أيلَ أعظمها أجراً الذح أنفقت على أيلَ» (.)2
 -0واول صلى هللا علي وآل وسلأ« :أي ه دينار ينفق الرجه دينار ينفق على عيال »(.)3
 -0ما ورد ع أبي مسعود اليدرح أن النيوي صولى هللا عليو وآلو وسولأ اواٌ« :إذا أنفوق الرجوه علوى أيلو
نفقة يحتسيها يهي ل صداة»(.)4
 -5وع سعد رضي هللا عن  :أن النيي صلى هللا عليو وآلو وسولأ اواٌ« :إنوَ مهموا أنفقوت علوى أيلوَ مو
نفقووة يإنووَ تووةجر وتووى اللقمووة تريعهووا إلووى يووي امرأتووَ» ( )5أن الكفايووة بالنسووية للطعووا تعووأ جميو مووا تحتوواـ إليو
الزوجة وم ذلَ األدوية ونحويا.
ثال اً :المعقوٌ:
 -7أن الحاجة إلى الدواء اد ال تقه ع الحاجة للطعا والشراب.
 -7عصرنا الحاضر صار الدواء م األمراض م جنس ال

روريات الت ي ال يكاد يستغني عنها إنسان،

وذلَ لك ورة األموراض وتراجو المناعوة وتالووق التلووث الييموي .ومموا يةيود يوذا أن الفقهواء الوذي لوأ
يلزموا الزوـ بأجرة الطييب االوا" :ل و م رض القري ب وج ب أجرة الطييب على اريي ( ،)6يالزوجوة
م ل  ،وال يرق مةثر ينوا .يالظواير أن اووٌ الفقهواء المتقودمي يوي يوذه المسوألة كوان مراعيوا لظوروف
عصووريأ وعووريهأ وعوواداتهأ ،يقوووٌ الوودكتور وييووة الزويلووي :ويظهوور لوودح أن المووداواة لووأ تك و يووي
الماضووي واجووة أساسووية ،يووال يحتوواـ اانسووان غاليوا ً إلووى الودواء ،ألنو يلتووز اواعوود الصووحة والواايووة،
ياجتهاد الفقهاء ميني على عرف ااتأ يي عصريأ،
( )1سيق تخريج .
( )2أخرج مسلأ يي صحيح ـ /7ص  687ودي راأ.885 :
( )3أخرج مسلأ يي صحيح ـ /7ص  687ودي راأ.880 :
( )4أخرج اليخارح يي صحيح ـ /7ص  04ودي راأ.55 :
( )5أخرج و اليخووارح يووي صووحيح ـ /0ص  7441ووودي راووأ ،7587 :مسوولأ يووي صووحيح ـ /0ص  7757ووودي راووأ:
.7679
(( )6الزركشي ،خيايا الزوايا ،ص.)085

أما اآلن يقد أصيحت الحاجة إلى الدواء كالحاجة إلى الطعا والغذاء ،به أيأ(.)1
 -0أن عقد النك ا يي ع صرنا الح اضر يقت
يي العقد يال إَكاٌ يي وجوب

ي إل زا ال زوـ بمعالجو ة دوجتو  ،يأموا إذا اَوترط الودواء

ووا با و
وا أكوو يُ و
لقول تع الى﴿ :يكاأكيُّهكا الَّ اذي ك آ كمنُ و
وال ُعقُو اد﴾ اآليوة [الماتودة ،]7:وأموا إذا كوان

العقد مطلق ا يإن يج ب تف سيره بم ا يتعارف علي النواس يوي الزموان والمكوان ،والنواس اود تعو اريوا يوي دماننو ا
ي ذا ع لى أن ال زوـ يتكف ه بنفقة دواء دوجت  ،يم تزوـ امرأة على كتاب ال ل تعالى وسونة رسوول يمقت وى
ي ذه الصيغة إلزا الزوـ بما يلزم ب العرف الساتد يي بلده ،ألن الكتاب وال سنة ا د أو اال ع لى العورف ،يهوذا
يو موجب العقد المطلق.
 -0أن الدواء لحفظ الرو يأَي النفقة .واديما أي ا ،كانت المرأة محجوبة يي منزلها ،يإذا مرضت عليها
أن تتحمه أوجاعها بمفرديا ،يإما أن تشفى مو تلقواء نفسوها ،وإموا أن تمووت؛ ويو كوان يُحو َّر علوى الطييوب أن
يكشف عليها ،أو يلمس جسديا ،ويذا يخالف العقه ،ومنايي للرو اانسانية .
 -5عد النظرة الوااعية لعد وجوب نفقة الدواء على الزوـ  .ولنفتورض أن امورأة أصوييت بمورض معوي
أاعديا الفراش يصارت عاجزة ع القيا بخدمة دوجها ،وينا نجد أن الزوـ يتخلى عنها ويوريا دواءيوا ألنو
غير ملز بنفقتها -والفقهاء ل يلوموه على ذلَ!! -ويذا المواف السليي يتنااا م القرآن ،الذح يقوٌ ﴿ :كو كج كع كه
بك وينك ُك وأ كم كو َّدةً كو كروو كمةً﴾ يأي ذيب الفقهاء بالمودة والرومة؟ به يو مواف يي منتهى القسوة ،ويتنااا م اانسانية
والحس اانساني ،يالوووش نفسها ال تفعه ذلَ ،يهذا الفهأ المغلوط للزواـ يختزٌ المرأة بيُعوديا الجسودح يقوط،
وينفي عنها -وع العالاة الزوجية -أح بُعد رووي أو عاطفي أو إنساني ،ويجعه م الزواـ مجرد عقد إذعاني
يستمت يي الرجه بكه امتيادات  ،وتُحر يي المرأة م أبسوط وقواهوا (الودواء) ،وينوز عنهوا صوفتها اانسوانية؛
به يهيط بها إلى مرتية أدنى م الحيوانات؛ ألن الحيوانات تعطف على بع ها.
 -6م الواض أن بعا الفقهاء يهموا الوزواـ علوى أنو "عقود" ،م وه عقوود الييو والشوراء ،بوه يوو عقود
منحو ا األوالد وتوربيتهأ،
"نكا " يدي الزوـ ما علي م مهر ونفقة مقابوه اسوتمتاع "جنسويا" بزوجتو  ،ومقابوه ا
وتويير الراووة والطعوا لو  ،وتلييوة واجاتو  ...يوإذا موا عجوزت الزوجوة ألح سويب مو األسوياب عو القيوا بهوذه
المها  ،يإن الزوـ وينها يكون معفيا ً م النفقة ،وبوسع اللجوء للطالق أو الزواـ م أخرى أو غير ذلَ ،وينا
نجد أن العالاة ااتمة على المصلحة والمنفعة ،يإذا انتفت المنفعوة اختوه العقود .وبينموا يقووٌ هللا سويحان يوي كتابو
ق لك ُكو وأ امو و أك ونفُ اسو ُك وأ أك ود كواجًوا التكسوو ُكنُوا إالك ويهكوا كو كج كعو كه بكيوونك ُك وأ كمو كو َّدةً كو كروو كموةً﴾[الرو  ]77يقووٌ
العزيز ﴿ :كو ام و آيكا ات ا أك ون كخلك ك
الفقهوواء َوويما آخوور ال عالاووة ل و باآليووة الكريمووة؛ يوواهلل ع ورَّف لنووا الووزواـ بأن و ااتووران و ُسووكنى اوواتأ علووى المووودة
والرومة ،أح على الحُوب والعطوف ،ويوو وُوب مشوترك متيوادكٌ (بكيوونك ُك وأ) ،لكو الفقهواء يسوروا األمور انطالاوا مو
موروثهأ ال قايي وم الييمة الصحراوية التي أنتجت .
(( )1الزويلي ،الفق ااسالمي وأدلت .)774/74 ،

 -1الرد على القاتلي بعد إلزا الزوـ بمداواة دوجتو وعللووا اجتهواديأ بوأن الموراد مو التوداوح إصوال
الجسد ،يلأ يلز ب الزوـ م وه عود إلوزا المسوتأجر للودار إذا واو منهوا َويء يحتواـ إلوى إصوال بوأن إصوال
الجسوود ييو وفووظ للوونفس ويووذا الحفووظ م و ال وورورات الشوورعية ،ولوويس ينوواك أاوورب للزوجووة مو دوجهووا ووواٌ
مرضها؛ ألن يي وفظ نفسها منفعة ل ييما يو واجب ل بحكوأ عالاتهموا الزوجيوة والغور بوالغنأ ،ي والً لموا يوي
وفظ نفسها م منفعة ووفظ لولده ييموا يحتواـ إليو مو إرضوا وتربيوة ،يقيواس مرضوها علوى موا يقو مو الودار
المستأجرة اياس يتعارض م وفظ نفسها ،ويو أي ا ً ايواس ال يتفوق مو وااو والنوا يوي يوذا العصور ومو أسوس
العالاة الزوجية.
 -9أن "وس و المعاَوورة" اسووأ جووام للعديوود م و اللطوواتف والف وواته التووي تجم و بووي الووزوـ ودوجت و ،
واألصه ييها الكتاب والسنة والمعقوٌ.
ُوف يكإان كك ار ويتُ ُمويُ َّ يك كع كسى أكن تك وك كري و
ُوا كَ ويمًا كويكجو كع كه ّ
هللاُ يايو ا
كاَرُويُ َّ اب وال كم وعر ا
أما الكتاب يقوٌ هللا تعالى ﴿ :كوع ا
كخ وي ًرا كك اي ًرا﴾ [النساء .]78 :ويي يذا أمر م هللا عز وجه لألدواـ أن تكون العالاوة بيونهأ وبوي دوجواتهأ ااتموة
على وس الصحية ،لما يةدح إلي ذلَ مو السوكينة والمحيوة ،ويوو موا بيَّنو هللا عوز وجوه يوي آيوة أخورى بقولو :
َ كآليكووات للقكوووو
ق لك ُكووأ لمو و أكنفُ اسو ُك وأ أك ود كوا ًجووا للتك وسو ُكنُوا إالك ويهكووا كو كج كعو كه بك ويونك ُكأ َّمو كو َّدةً كو كروو كموةً إا َّن ياووي كذلاو ك
﴿ كو امو و آيكاتاو ا أك ون كخلكو ك
يكتكفك َّكرُونك ﴾ [الرو .]77:
كاَورُويُ َّ اب و
ُوف﴾
وال كم وعر ا
قال ااما القرطيي يي تعليق علوى اآليوة األولوى :اسوتدٌ علماؤنوا بقولو تعوالى ﴿ :كوع ا
على أن المرأة إذا كان ال يكلفها خاد واود علي أن يخدمها اودر كفايتهوا كابنوة الخليفوة والملوَ وَويههما ممو ال
يكفيها خاد واود وإن ذلَ يو المعاَرة بالمعروف(.)1
وأمااا الساانة يقوووٌ رسوووٌ هللا صوولى هللا عليو وآلو وسوولأ« :خيووركأ خيووركأ أليلو وأنووا خيووركأ أليلووي»(،)2
واول علي الصالة والسال « :ال يفرك مةم مةمنة إن كره منها خلقا ً رضوي منهوا آخور»( .)3واود أَورنا إلوى موا
اال رسوٌ هللا صلى هللا علي وآل وسلأ يي وجة الودا ع وق الزوجات على أدواجه .
وأما المعقوٌ
 -7داللة مأخرج اليخارح ع اب عمر رضي هللا عنهما ااٌ :أما تغيب ع مان ع بدر ،يإن كانوت تحتو
بنت رسوٌ هللا صلى هللا علي وآل وسلأ وكانت مري ة ،يقاٌ النيي صولى هللا عليو وآلو وسولأ« :إن
لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه»( ،)4ي يت بهذا أن تمريا الوزوـ دوجتو يوو عموه رسووٌ هللا
(( )1القرطيي ،الجام ألوكا القرآن.)81/5 ،
( )2سيق تخريج .
(( )3أخرج مسلأ يي صحيح  ،ـ /7ص  7487ودي راأ.)7068 :
(( )4أخرج اليخارح يي صحيح  ،ـ /0ص  7708ودي راأ.)7867 :

صلى هللا علي وسلأ ودأب الصحابة م دوجاتهأ ،وأن يتقد ساتر موا تحتاجو الزوجوة يوي غيور وواٌ
مرضها·
 -7أن عد وس المعاَرة يقت ي عقالً الشوقاق وانعودا السوكينة وسووء العالاوة وموا يف وي إليو ذلوَ مو
العداوة ،وانعكاس ذلَ كلَّ على الولد ،ويوذا لويس مو وكموة الوزواـ الوذح أراده هللا سوكينة وطمأنينوة
للووزوجي وولووديما ،يمووا دامووت يووذه مقاصوود الشووريعة مو الووزواـ وسوا ً ومعنووى يهووه يكووون مو وسو
المعاَرة والمحية أن يرى الزوـ دوجت مري ة يي بيت وتحت طاعت ويمتن ع مداواتها؟!
كاَووووووووورُويُ َّ
 -0إن هللا تعوووووووووالى أمووووووووور األدواـ أن يعاَوووووووووروا دوجووووووووواتهأ بوووووووووالمعروف يقووووووووواٌ ﴿ :كوع ا
ُوف﴾[النساء ،]78:يهه يكون م المعروف أن يترك أود دوجت مري وة يوال يهوتأ بصوحتها؟!
اب وال كم وعر ا
ويه م وس العشرة أن ينفق عليها يي واٌ صحتها ،يإذا مرضت أرسلها إلى أيلها وتى تُشفى؟!
 -0ولقد دعا رسوٌ هللا صلى هللا علي وآل وسلأ األدواـ إلوى مالطفوة نسواتهأ والصوير علوى موا ال يسوتقيأ
م أخالاه  ،كما دعا النساء إلى وس تيعه أدواجه  ،يييّ علي الصالة والسال أن أعلوى رتيوة يوي
الخيوور وأوووق النوواس باالتصوواف بهووا م و كووان خيووراً أليل و  ،يقوواٌ صوولى هللا علي و وآل و وسوولأ« :أكماال
الماممنين إيماناا ً أحساانهم خلقااً ،وخياااركم خيااركم لنساائهم خلقاا ً»( ،)1واواٌ« :خيااركم خياركم ألهلااه،
وأنا خيركم ألهلي»( ،)2يأياد أن األيه يأ األوق باليشور ووسو الخلوق وااوسوان وجلوب النفو وديو
ال ر ،ويذا يحصه إذا كان اعتناء األدواـ بينية دوجاتهأ كاعتناتهأ بصحته  ،ويو ما كان يقوو بو
رسوٌ هللا صلى هللا علي وسلأ مو نسوات إذا مرضوت إووداي ؛ يقود روت عاتشوة رضوي هللا عنهوا أن
النيي صلى هللا علي وآل وسلأ كان يعوود بعوا أيلو ويمسو بيوده اليمنوى ويقووٌ« :اللهوأ رب النواس
أذيب اليأس ،اَف وأنت الشايي ال َفاء إال َفاؤك َفاء ال يغادر سقما ً»(.)3
 -5أن دواء المرض اد يكون يوي وواالت معينوة أيوأ مو الطعوا  ،يقود يصوير الجوات عو الطعوا يتورة مو
الوات لكن اد ال يستطي الصير على المرض ،وعندتذ ال يكون للطعا معنى يوي وواٌ المورض ،وإذا
كان الفقهاء – رومهأ هللا – يقولون بحق الزوجة يي خاد يخودمها – ويوذا أَود وطوأة علوى الوزوـ –
يم باب أولى أن يكون لها وق التوداوح مو المورض ،وإال نكوون اود أخوذنا بخوالف األولوى ،ونعطوي
الك ير ونمن القليه.

(( )1أخرج الترمذح يي سنن  ،ـ /0ص  061ودي راأ ،)7767 :وااٌ :يذا ودي وس صحي .
( )2سيق تخريج .
(( )3أخرج اليخارح يي صحيح  ،ـ /5ص  7769ودي راأ ،)5077 :و(النساتي يي سنن الكيورى ،ـ /6ص  757وودي
راأ.)74909 :

 -6بيان رسوٌ هللا صلى هللا علي وآل وسلأ أن أعظأ نفقة الرجه أجراً ،ما ينفق على أيلو يوي اولو عليو
الصالة والسال  :دينار أنفقتو يوي سوييه هللا ودينوار أنفقتو يوي رايوة ،ودينوار تصودات بو علوى مسوكي
ودينار أنفقت على أيلَ ،أعظمها أجراً الذح أنفقتو علوى أيلوَ( ،)1يفيو تقوديأ إنفواق الرجوه علوى أيلو
على اانفاق يي سييه هللا وعلى اانفاق يي الرااب وعلى التصدق على المساكي  .ومعلو أن اانفواق
على أود ال يكون إال لدي ال رر عن  ،وأح ضورر يصويب الزوجوة أكيور مو أن تمورض مرضوا ً اود
يكون سيي ك رة اَتغالها يي بيتها ،أو يصييها يي أثناء وملها أو بعد والدتها؟! الََ أن يوذا ال ورر
ال يمك و ديع و بسوووق الطعووا أو الملوويس إليهووا وإنمووا يمك و ديع و بالدرجووة األولووى بووالفحوص الطييووة
واستعماٌ األدوية يتشفى بإذن هللا·
 -1ثووأ إن الفقهوواء أوجيوووا النفقووة للزوجووة إذا مكنووت دوجهووا م و نفسووها ايووه مرضووها ،ولووأ يسووقطوا نفقتهووا
بمرضها ،يحكى اب القيأ اول ":لو تعذر م المرأة االستمتا لمرض يتطاوٌ وأعسرت بالجموا  ،لوأ
يمك الزوـ م يسخ النكا  ،به يوجيون علي النفقة كاملة م إعسار دوجتو بوالوطء" ( ،)2مو أجوه
يذا كان الالد أن يختوار الوزوـ مو نفقوة دوجتو موا يقويأ عوديوا ليسوتمتعا ييع وهما بع واً ،وأن موا
تحتاج المرأة يي مرضها أن تتناوٌ الدواء ال الطعوا وووده ،ألن المورء إذا مورض يفقود َوهية األكوه
وتى يشفى وينا تتقود نفقوات الودواء علوى ااطعوا  ،ألن الغايوة مو اانفواق علوى الزوجوة وفوظ نفسوها
ويذا واجب ،وم ال يتأ الواجب إال ب يهو واجب.
 -9أن الشر ترك أمر تقدير النفقة إلى العرف ،واد تعارف الناس وساروا على أن الرجه كموا ينفوق مو
أجه إطعا دوجت وإسكانها وإلياسها ،يإن ينفق م أجه تطيييها ،وما م ََ أن أيه العرف يوذمون
الزوـ القادر وينكرون علي إذا أيمه دوجت المحتاجة إلى الدواء.
ّ -8
أن مسألة عد إيجاب نفقة دواء الزوجة ليست م مساته االتفاق بي الفقهاء المتقدمي  ،يقود اواٌ بعوا
الفقهاء بوجوبها ،جاء يي من الجليه َر مختصر خليه(- )3يق مالكي" :-ع ا وب ا كع وي اد وال كح كك اوأ :كعلكيوو ا
ب كو وال ُمدكا كوا اة" ،وم المعلو أن الفتاوى تتغير بتغير األوواٌ ،ااٌ ابو القويأ رومو هللا :يكوإا َّن
أكجو ُر الطَّياي ا
هللا( ،)4وذلوَ راجو إلوى
اٌ ،كو كذلاو ك
َ ُكلُّو ُ امو و اديو ا َّ ا
وان كو وال كع كواتاو اد كو واألكوو و كو ا
ان كو وال كم كك ا
والفك وت كوى تكتك كغيَّ ُر ابتك كغي اُّر ال َّز كم ا
واٌ الطب يي دمانهأ يلأ تك علوم اد بلغت ميلغا ً كييرا يكانت إيوادة التوداوح مجورد اوتمواٌ ولويس
اطعا أو ظنا غاليا ،أما واد وصلت علو الطب يي دماننا يوذا الميلوغ ،يوالقوٌ بوجووب التوداوح ويو
يغلب على الظ نفع ويتحقق ال رر بترك يو الراج وينمذ،
(( )1أخرج مسلأ يي صحيح  ،ـ /7ص  687ودي راأ.)885 :
(( )2اب ايأ الجودية ،داد المعاد.)060/5 ،
(( )3المالكي ،من الجليه َر مختصر خليه.)087/0 ،
(( )4اب ايأ الجودية ،إعال المواعي ع رب العالمي .)751/0 ،

ويذا اوٌ ك ير م العلماء المعاصري ياألارب أن يقاٌ ما يلي :أن ما عُلوأ أو غلوب علوى الظو نفعو
م اوتماٌ الهالك بعدم  ،يهو واجب.
سيب االختالف
يظهر م خالٌ ما أورده الفريقان م أدلة أنهأ َركاء ييها ،ياألدلوة التوي اووتج بهوا جمهوور الفقهواء يوي المسوألة
يي األدلة نفسها التي اوتج بهوا الزيديوة ومو سوار علوى رأيهوأ يحصور الجمهوور موا تشومه النفقوة ييموا ورد ذكوره ييهوا
ياختصت عنديأ بالطعا واللياس والسكنى بينما أخذ الفريق ال اني منها أنها غيور مختصوة بوذلَ يقوط ،وأنو يودخه ييهوا
كه ما تقو ب وياة اانسان م مأكه ومشرب ومليس ومسك ودواء ونحو ذلَ.
الترجي
وبعد النظر يي يذه اآلراء ،يإن ما يترج لدينا -وهللا تعالى أعلأ بالصواب -أن المسألة اجتهاديوة وللعورف
ييها اعتيار ،يم ااٌ بوجوب تحمه الزوـ لنفقات دواء دوجت ويو اوٌ الزيدية( )1وم سوار علوى رأيهوأ ويوذا
اوٌ وجي يةيده عمو النصوص الواردة باانفاق على الزوجة بالمعروف ووسو معاَورتها بوالمعروف أي واً،
واد مشت معظأ اواني األوواٌ الشخصية على يذا الرأح ،وأيتى ب جماعة كييرة مو أيوه العلوأ المعاصوري ،
كما أن ااسال وينما يرض النفق ة أوجب على الزوـ أن يتكفه بالحاجات األساسية للزوجة ،والزوجة محيوسوة
لحق  ،يكان علي أن يسد خلتها ييما تحتاج م طعا وَراب ودواء ،يالودواء واجوة ماسوة يوي ويواة اانسوان ،ال
يمكو االستعاضووة عنهووا ؛ وإال يسوود الجسووأ يم و وووق الزوجووة علووى دوجهووا مووداواتها م و الموورض ،ودي و أجوورة
طيييها ،سواء كان مرضها عارضا ً أو مزمنا ً ،وه ا مبني على قاعدتين:
األولى :ااعدة النفقة ،ويذه القاعدة َاملة لكه ما يو ضورورح لحاجوة الزوجوة مو الطعوا والكسواء .ولموا
كان التداوح يعد إصالوا ً للجسد يقد اات ى يذا وجوبو علوى الوزوـ لموا ييو مو وفوظ للونفس ،ويوذا الحفوظ مو
مقاصوود الشووريعة ال وورورية؛ ألن يووي وفووظ نفووس الزوجووة منفعووة لزوجهووا ييمووا يووو واجووب ل و بحكووأ عالاتهمووا
الزوجية ،نف الً بما يي م منفعة لولده ييما يحتاـ إلي م إرضا وتربية.
القاعاادة الثانيااة :مووا يجووب للزوجووة م و وس و المعاَوورة ،واوود أموور هللا بووذلَ يووي كتاب و يووي اول و عووز وجووه:
ُوف ﴾ ...وكما أمر بذلَ رسول صلى هللا علي وآل وسولأ ،ولويس مو وسو المعاَورة أن يورى
كاَرُويُ َّ با وال كم وعر ا
﴿ ...كوع ا
الزوـ دوجت ويي مري ة يي بيت ويمتن ع مداواتها ،وب معنى التكايه الحق والمعاَرة بالمعروف.
واألوكووا الشوورعية المتعلقووة بالحيوواة بووي الووزوجي ال تةخووذ بطريقووة ييح و ييهووا كووهو م و الووزوجي ع و
النصوص الشرعية التي تييل ودود وقوا وواجياتو أو تجعلو دات ًموا علوى صوواب والطورفك اآلخور علوى خطوأ؛
بحي يجعه الدي وسيلةً لل غط على الطرف اآلخر و كج وعلاو ا ُموذ اعنًا لرغياتو مو غيور أداء الواجيوات التوي عليو
(( )1اب المرت ى ،اليحر الزخار.)099/0 ،

يو؛ يالحياة الزوجية مينايا علوى السوك والروموة والموودة ومراعواة مشواعر كوه مو الطوريي لمخور أك ور مو
بناتها على طلب الحقوق ،وياق الحياة والخلق الكريأ الذح علمنا إياه رسو ٌُ هللا صلَّى هللا علي وآل وسلَّأ يقت ي
صو وي كريا عليو بوواب مو أبووواب دخولهووا
أن تتقووي الزوجوةُ هللاك تعووالى يووي دوجهووا وأن تك وعلكو كأ أن وُسو ك عشوورتها لو و ك
ضعفك دوجت ومشقة خدمتها طوواٌ اليوو للييوت واألوالد ،وأن يكوون بهوا
الجنة ،وعلى الزوـ أي ًا أن يراعي ك
روي ًمووا ،وأن ال يُ كح لملكهكووا مووا ال تطيووق ،ييهووذه المشوواعر الصوواداة المتيا كدلكو اة يسووتطي الزوجووان أدا كء واجيهمووا والقيووا ك
بمراد هللا تعالى منهما ،و كسحو بُ ما يوو عنود الق واء إلوى الحيواة غيور سوديد؛ اواٌ تعوالى يوي كتابو الحكويأ﴿ :ي وُوة اتي
الح وك كمةك يكقك ود أُوتا كي كخ وي ًرا كك اي ًرا﴾[اليقرة.]768 :
الحك كمةك كم يكشكا ُء كو كم ي وُةتك ا
ا
والفهم لنصوص الجمهور مستنيط م إيجابهأ نفقةك الدواء والتداوح م بعا األمراض واألوواٌ على تفصويه
بينهأ يي ذلَ كما سيق بيان  ،كما يظهر م نصوصهأ يي يذا الياب أن تحديد النفقة ومشوتمالتها يرجو ييو إلوى
العرف بشروط  ،ومراعاة األعراف وتغير الزمان عند النظر يي يوذا النوو مو النفقوة مستحسونًا ضورب الم وه
لهذا النو م النفقة يي يذا الزمان بالتوأمي الصوحي المكفووٌ للعاموه ال بالودار المسوتأجرة؛ ولنوا وافوة عنود يوذا
األمر الذح ينيغي النظر إلي م خالٌ ما طرأ على وياة الناس م تغيّر ،وليس يذا الفور بالشويء ال ابوت الوذح
ال يتأثر بالعوامه اانسانية الساتدة ،يإن إذا كان الزوجان يي مجتم أو بيمة أو دولة تكفوه للعاموه والشو ّغاٌ اود ًرا
م الرعاية الصحية تحت اسأ إصابة العمه أو المرض أثناء الخدمة؛ ييتكفه صاوبُ العمه بيعا نفقات الدواء
أو كلها؛ يإن ليس م المعروف أن يُ رب الم ه ينا بإجارة الدار م الفارق بي الزوجة والدار ،واألارب إلوى
التشيي أن يكون الم ه إنسانيًّا؛ ييُ رب الم ه بالعامه يإن أكوو لكى.
ويرج يي أي ًا إلى ما يو داتوأ دون موا يوو عوارض؛ واألموراض عووارض؛ ال ترتّوب لهوا ،وال تعو ّد مو
األطوار التي يق عليها أدوار النشوء؛ يلأ يك كر الشر ُ اعتيا كريا.
ومراعاةُ المستمر م النفقة دون العارض منها على ما ذيب إلي الجمهوور راجعوة إلوى اسوتيعاب إوودايما
األخرى ،ولعه يي ذلَ تفسي ًرا لعد إيجابهأ نفقة الدواء على الزوـ تجاه دوجت باعتيار المرض عارضًا يسوي ًرا
تحصه نفقة التداوح من بما يف ه م النفقة المستمرة؛ إذ كان يذا المعنى واضحًا لوديهأ؛ ويو أبواووا للزوجوة
واٌ مرضها أن تأخذ ام النفقة المستمرة التي يويريا الوزو ُـ موا تتوداوى بو باعتيوار ذلوَ عارضًوا وال كلفوةك ييو
داتدة على ودود النفقة المعتادة.
وعلى ه ا التحقيق يتج القوٌ بشموٌ النفقة الواجية على الزوـ تجواه دوجتو تكواليفك دواءيوا؛ يهوذا يوو المتفوق
م مقاصد التشري التي أسس عليها جمهو ُر الفقهاء كال كمهوأ ،ويوو المناسوب لوااو النواس اليوو ؛ يالغالوب يوي أموراض
يذا الزمان أنهوا :إموا عارضوة تحتواـ مو النفقوة موا ال تسوتوعي النفقوة المعتوادة ،أو مزمنوة مسوتمرة ال تسوتوعيها النفقوة
المعتادة أي ًا ،ودواءيوا وينموذ يُنو َّزٌ منزلوة األصوه مو طعوا وَوراب وكسواء إن لوأ يكو أكوو لكوى مو ذلوَ جميعًوا؛ يقود
يصير اانسان على الجو والعط  ،لكن ال يصير يي الغالب على م ه يذه األمراض.

يذا ،بااضاية إلى أن ك ي ًرا ام النساء المتزوجات يي عصرنا يذا اد خرج إلى العمه ،با اذالت ُد ُخوولكهُ َّ
يي نفقة الييت واألوالد الواجية أصالةً على الوزوـ ،ولويس مو العودٌ أن تكيو ُذ كٌ المورأةُ مالهوا يوي النفقوة ،وتوى إذا
مرضت ال تجد كم يُنفق على دواءيا.
وبنا ًء على ما سبق :يإن تكاليف دواء الزوجة م دواء وأجورة طييوب داخلوة ضوم النفقوة الواجيوة َورعًا
على الزوـ تجاه دوجت تيعوا ً لقودرة الوزوـ الماليوة يُسوو ًرا أو ُعسوو ًرا ،وتُنكو َّز ٌُ يوذه النفقوة منزلوة األصوه مو طعوا
وَراب وكساء إن لأ تك أكوو لكى م ذلوَ جميعًوا؛ يقود يصوير اانسوان علوى الجوو والعطو  ،لكنو ال يصوير يوي
الغالب على المرض ،ويذا موا عليو العموه يوي القوانون اليمنوي( )1ويوو الموايوق لمقاصود الشور الشوريف ،وييو
عريان لف ه الزوجة التي ال تألو جهدًا يي خدمة دوجها والعكوف على تربية األوالد.
م خالٌ تتي اآلراء الفقهية للعلماء يظهر لي أن المداواة لأ تك يي الماضي واجة أساسية ،يال يحتواـ اانسوان
غاليا إلى الدواء ،ألن يلتز اواعد الصحة والوااية ،ياجتهاد الفقهاء ميني على عرف ااتأ يي عصريأ ،أما اآلن
يقد أصيحت الحاجة إلى الدواء كالحاجة إلى الطعا والغذاء ،بوه أيوأ؛ ألن الموريا يف وه غاليوا ً موا يتوداوى بو
على كه َيء ،ويه يمكن تناوٌ الطعا ويو يشكو ويتوج م اآلال واألوجا التوي تيور بو وتجهوده وتهودده
بالموت ؟! لذا يإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوـ كغيريا م النفقات ال رورية .ويه م وسو العشورة
أن يستمت الزوـ بزوجت واٌ الصحة ،ثأ يرديا إلى أيلها لمعالجتها واٌ المرض ؟!
 ولعه ما كان يحكأ اجتهاد بعا الفقهاء واا الحاٌ يي أدمنتهأ ،يلأ تك األمراض على نحو ما يوي عليو يويالعصوور الحوودي  ،ولووأ يك و الوودواء آنووذاك يتعوودى الفصوود( )2أو الحجامووة( )3أو الكووي( )4الووذح يقووو ب و يووي الغالووب
الرجاٌ .وم المحتمه أن معظأ التداوح آنذاك يتم ه يي اختيار أنوا م األطعمة للمريا وم يو يوي وكمو
يم الً ذكر بعا الفقهاء أن م وق الزوجة واٌ والدتها الحصوٌ على أنوا معينوة مو الطعوا  .وأموا موا ذيوب
إلي جمهور الفقهاء م عد َموٌ النفق اة الواجي اة الدوا كء وأجرةك الطييب :يإنما ارروه يي واا مختلوف عو وااو
النوواس اليووو  ،و ام و المعلووو أن تغيُّوور الزمووان يترتووب علي و يووي الغالووب تغيُّوور يووي األعووراف والعووادات و ام و ثك و َّأ
االوتياجات؛ يلكأ تك األسقا ُ واألمراضُ منتشرةً يي القرون األولى علوى النحوو الوذح نوراه يوي دماننوا يوذا ،ولوأ
يك دواءيا يحتاـ إلى تكاليف وإنفاق م ه ما يو الواا اآلن ،به كان المرض يي أدمانهأ عارضًوا يوي الغالوب،
( )1ما ورد يوي الموادة راوأ ( )66مو اوانون األووواٌ الشخصوية المعمووٌ بو يوي المحواكأ الشورعية يوي بالدنوا موا يلوي" :نفقوة
الزوجة تشمه الطعا والكسوة والسكنى والتطييب بالقدر المعروف."...
صدك .انظر( :الفراييودح ،العوي  ،)747/1 ،و(األديورح ،تهوذيب
( )2فصد :الفَ ْ
صد يالن :اكطك ك اعراك يفك ك
صدُ :اكط ُ العُروق .وايتك ك
اللغة.)740/77 ،
( )3الحجامة :ورية الحجا  ،ويي مف الد م الجر أو القي مو القرووة بوالفأ أو بآلوة كالكوأس  .انظور( :العجوي ،وانييوي،
معجأ لغة الفقهاء ،ص.)715
( )4الكاي :بفوت الكواف وتشوديد اليواء مصودر كووى ،إووراق الجلوود يوي مواضو معينوة بجسوأ ووارق للتوداوح .انظور( :العجووي،
وانييي ،معجأ لغة الفقهاء ،ص.)096

يتأتَّى دواءه بما يو متوير مو أطعموة ونياتوات وأعشواب وعناصور يوي الييموة المحيطوة ،وكوان مو خيورة النسواء
ومما يميزي ع الرجاٌ تداوٌ يذه األَياء وتعلأ التوداوح والتطييوب بهوا ،وتوى إن أ الموةمني عاتشوة رضوي
هللا عنها بلغت يي ذلَ ميل ًغا عظي ًما؛ كما وصفها بذلَ عي ُد هللا ب الزبير ويو اب أختها أسماء رضي هللا عونهأ؛
بشعر م عاتشة رضي هللا عنها" ،وكان النيي صلى هللا علي وآلو
بطب وال ا
يقاٌ" :ما رأيت أودًا أعلأ بفق وال ا
ح َج َهانَّ َم؛ فَأ َ ْب ِردُوهَاا ِبا ْل َماا ِء»( ،)1وغيور ذلوَ ك يور مموا
وسلأ يرَد إلى الغسه م ال ُح َّمى؛ ييقوٌُ « :
الح َّمى ِمانْ فَا ْي ِ
يدٌ على طييعة التداوح وآ اليَّ ات ا يي تلَ األدمان.

المبحث الثالث :رأي القانون اليمني في نفقة الزوجة
جعلت معظأ اواني األوواٌ الشخصية نفقات دواء الزوجة -إذا مرضت -واجيوة علوى الوزوـ م لموا يجوب
علي طعامها ولياسها ومسكنها ،واد أيتى ب جماعة كييرة م أيه العلأ المعاصري  .ومو القوواني القاتلوة بوذلَ
ما ورد يي القانون اليمني المادة رقم ( )66من قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشارعية موا
يلي" :نفقة الزوجة تشمه الطعا والكسوة والسكنى والتطييب بالقدر المعروف."...
والقوووٌ بوجوووب إنفوواق الووزوـ علووى دواء دوجت و يووو مووا اختارت و التشووريعات القانونيووة المعاصوورة يووي الووديار
صت المادة األولاى مان قاانون األحاوال الشخصاية المصاري رقام ()22
المصرية ومعظأ اليالد ااسالميَّة؛ يقد ن َّ
لسنة  7874على أن " :تجب النفقوة للزوجوة علوى دوجهوا مو تواريخ العقود الصوحي إذا سولَّمت نفسوها إليو ولوو
ُو وك ًما وتى لو كانوت موسورةً أو مختلفوةً معو يوي الودي  ،وال يكمنو ُ مورضُ الزوجو اة امو اسوتحقااها للنفقوة ،وتشوم ُه
النفقةُ الغذا كء والكسوةك والسك ك ومصاريفك الدواء وغي كر ذلَ بما يقت ي ب الشر ".
وجااء فاي الفقارة الثانياة مان الماادة األولوى مان قاانون األحاوال الشخصاية المصاري رقام ( )22لساانة 1221م
المعوودٌ بالقووانون ( )744لسوونة  7895أن النفقووة تشوومه الغووذاء والكسوووة والسووك ومصوواريف ال ودواء .وصووروت
مذكرت ااي اوية بأن يذه الفقرة جاءت بما ذيب إلي مذيب الزيدية(.)07
وجاء في المادة ( )11من قانون األحوال الشخصية السوري أن النفقة الزوجية تشمه الطعا والكسوة والسكنى
والتطييب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ألم الهوا خواد  .وجواء يوي الفصوه ال وام عشور وماتوة مو
مدونة األوواٌ الشخصية المغربية أن نفقة الزوجة تشمه السكنى والطعا والكسوة والتمريا بالقدر المعوروف
وما يعتير م ال رورات يي العرف والعادة.
وجاء يي المادة ( )17من قانون األسرة الجزائري أن النفقوة تشومه الغوذاء والكسووة والودواء والسوك أو أجرتو
وما يعتير م ال رورات يي العرف والعادة.

(( )1أخرج اليخارح يي صحيح  ،ـ /5ص  7767ودي راأ ،)5087 :و(مسلأ يي صحيح  ،ـ /0ص  7107ودي راوأ:
.)7748

وجاء في المادة ( )22من قاانون األسارة الليباي رقام ( )11لسانة 1271م أنهوا تشومه السوك والطعوا والكسووة
والدواء وكه مقومات الحياة.

الخاتمة
الحمد هلل رب العالمي بعد الدراسة الفقهية المقارنة لنفقة دواء الزوجة ،ومقارنتها بالقانون اليمني ،م التطرق
لعدد م القواني العربية تلخصت النتاتج والتوصيات باآلتي -:
النتاتج والتوصيات :
( )7ك َّر ااسال المرأة وري م َأنها وأوصى بها وأواليا م الحقوق ما يحقق لها سعادتها وتسوتقيأ بو
وياتها ،ويشعريا بقيمتها ومكانتها ،ويتناسب م طييعتها ويطرتها ،ويتوادن م مسةولياتها وواجياتهوا ،ويعينهوا
على القيا بوظيفتها .
( ) 7إن النفقة يي تويير ما تحتاـ إلي الزوجة م الطعوا والكسووة والسوك والخدموة والودواء وموا يتطليو
المنزٌ م مستلزمات الحياة المختلفة.
( )0تجووب النفقووة للزوجووة علووى الووزوـ بشووروط ،األوٌ :صووحة النكووا  ،ال وواني :تمكووي الزوجووة نفسووها م و
الزوـ تمكينا ً تاماً ،ال ال  :عد نشوديا.
( )0إن تقدير النفقة يكون باعتيار واٌ الزوجي  ،ألن أارب إلى تحقيق العشرة بوالمعروف التوي جعلهوا هللا
تعالى جامعا ً لحاٌ الزوجي على أاس ط الوجوه وأعدلها.
( )5وجوب نفقة الدواء على الزوـ كغيريا م النفقات ال رورية ألن ااسال وينما يرض النفق ة أوجب
علووى الووزوـ أن يتكفووه بالحاجووات األساسووية للزوجووة ،والزوجووة محيوسووة لحق و  ،يكووان علي و أن يسوود خلتهووا ييمووا
تحتاجو م و طعووا وَووراب ودواء ،يالوودواء واجووة ماسووة يووي ويوواة اانسووان ال يمك و االستعاضووة عن و وإال يسوود
الجسأ ،وم وق الزوجة على دوجها مداواتها م المرض ،ودي أجرة طيييها ،سواء كوان مرضوها عارضوا ً أو
مزمناً.

المصادر والمراجع
 .7اب و القطووان ،علووي ب و محموود ب و عيوود الملووَ الكتووامي الحميوورح الفاسووي ،أبووو الحس و ( ،المتووويى:
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 .05الجزيرح ،عيد الروم ب محمد عوض الجزيرح (المتويى7064 :ي )7070( ،ي  ،) 7440/الفق
على المذايب األربعة ،ط ،7دار الكتب العلمية .بيروت.
 .06الجماعيلي ،عيد الروم ب محمد ب أومد ب ادامة المقدسي الجماعيلي الحنيلي ،أبو الفرـَ ،مس
الدي (المتويى697 :ي ) ،الشر الكيير على مت المقن  .دار الكتاب العربي للنشر والتودي .
 .01الجووويني ،عيوود الملووَ ب و عيوود هللا ب و يوسووف ب و محموود ،أبووو المعووالي ،رك و الوودي  ،الملقووب بإمووا
الحرمي ( ،المتويى019 :ي )7079( ،ي  ،) 7441/نهاية المطلب يي درايوة الموذيب ،وققو وصون
يهارس  :أ .د /عيد العظيأ محمود ال ّديب ،ط ،7دار المنهاـ.

 .09الحصكفي ،محمود عوالء الودي بو علوي الحصوكفي (المتوويى7499 :يو )096( ،يو ) ،الودر المختوار
َر تنوير األبصار يي يق مذيب ااما أبي ونيفة ،دار الفكر .بيروت.
 .08الحصكفي ،محمد عالء الدي ب علي الحصكفي7096( ،يو ) ،الودر المختوار َور تنووير األبصوار
يي يق مذيب ااما أبي ونيفة ،دار الفكر ،بيروت.
 .04الحصووني ،أبووو بكوور بو محموود بو عيوود المووةم بو وريووز بو معلووى الحسوويني الحصووني ،تقووي الوودي
الشايعي (المتوويى978 :يو ) ،) 7880( ،كفايوة األخيوار ،تحقيوق :علوي عيود الحميود بلطجوي ومحمود
وييي سليمان ،ط ،7دار الخير .دمشق.
 .07الحطابَ ،مس الدي أبو عيد هللا محمد بو محمود بو عيود الوروم الطرابلسوي المغربوي ،الرُّ عينوي
المالكي (المتويى850 :ي )7077( ،ي  ،) 7887/موايب الجليه لشر مختصر الخليه ،دار الفكر.
 .07الحليووي ،إبووراييأ بو محموود بو إبووراييأ ال كحلكيووي الحنفووي( ،المتووويى856 :يو )7078( ،يو ،) 7889/
مجم األنهر يي َر ملتقوى األبحور ،وققو وخورـ آياتو وأوادي و  :خليوه عموران المنصوور ،ط،7
دار الكتب العلمية .لينان .بيروت.
 .00الحنيليَ ،مس الودي أبوي عيود هللا محمود بو عيود هللا الزركشوي المصورحَ ، 7447 ،7070 ،ور
الزركشي على مختصر الخراي ،وقق واد ل ووض وواَي  :عيد المنعأ خليه إبوراييأ ،بيوروت.
لينان.
 .00الحنفي ،عيد هللا ب محمود ب مودود الموصلي ، 7445 ،7076 ،االختيار لتعليه المختار ،تحقيق:
عيد اللطيف محمد عيد الروم ،ط ،0بيروت .لينان.
 .05الخرَي ،محمد ب عيد هللا الخرَي المالكي أبو عيد هللا (المتويى7747 :ي )َ ،ر الخرَوي علوى
مختصر خليه ،دار الفكر للطياعة .بيروت.
 .06خووالف ،عيوود الويوواب( ،المتووويى7015 :ي و )7051( ،ي و  ،) 7809/أوكووا األوووواٌ الشخصووية يووي
الشريعة ااسالمية ،ط ،7مطيعة دار الكتب المصرية .القايرة.
 .01الدردير ،أومود بو محمود بو أومود ،الشور الصوغير لكتابو المسومى أاورب المسوالَ لا كم ووذيك ا
اا كموا ا
ب وا
كمالاَ ،دار المعارف.
 .09الدسواي ،محمد ب أومد ب عرية الدسواي الموالكي (المتوويى7704:يو ) ،واَو ية الدسو واي علو ى
الش ر الكيي ر ،دار الفكر.
ير ّ
اط ّي
ح الو لد وميك ا
يرحّ ،بهوورا بو عيوود هللا بو عيوود العزيووز بو عموور بو عوووض ،أبووو اليقوواء ،الو َّد ام ا
 .08الو َّد ام ا
المالكي( ،المتويى945 :ي )7078( ،ي  ،) 7449/الشوامه يوي يقو ااموا مالوَ ،ضويط وصوحح :
أومد ب عيد الكريأ نجيب ،ط ،7مركز نجييوي للمخطوطات وخدمة التراث.
 .54الرايعي ،عيد الكريأ ب محمد الرايعي القزويني( ،المتويى670 :ي ) ،يت العزيز بشور الووجيز
الشر الكيير ،دار الفكر.

 .57الرملوويَ ،وومس الوودي محموود ب و أبووي العيوواس أوموود ب و ومووزة َووهاب الوودي (المتووويى7440 :ي و )،
(7040ي  ،) 7890-نهاية المحتاـ ،طيعة أخيرة ،دار الفكر .بيروت.
 .57الرويوواني ،عيوود الواووود ب و إسووماعيه( ،المتووويى 547 :ي و ) ،) 7448( ،بحوور المووذيب (يووي يوورو
المذيب الشايعي) ،تحقيق :طارق يتحي السيد ،ط ،7دار الكتب العلمية.
ُّ .50
الز كو ويلاي ،كو وييكة ب مصطفى ،الفق ااسالمي وأدلت  ،ط ،0دار الفكر .دمشق .سوريَّة.
 .50الزركشوووي ،بووودر الووودي محمووود بووو عيووود هللا بووو بهوووادر الزركشوووي الشوووايعي( ،المتوووويى180 :يووو )،
(7047ي و ) ،خيايووا الزوايووا ،تحقيووق :عيوود القووادر عيوود هللا العوواني ،ط ،7ودارة األواوواف والشووةون
ااسالمية .الكويت.
 .55الزيلعي ،ع موان بو علوي بو محجو اليوارعي ،يخور الودي الزيلعوي الحنفوي( ،المتوويى 100 :يو )،
تييي الحقاتق َر كنز الدااتق وواَية ال لش ول اي لي ،وواَيةَ ،هاب الدي أومد ب محمد بو أومود بو
يووونس ب و إسووماعيه ب و يووونس ال لشو وول اي ُّي (المتووويى 7477 :ي و )7070( ،ي و ) ،ط ،7المطيعووة الكيوورى
األميرية – بوالق .القايرة.
 .56السرخسووووي ،محموووود بوووو أوموووود بوووو أبووووي سووووهه َوووومس األتمووووة السرخسووووي (المتووووويى090 :يوووو )،
(7070ي  ،) 7880/الميسوط ،دار المعرية .بيروت.
 .51السووومراندح ،محمووود بووو أومووود بووو أبوووي أومووود ،أبوووو بكووور عوووالء الووودي (المتوووويى :نحوووو 504يووو )،
(7070ي  ،) 7880/تحفة الفقهاء ،ط ،7دار الكتب العلمية .بيروت .لينان.
 .59الشايعي ،محمد ب إدريس (المتويى740 :ي )7074( ،ي  ،) 7884/األ  ،دار المعرية .بيروت.
 .58الشوربينيَ ،وومس الوودي  ،محموود بو أوموود الخطيووب الشووايعي (المتووويى811 :يو )075 ،يو ، 7880-
مغني المحتاـ ،ط ،7دار الكتب العلمية.
 .64الشيخ نظا وجماعة م علماء الهند7077( ،ي  ،) 7887/الفتاوى الهندية يي مذيب ااما األعظوأ
أبي ونيفة النعمان ،دار الفكر.
 .67الشيرادح ،أبو إسحاق إبراييأ ب علي ب يوسوف( ،المتوويى016 :يو ) ،التنييو يوي الفقو الشوايعي،
عالأ الكتب.
 .67العيادح ،أبو بكر ب علي ب محمد الحودادح العيوادح ال َّز ابيو اد ّ
ح اليمنوي الحنفوي( ،المتوويى944 :يو )،
(7077ي ) ،الجويرة النيرة ،المطيعة الخيرية.
 .60ال اعمراني ،أبو الحسي يحيى ب أبي الخير ب سالأ العمراني اليمنوي الشوايعي( ،المتوويى559 :يو )،
(7077يوو  ،) 7444/الييووان يووي مووذيب اامووا الشووايعي ،تحقيووق :ااسووأ محموود النووورح ،ط ،7دار
المنهاـ .جدة.
 .60الغزالي ،أبو وامد محمد ب محمد الغزالوي الطوسوي (المتوويى545 :يو )7071( ،يو ) ،الوسويط يوي
المذيب ،تحقيق :أومد محمود إبراييأ ،محمد محمد تامر ،ط .7دار السال .

 .65الفارابي ،إسماعيه ب وماد الجويرح الفارابي( ،المتويى080 :ي )7041( ،ي  ،) 7891/الصحا
تاـ اللغة وصحا العربية ،تحقيق :أومد عيد الغفور عطار ،ط ،0دار العلأ للماليي  .بيروت.
 .66الفرغوواني ،علووي ب و أبووي بكوور بوو عيوود الجليووه الفرغوواني المرغينوواني ،أبووو الحس و بريووان الوودي
(المتويى580 :ي ) ،الهداية َر بداية الميتدح ،تحقيوق :طوالٌ يوسوف ،دار إويواء التوراث العربوي.
بيروت .لينان.
 .61القراييَ ،هاب الدي أومود بو إدريوس بو عيود الوروم الموالكي( ،المتوويى690 :يو )،) 7880( ،
الذخيرة ،ط ،7دار الغرب ااسالمي .بيروت.
 .69القرطيووي ،أبووو الوليوود محموود ب و أوموود ب و رَوود7049( ،ي و  ،) 7899/الييووان والتحصوويه والشوور
والتوجي والتعليه لمساته المستخرجة ،وقق  :د محمد وجي وآخورون ،ط ،7دار الغورب ااسوالمي،
بيروت ،لينان.
 .68القرطيي ،أبو عمر يوسف ب عيد هللا ب محمد ب عيد الير ب عاصأ النمرح ،الكوايي يوي يقو أيوه
المدينووة المووالكي7044( ،يو  ،) 7894/الكووايي يووي يقو أيووه المدينووة ،ط ،7مكتيووة الريوواض الحوودي ،
الرياض .المملكة العربية السعودية.
 .14القرطيووي ،محموود ب و أوموود ب و أبووي بكوور ب و يوور األنصووارح الخزرجووي َوومس الوودي ( ،المت وويى:
617ي )7090( ،يو  ،) 7860/تفسوير القرطيوي

الجوام ألوكوا القورآن ،تحقيوق :أومود اليردونوي

وإبراييأ أطفي  ،ط ،7دار الكتب المصرية .القايرة.
 .17العجووي ،محموود رواس وواموود صووادق انييووي7049( ،يوو  ،) 7899/معجووأ لغووة الفقهووواء ،ط ،7دار
النفاتس للطياعة والنشر والتودي .
 .17القانَّوجي ،أبو الطيب محمد صديق خان ب وس ب علي اب لطف هللا الحسيني اليخوارح ،الروضوة
الندية َر الدرر اليهية ،دار المعرية.
 .10الكاسووواني ،عوووالء الووودي  ،أبوووو بكووور بووو مسوووعود بووو أومووود الكاسووواني الحنفوووي (المتوووويى591 :يووو )،
(7046ي  ،) 7896/بدات الصنات  ،ط ،7دار الكتب العلمية.
 .10المالكي ،محمد ب أومد ب محمود علوي ( ،المتوويى7788 :يو )7048( ،يو  ،) 7898/مون الجليوه
َر مختصر خليه ،دار الفكر .بيروت.
 .15الماوردح ،أبو الحس علي ب محمد ب محمود بو وييوب اليصورح اليغودادح( ،المتوويى054 :يو )،
ااانا يي الفق الشايعي.
 .16الماوردح ،أبو الحس علي ب محمد ب محمود بو وييوب اليصورح اليغودادح( ،المتوويى054 :يو )،
(7078ي  ،) 7888/الحاوح الكييور ،تحقيوق :الشويخ علوي محمود معووض  -الشويخ عوادٌ أومود عيود
الموجود ،ط ،7دار الكتب العلمية .بيروت .لينان.
 .11المرداوح ،عالء الدي أبو الحس علي ب سليمان المرداوح الدمشقي الصالحي الحنيلي( ،المتوويى:

995ي ) ،اانصاف يي معرية الراج م الخالف ،دار إوياء التراث العربي الطيعة.
 .19المرغيوواني ،علووي ب و أبووي بكوور ب و عيوود الجليووه ،الهدايووة َوور بدايووة الميتوودح ،المكتيووة ااسووالمية.
بيروت.
 .18مسوولأ ،مسوولأ ب و الحجوواـ أبووو الحس و القشوويرح النيسووابورح( ،المتووويى767 :ي و ) ،صووحي مسوولأ،
تحقيق :محمد يةاد عيد اليااي ،دار إوياء التراث العربي .بيروت.
 .94المقدسي ،عيد الروم ب إبوراييأ بو أومود ،أبوو محمود بهواء الودي المقدسوي( ،المتوويى670 :يو )،
(7076ي  ،) 7445/العدة َر العمدة ،تحقيق :صال ب محمد عوي ة ،ط ،7دار الكتب العلمية.
 .97الميداني ،عيد الغني بو طالوب بو وموادة بو إبوراييأ الغنيموي الدمشوقي الميوداني الحنفوي (المتوويى:
7789ي ) ،اللياب يي َر الكتواب ،وققو  ،ويصول  ،وضويط  ،وعلوق وواَوي  :محمود محيوي الودي
عيد الحميد ،المكتية العلمية .بيروت .لينان.
 .97النسوواتي ،أوموود ب و َووعيب ب و علووي الخراسوواني( ،المتووويى040 :ي و )7077( ،ي و  ،) 7887/سوون
النساتي ،تحقيق :د.عيد الغفار سليمان اليندارح  ،سيد كسروح وس  ،دار الكتب العلمية .بيروت.
 .90نكووووورح ،القاضوووووي عيووووود النيوووووي بووووو عيووووود الرسووووووٌ األومووووود نكووووورح( ،المتوووووويى :ق 77يووووو )،
(7077يووو  ،) 7444/دسوووتور العلمووواء

جوووام العلوووو يوووي اصوووطالوات الفنوووون ،عووورب عياراتووو

الفارسية :وس ياني يحف ،ط ،7دار الكتب العلمية .لينان .بيروت.
 .90النووح ،محيوي الودي يحيوى بو َورف النوووح( ،المتوويى616 :يو )7077( ،يو  ،) 7887/روضوة
الطاليي وعمدة المفتي  ،تحقيق :ديير الشاوي  ،ط ،0المكتب ااسالمي .بيروت .دمشق -عمان.
 .95النووح ،محيي الدي يحيوى بو َورف النوووح( ،المتوويى616 :يو ) ،المجموو َور المهوذب ،دار
الفكر.
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