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األستاذ المساعد في قسم الفقه، جامعة اإلمام
 محمد بن سعود اإلسالمية

م بحث محكَّ
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حفظ اإلس���ام حقوق المرأة وكفلها لها وأوجبها على الزوج 

ومن ذلك نفقة العاج.

وفي هذا العصر الذي كثر خروج النس���اء فيه للعمل لحاجة أو 

م���ن دون حاجة، وم���ا صاحب هذا الخروج من التأثير س���لبًا في 

العاق���ة الزوجي���ة مادي���ًا ومعنويًا، مهددًا اس���تقرار األس���رة، 

إضافة إلى ما يسببه الجهل بأحكام النفقة من خاف وشقاق 

وفرقة.

ل���ذا قامت الباحثة بتصوير المس���ألة، وعملت على تحرير محل 

الخ���اف ووثقت المس���ائل الفقهية بنس���بتها إل���ى المذاهب 

األربعة مع ذكر أدلة كل قول وبيان وجه الداللة والمناقشات 

ال���واردة على كل قول، ومن ث���م الترجيح بين األقوال ومن َثمَّ 

الخاتمة، وما خلصت إليه من نتائج.
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المقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 
ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم، 

أما بعد.
هذه  مجلة  ومن  حقوقها،  هلا  وحفظ  املرأة،  جانب  رعى  قد  اإلسالم  فإن 

احلقوق “حق النفقة” للزوجة. 
وقد اجتهد الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل – يف بيان أنواع النفقة الواجبة هلا، ومن 

ذلك نفقة العالج. 
وقد وقع اختياري عىل موضوع “نفقة عالج الزوجة العاملة وأثرها يف الفرقة 
يف النكاح”، وهو أحد املوضوعات املهمة يف فقه األرسة، إذ إنه يمس جانبًا مهاًم 

يف العالقة الزوجية بشقيها املادي واملعنوي.
وتظهر أمهية إفراد هذا املوضوع بالبحث فيام ييل: 

1- أنه موضوع حيوي، مفيد للباحث يف واقعه العميل – ال سيام – مع كثرة 
خروج النساء للعمل يف الوقت احلارض. 

اجلهل  يؤدي  إذ  ومتاسكها،  األرسة  استقرار  عىل  املوضوع  هذا  تأثري   -2
بأحكامه للخالف والشقاق، ومن ثم حصول الفرقة بني الزوجني. 
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وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث، بياهنا عىل النحو اآليت: 
- املقدمة: اشتملت عىل أمهية املوضوع، وخطة البحث، واملنهج املتبع فيه. 

- التمهيد: يف بيان مفردات املوضوع، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: تعريف النفقة. 
املطلب الثاين: تعريف العالج. 
املطلب الثالث: تعريف الفرقة. 

املطلب الرابع: املراد بموضوع البحث. 
- املبحث األول: حكم نفقة الزوجة العاملة.

- املبحث الثاين: حكم نفقة عالج الزوجة العاملة. 
- املبحث الثالث: أثر نفقة عالج الزوجة العاملة يف الفرقة يف النكاح، وفيه 

أربعة مطالب: 
زوجته  عالج  نفقة  من  الزوج  امتناع  عىل  املرتتب  احلكم  األول:  املطلب 

العاملة. 
املطلب الثاين: نوع الفرقة احلاصلة بسبب امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته 

العاملة. 
املطلب الثالث: األثر املرتتب عىل نوع الفرقة احلاصلة بسبب امتناع الزوج 

من نفقة عالج زوجته العاملة. 
التفريق بسبب امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته  الرابع: رشوط  املطلب 

العاملة. 
- اخلامتة: وقد اشتملت عىل أهم نتائج البحث. 
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منهج البحث: 
يتبني منهج البحث فيام ييل: 

1- تصوير املسألة وحترير حمل اخلالف الفقهي. 
2- توثيق املسائل الفقهية من مصادرها األصيلة املعتمدة. 

 – األربعة  الفقهية  للمذاهب  منسوبة  األقوال  ذكرت  اخلالفية  املسائل  ويف 
حسب ترتيبها الزمني – مع ذكر أدلة كل قول، وبيان وجه الداللة، واملناقشات 

الواردة، ثم الرتجيح. 
3- عزوت اآليات إىل موضعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية. 

4- خرجت األحاديث الواردة يف البحث، مع احلكم عليها. 
5- ذكرت ترمجة خمترصة ملا ورد يف البحث من أعالم غري مشهورين. 

6- وضعت خامتة تعطي فكرة عامة عام تضمنه البحث، وأبرز نتائجه. 

ويف اخلتام، أمحد اهلل عىل توفيقه وتيسريه إمتام البحث، واهلل أسأل أن جيعل 
بذلت  أين  وحسبي  الطرح،  يف  وفقت  قد  أكون  وأن  به،  وينفع  خالصًا  عميل 

جهدي. 
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
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التمهيد

بيان مفردات الموضوع

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب األول

تعريف النفقة

1- النفقة لغة: 

املبيع،  الفرس أي: مات، ونفق  َنَفق  أ- مصدر مأخوذ من )النفوق( يقال: 
أي: راج)1(. ونفق اليشء )َنَفقًا( أيضًا: فني)2(. 

ألن  النفاق؛  ومنه  مكان،  إىل  خملص  له  األرض،  يف  رسب  والنفق:  ب- 
صاحبه خيرج من اإليامن يف خفاء؛ لذا فاألصل يف الباب واحد، وهو اخلروج)3(. 

 2- النفقة اصطاحًا: 

النفقة، وهي يف  – يف تعريف  – رمحهم اهلل تعاىل  الفقهاء  اختلفت عبارات 
اجلملة، تدور حول معنى واحد. 

جاء يف فتح القدير)4(: اإلدرار عىل اليشء بام به بقاؤه. 

)1) ل�صان العرب 357/1، خمتار ال�صحاح: 593. 
)2) امل�صباح املنري 618/2. 

)3) معجم مقايي�س اللغة 454/5. 
 .193/4 (4(
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وجاء يف لغة السالك)5(: ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون رسف. 
ومسكنًا  وكسوًة  وأدمًا  خبزًا  يمونه  من  كفاية  القناع)6(:  كشاف  يف  وجاء 

وتوابعها. 
وهذه التعريفات متقاربة يف املعنى – وإن كان التعريف األول أعم – إذ جعل 

النفقة لآلدمي وغريه، بينام قرصت بقية التعريفات النفقة عىل اآلدمي خاصة. 
3- العاقة بين التعريف اللغوي والتعريف االصطاحي: 

وخصوص،  عموم  بينهام  يظهر  واالصطالحي،  اللغوي  املعنى  إىل  بالنظر 
يمونه يف  كفاية من  بإخراج  فاللغوي عام يف اإلخراج، واالصطالحي خاص 
حال احلياة، فيكون التعريف االصطالحي للنفقة، أخص من التعريف اللغوي. 

المطلب الثاني

تعريف العالج

1- العاج لغًة: 

العني والالم واجليم أصل صحيح، يدل عىل مترس ومزاولة)7(. 
2- العاج اصطاحًا: 

هو إحداث الفعل باجلوارح واملداواة لدفع املرض)8(. 
3- العاقة بين التعريف اللغوي واالصطاحي: 

بالنظر إىل املعنى اللغوي واالصطالحي، يظهر بينهام عموم وخصوص، فاللغوي عام 
)5) 11/2، وانظر: حا�صية العدوي 183/4. 

 .460/5 (6(
)7) معجم مقايي�س اللغة 121/4، 122، خمتار ال�صحاح: 295. 

)8) د�صتور العلماء 267/2. 
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يف املزاولة واملامرسة، واالصطالحي خاص باملزاولة التي حيدثها املعالج لدفع املرض. 
المطلب الثالث

تعريف الفرقة

1- الفرقة لغة: 

الفصل والتمييز، يقال فرقت بني اليشء إذا فصلت أبعاضه)9(. 
2- الفرقة اصطاحًا: 

بضم فسكون، االفرتاق، الفصل بني الزوجني، وقد تكون هذه الفرقة طالقًا، 
وقد ال تكون طالقًا)10(. 

المطلب الرابع

المراد بموضوع البحث

أي معرفة مدى تأثري امتناع الزوج عن نفقة عالج زوجته العاملة عىل الفرقة 
يف النكاح. 

نفقة  من  الزوج  امتناع  بسبب  الفرقة  طلب  يف  احلق  للزوجة  هل  بمعنى 
عالجها؟

وعىل ثبوت حق الفرقة، ما نوع هذه الفرقة؟ 
هل هي فسخ أم طالق؟ 

وما األثر املرتتب عىل اخلالف يف ذلك؟

)9) معجم مقايي�س اللغة 493/4، امل�صباح املنري 47/2. 
)10) معجم لغة الفقهاء 313. 
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المبحث األول

حكم نفقة الزوجة العاملة

اتفق الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل – عىل وجوب نفقة الزوجة)11( – يف اجلملة– 
سواء كانت غنية أم فقرية، ويستدلون لذلك بكوهنا حمبوسة ألجل الزوج عن 
العاملة؛ لذا فإن هلم يف نفقة  الزوجة  التكسب)12(، وهذا املعنى غري متحقق يف 

الزوجة العاملة تفصيل سيأيت بيانه. 
ثم  ومن  العمل،  إىل  الزوجة  خروج  حاالت  بيان  من  بد  ال  ذلك،  ولبيان 
معرفة أثر ذلك عىل النفقة، وما يتبعه من ثبوت حقها يف املطالبة بالتفريق – من 

عدمه–، حال امتناع الزوج عن النفقة، ويف هذا تفصيل عىل النحو اآليت: 
يف  الزوجة  حق  يسقط  ال  فحينئذ  للعمل،  بخروجها  الزوج  يأذن  أن   -1
النفقة، ألن حق االحتباس يف البيت من حقوق الزوج، فإذا أذن هلا يف اخلروج، 

فقد ريض باالحتباس الناقص)13(. 
2- أن يأذن هلا الزوج، وترىض بإسقاط نفقتها، فحينئذ تسقط نفقتها؛ ألن 

احلق هلا وقد تنازلت عنه. 
3- أن يأذن هلا بالعمل، ويشرتط عليها أن تنفق عىل نفسها، ومل ترض هبذا 
الرشط، فحينئذ يصح العقد ويبطل الرشط، إذا كان يف العقد، أو كان بعده من 

)11) البحر الرائق 188/4، �س���رح فتح القدير 192/4، الفتاوى الهندية 544/1، املب�س���وط 181/5، مواهب 
اجللي���ل 182/1، الفواك���ه ال���دواين 71/2 – 73، حا�سي���ة الد�سوقي 508/2، املجم���وع 235/18، رو�صة 

الطالبني 40/9، املغني 347/11، املبدع 185/8، ك�ساف القناع 460/5. 
)12) البحر الرائق 188/4، املغني 348/11، ك�ساف القناع 460/5. 

)13) انظر: بدائع ال�صنائع 16/4. 
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باب أوىل)14(. 
ألن الفقهاء قد اتفقوا عىل أن نفقة الزوجة واجبة عىل زوجها، وقد سبق بيان 

ذلك. 
جاء يف املغني)15(: »الرشوط يف النكاح تنقسم أقسامًا ثالثة، ثم قال: القسم 
الثاين ما يبطل الرشط ويصح العقد، مثل أن يشرتط أن ال مهر هلا، أو ال ينفق 
عليها، أو إن أصدقها رجع عليها... فهذه الرشوط كلها باطلة يف نفسها؛ ألهنا 
تنايف مقتىض العقد، وألهنا تتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده، فلم 
يصح؛ كام لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، أما العقد يف نفسه فصحيح؛ ألن 
هذه الرشوط تعود إىل معنى زائد يف العقد ال يشرتط ذكره، وال يرض اجلهل به، 
فلم يبطله، كام لو رشط يف العقد صداقًا حمرمًا؛ وألن النكاح يصح مع اجلهل 

بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الرشط الفاسد كالعتاق«. 
الرشط  إن  يقولون  والشافعية  واملالكية،  احلنفية،  ومنهم  الفقهاء،  فجمهور 
الذي ليس من مقتىض العقد وال مؤكدًا ملقتضاه، ومل يقم دليل من الشارع عىل 

وجوب الوفاء به، فإنه يلغي ذلك الرشط، ويصح معه النكاح)16(.
يف  هلا  أذن  قد  ألنه  الزوج؛  عىل  جتب  نفقتها  فإن  الرشط،  بطالن  تقرر  وإذا 

اخلروج، ومن ثم فقد ريض باالحتباس الناقص – كام سبق بيانه–.

)14) احلجة 312/3. وانظر: اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، د. عبدالعزيز الربي�س )جملة 
جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية) العدد )43) رجب 1424ه�، �ص190 وما بعدها. 

 .487 ،486/9 (15(
)16)  املب�سوط 15/13، بداية املجتهد 120/2، الأم 74/5. 
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4- إذا مل يأذن هلا بالعمل، فخرجت بدون إذنه، فقد اتفق الفقهاء)17( – رمحهم 
اهلل تعاىل - عىل أهنا تسقط نفقتها. ومع اتفاقهم عىل ذلك، إال أهنم اختلفوا يف 

سبب سقوط نفقة الزوجة عىل النحو اآليت: 
- ذهب احلنفية إىل أهنا بخروجها بال إذن، قد فوتت عىل زوجها االحتباس، 
للزوجة  النفقة  يوجبون  ألهنم  هلا؛  نفقة  ال  والناشزة  ناشزة)18(،  حينئذ  فتصري 

بسبب استحقاق احلبس للزوج عليها، بسبب النكاح)19(. 
الفقه،  يف  املقررة  القواعد  من  قاعدة  يف  تدخل  االحتباس،  مقابل  والنفقة 

وهي: أن من حبس حلق غريه، فنفقته واجبة عليه)20(. 
- وذهب املالكية)21(، واحلنابلة)22( إىل أهنا بخروجها للعمل تفوت عىل زوجها 
التمكني من االستمتاع؛ ألن سبب وجوب النفقة عندهم يف مقابل االستمتاع. 
- وذهب الشافعية)23( إىل أهنا بخروجها بال إذن، تعترب ناشزة؛ ألهنم يقولون 
للزوج عىل زوجته حق احلبس يف مقابل النفقة، فإذا نشزت سقط وجوب النفقة. 
النفقة  والفرق بني قول الشافعية، وقول احلنفية، أن الشافعية يقولون جتب 

بسبب  الزوجية، وإنام تسقط بسبب النشوز من جهة الزوجة.
استحقاق  يوجب  الذي  النكاح  بسبب  النفقة  جتب  فيقولون:  احلنفية،  أما 

)17) اللب���اب 92/3، االختي���ار لتعليل املخت���ار 5/4، بلغة ال�صالك 320/2، الفواك���ه الدواين 73/2، اخلر�صي 
على خمت�سر خليل 191/4، غاية املحتاج 380/6، الإقناع 432/2، ك�ساف القناع 197/5.

)18) اللباب 92/3، االختيار لتعليل املختار 92/3، بدائع ال�صنائع 331/2.
)19) البحر الرائق 188/4، الدر املختار 572/3. 

)20) امل�صدران ال�صابقان. 
)21) بداية املجتهد 41/2، مواهب اجلليل 188/4. 

)22) املغني 359/11. 
)23) فتح الوهاب 118/2، حا�صيتا قليوبي وعمرية 78/4. 
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االحتباس للزوج عىل زوجته. 
الزوجة أو عدم خروجها  الزوجني عىل اآلخر خروج  5- أن يشرتط أحد 

للعمل، ويتضمن ذلك صورتني: 
الصورة األوىل: أن تشرتط الزوجة عىل زوجها يف العقد اخلروج للعمل، أو 

استمرارها فيه. 
الصورة الثانية: أن يشرتط الزوج عىل زوجته يف العقد عدم خروجها للعمل، 

أو عدم استمرارها فيه. 
وهاتان الصورتان تدخالن حتت الرشوط التي ال يقتضيها العقد)24(.

إذا تقرر هذا، فال بد من بيان اختالف الفقهاء يف الرشوط التي ال يقتضيها 
العقد، هل يلزم الوفاء هبا، أو أن الرشط يبطل ويصح العقد؟ وما أثر ذلك عىل 

النفقة؟
اختلف الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل - يف ذلك عىل قولني: 

القول األول: قول الجمهور: 

والزهري)29(  قتادة)28(  قال  وبه  والشافعي)27(،  ومالك)26(  حنيفة)25(  أبو 

)24) انظر: اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، �س198. 
)25) املب�سوط 15/13. 

)26) بداية املجتهد 120/2. 
)27) الأم 74/5. 

)28) هو: اأبو اخلطاب، قتادة بن دعامة ال�صدو�صي، حافظ الع�صر، وقدوة املف�صرين واملحدثني، تويف �صنة: 
117ه�، وقيل: 118ه�.  )�سفة ال�سفوة 251/3، تقريب التهذيب 123/2 ). 

)29) ه���و: حمم���د بن م�سلم ب���ن عبداهلل بن �سهاب الزهري، املدين، كان فقيه���اً كثري العلم والرواية، وهو 
اأول م���ن دون العل���م وكتب���ه، كان اأعل���م اأه���ل املدين���ة يف ع�سره، تويف �سن���ة 123ه�. )تهذي���ب التهذيب 

445/9، 450، �صري اأعالم النبالء 981/1 ). 
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والليث)30( وابن املنذر)31(. 
قالوا: إن الرشوط التي ال يقتضيها العقد تبطل، أما العقد فصحيح)32(. 

وال  اخلروج،  من  يمنعها  أال  عليه  رشطت  »فإذا  األم)33(:  يف  الشافعي  قال 
هذه  أبطلنا  فبهذا  قال:  أن  إىل  عليها...  له  ما  إبطال  عليه  رشطت  خيرجها، 

الرشوط، وما يف معناها«. 
القول الثاني: قول الحنابلة)34(: 

بن  وعمرو  ومعاوية،  وقاص،  أيب  بن  وسعد  اخلطاب،  بن  عمر  عن  ويروى 
زيد  بن  وجابر  عبدالعزيز  بن  وعمر  رشيح)35(  قال  وبه  عنهم  اهلل  ريض  العاص 
وطاووس)36( واألوزاعي)37( وإسحاق)38(، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)39(. 
)30) هو: اأبو احلارث الليث بن �صعد الفهمي �صيخ الديار امل�صرية وعاملها، الإمام الثقة احلجة، تويف �صنة 

75ه� مب�سر.  ) العرب 206/1، تاريخ بغداد 3/13، وفيات الأعيان 127/4، 128 ). 
)31) ه���و: حمم���د ب���ن اإبراهي���م بن املنذر، اأب���و بكر الني�ساب���وري، الفقي���ه، نزيل مكة، و�ساح���ب الت�سانيف 
منه���ا: »االأو�س���ط« و«االإجم���اع« و«االإ�س���راف« ت���ويف مبك���ة �سن���ة 318ه����.  ) طبقات ال�سافعي���ة الكربى 

102/3، وفيات الأعيان 270/4، تذكرة احلفاظ 782/3 ). 
)32) املغني 484/9. 

 .74/5 (33(
)34) املغني 483/9. 

)35) هو: اأبو اأمية �سريح بن احلارث القا�سي، ا�ستق�ساه عمر ر�سي اهلل عنه على الكوفة، وبقي يف الق�ساء 
خم����ص و�سبع���ون �سنة، ث���م ا�ستعفى احلجاج، فاأعفاه، تويف �سنة 82ه����.  ) طبقات الفقهاء لل�سريازي: 

80، التاريخ الكبري 228/4، 229 ) . 
)36) ه���و: طاوو����ص ب���ن كي�سان اخلوالين، الهم���داين بالوالء، اأبو عبدالرحمن، اأهل���ه من الفر�ص ومولده 
ومن�س���وؤه يف اليم���ن، من كبار التابعني يف الفقه، ورواية احلديث، تويف �سنة 106ه� حاجاً. ) الطبقات 

الكربى البن �سعد 615/2، �صذرات الذهب 133/1، �صري اأعالم النبالء 38/5 ) .
)37) ه���و: اأب���و عم���رو عبدالرحمن بن عمر بن يحمد االأوزاع���ي، اإمام ال�ساميني وفقيهه���م، واأحد الزهاد، 

تويف �صنة 157ه�. ) العرب 174/1، وفيات الأعيان 127/3، 128 ).
)38) ه���و: اأب���و يعق���وب اإ�سح���اق بن اإبراهي���م بن خمل���د التميمي املروزي اب���ن راهوية، اجتم���ع له احلديث 
والفق���ه واحلف���ظ، وال�سدق وال���ورع والزهد، تويف �سنة 238ه�. )طبق���ات احلنابلة 10/1، �صري اأعالم 

النبالء 358/11، 383) . 
)39) جمموع الفتاوى 346/29. 
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أن ما يعود نفعه ألحد الزوجني يلزم الوفاء به؛ مثل ما لو اشرتطت الزوجة 
عىل زوجها أال خيرجها من دارها، أو بلدها، أو ال يسافر هبا)40(. 

وتدخل يف ذلك هذه املسألة. 
يلزم  فإنه  فيه،  تستمر  أو  العمل،  من  يمنعها  أال  زوجها  عىل  اشرتطت  فلو 
فللزوجة طلب  بالرشط،  الزوجة  يفعل وطالبته  مل  فإن  بالرشط،  الوفاء  الزوج 

الفرقة)41(. 
وكذلك لو اشرتط الزوج عىل زوجته يف العقد عدم اخلروج للعمل، ووافقت 
تقدم  نفقتها، وقد  به سقطت  تِف  مل  بالرشط، وإذا  الوفاء  الزوجة  فيلزم  عليه، 

تفصيل ذلك يف احلالة الرابعة. 
وإنام أحلقنا هذا الرشط بام يلزم الوفاء به )عند احلنابلة( ومل نلحقه بام يبطل 
ابن  أدرجها  التي  األمثلة  استعرضنا  لو  ألننا  عندهم؛  العقد  ويصح  الرشط  به 
قدامة)42( يف كل قسم، لوجدنا أن اشرتاط خروج املرأة للعمل، أو عدم خروجها، 
يشابه األمثلة التي يلزم الوفاء هبا، ويبعد عن األمثلة التي تبطل ويصح عقدها. 
هبا،  يسافر  أال  أو  بلدها،  أو  دارها  من  خيرجها  بأال  به  الوفاء  يلزم  ملا  فمّثل 
ومّثل ملا يبطل به الرشط ويصح العقد بام إذا رشط الزوج بأن ال مهر هلا، أو ال 

ينفق عليها، أو ال يطأها. 
ينايف  الذي  العقد، هو  به الرشط ويصح  يبطل  الذي  احلنابلة جعلوا  أن  كام 

مقتىض العقد، أو الذي يتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده. 

)40) املغني 483/9. 
)41) جمموع الفتاوى ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية 346/29، 164/32. 

)42) املغني 483/9، 486. 
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فاشرتاط خروج املرأة للعمل أو عدم خروجها ليس من ذلك)43(. 
منشأ اخلالف بني اجلمهور واحلنابلة: 

عند اجلمهور: الرشط الذي يبطل ويصح معه النكاح، هو كل رشط ال يكون 
وجوب  عىل  الشارع  من  دليل  يقم  ومل  ملقتضاه،  مؤكدًا  وال  العقد،  مقتىض  من 

الوفاء به. 
وعند احلنابلة: هو الذي ورد فيه هني الشارع، أو ناقض مقتىض العقد الذي 

ورد به نص الشارع.
فنطاق بطالن الرشوط أو إلغائها )عند احلنابلة( أضيق منه عند )اجلمهور)44(. 

األدلة: 
أدلة القول األول: 

استدل أصحاب القول األول بام ييل:
1- حديث عائشة – ريض اهلل عنها – يف قصة بريرة )45(، أن النبي صىل اهلل 
من  اهلل،   كتاب  يف  ليست  رشوطًا  يشرتطون  أناس  بال  »ما  قال:  وسلم  عليه 
اهلل  قضاء  رشط،  مائة  كان  وإن  باطل،  فهو  اهلل،  كتاب  يف  ليس  رشطًا  اشرتط 

أحق، ورشط اهلل أوثق وإنام الوالء ملن أعتق«)46(. 
ال  الرشع  ألن  اهلل؛  كتاب  يف  ليست  الرشوط  هذه  أن  االستدالل:  وجه 

)43) انظر: اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، �س201. 
)44) انظر: امل�صدر ال�صابق، �س202. 

)45) بري���رة ه���ي : م���والة عائ�س���ة بنت اأب���ي بكر ال�سديق ، كانت م���والة لبع�ص االأن�س���ار ، وقيل : الآل عتبة 
بن اأبي لهب ، فكاتبوها ثم باعوها من عائ�سة فاأعتقتها . ) االإ�سابة 8 / 29 ، اأ�صد الغابة 7 / 39 ) .

)46) متف���ق علي���ه . �سحيح البخاري: كتاب البيوع، باب البيع وال�سراء مع الن�ساء 756/2 )2047). �صحيح 
م�سلم: كتاب العتق، باب اإمنا الوالء ملن اأ عتق 1141/2 )1504). 
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يقتضيها. 
ونوقش: بأن املقصود بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »من اشرتط رشطًا 

ليس يف كتاب اهلل فهو باطل« أي: ليس يف حكم اهلل ورشعه. 
فاشرتاط ما تنتفع به املرأة مرشوع ومباح يف كتاب اهلل، واخلالف إنام هو يف 

دليل املرشوعية)47(. 
ثم لو قلنا بذلك، للزم أن تكون كل الرشوط املباحة مذكورة يف كتاب اهلل، 

وما ليس مذكورًا فهو باطل، وهذا مل يقل به أحد)48(. 
2- قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »الصلح جائز بني املسلمني إال صلحًا 
حرم حالالً أو أحل حرامًا، واملسلمون عىل رشوطهم، إال رشطًا حرم حالالً أو 

أحل حرامًا«)49(. 
إىل  يصل  طرقه  بمجموع  أنه  إال  مقال،  بعض طرقه  يف  كان  وإن  واحلديث 

درجة الصحيح لغريه)50(. 
وجه االستدالل: 

»إن يف منع الزوج مما أبيح له حتريم للحالل الذي أباحه اهلل، وذلك كمنعه 
فال  االنتفاع،  مباحة  األمور  هذه  فإن  بامرأته،  والسفر  والتزوج،  الترسي،  من 
حيرمها اشرتاط نفيها يف العقد، والعمل بموجب االشرتاط عند العقد، خيالف 

)47) اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية �س203. 
)48) امل�صدر ال�صابق. 

)49) �سنن اأبي داود: كتاب االإجارة، باب ال�سلح 403/3 )3594(. �سنن الرتمذي: كتاب االأحكام، باب ما ذكر 
ع���ن النب���ي �سلى اهلل علي���ه و�سلم  يف ال�سلح بني النا����ص 463/2 )1352(. وقال: ح�سن �سحيح. �سنن 

ابن ماجه: كتاب االأحكام، باب ال�سلح 788/2 )2353). 
)50) اإرواء العليل 145/5. 
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يلزم  ال  احلالل،  حيرم  الذي  الرشط  أن  يف  رصيح  احلديث  فإن  احلديث،  هذا 
الوفاء به«)51(. 

ونوقش ذلك من وجهني: 
األول: أن قوهلم: إن ذلك حيرم احلالل، حمل نظر، فإنه ال حيرم حالالً، وإنام 

يثبت للمرأة خيار الفسخ، إن مل يف الزوج بذلك الرشط)52(. 
الثاين: أن معنى احلديث – واهلل أعلم – أن الرشط الذي حيرم حالالً، كان يف 
أصله مباحًا، ال يمكن حتريمه بحال، فإن حتريم مثل هذا ال يلزم بالرشط؛ ألن 

حتريم املباحات مما هنى اهلل عنه يف قوله تعاىل: چ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ )53(.

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاين بام ييل:
1- قول اهلل – تعاىل -: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڻ  چ  )54(. 

ونحوها من اآليات التي تدل عىل األمر بالوفاء بالعقود والعهود.
2- ما رواه عقبة بن عامر ريض اهلل عنه)55(  قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم: »أحق الرشوط أن توفوا ما استحللتم به الفروج«)56(. 
)51) انظر: املغني 484/9. 

)52) امل�صدر ال�صابق 485/9. 
)53) انظر: اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، �س204. واالآية من �سورة املائدة، اآية: 87. 

)54) �سورة املائدة، اآية: 1. 
)55)  ه���و: عقب���ة ب���ن عامر بن عب�ص بن عمرو بن جهينة اجلهني، اأحد اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سل���م روى عن���ه جماعة من ال�سحابة والتابعني، ويل م�سر، وتويف بها �سنة 58ه�.)االإ�سابة 250/3، 

251، اأ�صد الغابة 53/4، 54). 
)56)  �سحي���ح البخ���اري: كت���اب ال�س���روط، ب���اب ال�س���روط يف امله���ر 970/2 )2572(. �سحي���ح م�سل���م: كتاب 

النكاح، باب الوفاء بال�سروط يف النكاح 1035/2 )1418). 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نفقة عالج الزوجة العاملة وأثرها في الفرقة في النكاح

84

3- أن هذه الرشوط ألحد العاقدين فيه منفعة ومقصود ال يمنع من النكاح، 
فكان الزمًا، كام لو اشرتطت عليه زيادة يف املهر، أو غري نقد البلد)57(.   

الترجيح: 

بعد عرض األدلة، وما ورد عليها من مناقشة، يرتجح – واهلل أعلم – القول 
الثاين، وهو أن هذه الرشوط يلزم الوفاء هبا. 

فعىل هذا إذا اشرتطت الزوجة عىل زوجها يف عقد النكاح اخلروج للعمل، 
أو االستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء هبذا الرشط، وتثبت هلا بمقتىض ذلك 

النفقة. 
عدم  أو  عملها،  عدم  العقد  يف  زوجته  عىل  الزوج  اشرتط  إذا  وكذلك 
استمرارها فيه، فيلزمها الوفاء هبذا الرشط، وإذا مل تلتزم بذلك، سقطت نفقتها. 

وترجيح هذا القول لألسباب اآلتية: 
1- قوة أدلته، وسالمتها من املناقشة، جاء يف املغني)58(: »إنه قول من سمينا 

من الصحابة، ومل نعلم هلم خمالفًا يف عرصهم، فكان إمجاعًا«. 
2- أن اعتبار الرشط من حماسن الرشيعة، فالعاقد قد يضطر إىل ذكر رشوط 

يكون من شأهنا حفظ حقه، ولوالها مل يقدم عىل هذا العقد. 
فلو قلنا بعدم اعتبار الرشوط غري املنصوص عليها، أضعنا كثريًا من حقوق 

املتعاقدين، وقواعد الرشيعة تنايف هذا)59(. 
3- لو سلمنا أن الرشوط ا لتي ال يقتضيها العقد غري الزمة، المتنع كثري من 

)57) املغني 485/9. 
 .485/9 (58(

)59) اأثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية، �س208. 
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النساء عن الزواج؛ لعلمهن أهنن ال يتمكن من اشرتاط ما فيه مصلحة عائدة 
هلن، وهذا فيه رضر كثري)60(.

المبحث الثاني 

حكم نفقة عالج الزوجة العاملة 

إذا قلنا بوجوب نفقة الزوجة العاملة – يف احلاالت التي جتب هلا فيها النفقة 
بناء عىل التفصيل السابق –)61( فهل تدخل نفقة العالج يف مسمى النفقة؟

ال خيلو إما أن يكون بني الزوجة وبني جهة عملها رشط يقيض بتحمل نفقة 
عالجها، فحينئذ جيب العمل بمقتىض الرشط؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

»املسلمون عند رشوطهم«)62(. 
وإما أال يكون هناك رشط يقيض بذلك، فهل يلزم الزوج بنفقة عالجها؟

اتفق الفقهاء)63( – رمحهم اهلل تعاىل - عىل دخول الطعام والكسوة والسكن 
يف مسمى النفقة، واختلفوا يف نفقة العالج، عىل قولني: 

القول األول: 

والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  قال  وبه  تلزمه،  ال 
واحلنابلة)64(. 

)60) امل�صدر ال�صابق. 
)61) انظر: املبحث االأول. 

)62) رواه البخاري.  �سحيح البخاري : كتاب االإجارة، باب اأجر ال�سم�سرة 794/2. 
)63)  املب�سوط 181/5، بلغة ال�صالك 313/2، رو�صة الطالبني 42/9، 44، 52، املغني 348/11. 

)64) البح���ر الرائ���ق 192/4، �س���رح فت���ح القدي���ر 198/4، 200،  الفت���اوى الهندي���ة 549/1، الت���اج واالإكلي���ل 
184/4، اخلر�س���ي عل���ى خمت�س���ر خلي���ل 187/4، حا�سية الع���دوي 187/4، حا�سي���ة الد�سوقي 511/2، 
بلغ���ة ال�سال���ك 314/2، الفواك���ه ال���دواين 73/2، رو�س���ة الطالب���ني 50/9، املجم���وع 253/18، املغن���ي 

354/11، ك�ساف القناع 463/5، املبدع 189/8. 
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القول الثاني: 

تلزمه، وهو قول بعض علامء احلنفية)65( وبعض علامء املالكية)66(، وهو مقتىض 
كالم بعض الفقهاء املعارصين)67(.

األدلة: 
أدلة القول األول: 

استدل أصحاب القول األول بام ييل: 
1- أن العالج يراد إلصالح اجلسم، فال يلزم الزوج، كام ال يلزم املستأجر 

بناء ما يقع من الدار)68(. 
فال  واحلجامة،  الطبيب  وأجرة  األدوية  »وأما  الطالبني)69(:  روضة  يف  جاء 
جتب عليه؛ ألن هذه األمور حلفظ األصل، فكانت عليها، كام يكون عىل املكري 

ما حيفظ به العني املكراة«. 
إليه  حيتاج  وإنام  الدوام،  عىل  املستمرة  الثابتة  النفقة  من  ليس  ذلك  أن   -2

لعارض)70(. 
إن  طبيب  أجرة  وال  دواء  يلزمه  »وال  اإلرادات)71(:  منتهى  رشح  يف  جاء 
مرضت؛ ألن ذلك ليس من حاجتها الرضورية املعتادة، بل لعارض، فال يلزمه«. 

)65) حتفة الفقهاء 23/3. 
)66) منح اجلليل 392/4. 

)67) انظ���ر: ال�سي���ل اجل���رار 448/2، الرو�س���ة الندي���ة 161/2، الفق���ه االإ�سالم���ي واأدلت���ه لوهب���ة الزحيلي 
 .7380/10

)68) املغني 354/11، املبدع 189/8. 
 .50/9 (69(

)70) املجموع 253/18. 
 .227/3 (71(
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أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاين بام ييل: 
1- قول اهلل – تعاىل –:چ ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    

ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  

ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ)72(. 

وجه االستدالل: أن عالج الزوجة من العرشة باملعروف، فيكون داخاًل يف 
األمر الوارد يف اآلية. 

–:چ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   – تعاىل  2- قول اهلل 
ې   ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ       ۇ    ڭڭ  

ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

ىئ  ىئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  

حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىث   چ)73(. 

وجه االستدالل: أنه نص يف نوع من أنواع النفقة، إذ الواجب عىل من عليه 
النفقة، رزق من عليه إنفاقه، والرزق يشمل العالج)74(. 

3- قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم هلند بنت عتبة )75(: »خذي ما يكفيك 

)72) �سورة الن�ساء، اآية )19). 
)73) �سورة البقرة، اآية )233). 
)74) الرو�صة الندية 161/2. 

)75)  ه���ي : هن���د بن���ت عتب���ة بن عب���د �سم�ص بن عبد من���اف القر�سي���ة، زوج اأبي �سفيان، �سه���دت اأحداً وهي 
كافرة، اأ�سلمت يوم الفتح، توفيت يف خالفة عمر، وقيل : يف خالفة عثمان. ) اأ�سد الغابة 7 / 292،293 

، الإ�صابة 8 / 205،206 .
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وولدك باملعروف«)76( متفق عليه. 
وجه االستدالل: أن يف احلديث أمرًا بأخذ الكفاية بلفظ عام، ومن كفايتها 

القيام بعالجها، فيكون داخاًل يف مسمى النفقة. 
4- أن وجوب النفقة، إنام هو حلفظ صحتها، والدواء من مجلة ما حيفظ به 

صحتها)77(. 
5- أن اإلنفاق عىل أحد، ال يكون إال لدفع الرضر عنه، وللحاجة، جاء يف 

التعريفات للجرجاين)78(: »اإلنفاق رصف املال إىل احلاجة«. 
وال شك أن احلاجة إىل العالج أشد من احلاجة إىل املأكل واملرشب. 

6- أن الرشع ترك أمر تقدير النفقة إىل العرف، وقد تعارف الناس  عىل أن 
الزوج يتحمل عالج زوجته، فيكون واجبًا)79(. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل –)80(: »املعروف فيام له وهلا هو 
موجب العقد املطلق، فإن العقد املطلق يرجع يف موجبه إىل العرف، كام يوجب 

العقد املطلق يف البيع، النقد املعروف«. 
المناقشة: 

نوقشت أدلة القول األول بام ييل: 

)76)  �سحيح البخاري: كتاب البيوع، باب من اأجرى اأمر االأم�سار على ما يتعارفون بينهم 36/3. �صحيح 
م�سلم: كتاب االأق�سية، باب ق�سية هند 1338/3 )1714). 

)77) ال�سيل اجلرار 448/2. 
)78) 57/1، واجلرج���اين ه���و: علي بن حممد بن علي، املعروف بال�سريف اجلر جاين، فيل�سوف، من كبار 
العلم���اء بالعربي���ة، من م�سنفاته: »التعريفات« و«مقاليد العلوم« و«�س���رح ال�سراجية يف الفرائ�ص«، 

تويف �صنة 816ه� وقيل: 814ه�. االأعالم 6/5، 7، البدر الطالع 489/1. 
)79) الفقه املقارن لالأحوال ال�سخ�سية، لبدران اأبو العينني بدران �ص251. 

)80) جمموع الفتاوى 91/34. 
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النكاح  ألن  الفارق؛  مع  قياس  املكراة،  الدار  عىل  الزوجة  قياسهم  أن   -1
يقصد به التأبيد، كام أن النكاح – وإن كان فيه نوع معاوضة – إال أن األنس، 

والسكن مقصود فيه، فثبت الفرق بينهام. 
تكون  قد  بل  فغري مسّلم،  الرضورية،  ليس من حاجتها  إنه  قوهلم:  أما   -2
ال  الغالب  يف  املريض  إن  بل  والرشاب،  الطعام  من  أوىل  العالج  إىل  حاجتها 

يستمرئ الطعام والرشاب، بل قد تعافه نفسه أصاًل)81(. 
– أما كونه ليس من حاجتها املعتادة الثابتة، فهذا ال يمنع من دخوله يف   3

النفقة. 
4- أن الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل - عرفوا النفقة يف االصطالح بأهنا : »كفاية 
من يمونه«)82(، وتارة عرفوها بأهنا: »ما به قوام معتاد حال اآلدمي«)83(، وتارة 

عرفوها بأهنا: »اإلدرار عىل اليشء بام به بقاؤه«)84(. 
وال شك بأن العالج من املرض يدخل يف ذلك بطريق األوىل؛ إذ حيصل به 

بقاء اآلدمي، وبه قوام حاله وكفايته. 
جاء يف تكملة املجموع)85(: وإذا كانت أجرة النظافة لتنظيف بدهنا، وكذلك 
استحببنا  فقد  الدوام،  البدن عىل  الطعام حلفظه، وكل ذلك مراد حلفظ  فرض 

ثمن الدواء حلفظ البدن مما يطرأ عليه عىل نفقة البدن األخرى. 
5- أن الفقهاء أثبتوا الفسخ بالعجز عن الوطء والرضر فيه أقل؛ ألنه إنام هو 

)81)  انظر: الفقه االإ�سالمي واأدلته 7380/10. 
)82) ك�ساف القناع 459/5، 460. 

)83) بلغة ال�صالك 311/2، حا�صية العدوي 183/4. 
)84) �صرح فتح القدير 193/4. 

 .256 /18 (85(



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نفقة عالج الزوجة العاملة وأثرها في الفرقة في النكاح

90

فقد لذة يقوم البدن بدونه، كام أثبتوه بالعجز عن النفقة؛ ألنه ال يقوم البدن إال 
هبا، وال يمكنه الصرب بدوهنا)86(، فالتفريق بني ذلك وبني نفقة العالج تفريق بني 

متامثالت. 
الترجيح: 

بعد عرض أدلة كال الفريقني، يظهر – واهلل أعلم – أن القول الثاين القائل 
بوجوب نفقة عالج الزوجة العاملة عىل الزوج، هو القول الراجح، وذلك يف 

احلاالت التي قلنا بوجوب النفقة هلا فيها؛ وذلك ملا ييل: 
أدلة  عىل  املناقشة  وورود  املناقشة،  من  وسالمتها  القول،  هذا  أدلة  قوة   -1
القول األول، إذ ال تعتمد أدلة هذا القول عىل نصوص من الكتاب أو السنة، بل 

ال تعدو أن تكون يف جمملها أقيسة عقلية، وقد متت اإلجابة عنها. 
2- أنه ليس من حسن العرشة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها 

إىل أهلها حال املرض)87(، وقد قال اهلل تعاىل: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ)88(. 

 وبعد عرض األقوال واألدلة يف هذه املسألة، يظهر أن اجتهاد الفقهاء كان 
العالج  إىل  احلاجة  فقد أصبحت  اليوم،  أما  قائم يف عرصهم.  مبنيًا عىل عرف 

كاحلاجة إىل الطعام، واللباس، بل أهم)89(. 
فنستطيع القول، بأن مسار الفتوى اآلن عىل خالف نظرة الفقهاء املتقدمني، 

)86) املغني 362/11. 
)87) الفقه االإ�سالمي واأدلته 7380/10. 

)88) �سورة البقرة، اآية )237). 
)89) الفقه االإ�سالمي واأدلته 7380/10.
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والسبب يف تغري الفتوى، هو تغري املقتضيات، واآلثار املرتتبة عىل هذه املسألة، 
ومن هذه املقتضيات ما ييل: 

كان  عالجها  أن  كام  معقدة،  غري  سهلة  كانت  السابق  يف  األمراض  أن   -1
سهاًل وميسورًا، بل قد ال حيتاج معظمها إىل كلفة مادية، إذ ال خيرج العالج عن 
)الفصد، واحلجامة، والكي، والرقية...إلخ(. بخالف زمننا الذي استرشت فيه 

األمراض املعقدة؛ كالرسطان، والفشل الكلوي، واجللطات. 
مضاعفة،  وكسور  نزف،  من  السيارات  حوادث  تسببه  ما  ذلك  إىل  أضف 

حتتاج إىل تدخل طبي عاجل. 
وسائل  يف  اليوم  احلاصل  التقدم  بحكم  املتاحة،  الطبية  الوسائل  توافر   -2

الطب. 
والعمليات  الكلوي،  والغسيل  والقسطرة،  اإلنعاش،  أجهزة  من  بدءًا 
اجلراحية املعقدة، إىل عالج األسنان، وتبعاهتا، إذ أمكن عالج السن – مثاًل – 
بدالً من خلعه - كام كان يف السابق - مما جيعل امتناع الزوج عن بذل العالج مع 

إتاحته، إخالالً ظاهرًا بالعرشة باملعروف.
3- تقدم وسائل النقل اليوم؛ مما يسهل نقل املريض للعالج يف اخلارج، وهذا 

– مع سهولته – إال أنه حيتاج إىل مبالغ باهظة. 
أما يف السابق، فقد كان املريض إما أن يعالج باألسباب املمكنة، أو يموت 

يف مكانه. 
فجعلت  العربية،  الشخصية  األحوال  قوانني  معظم  عملت  القول  وهبذا 
نفقات عالج الزوجة – إذا مرضت – واجبة عىل الزوج مثلام جيب عليه طعامها، 
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ولباسها، ومسكنها.
جاء يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من قانون األحوال الشخصية املرصي 
رقم 25 لسنة 1920 املعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه تشمل النفقة الغذاء 

والكسوة، والسكن، ومصاريف العالج.
وجاء يف املادة احلادية والسبعني من قانون األحوال الشخصية السوري أن 
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة، والسكنى، والتطبيب بالقدر املعروف، 

وخدمة الزوجة التي يكون ألمثاهلا خادم. 
وجاء يف الفصل الثامن عرش ومائة من مدونة األحوال الشخصية املغربية أن 
نفقة الزوجة تشمل السكنى، والطعام، والكسوة، والتمريض بالقدر املعروف، 

وما يعترب من الرضورات يف العرف والعادة. 
وجاء يف املادة الثامنة والسبعني من قانون األرسة اجلزائري أن النفقة تشمل 
الغذاء، والكسوة، والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعترب من الرضورات يف 

العرف والعادة.
وجاء يف املادة الثانية والعرشين من قانون األرسة الليبي رقم 10 لسنة 1984م 

أهنا تشمل السكن والطعام والكسوة، والعالج، وكل مقومات احلياة)90(. 

وسبب الخاف: 

يظهر من خالل ما أورده الفريقان من أدلة، أن اجلمهور حرصوا ما تشمله النفقة 
– فيام ورد ذكره فيها – فاختصت عندهم بالطعام، والكسوة، والسكنى، بينام يرى 

. htm.684-http://www.zawjan.com/art : (90) )موقع الزوجان(
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الفريق الثاين، أهنا غري خمتصة بذلك، وأنه يدخل فيها كل ما تقوم به حياة اإلنسان. 
إىل  يرجع  الزوجة  عالج  نفقة  وجوب  عدم  يف  الفقهاء  قول  أن  يظهر،  كام 
رأهيم يف مسألة التداوي، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية)91( – رمحه اهلل تعاىل-: 
قال  قليلة، كام  أوجبه طائفة  وإنام  األمة،  بواجب عند مجاهري  ليس  »والتداوي 
يكونوا  مل  والتابعني  الصحابة  من  خلقًا  إن  بل  وأمحد...  الشافعي  أصحاب 

يتداوون... ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي«. 
يف   – الزوج  عىل  العاملة  الزوجة  عالج  نفقة  بموجب  القول  عىل  وبناء 
احلاالت التي جتب هلا فيها النفقة – إذا امتنع الزوج عن عالجها – مع قدرته 

عىل ذلك – فهل يسوغ للزوجة طلب الفسخ؟
هذا ما سيأيت بيانه يف املبحث الثالث إن شاء اهلل. 

المبحث الثالث

أثر نفقة عالج الزوجة العاملة في الفرقة في النكاح

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب األول

الحكم المترتب على امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته العاملة

عالج  نفقة  وجوب  بعدم  يقولون  الفقهاء  مجهور  أن  إىل  اإلشارة  سبقت 
الزوجة العاملة عىل الزوج؛ لذا فإن امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته العاملة، 

)91) جمموع الفتاوى 563/21، 269/24. وانظر: الإن�صاف 411/9. 
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ليس له تأثري عىل التفريق عندهم. 
وبام أن الراجح هو دخول نفقة عالج الزوجة العاملة – التي جتب هلا النفقة 
– عىل  – وهي نفقة العالج  املسألة  فإنه يمكن ختريج هذه  النفقة،  – يف مسمى 

أنواع النفقة املتفق عليها، وهي: الطعام والكسوة والسكن. 
فإذا امتنع الزوج من نفقة عالج زوجته – الواجبة عليه – فهل حيق للزوجة 

طلب التفريق؟

األقوال في المسألة: 

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني: 
القول األول: ال تثبت الفرقة، وهو مذهب احلنفية)92(، وأصح الوجهني عند 

الشافعية)93(، وقول بعض احلنابلة)94(. 
وبعض  واحلنابلة)96(،  املالكية)95(،  مذهب  وهو  الفرقة،  تثبت  الثاين:  القول 

احلنفية)97(، ووجه عند الشافعية)98(.
األدلة: 

استدل أصحاب القول األول بام ييل: 

)92) املب�سوط 188/5، احلجة 312/3.
)93) املجموع 272/18، رو�صة الطالبني 72/9. 

)94) املغني 364/11، الإن�صاف 390/9. 
)95) بداي���ة املجته���د 39/2، اأ�سه���ل امل���دارك 123/2، بلغ���ة ال�سال���ك 324/2، اخلر�س���ي عل���ى خمت�س���ر خليل 

 .197/4
)96) املغني 364/11، الإن�صاف 390/9. 

)97) البحر الرائق 201/4، جممع الأنهر 490/1. 
)98) املجموع 272/18، رو�صة الطالبني 72/9. 
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1- أن الزوجة تتمكن من حتصيل حقها بالسلطان)99(، فال تثبت الفرقة. 
واستدل هلم أيضًا: بأن املمتنع إذا كان مورسًا، فهو يف مظنة إمكان األخذ من 

ماله، وإذا امتنع يف يوم، فربام ال يمتنع يف الغد)100(. 
استدل أصحاب القول الثاين بام ييل: 

1- القياس عىل التفريق باجلب والعنة، بل هذا أوىل؛ ألن الصرب عن التمتع، 
أسهل من الصرب عن نفقة العالج ونحوها)101(. 

2- أن هذا نوع  ملك، تستحق به النفقة، فكان لالمتناع عنها تأثري يف إزالته 
كملك اليمني)102(. 

3- القياس عىل ترك النفقة بسبب اإلعسار، فإذا جازت الفرقة مع اإلعسار 
– مع أنه معذور – فعىل غريه من باب أوىل)103(. 

الترجيح: 

الرضر  وألن  أدلته،  لقوة  وذلك  الثاين؛  القول  – هو  أعلم  – واهلل  الراجح 
يلحقها برتك نفقة عالجها قياسًا عىل أنواع النفقة األخرى. 

)99) املجموع 18 / 272 ، رو�صة الطالبني 9 / 72 .
)100) املغني 364/11. 

)101) فتح الوهاب 120/2. 
)102) املنتقى �سرح املوطاأ 132/4. 

)103) املغني 364/11. 
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المطلب الثاني

نوع الفرقة الحاصلة بسبب امتناع الزوج 

من نفقة عالج زوجته العاملة

اختلف الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل - القائلون بثبوت الفرقة يف نوعها، هل 
هي فسخ أم طالق عىل قولني: 

القول األول: 

إهنا طالق، وهو مذهب املالكية)104(. 
القول الثاني: 

إهنا فسخ، وهو مذهب الشافعية)105(، واحلنابلة)106(. 
األدلة: 

أدلة القول األول: 

يمكن أن يستدل هلم: بأنه تفريق المتناعه عن الواجب عليه، فأشبه التفريق 
بني املويل وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطالق)107(. 

أدلة القول الثاني: 

استدلوا بأهنا فرقة المتناعه عن الواجب عليه، فأشبهت فرقة العنة)108(. 
الترجيح: 

)104) بداي���ة املجته���د 39/2، بلغ���ة ال�سال���ك 324/2، اأ�سه���ل امل���دارك 123/2، اخلر�سي عل���ى خمت�سر خليل 
 .197/4

)105) فتح الوهاب 120/2، رو�صة الطالبني 72/9. 
)106) املغني 364/11، الإن�صاف 390/9. 

)107) انظر: املغني 365/11. 
)108) انظر: املغني 365/11. 
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الراجح – واهلل أعلم – هو القول الثاين، وهو أن الفرقة تكون فسخًا؛ خللوها 
عن رصيح الطالق ونيته. 

المطلب الثالث

األثر المترتب على نوع الفرقة الحاصلة بسبب امتناع الزوج من نفقة 

عالج زوجته العاملة

عىل القول بأن الفرقة طالق، فتكون طالقًا رجعيًا إذا طلقها دون ما يملكه 
من العدد، فإن أنفق يف العدة صحت رجعته، أما إذا امتنع حتى انقضت العدة، 

بطلت الرجعة، وبانت منه بانقضاء العدة)109(، ويرتتب عىل ذلك أمران: 
األمر األول: نقصان عدد الطالق.

األمر الثاين: زوال العصمة، فال حيل له وطؤها إال بنكاح جديد)110(. 
أما إذا طلقها ثالثًا، فتبني منه بينونة كربى، ويرتتب عىل ذلك زوال العصمة، 

فال حيل له نكاحها حتى تنكح زوجًا غريه)111(. 
تبني  كام  الفسخ،  بمجرد  تبني  الزوجة  فإن  فسخ،  الفرقة  بأن  القول  وعىل 

بالطالق بالثالث، وال يستحق عليها زوجها الرجعة إال بعقد جديد)112(. 
ويدل عىل ذلك ما ييل: 

1- قول اهلل – تعاىل –: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   چ )113(. 
)109) املنتقى �سرح املوطاأ 132/4. 

)110) بدائع ال�صنائع 187/3، ك�سف احلقائق 210/1، ال�سرح الكبري البن قدامة 526/4. 
)111) املب�سوط 8/6، بداية املجتهد 145/2، الأم 357/5، �سرح منتهى االإرادات 147/3. 

)112) املب�سوط 88/6، الأم 274/5، املغني 145/7. 
)113) �سورة الطالق، اآية )2). 
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2- قول اهلل – تعاىل –: چ ہ  ہہ   ہ  ھ  چ )114(. 
ووجه االستدالل من اآليتني: 

الفسخ، فليس من  الزوج، وأما  الطالق من قبل  أن  – ذكر  – تعاىل  اهلل  أن 
حق  للزوج  جلعلنا  طالقًا،  جعلناه  لو  ألنه  الرجعة؛  به  تثبت  فلم  الزوج،  قبل 

الرجعة)115(. 
 3- إن فرقة الفسخ خلت عن رصيح الطالق ونيته، مما ليس راجع إىل اختيار 

الزوج، فلم تثبت به الرجعة. 
 

المطلب الرابع

شروط التفريق بسبب امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته العاملة

اشرتط القائلون بالتفريق رشوطًا نجملها فيام ييل : 
1- أن يكون الزوج مورسًا)116(. 

لغري  جيز  فلم  حلقها،  التفريق  ألن  احلاكم؛  إىل  أمرها  الزوجة  ترفع  أن   -2
طلبها؛ كالفسخ للعنة)117(. 

منه)118(؛  أخذت  ظاهر  مال  له  وجد  فإن  ظاهر،  مال  للزوج  يكون  أال   -3
حلديث هند املتقدم ذكره. 

)114) �سورة البقرة، اآية )229). 
)115) انظر: الأم 372/5. 

)116) اأ�صهل املدارك 123/2، املجموع 272/18، املغني 363/11، 365، الإن�صاف 390/9. 
)117) اأ�صهل املدارك 123/2، اخلر�سي على خمت�سر خليل 197/4، املغني 363/11. 

)118) اخلر�سي على خمت�سر خليل 197/4، املغني 363/11. 
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الخاتمة

أمحد اهلل تعاىل عىل إمتام البحث، وخالصة ما تبني يل من نتائج ما ييل: 
– باتفاق الفقهاء غنية  – يف اجلملة  1- أن نفقة الزوجة واجبة عىل زوجها 

كانت أم فقرية. 
باتفاق  )النفقة(  مسمى  يف  تدخل  والسكنى  والكسوة،  الطعام،  أن   -2

الفقهاء، وكذلك نفقة العالج عىل الراجح. 
3- أن الزوجة العاملة إذا كان بينها وبني جهة عملها رشط يقيض بتحمل 

نفقة عالجها، وجب العمل حينئذ بمقتىض الرشط. 
4- أن كل احلاالت التي يتم فيها الرتايض بني الزوجني – فيام يتعلق باخلروج 
– مبنية عىل التسامح، فيجوز رشعًا أن يتنازل كل واحد من الزوجني  للعمل 

لآلخر عن حقه أو بعضه. 
5- أن كل رشط ينايف مقتىض العقد، فإنه يبطل، ويصح العقد. 

6- أن الزوجة إذا خرجت للعمل – بدون إذن زوجها – سقطت نفقتها – 
بام يف ذلك نفقة العالج – وال حيق هلا طلب التفريق حال امتناعه عنها. 

7- أن اشرتاط عدم خروج املرأة للعمل، أو خروجها للعمل يف عقد النكاح، 
يدخل حتت الرشوط التي ال يقتضيها العقد. 

8-  الراجح أنه إذا اشرتطت الزوجة عىل زوجها يف عقد النكاح، اخلروج 
وطالبته  به  يِف  مل  وإن  به،  الوفاء  الزوج  يلزم  فإنه  فيه،  االستمرار  أو  للعمل، 

بذلك، فلها احلق يف طلب الفرقة. 
9-  الراجح أنه إذا اشرتط الزوج عىل زوجته يف العقد عدم عملها، أو عدم 
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استمرارها فيه، فيلزمها الوفاء هبذا الرشط، وإذا مل تِف به، سقطت نفقتها – بام 
يف ذلك نفقة العالج – ومل يكن هلا حق املطالبة بالتفريق حال امتناعه.

10- الراجح ثبوت الفرقة حال امتناع الزوج من نفقة عالج زوجته العاملة 
– يف احلاالت التي جتب هلا فيها النفقة – إذا طلبت ذلك. 

11- أن الفرقة احلاصلة بسبب ذلك فسخ ال طالق. 
12- ينبغي عىل الزوجني، أن يراعي كل منهام حقوق اآلخر، ومصاحله.

واهلل أعلم.


