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 بسُ اهلل اٌرمحٓ اٌرحيُ

ًَجَعًََ بَيْنَىُُْ ٌََِدَّةً ًَرَحَّْتً ))ًَِِْٓ آيَاتِوِ ؤَْْ خٍََكَ ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَْٔفُسِىُُْ ؤَزًَْاجًا ٌِتَسْىُنٌُا إٌَِيْيَا 

 03إَِّْ فِي ذٌََِٰهَ ٌَأيَاثٍ ٌِمٌٍََْ يَتَفَىَّرًَُْ((  اٌرًَ/

 صدق اهلل اٌعظيُ                                                                                                         
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 االىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء                                                    

 

 أهدي أول أعمالً المتواضعة الى:

ا ؤًَْ وٍَِاىَُّا فٍََا نَ اٌْىِبَرَ ؤَحَدُىَُِّٓ لاي اهلل فييّا ))ًَلَضَى رَبُّهَ ؤٌََّا تَعْبُدًُا إٌَِّا إِيَّاهُ ًَبِاٌٌَْاٌِدَيِْٓ إِحْسَأًا إَِِّا يَبٍُْغََّٓ عِنْدَ

 22تَمًُْ ٌَيَُّا ؤُفٍّ ًٌََا تَنْيَرْىَُّا ًَلًُْ ٌَيَُّا لًٌٌَْا وَرِميًا (( سٌرة االسراء ايت

 أمً .................... الغالٌة 

 و أبً ................... العزٌز 

 أخً .....................العزٌز

 ....... بلدي العراقأرض السواد ومهبط أدم ومرقد االولٌاء 
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 اٌشىر ًاالِتناْ                                                                    

نشكر هللا تعالى ونحمده حمداً كثٌراً على نعمة الكثٌرة  والعظٌمة ونشكره تعالى بما منى علٌنا    

 من نعمه العقل والعلم فالحمد هلل رب العالمٌن.   

احب ان اشكر اساتذتً فً كلٌه القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة دٌاالى علاى ماا قادموه لناا     

من علم ونصح  واخص فٌهم االستاذة المرحلة الرابعة وال انسى االستاذ ماده البحثٌاة ومشارفها 

م )أ. م. د بكر عباس علً( على ما قدمه من نصائح وتوعٌه فجزاهم هللا خٌراً عنها . وكذلك اتقد

بالشكر واالمتنان الى كلٌه القانون  والعلوم السٌاسٌة من عمٌاد وماوظنٌن وعااملٌن فٌهاا وعلاى 

واشكر اصدقائً واخوانً من الطلبة الذي كانوا مع ) خلٌفة ابراهٌم التمٌمً ( رأسها العمٌد الدكتور 

هم فااً مسااٌرتً العلمٌااة فااً اربااع  ساانوات ودعمااونً مادٌاااً ومعنوٌناااً ونصااحونً واخصااهم فااٌ

(وال نسى جمٌع الزمالء فً كلٌاه القاانون والعلاوم السٌاساٌة وجامعاة مصطنى اسامة محموداالستاذ )

 دٌالى فجزاهم هللا عنً الف خٌر . 

                                           

 

 

 

 الباحث                                                                                      
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 اقرار المشرف                                  

أشهد أن اعداد هذا البحث الموسوم )) حقوق الزوجٌن فً النقه والقانون (( قد جرى تحت 

اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة دٌالى  وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة 

 بكالورٌوس فً القانون والعلوم السٌاسٌة .ال

 

 

 

 

 

 

 

 أ. م . د بكر عباس علً                                                                  

 م7102تارٌخ االقرار:    /    /                                                               

 توقٌع:                                                                 
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 المقدمة                                        

لد  وةدحب  مجمعددٌن االحمدد   ر  العلمدٌن والةدوة والسددوم يلدى سدٌدنا محمدد ويلددى     
 وبعد: 

الدككر  -إن العوقة الزوجٌة بٌن الرجل والمرمة سنة إلهٌ ، وؼرٌزة موديهدا   يدً الجنسدٌن
األساسٌتٌن لهكه العوقة، ولهكا لدم ٌتدرا الشدارل الحكدٌم اللكٌن ٌشكون الركٌزتٌن  -واألنثى 

هكه العوقة دون توجٌ  وبٌان لما ٌج  يلى كل طرؾ نحو اآلخر، وما تملٌد  ردرورة هدكا 
االقتددران مددن حقددو  بحٌددث تسددتمر هددكه العوقددة وتقدداوم الةددعا  الدنٌوٌددة، وال تتكسددر ممددام 

 موجات الحٌاة الةؽٌرة.

الحقو  والواجبات يلى كو الطدريٌن تجداه ةداحب  كدٌو تنحدرؾ كما من الشارل مراد بككر 
األسرة ين المسار الةحٌح، والكي بانحرايها ٌنحرؾ المجتمع  برمت ، ياألسدرة هدً الندواة 
 للمجتمع، وهً التً تشكل سداه ولحمت  وبةوح األسرة ٌةلح المجتمع ، وبفسادها ٌفسد. 

بٌاء والةالحٌن ،لكا جداء يدً يردل الدزواج ان الزواج نظام نبوي شرٌؾ حٌث هو سن  االن
شًء الكثٌر منها قول  )ةلى   يلٌ  وسلم( : )ٌا معاشدر الشدبا  مدن اسدتطال مدنكم البداءة 

 يلٌتزوج.....( يجعل الشارل الحكٌم الزواج نةؾ الدٌن .

اِتِ  مَْن َخلََ   ٌَ لَُكْم ِمْن مَْنفُِسُكْم الزواج هو رابطة للحٌاة المشتركة الدائمة ٌقول تعالى : ))َوِمْن آ
ددُروَن( َتَفكة ٌَ دداُت لَِقددْوُم  ٌَ ًة َوَرْحَمددًة إِنة ِيددً َكلِددَا آَل ددَنُكْم َمددَودة ٌْ َهددا َوَجَعددَل َب ٌْ ( ومددن مَْزَواًجددا لَِتْسددُكُنوا إِلَ

الرروري ان ٌكون لهكه الرابطة حقو  وواجبات مشتركة بٌن الزوجٌن يدنظم الشدارل هدكه 
لكو الزوجٌن ان ٌعريوا ما لهم وما يلدٌهم يجداء التنظدٌم والتقندٌن  الحقو  وقننها لكً ٌتسنى

يً الشرل شامو لجمٌع النواحً هكه الرابطة من حقدو  مشدتركة الدى حقدو  شخةدٌة لكدل 
 منهما .

اما القانون يقد اسدتفاد الدى حدد كبٌدر احكدام الشدرٌعة االسدومٌة ولكند  لدم ٌنخدك بتقندٌن جمٌدع 
قتةددد االمددر يددً تنظٌمهددا لهددكه الحقددو  يلددى الحددو  المالٌددة احكددام حقددو  الددزوجٌن انمددا ا

وبعض الحقو  الؽٌر المالٌدة لدكا ٌعتبدر دراسدة الحقدو  الزوجٌدة يدً الشدرٌعة والقدانون مدن 
 الموارٌع المهمة  لكً ٌتسنى لنا معرية الخلل ومعالجتها وهكا هو اهمٌة البحث . 

يدً الفقد  االسدومً وكثدرة االحكدام  اما مشكلة البحث يٌكمن يً كثرة هدكه الحقدو  وتشدعبها
المختلفددة يٌهددا ممددا ٌتطلدد  منددا ان نختةددر اختةددارا ؼٌددر مخددل بالبحددث وان ال نتوسددع يددً 
االختويات الفقهٌة ينكون امام يق  مقارن ، ويلدى يكدم مدن كلدا تمامدا نجدد ان القدانون قدد 

ٌعالج من الحقدو  قلص هكه الحقو  يجعلها يً حلقة رٌقة جدا حٌث ان القانون العراقً لم 
سددوا الحقددو  المالٌددة وبعددض الحقددو  االخددرا يجعددل هددكا قلددة الكدداتبٌن والشددراح للحقددو  
الزوجٌن يً القانون حٌث سٌخل  حالة من يدم التدوازن بدٌن المباحدث لدكا وجد  يلٌندا بدكل 

 جهد اكبر يً البحث والتنقٌ  ين المةادر الحدٌثة والقدٌمة. 

واالقتةار يلى التشرٌع الوةفً والتحلٌلً لموروياتها  ايتمدنا يً هكا البحث يلى منهج
 .العراقً دون الخوض يً قوانٌن دول االخرا 
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اما خطبة البحث يقد قسمنا هكا البحث الى ثوث مباحث خةةدنا المبحدث االول : لتعرٌدؾ 
بحقدددو  الدددزوجٌن وكلدددا يدددً مطلبدددٌن حٌدددث جعلندددا المطلددد  االول : لتعرٌدددؾ الحددد  لؽدددة 

 : جعلناها لبٌان ماهٌة الزواج.  واةطوحا والثانً

اما المبحث الثدانً يقدد خةةدناها لحقدو  الدزوجٌن يدً الفقد  االسدومً وكلدا يدً مطلبدٌن 
االول : تكلمنا يٌها ين حقو  المشتركة بٌن الزوجٌن اما الثانً : يجعلناهدا لحقدو  المتبادلدة 

 ةةناها لحقو  الزوج بٌنهما وكلا يً يريٌن : االول تكلمنا ين حقو  الزوجة والثانً خ

ناها لحقو  الزوجٌن يً القانون وكلدا يدً مطلبدٌن : ةاما المبحث الثالث واالخٌر يقد خة
يالجهدا القدانون العراقدً وكلدا يدً يدريٌن االول :  المالٌة التدىاالول نتكلم يٌ  ين الحقو  

تكلمنا يٌ  ين للمهر والثانً خةةناه للتوارث والنفقة اما المطلد  الثدانً: سدنتكلم يٌد  يدن 
. راجدٌن مدن المدولى يدز وجدل ان ٌجعلد  خالةدا الحقو  الؽٌر المالٌدة يدً القدانون العراقدً

 لوج  الكرٌم وان ٌنفع ب  من ٌقرمه .
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   االول المبحث                              

  الزوجٌن بحقوق التعرٌف                         

أهتم الفقه االسالمي بتنظيم المجتمع وتنظيم لسالمته ومن  أهنم منىتنال المجتمنع هني االسن   

لها , هذا وأسنتفا  القناتىم من  امننام الفقنه وقد أهتم االسالم بتنظيمها ووضع ضىابط ش عية 

االسنالمي ينني تنظننيم االسن   منن  قواج وةننالي وتفقنة وني هننا لننذا سننث   ينني هننذا المث نن  

تع يننب ب قننىي الننوولي  و لننب ينني مل ثنني ف االوع تثنني  ييننه معنننة ال نن  منن  مينن  ال  ننة 

 واالصلالح  والثاتي تثي  ييه ماهية الوواج يي ال  ة واصلالح .

  االول المطلب                                             

 واصطالحا لغة بالحق تعرٌف                          

 مثبتد  مي الشًء وحققت،   وثبت وج  الشًء ح :  الح :  الكفوي قال:   اللؽة يً الح   
.تٌقنت مي تحققت و

(ٔ)
 ةدار وحقوقداً  حقداً  ٌتحقد ،  ٌح  االمر ح :  العر  لسان  يً وجاء

.وثبت حقا
(ٕ)

 

 تعدالى قولد  يدً كمدا الباطدل رد والح  الثابت، واألمر والوجو ، الثبوت ٌعنً:  الح  و  
 ٌعندً كمدا ،ٕٗ/  البقدرة سدورة(( تعلمدون ومندتم الح  وتكتموا بالباطل الح     تلبسوا وال))

 منددتم مددا مثددل لحدد  إندد  واألرض السددماء يددور ))  تعددالى قولدد  يددً جدداء كمددا الٌقددٌن، الحدد 
 ٖٕ/  الكارٌات سورة(( تنطقون

ًرا َواْلَح     اْلَباِطلِ  ِرد  :  اْلَح    ٌْ دم  ( اْلُحقةدةُ ) وَ ( . اْلُحقُو ِ ) َواِحدُ  مَ  ُحد    َواْلَجْمدعُ  َمْعُروَيدة   ِبالرة
اِبَعدِة، ِيدً َدَخدلَ  َوَقددْ  ِسدِنٌنَ  َثدَوثِ  اْبدنَ  اْْلِِبدلِ  ِمنَ  َكانَ  َما ِباْلَكْسرِ  اْلِح    وَ .  ِحَقا    وَ  ُحَق    وَ   الرة

ًرا ِح    وَ  ِحقةة   َواأْلُْنَثى ٌْ ًَ  مَ ٌْ ِ  ٌُْحَملَ  مَنْ  اِلْسِتْحَقاِق ِ  ِبَكلِاَ  ُسم   ِحَقدا    َواْلَجْمدعُ  ِبدِ ، ٌُْنَتَفدعَ  َومَنْ  َيلَ
نِ  ُحقُ    ُثمة  ٌْ َت اَمةُ  اْلَحاقةةُ  وَ . َوُكُت ُ  ِكَتا ُ  ِمْثلُ  ِبَرمة ٌَ ٌَتْ  اْلِق .اأْلُُمورِ  َحَوا ة  ِيٌَها أِلَنة  ِبَكلِاَ  ُسم 

(ٖ)
 

ْنِزٌل َوِيً َوةد  َوَثبت َةحة  وحقوقا وحقة َحًقا اأْلَمر: ح   َحٌدا َكدانَ  مدن لٌندكر)) اْلَعِزٌدز التة
ٌَُقدال(( اْلَكايرٌن يلى الَقْول وٌح  دا ٌِحد  َو ٌْ  َكدَكا عدلتف مَن لَدا وٌحد  ٌجد  َكدَكا تفعدل مَن َيلَ
ًّ  وحقٌ  جدٌر ِبَكَكا حقٌ  َوُهوَ  ٌسوغ دِؽٌر َحدِرٌص َكدَكا يلى حقٌ  َومَنا َواِج  َكلِا َيل  َوالةة
اِبَعة الّسنة ِيً دخل وحقة َحًقا اْْلِِبل من  يدَون حدكر حققدت ٌَُقدال َوةددق  تٌقن  َحًقا َواأْلَمر الرة
ُظّند ُ  مَو ٌدزره َكدانَ  َمدا يعلدت َظّند  وحققدت يدَون حدزر حققدت َوتقدول ٌحدزره َكدانَ  َمدا يعلت ٌَ 
ِرٌد  شددها محكم والعقدة كتف  ح  مَو َرمس  حا  ِيً وررب  اْلُخُةوَمة ِيً َؼلب  َويَُوًنا  َوالطة
.توسط 
(ٗ)

 قدد   إن: ))  سدلم و يلٌد    ةدلى قولد  يدً كما النةٌ  بمعنى ٌستعمل قد و 
((  لوارث وةٌة يو حق  ح  كي كل ميطى

(٘)
 ، لد  يدرض الدكي ونةدٌب  حظ  ميطاه مي 

 مسدماء مدن اسم الح  و((  الح  ٌومئك الوزن و: ))  تعالى كقول  العدل بمعنى ٌستعمل قد و
 يهدو الحمٌددة ةدفات  مدن ةدفة هدو وقٌدل(( الح  هو   بنن كلا))  تعالى لقول  الحسنى  

 .  وإلهٌت  وجوده الثابت الموجود سبحان 
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 الشدرٌعة الفقهداء مةدطلح يدً معنداه يسدنبٌن االةدطوح يً الح  اما: االةطوح يً الح 
 :  هو الفق  يً والح   القانون ويقهاء

 الدددار، كطرٌدد : كددامو تةددريا ال وارتفاقددا، انتفايددا اْلنسددان بدد  ٌخددتص يمددا يبددارة: اوال
 جدداره سددطح يلددى مائدد  بمسددٌل ٌنتفددع قددد ياندد  الطرٌدد ، ومشددارل والشددر ، المدداء، ومسددٌل
كلا ٌمكن  ال نحوهما مو هبة مو بٌعاً  يٌ  بالتملٌا ٌتةرؾ من مراد ولو داره، وبطرٌ 

(ٙ)
 . 

 الشدريٌة العوقدة هدكه يلدى يٌطلقون: مامٌةاال و والحنبلٌة والمالكٌة الشايعٌة يقهاء مما: ثانٌا
 مو اختةاةداً  يٌد  الكامدل التةدرؾ سدلطة تعطٌد  ال بحٌدث والشدًء اْلنسدان بٌن تقوم التً
 :  منها يدٌدة معانً يً الح  ٌستعمل قد الفق  ان نقول ان ٌمكن واخٌرا، اختةاص ح 

 مكنات مو مٌزات من للشخص ٌثبت ما كل ب  ٌقةد شامل يام بمعنى ٌستعملون  قد يهم ـ ٔ
 هدكه يدً ٌهمندا الدكي هو المعنى بهكا والح  مالً ؼٌر مم مالٌا الثابت كان سواء سلطات، مو

 . الدراسة

 ٌثبدددت مدددا بددد  وٌرٌددددون المملوكدددة، والمندددايع األيٌدددان مقابلدددة يدددً ٌسدددتعملون  قدددد وهدددم ـددد ٕ
 كحد : االيتبدار بهكا إالّ  وجود لها ٌكون من دون الشريً، بااليتبار مةالح من لألشخاص
 .الوالٌة وح  الحرانة وح  الطو ، وح  الشفعة،

 يعلدد ، يدً والترؼٌد  يلٌد  للحدض  الواجد  ؼٌددر يلدى مجدازاً  الحد  لفظدة ٌطلقدون وقدد -ٖ
 بدٌن التعامدل يدً الشدرٌعة يلٌهدا حثدت التدً األمدور: بهدا ٌقةددون الجدوار، حقو : يٌقولون
 . الجٌران

 هنالدا ٌكدون ينددما الملدا، مقابدل يدً والزٌدٌدة الحنفٌدة اةدطوح يدً الحد  لفظ وٌطل  -ٗ
 الكامدل التةدرؾ لد  ٌكدون من دون محل ، يلى التةريات بعض لةاحب  ٌسوغ اختةاص

يٌ 
(7)

. 

____________________ 

 وبؽداد تركٌا قارً الحنفً يقٌ ،  الكفوي الحسٌنً موسى شرؾ السٌد بن مٌو  يداء مبو هو الكفوي -ٔ
,  م0997 طبعااة باادون,  لبنااان بٌااروت,   العلمٌااة الكتااب دار,  العااارفٌن هدٌااة,  البغاادادي باشااا أسااماعٌل:  والقاادس

 .779ص

 .011ص, طبعة بدون, لبنان بٌروت العرب لسان دار, العرب لسان, منظور بابن المعروف مكرم بن محمد -7

 22 ص, م0999, صٌدا – ,بٌروت العصرٌة المكتبة, الصحاح مختار, الرازي بكر أبً بن محمد الدٌن زٌن -4

 اللؽة مجمع،  الديوة دار، االول الجزء،  الوسٌط معجم،  وؼٌرهم، الزٌات محمد،  مةطفى إبراهٌم -ٗ
 .  87ٔص،طبعة بدون، بالقاهرة العربٌة

 . حسن صحٌح وهو وغٌرهم ماجة وابن والنسائً كالترمذي السنن اهل من واحد غٌر ذكره -٘

 ص,7100, االولى الطبعة, االول مجلد, النور دار, القدسً الحاوي, القابسً محمود بن أحمد الدٌن جمال ـ0

ٌّة الشرٌعة يً الملكٌة العبادي، السوم يبد. د  ـ7  االولى الطبعة، االردن يمان، االقةى مكتبة، اْلسوم

 . 8ٙٔ-ٓٙٔص،977ٔ
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 تعرؾ ان حاولت التى المتعددة النظرٌات ٌفسره القانون يً والح :  القانون يً الح : ثالثا

 :  وهً ثوثة النظرٌات هكه اهم وان القانون

 ( اْلرادٌة النظرٌة)  الشخةً المكه   -ٔ

 مي شخةددً منظددور مددن الحدد  إلددى وٌنظددر ،(Savigny) سددايٌنًٌ الفقٌدد  المبدددم هددكا تددزيم

 للشددخص تثبددت إرادٌددة سددلطة مو قدددرة: )) بنندد  الحدد  يٌعددرؾ الحدد ، ةدداح  يلددى بددالنظر

 سددمً لهددكا ةدداحب ، تلحدد  ةددفة الحدد  مددن المددكه  هددكا وجعددل ،.((القددانون مددن وٌسددتمدها

 .الشخةً بالمكه 

 دون للشدخص الحد  ٌثبدت قدد بٌنما باْلرادة، الح  تربط منها بسب  النظرٌة هكه انتقدت وقد

 حقدو  للشدخص تثبدت قدد كمدا والجندٌن، الممٌدز ؼٌدر والةدبً كدالمجنون إرادة لد  تكون من

 وكددكلا. ثبوتهددا يددً تدخلدد  دون حقددو  لدد  تنشددن الددكي والددوارث كالؽائدد  بهددا يلمدد  دون

 دون لةداحب  وٌثبدت ٌنشدن يدالح  بهدا، يلمد  دون الوةدٌة يدن حقدو  لد  تنشدن ل  الموةى

 ال الممٌدز ؼٌدر يالةدبً ولدكا بداْلرادة، إال ٌكدون يدو الحد  هدكا اسدتعمال ممدا. إرادتد  تدخل

 (. الوةً مو الولً)  نائب  طرٌ  ين إال حقوق  ٌستعمل

 للحد  تعرٌفد  ٌتعدارض كمدا ٌعريد ، من دون الحد  اسدتعمال كٌفٌدة ٌبدٌن الشخةً يالمكه 

 ومدن المنطد  ؼٌدر مدن إك -المنط  مع - معٌن لشخص القانون ٌخولها إرادٌة قدرة بايتباره

 الحد ، وجدود يدن تنشدن يالقددرة وجدوده، يدن ٌندتج بمدا معدٌن ممدر ٌعدرؾ من المتةور ؼٌر

 .مرمون  ين تعبر يهً

 من دون لةداحبها تنشدن التً الحقو  بعض هناا من مسام يلى انتقدت النظرٌة هكه من كما

 يحددد  التقةدددٌرٌة، المسدددهولٌة مةددددرها ٌكدددون التدددً كدددالحقو  يٌهدددا دور ْلرادتددد  ٌكدددون

.يٌ  دخل ْلرادت  ٌكون من دون ٌثبت المررور
(ٔ)

 

 ( المةلحة نظرٌة)  المورويً المكه  -ٕ

 ٌحمٌهددا مةددلحة بنند  الحدد  وٌعددرؾ ((Ihering إٌهرٌندػ األلمددانً الفقٌدد  النظرٌدة هددكه رائدد

 .شكلً وآخر مورويً ينةر: ينةرٌن من الرمي ٌتكون الرمي لهكا يويقا القانون،

 وقدد الحد ، ةاح  يلى دائما تعود التً المةلحة مو الؽاٌة: المورويً بـالعنةر وٌقةد

 .مالٌا ؼٌر الح  كان إكا معنوٌة تكون وقد مالٌا، الح  كان إكا مادٌة المةلحة هكه تكون

 وهدً الحد  مركدان مدن ركندا ٌعتبرهدا التدً القانونٌة الحماٌة يً يٌتمثل: الشكلً العنةر مما
 انتقددت ولقدد. حق  ين الح  ةاح  بها ٌدايع التً القرائٌة الديوا يً وتتمثل ررورٌة،

 وجدود من معٌارا المةلحة تعتبر منها جان  إلى بؽاٌت  الح  تعرؾ بننها مٌرا النظرٌة هكه
 يدالعكم مةدلحة ٌكدون الحد  من بد  المسلم من كان يإكا دائما، ككلا لٌم الح  بٌنما الح ،
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 للةددنايات حماٌددة األجنبٌددة الددواردات يلددى الجمركٌددة الرسددوم يددرض يمددثو. ةددحٌح لددٌم
 البردائع منايسدة من تحد الرسوم هكه ألن الةنايات، هكه ألةحا  مةلحة تحق  الوطنٌة
 الرسدوم تلدا يدرض يدً الحد  تعطدٌهم ال المةدلحة هدكه يإن كلا ورؼم لبرائعهم، األجنبٌة
 آخددر، إلددى شددخص مددن ٌختلددؾ وكاتددً شخةددً ممددر يالمةددلحة كلددا جاندد  إلددى، وبننفسددهم

 آخددر إلددى شددخص مددن تختلددؾ قددد الشددًء نفددم مددن الشددخص يلٌهددا ٌحةددل التددً يالمةددلحة
 يائددة بداختوؾ تتندول و تختلؾ يالحماٌة النظرٌة هكه طبقنا وإكا الشًء من واحد كل هدؾ حس 

 .وتوحٌدها القانونٌة القوايد تنسٌ  استعةاء إلى ٌهدي مما األشخاص،

 المةدالح إال ٌحمدً ال القدانون ألن إطارها تحدٌد يٌج  المةلحة، هو الح  هدؾ كان وإكا
 يدرؾ وإنمدا الحد  ٌعدرؾ لدم المدكه  هكا من هً والحقٌقة. األةلٌة االجتمايٌة القٌمة كات
.قانونٌة حماٌة من يلٌ  ٌترت  وما هدي 

(ٕ)
 

 المختلط المكه  -ٖ

. القدانون ٌحمٌهدا مةدلحة كاتد  يً وهو إرادٌة سلطة بنن  الح  المكه  هكا مةحا  ٌعرؾ
 .القانون ٌحمٌها مةلحة تحقٌ  سبٌل يً لشخص المعطاة اْلرادٌة بالقدرة الح  يٌعرؾ

 من طالمدا معدا السدابقتٌن للنظدرٌتٌن وجهدت والتدً انتقدادات، لعدة النظرٌة هكه تعررت وقد
 .معا بهما ٌعتد التعرٌؾ

 النظرٌددات مقترددى يددإن الشددخص، نفددم لدددا والمةددلحة اْلرادٌددة السددلطة تجتمددع ال حٌددث
 السدلطة بددون األهلٌدة لعددٌم ثابتدة المةدلحة كاندت لدو كمدا ألحدد، الح  ثبوت يدم المختلطة
 ٌعدا  كمدا. المقةدودة المةدلحة يٌد  تتدواير من دون لنائبد  السلطة هكه تثبت بٌنما اْلرادٌة،
الح  لجوهر تحدٌد يدم التعرٌؾ هكا يلى

(ٖ)
 

 ٌحمٌهدا مالٌدة قٌمدة كات مةدلحة هدو الحد ( :    رحمد ) السنهوري استاكنا يرؾ واخٌرا
.القانون
(ٗ)

 . الح  تفسٌر يً المورويٌة للنظرٌة متبنٌا كان ان  مي 

____________________ 

 للفنددون الوطنٌددة المهسسددة الحدد ، نظرٌددة القانونٌددة، العلددوم إلددى المدددخل زواوي، يرٌدددة محمدددي. د -ٔ
 .ٙ -٘ ص ،998ٔالجزائر المطبعٌة،

 المعدارؾ، منشدنة للحد ، العامدة النظرٌدة الرحمن، محمد شوقً محمد و   يبد الرحٌم يبد يتحً. د -ٕ
 .7 ص ،ٕٔٓٓ اْلسكندرٌة

 .8 -7 ص ،مةدر سب  ككره  زواوي، يرٌدة محمدي. د -ٖ

 التددراث احٌدداء دار، االول الجددزء، االسددومً الفقدد  يددً الحدد  مةددادر، السددنهوري الددرزا  يبددد. د -ٗ
 . 7ص،لبنان بٌروت، االولى الطبعة، العربً
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  الثانً المطلب                              

 الزواج ماهٌة                               

 سدنة يهدو والقدوانٌن والمدكاه  واألدٌدان اللؽدات كل يً ٌوجد اْلنسان قدم قدٌم لفظ الزواج  

 لعلكدم زوجدٌن خلقندا شدًء كدل ومدن:  )) تعدالى   قدال مخلوقاتد  يدً تعالى   سنها كونٌة

 ومددن األرض تنبددت ممددا كلهددا األزواج خلدد  الددكي سددبحان:  ))تعددالى   وقددال((. تددككرون

 يهددو((.  بهددٌج زوج كددل مددن يٌهددا ومنبتنددا:   ))تعددالى   وقددال((.  ٌعلمددون ال  وممددا منفسددهم

 وهددو.  جمٌعددا للمخلوقددات األولدى التكددوٌن وقايدددة الخلقددة، ومةدل الفطددرة، معددٌن مددن ٌنبثد 

: تعدالى   قدال.  هدكا ٌومندا إلدى وحواء آدم يهد من البشرٌة يلٌ  قامت الكي المحكم النظام

 منهمددا وبددث زوجهددا منهددا وخلدد  واحدددة نفددم مددن خلقكددم الددكي ربكددم اتقددوا النددام مٌهددا ٌددا)) 

((.    رقٌبددا يلددٌكم كددان   إن واألرحددام بدد  تسدداءلون الددكي   واتقددوا ونسدداء كثٌددرا رجدداال

 وكرامتددد  اْلنسددانً النددول بقدداء مسدددام وهددو تؽٌٌددره، محددد ٌملدددا ال ربددانً نظددام يددالزواج

 .الدٌن ٌوم إلى نسل  يلى والحفاظ األرض، يً واستخوي 

 يددً مي االسددومٌة الشددرٌعة يددً ومفهومهددا اللؽددة يددً الددزواج مفهددوم المطلدد  يددً سددنبٌن اكا

 . والقانونً االسومً الفقهً االةطوح

 :  اللؽة يً الزواج

 االزدواج، معندددى حدددول ٌددددور وهدددو ميدددم ولكنددد  للنكددداح مدددرادؾ اللؽدددة مهدددل يندددد الدددزواج

/ الشدورا( وإناثا ككرانا ٌزوجهم مو:  )تعالى قال.  والتداخل والرم، واالرتباط، واالقتران،

 كددانوا ومددا ومزواجهددم ظلمددوا الددكٌن محشددروا:  ) تعددالى وقددال.  وٌددربطهم ٌقددرنهم مي ٓ٘

 بمعندى المدرات يشدرات الدزواج لفدظ القدران ككدر وقدد. قرنداءهم ميٕٕ/ الةايات( ٌعبدون

 اثندٌن زوجدٌن كدل مدن يٌها محمل قلنا:  ) تعالى قول  يً كما النول وبمعنى والجمع االقتران

 .7/ ( بهٌج زوج كل من يٌها ومنبتنا:  )تعالى وقول  ٓٗ/هود( 

 قددد: والنكدداح زوج كات: ندداكح وامددرمة جددامع إكا ٌددنكح، نكددح البرددع: النكدداح: نكددح: والنكدداح

.زوجت : ومنكحت . الوطء دون العقد ٌكون
(ٔ)

ُكمْ  ُجَناحَ  َواَل ))تعالى ٌقول  ٌْ ْردُتمْ  ِيٌَمدا َيلَد  ِبد ِ  َيرة

َساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ُ  َيلِمَ  مَْنفُِسُكمْ  ِيً مَْكَنْنُتمْ  مَوْ  الن  ُكمْ   ة ا ُتَواِيدُدوُهنة  اَل  َولَِكدنْ  َسدَتْكُكُروَنُهنة  مَنة  إاِلة  ِسدّرً

دى الن َكاحِ  ُيْقَدةَ  َتْعِزُموا َواَل  َمْعُروًيا َقْواًل  َتقُولُوا مَنْ  ْبلُدػَ  َحتة َ  مَنة  َواْيلَُمدوا مََجلَد ُ  اْلِكَتدا ُ  ٌَ ْعلَدمُ   ة ٌَ 

َ  مَنة  َواْيلَُمددوا َياْحددَكُروهُ  مَْنفُِسددُكمْ  ِيددً َمددا  َوإِنْ  تعددالى: )) وٌقددول .ٖٕ٘/البقددرة(( َحلِددٌم   َؼفُددور    ة

َتاَمى ِيً ُتْقِسُطوا ماَلة  ِخْفُتمْ  ٌَ َسداءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطا َ  َما َياْنِكُحوا اْل  ِخْفدُتمْ  َيدإِنْ  َوُرَبدالَ  َوُثدَوثَ  َمْثَندى الن 

َماُنُكمْ  تْ َملَكَ  َما مَوْ  َيَواِحَدةً  َتْعِدلُوا ماَلة  ٌْ  . ٖ/ النساء((َتُعولُوا ماَلة  مَْدَنى َكلِاَ  مَ
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 :  االسومً الفق  اةطوح يً النكاح

 مدا ٌحقد  بمدا والمدرمة الرجدل بدٌن العشدرة حدل ٌفٌد يقد من :  زهرة مبو محمد الشٌخ ويري 
 وواجبدات يائلٌة حقو  من لكلٌهما ما وٌحدد الحٌاة مدا وتعاونهما اْلنسانً، الطبع ٌقترٌ 

(ٕ )
 

 تملٌددا مو االسددتمتال، مو التمتددع، حددل يلددى اقتةددر مندد  للددزواج الفقهدداء تعرٌددؾ يددً ٌوحددظ 
المتعة ملا مو البرع، منايع

(ٖ)
 الشدرٌفة، النبوٌدة والسدنة الكدرٌم القدرآن إلى بالرجول ولكن ،

.  يقدط والمدرمة الرجل بٌن المعاشرة حل يلى ٌقتةر لم للزواج الشريً المعنى من نجد يإننا
 يددً تحقٌقهددا الحكددٌم الشددارل ٌرٌددد شددريٌة ومقاةددد دٌنٌددة وواجبددات حقددو  يلٌدد  رتدد  بددل

 ؼلدٌظ ومٌثدا  نظدام الزواج:  ٌلً بما الزواج ميرؾ من ٌمكن هكا ويلى.  المشرول الزواج
 وواجبدات حقوقدا يلٌد  مرتبدا المشدرول، الوجد  يلدى والمدرمة الرجدل بٌن المعاشرة حل ٌفٌد
الشريٌة لمقاةده ومحققا دٌنٌة،

(ٗ)
  . 

( : ٔ) ؾ الثالثدة المدادة يدً( الشخةدٌة احدوال) العراقً القانون يرؾ:  القانون يً الزواج
 .  والنسل المشتركة للحٌاة رابطة انشاء ؼاٌت  شريا ل  تحل والمرمة الرجل بٌن يقد الزواج

 . انعقاده حٌن يلٌ  المترتبة احكامها الطريٌن لزم الزوجٌة انعقاد تحق  اكا(: ٕ)ؾ

 المشددتركة الحٌدداة رابطددة:  همددا اةددلٌتٌن ؼدداٌتٌن الددزواج يقددد مددن المددادة هددكه جعلددت حٌددث
الؽاٌتٌن هكٌن ين الكرٌم القران دل وقد والنسل

(٘)
 : 

اِت ِ  َوِمنْ )) تعالى قال:  المشتركة الحٌاة رابطة -ٔ ٌَ  لَِتْسدُكُنوا مَْزَواًجدا مَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَ َ  مَنْ  آَ
َها ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب  ٕٔ/الروم(( َوَرْحَمةً  َمَودة

دنْ  لَُكدم َجَعدلَ  َوّ ُ )) تعدالى قدال:  النسل  -ٕ دنْ  لَُكدم َوَجَعدلَ  مَْزَواًجدا مَنفُِسدُكمْ  م   َبِندٌنَ  مَْزَواِجُكدم م 
نَ  َوَرَزَقُكم َوَحَفَدةً  ٌ َباتِ  م  ْكفُُرونَ  ُهمْ   ِّ  ْعَمتِ َوِبنِ  ٌُْهِمُنونَ  مََيِباْلَباِطلِ  الطة  7ٕ/ النحل(( ٌَ

____________________________ 

 الطبعدددة،  الرسدددالة مهسسدددة، االول الجدددزء، اللؽدددة مجمدددل، الدددرازي القزوٌندددً يدددارم بدددن احمدددد -ٔ
 .88ٗص، لبنان-بٌروت، 98ٙٔالثانٌة

 المعهددد، الماجسددتٌر شددهادة لنٌددل بحددث، والقددانون الشددرٌعة بددٌن الددزواج توثٌدد ، بوقزولددة القددادر يبددد -ٕ
 . 9ٕص، تارٌخ بدون، ببارٌم اْلنسانٌة للعلوم األوروبً

 مكتبدددة، االول الجدددزء، العراقدددً الشخةدددٌة االحدددوال قدددانون شدددرح يدددً الدددوجٌز، الكبٌسدددً احمدددد. د -ٖ
 .ٕٔص، لبنان-بٌروت، طبعة بدون، السنهوري

 .٘ٔص، سب  ككره مةدر، بوقزولة القادر يبد  -ٗ

     .ٕٕص، سب  ككره مةدر، الكبٌسً احمد. د -٘
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 المبحث الثانً                               

 حقوق الزوجٌن فً النقه                           

من مورول حقو  الزوجٌن يً الفق  ٌشمل جوان  يدٌدة يهو ٌنخك هكه الحقو  من منطلد  
)ةدلى   يلٌدد  وسدلم(: كلكددم رال وكلكدم مسددهول يدن ريٌتدد قدول الرسددول 

(ٔ)
لدكا قددد نظددم  

الشارل ثو ث جمع من الحقو  حٌث هناا حقو  مشتركة بٌن الزوجٌن وحد  الدزوج يلدى 
زوجت  وح  الزوجة يلى زوجها، سنقسدم هدكا المبحدث الدى مطلبدٌن : االول ندتكلم يٌد  يدن 

 م ين الحقو  المتبادلة بٌنهما وكلا يً  يريٌن. حقو  المشتركة بٌن الزوجٌن والثانً: نتكل

 المطلب االول                                 

 الحقوق المشتركة بٌن زوجٌن                          

 . جهلها ٌنبؽً ال والتً الزوجٌن بٌن المشتركة الحقو  من جملة سنككر المبحث هكا يً

 يدددً الحددد  للدددزوج من بمعندددى الدددزوجٌن، بدددٌن مشدددترا الحددد  هدددكا:  االسدددتمتال حددد  -موال
 ومددن النكدداح، مقاةددد مددن مقةددد االسددتمتال ألن كلددا العكددم، وكددكلا بزوجتدد  االسددتمتال
 يهدو يٌد ، ؼٌره ٌشـرك  يو ل ، اختةاص هو بزوجت  الزوج استمتال حل" ؾ خةوةٌات 
 الزوجٌدة الرابطدة دامت ما آخر، بزوج تتزوج من للزوجة ٌجوز ال ولهكا حاجز، اختةاص

 مدع يعلد  لهدا ٌجدوز ال وحٌدد، اسدتمتال هدو" بزوجها ياستمتايها الزوجة وككلا بٌنهما قائمة
 .الزوجٌة الرابطة دامت ما الزواج طرٌ  ين ؼٌره

(ٕ)
 

 التزٌن  -ثانٌا

 تتددزٌن التددً والزوجددة األيدٌن، تعشددق  الجمٌددل والشددًء النفدوم، يددً مثددر للجمددال من شدا ال
 مدت قددد تكددون يددهاده و وٌرتدداح ةدددره يٌنشددرح متفتحددة، وردة يٌراهددا لدد  وتتعطددر لزوجهددا
 كمدا تدراه ٌجعلهدا ومن لزوجتد  ٌتزٌن من يلٌ  الزوج ٌج  وككلا زوجها، تجاه يلٌها واجًبا
لً تتزٌن من مح  كما متزٌن المرمتً من ألح  إنً: يبام ابن قال كما ٌراها، من ٌح 

؛(ٖ)
 

 8ٕٕ البقرة / (بالمعروؾ يلٌهن الكي مثل ولهن: )ٌقول تعالى   ألن

_____________________ 

 )ررً   ينهما( يمر ابن ين ةحٌحهما يً ومسلم البخاري مخرجهما -0

مدهتمر تمكدٌن االسدرة  -جامعة دمش / كلٌة الشرٌعة  –حقو  الزوجٌن المشتركة  -د. وهبة الزحٌلً -ٕ
 .ٖص-م8ٕٓٓيً الشرٌعة االسومٌة

حددٌث  -بددون طبعدة -بٌروت لبنان –دار المعرية  -السنن الكبرا -مبو بكر محمد بن الحسٌن البٌهقً -ٖ
 .ٕٗٙٗٔرقم 
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 االوالدثبوت النس   -ثالثا

 بايتبداره لدأل ، الظداهر يدً االنتمداء كدان وإن واألوالد، الدزوجٌن مدن لكل ح  نس  ثبوت
 الةدِكي الردٌال))َوُهوَ  مدن منًعدا يبداده، يلدى تعدالى   نعدم مدن ونعمدة الزوجٌدة، الحٌاة ثمرة
دداَ  َوَكددان َوِةددْهًرا َنَسددًبا لدد ُ يَجعَ  َبَشددًرا ْالَمدداء ِمددنَ  لد َ خَ   النسدد  وٌعتبددرٕ٘،الفرقددان/ قددِدًٌرا(( َرب 

 ٌسًء ما وٌسوءه مبوٌ ، سمعة يلى يٌحرص للولد، شرًيا الطاهر

 والعدددل، للحدد  إحقاًقددا التبنددً، ٌحددرم كمددا نسددب ، مددن التبددره اْلنسددان يلددى وٌحددرم إلٌهمددا،
ِ(( ِيندددَ  ْقَسددطُ ا ُهددوَ  هددمْ  آلَبددا ِ  ))اْدُيددوُهمْ  ووجددو  و كددكلا وجددود احادٌددث  ٖٕاالحددزا /   ة

 كثٌرة منها: 

((  حرام يلٌ  يالجنة ٌعلم، وهو مبٌ ، ؼٌر إلى اديى من))  -ٔ
(ٔ)

 

 إلى المتتابعة   لعنة يعلٌ  موالٌ ، ؼٌر إلى انتمى مو مبٌ  ؼٌر إلى اديى من))  -ٕ

((  القٌامة ٌوم 
(ٕ)

 

لقولد  )ةدلى  مند ، لدٌم مند  تعلدم وهً زوجها، إلى ولًدا تنس  من المرمة يلى مًٌرا وٌحرم
 ولدن شدًء، يدً   مدن يلٌسدت مدنهم لٌم من قوم يلى مدخلت امرمة مٌما  يلٌ  وسلم(: ))

 ويردح  مند ، تعدالى   احتجد  إلٌد ، ٌنظدر وهدو ولدده، جحدد رجدل ومٌما جنت ،   ٌدخلها
((القٌامة ٌوم واآلخرٌن األولٌن رهوميلى 

(ٖ)
 

 التوارث  -رابعا

 مدات يدإكا النسد ، كقرابة قرابة، تنشئ الزوجٌة ألن الزوجٌن، من لكل شرًيا ثابت ح  هكا
ٌقدول  القتدل مو الددٌن كداختوؾ اْلرث، مواندع محدد ٌوجدد لدم مدا اآلخدر، ورثد  الزوجٌن محد
ُبعُ  َيلُكمُ  لد  وَ  لُهنة  نَكا ِيإن لد  وَ  لةُهنة  ٌَكن لةمْ  إن كمْ   مْزَواجُ  َتَراَ  َما نْةؾُ  لُكمْ وَ )) تعالى دا الر   ِممة
ةُ  َبْعدِ  ِمن َتَرْكنَ  ٌة ن موْ  بَها ٌُوِةٌنَ  َوِة ٌْ ُبعُ  لُهنة وَ  َد ا الر  ُكن لةمْ  إن َتَركُتمْ  ِممة  َكدان ِيدإن لدد  وَ  لةكدمْ  ٌَ
ُمنُ  َيلُهنة  لد  وَ  لكمْ  ا الث  ن َتَركُتم ِممة ةُ  َبْعدِ  م  ٌة ن موْ  بَها نُتوُةو َوِة ٌْ  تفداوت يً مما ٕٔ((النساء/َد

 تزاحمدد  من لهددا الرجددل، مثددل يددالمرمة اآلخددرة، الدددار يددً الةددالح، العمددل بحسدد  الدددرجات
ٌقدول تعدالى :   العلدم مراتد  يدً الددنٌا يدً يلٌد  تتقددم من ٌمكدن كمدا يلٌد ، وتتفو  وتنايس ،

ُهمْ  لُهمْ  ياْسَتَجا َ )) نكم َياِمل َيَمل مِرٌعُ  ال من ً َرب   9٘ٔ(( ال يمران/  مَنثى موْ  م ن ككر م 

_________________________ 

 .ينهما   ررً بكرة ومبً وقاص مبً بن سعد ين ماج  وابن داود ومبو والشٌخان محمد مخرج -ٔ

 اخرج  مبو داود ين منم وهو حدٌث ةحٌح  -ٕ

 وهو حدٌث ةحٌح  هرٌرة مبً ين والحاكم، حبان وابن والنسائً داود مبو مخرج  -ٖ
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 خامساً : حسن المعاشرة 

والمددراد بالمعاشدددرة مددا ٌكدددون بدددٌن الددزوجٌن مدددن األلفدددة والمددودة والمحبدددة والمةددداحبة    
إلٌدد  بددالقول والفعددل والخلدد .  قددال    بددالمعروؾ وكددؾ األكا، ومن ٌحسددن إلٌهددا وتحسددن

وقدال رسدول   ةدلى   يلٌد   8ٕٕؾ( البقدرة/تعالى:  ) ولهن مثل الدكي يلدٌهن بدالمعرو
وسلم:  ) إن لكم  من نسائكم حقا، و لنسائكم يلٌكم حقا، ينما حقكدم يلدى نسدائكم يدو ٌدوطئن 

 إلدٌهن تحسدنوا من يلدٌكم هدنوحق مال تكرهدون، لمدن بٌوتكم يً ٌنكن وال تكرهون من يرشكم
. وطعامهن  كسوتهن يً

(ٔ)
 

 المطلب الثانً                                                   

 حقوق المتبادلة بٌن الزوجٌن                                           

بعد من يرينا حقو  المشتركة للزوجٌن سدنتطر  يدً هدكا  المطلد  يلدى حقدو  المتبادلدة بٌنهمدا            
وكلددا يددً يددريٌن : االول نددتكلم يددن حقددو  الزوجددة يلددى زوجهددا والثددانً : حقددو  الزوجددة يلددى 

 زوجها . 

 فرع االول : حقوق الزوجة                                    

طى المرمة حقوقا لم ٌعطٌها مي نظام مخر سدواء كدان دٌندا مو قانوندا حقوقدا مثدل مدا االسوم مي               
وٌمكن مجمال حقو  الزوجة يدً قسدمٌن : القسدم االول حقدو  المالٌدة والتدى تشدمل  ميطاها االسوم

بدالمعروؾ والدوطء وتعلدٌم المهر واالنفا  والقسم الثانً : حقو  ؼٌر مالٌة والتدى تشدمل المعاشدرة 
 . الزوجة

 الحقو  المالٌة   -موال         

: هو المال الكي ٌج  يلى الرجل للمرمة بسب  العقد مو بسب  وطئدُ  لهدا واالةدل يدً المهر  -م            
َسداء َوآُتواْ فً الكتا  يقد قال تعالى: ))يمشرويٌت  الكتا  والسنة   لَُكدمْ  ِطدْبنَ  َيدإِن ِنْحلَدةً  َةدُدَقاِتِهنة  الن 

ءُ  َيدن ًْ ْندد ُ  َشدد ِرًٌئددا َهِنًٌئدا َيُكلُددوهُ  َنْفًسددا م   َيددُُتوُهنة  ِمددْنُهنة  ِبدد ِ  اْسددَتْمَتْعُتم َيَمداوقددال تعددالى: )) ٗ(( النسدداء/مة
ُكمْ  ُجَنداحَ  َوالَ  َيِرٌَردةً  مُُجوَرُهنة  ٌْ ُتم ِيٌَمدا َيلَد ٌْ َ  إِنة  اْلَفِرٌَردةِ  َبْعددِ  ِمدن ِبد ِ  َتَراَرد (( َحِكًٌمدا َيلًٌِمدا َكدانَ   ة
 ةلى )   رسول منمنم )ررً   ين ( اما يً السنة النبوٌة الشرٌفة يقد روي ين . ٕٗالنساء/
 يلٌد    ةدلى - النبدً يقدال،  زيفدران درل يدوؾ بدن الدرحمن يبدد يلدى رما)(  وسدلم يلٌ   
. كهد  مدن ندواة وزن: قدال. مةددقتها؟ ما: يقال. امرمة تزوجت  ، رسول ٌا: يقال مهٌم؟:  - وسلم
 السدفاح مدن النكداح بد  ٌتمٌدز الكي األمر منوالؽاٌة من المهر  (. بشاة ولو مولم لا،   بارا: يقال

 ال وكانوا. النام ميٌن يلى يٌها المنازية قطع يٌ  األةل كان وإن الدائمة، المعاونة يلى التوطٌن
 بدنن إال يائدتد  تدتم ال النكداح من منها مةالح يٌ  وكان كلا، يلى بعثتهم ألمور بةد  إال ٌناكحون
والسدفاح النكداح بدٌن التمٌٌدز ٌتحقد  بد  الدائمدة المعاوندة يلدى نفسد  واحدد كل ٌوطن

(ٔ)
 قولد  وهدو ،

 ٕالنساء/ ((مسايحٌن ؼٌر محةنٌن بنموالكم تبتؽوا ))من: تعالى

        _______________________ 

 . 92ص -م  7101-الطبعة الثالثة  –دار النكر  –شرح قانون االحوال الشخصٌة  –د محمود علً السرطاوي  أ. -ٔ   
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النفقة: هو تويٌر ما تحتاج الٌ  الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت ؼنٌة - 
 

وقد اتف  جمهور يلماء يلى وجو  نفقة الزوجة البالؽة يلى ازواجهم البالؽٌن اال الناشز 

.ابن الحكم يقال: للناشز اٌرا نفق يو نفقة لها اال يند 
(ٔ) 

ِ  ِرْزقُُ   ((ومن ادلة وجو  النفقة من كتا    تعالى  ٌْ ٌُنِفْ  ُكو َسَعُة ِمْن َسَعِتِ  َوَمْن قُِدَر َيلَ لِ

ُ َبْعَد  ْجَعُل  ة ٌَ ُ َنْفساً إاِلة َما آَتاَها َس ٌَُكل ُؾ  ة ُ الَ  ا آَتاهُ  ة ٌُنِفْ  ِممة ٌُْسراً (( الطو /َيْل ،  7ُيْسُر 

وقول  تعالى ))َوَيلَى اْلَمْولُوِد لَُ  ِرْزقُُهنة َوِكْسَوُتُهنة ِباْلَمْعُروِؾ اَل ُتَكلةُؾ َنْفم  إاِلة ُوْسَعَها(( 

 .  ٖٖٕالبقرة/

اما من السنة النبوٌة الشرٌفة يقد قال رسول   )ةلى   يلٌ  وسلم( : )إكا منف  الرجل 

مهل  ٌحتسبها يهو ل  ةدقة(يلى 
(ٕ )

وقال :) من تطعمها إكا طعمت وتكسوها إكا اكتسٌت، 

مو اكتسبت، وال ترر  الوج ، وال تقبح وال تهجر إال يً البٌت(
(ٖ ) .

 

العدل بٌن النساء يً حال التعدد: والعدل بٌن النساء احدا الحقو  التى اقرها االسوم  -ج

َساِء َمْثَنى َوُثَوَث َوُرَباَل َيإِْن للمرمة وكلا يً قول  تعالى : ))يَ  اْنِكُحوا َما َطاَ  لَُكْم ِمَن الن 

َماُنُكْم َكلَِا مَْدَنى ماَلة َتُعولُوا (( النساء / ٌْ  .  ِٖخْفُتْم ماَلة َتْعِدلُوا َيَواِحَدًة مَْو َما َمَلَكْت مَ

االمور القلبٌة كالنفقة  وهنا ٌج  االنتباه الى امر مهم اال وهو ان العدل تكون يً ؼٌر

والمسكن وؼٌرها اما االمور القلبٌة يو ٌشترط يها العدل لقول  تعالى))َولَن َتْسَتِطٌُعوا مَن 

َساِء َولَْو َحَرْةُتْم(( النساء/ َن الن  ٌْ ٌقول االمام ابن كثٌر يً تفسٌر هكه اآلٌة : . 9َٕٔتْعِدلُوا َب

لنساء من جمٌع الوجوه ، يإن  وإن حةل القسم لن تستطٌعوا مٌها النام من تساووا بٌن ا

الةوري : لٌلة ولٌلة ، يو بد من التفاوت يً المحبة والشهوة والجمال.
(ٗ) 

 

______________________ 

كلٌة جامعة االسومٌة  -رسالة ماجستٌر -نفقة الزوجة يً الفق  االسومً -جاسر جودة العاةً -0

 . 9-8ص -م7ٕٓٓ –يلسطٌن 

 ٖٓ/ٔ -ةحٌح البخاري -بن اسمايٌل البخاريمحمد  -ٕ

 با  ح  المراة يلى زوجها -كتا  النكاح -سنن ابً داود -ابو داود -ٖ

الطبعة   -دار طٌبة للنشر والتوزٌع -الجزء الثانً -تفسٌر القرآن العظٌم -إسمايٌل بن يمر بن كثٌر -ٗ

 ٖٓٗص  -م 999ٔالثانٌة 
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 ثانٌا: حقو  ؼٌر المالٌة 

اِت ِ  َوِمنْ   التى ال ترتبط بالمال وهً كثٌرة منها حسن العشرة لقول  تعالى : ))وهً الحقو ٌَ  آ
َها لَِتْسُكُنوا مَْزَواًجا مَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَ َ  مَنْ  ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب اتُ  َكلِاَ  ِيً إِنة  َوَرْحَمةً  َمَودة ٌَ  آَل
ُروَن((الروم/ لَِقْومُ  َتَفكة ٌَٕٔ 

 من آدم ببنً رحمت  تمام من ثم:  ابن كثٌر يً بٌان معنى)المودة والرحمة( ٌقول االمام
 الرمية، وهً: ورحمة المحبة، وهً: مودة وبٌنهن بٌنهم وجعل جنسهم، من مزواجهم جعل
 محتاجة مو ولد، من  لها ٌكون بنن بها، لرحمة مو لها، لمحبت  إما المرمة ٌمسا الرجل يإن
كلا وؼٌر بٌنهما، لأللفة مو ، إلٌ 

(ٔ)
 

اما الممارسة الجنسٌة يهً من الحقو  المشتركة يً الدرجة االولى ولكنها تعتبر من 
وقد روي ين ام المهمنٌن الحقو  المزدوجة اٌرا يمن ح  الزوجة ان تستمتع بزوجها 

قالت: يائشة )ررً   ينها( : من امرمة رياية القرظً اتت النبً )ةلى   يلٌ  وسم( ي
انً كنت يند رياية يطلقنً يبت طوقً )مي ثوثا وتسمى: المبتوتة( يتزوجنً يبدالرحمن 
بن الزبٌر وما مع  اال مثل هدبة الثو  )مي ان قرٌب  ال ٌنتة ( يبتسم رسول   )ةلى 

  يلٌ  وسم(وقال : م ترٌدٌن ان ترجعً الى رياية ؟ال.حتى تكوقً وٌكو  يسٌلتا(
(ٕ)

 . 

واخٌرا بقً ان نبٌن ان من حقو  الزوجة ان ٌتقً الزوج   تعالى يً يوقت  الجنسٌة مع 
 اال وهً : زوجت  وان ال ٌرؼمها او ٌطل  منها ما حرم  الشرل وتاباه المروءة 

اتٌان الحائض : وهو محرم ويٌ  اكا للمرمة وجاء تحرٌمها يً قول   تعالى :  -ٔ
ْسنَلُوَناَ )) ٌَ َساءَ  َياْيَتِزلُوا مًَكا ُهوَ  قُلْ  ْلَمِحٌِض ا َينِ  َو  َحتةى َتْقَرُبوُهنة  َواَل  اْلَمِحٌِض  ِيً الن 

ْطُهْرنَ  ثُ  ِمنْ  َينُْتوُهنة  َتَطهةْرنَ  َيإَِكا ٌَ ٌْ ُ  مََمَرُكمُ  َح َ  إِنة   ة اِبٌنَ  ٌُِح     ة وة ٌُِح    التة (( اْلُمَتَطه ِرٌنَ  َو
 .ٕٕٕالبقرة /

إتٌان الدبر : وهً من االيعال الشاكة المحرمة حٌث حرمها   سبحان  وتعالى يلى  -ٕ
ثُ  ِمنْ  َينُْتوُهنة يباده المهمنٌن كما ٌتبٌن من اآلٌة السابقة )) ٌْ ُ  مََمَرُكمُ  َح َ  إِنة   ة  ٌُِح     ة

اِبٌنَ  وة ٌُِح    التة ال واشنعها لكا ٌقول الرسول )ةلى (( يهكا الفعل من اخبث االيعاْلُمَتَطه ِرٌنَ  َو
)ان   ال ٌنظر الى رجل جامع امرمة يً دبرها( وقول  )يلٌ  الةوة   يلٌ  وسلم (: 

والسوم( : )محاش النساء حرام يلٌكم(. 
(ٖ)

 

_________________ 

 .ٖٙٓ، مةدر الساب ، الجزء السادم،صكثٌر بن يمر بن إسمايٌل -ٔ

 .ٙٗٔ، ص مةدر سب  ككرهد. احمد الكبٌسً،  -ٕ

 اخرج  البٌهقً يً سنن الكبرا والترمكي وحسن .  -ٖ
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 النرع الثانً                                 

 حقوق الزوج                                 

   لقول يلٌ ، حقها من ميظم يلٌها حق  إن بل الحقو  ميظم من الزوجة يلى الزوج ح 

ِهنة  الةِكي ِمْثلُ  َولَُهنة  ((تعالى ٌْ َجالِ  ِباْلَمْعُروؾِ  َيلَ ِهنة  َولِلر  ٌْ ُ  َدَرَجة   َيلَ  َحِكٌم (( َيِزٌز   َو ة

 ةاحب  يلى الزوجٌن من واحد لكل من اآلٌة هكه يً تعالى   مخبرحٌث  ،8ٕٕالبقرة/

وح  الزوج اٌرا ح  مالً وح   يلٌ  لها لٌم يلٌها ل  بح  مختص الزوج ومن حقا،

 ان  المالً ٌمكن اجمالها بنقطتٌن هما: ؼٌر مالً ولكن الج

 َتَراَ  َما ِنْةؾُ  َولَُكمْ ح  التوارث : وهو من الحقو  المفرورة يً كتا    تعالى : )) -ٔ 

ُكنْ  لَمْ  إِنْ  مَْزَواُجُكمْ  ُبُع(( النساء/ َيلَُكمُ  َولَد   لَُهنة  َكانَ  َيإِنْ  َولَد   لَُهنة  ٌَ  .ٕٔالر 

ر يقد روي تمكنة ويدم المن واالكا بسب  الفقمسايدة الزوج يً حال ايساره وهً م -ٕ

)ررً   ين (  َسِعٌدُ  مَِبً ين َن ُ  َجاَءتْ  ): َقالَ  اَْلُخْدِري  ٌْ ا: َيَقالَتْ ، َمْسُعودُ  ِاْبنِ  ِاْمَرمَةُ  َز ٌَ 

ْومَ  مََمْرتَ  إِنةاَ ، َ ةِ  َرُسولَ  ٌَ َدَقةِ  اَْل ً   ِيْنِدي َوَكانَ ، ِبالةة  َيَزَيمَ ، ِب ِ  مََتَةدة َ  مَنْ  َينََرْدتُ ، لًِ ُحلِ

ْقتُ  َمنْ  مََح    َوَولَُدهُ  مَنة ُ  َمْسُعودُ  ِاْبنُ  ِهمْ  ِب ِ  َتَةدة ٌْ  )َةَد َ )ةلى   يلٌ  وسلم( اَلنةبً َيَقالَ ، َيلَ

ْقتِ  َمنْ  مََح    َوَوَلُداِ  َزْوُجاِ ، َمْسُعودُ  ِاْبنُ  ِهْم( ِب ِ  َتَةدة ٌْ اما المن واالكا يً الةدقات يهً  َيلَ

ْعُروؾ   َقْول  )) :محرمة اساسا ولو يلى الؽرٌ  يكٌؾ بالحال بٌن االزواج ٌقول تعالى   مة

ر   َوَمْؽِفَرة   ٌْ ن َخ ْتَبُعَهُ َةَدَقةُ  م  ً   َوّ ُ  مًَكا ٌَ ا* َحلٌِم   َؼِن َها ٌَ  ٌ  َةَدَقاِتُكم ُتْبِطلُواْ  الَ  آَمُنواْ  الةِكٌنَ  مَ

ْومِ  ِبا ِّ  ٌُْهِمنُ  َوالَ  النةامِ  ِرَئاء َمالَ ُ  ٌُنِف ُ  َكالةِكي َواألَكا ِباْلَمن   ٌَ  َةْفَوانُ  َكَمَثلِ  َيَمَثلُ ُ  اآلِخرِ  َواْل

 ِ ٌْ ْقِدُرونَ  الة  َةْلًدا َيَتَرَك ُ  َواِبل   َينََةاَب ُ  ُتَرا    َيلَ ءُ  َيلَى ٌَ ًْ ا َش مة ْهِدي الَ  َوّ ُ  َكَسُبواْ  م   اْلَقْومَ  ٌَ

  يهً: اما حقو  الؽٌر المالٌة للزوج يلى زوجها  . ٕٗٙ-ٖٕٙ(( البقرة/اْلَكاِيِرٌنَ 

 ألن بهددا، االسددتمتال مددن وتمكٌندد  لدد  نفسددها تسددلٌمها الزوجددة يعلددى: بالزوجددة االسددتمتال -م
 المدرمة تسدتح  كمدا بهدا، االسدتمتال وهو مةدقها ما ين العوض تسلٌم بالعقد ٌستح  الزوج
 لدم مدا كلدا يدً طايتد  يلٌهدا وجد  زوجتد  الرجدل طلد  مدا ومتدى الةددا ، وهدو العوض
 الثددوا  الشددارل رتدد  وقددد ونحددوه، كمددرض نفسددها يددً مددانع مو شددريً، مددانع مندد  ٌمنعهددا
 مدا الدزوج ممدر مخالفة يلى العظٌم اْلثم رت  كما المعروؾ، يً الزوج طاية يلى الجزٌل
(  وسدلم يلٌد    ةدلى) النبدً يدن ،(يند    ررً )هرٌرة مبً يعن بالمعروؾ، ٌنمر دام
 حتدى الموئكدة لعنتهدا يلٌهدا ؼردبان يبدات تدنت يلدم يراشد  إلى امرمت  الرجل ديا إكا): قال

(.تةبح
(ٔ)

 ال يٌمدا تطٌعد  من للمدرمة ٌجدوز يو: معةٌة يً ٌكون بنال مقٌد طايت  ووجو  ،
  كما مر سابقا الحرث محل ؼٌر مو الحٌض زمان يً الوطء منها ٌطل  من مثل ٌحل

______________________ 

 رواه البخاري يً ةحٌح   -ٔ
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بالزوج وهكا الح  ل  اةل يً كتا  وهً من الحقو  الزوج الخاةة  ح  التندٌ  : - 

ِتً  تعالى : ))  َيإِنْ  َواْرِرُبوُهنة  اْلَمَراِجعِ  ِيً َواْهُجُروُهنة  َيِعُظوُهنة  ُنُشوَزُهنة  َتَخايُونَ  َوالوة

ِهنة  َتْبُؽوا َيَو  مََطْعَنُكمْ  ٌْ َ  إِنة  َسِبًٌو  َيلَ ا َكانَ   ة ًٌّ  ٖٗ((النساء/ َكِبًٌرا َيلِ

والنشوز هو العةٌان او الكره او تكون سٌئة العشرة بمعنى نشةت 
(ٔ)

زوج يهنا ٌكون لل 

 ح  تندٌبها وٌكون التندٌ  كما يً االٌة الكرٌمة من ثوث مراحل: 

االولى: الويظ : وهً تعلٌم المرمة بحقو  زوجها يلٌها وتككٌرها بكتا    وسن  نبٌ  

 الزوج طاية يً   حكم ببٌان: مي(( ِيُظوُهنة ((محمد )ةلى   يلٌ  وسلم( ٌقول 

الطاية يً والترؼٌ  ومعةٌت 
(ٕ)

 

الثانٌة: الهجر يً الفراش : ان ح  االستمتال للزوجٌن من الحقو  المشتركة وكٌفما ٌشتهً 

الرجل زوجت  يهً ككلا تشتهً زوجها يجاء التندٌ  الثانً بهجر المرجع ان لم تنتهً 

الزوجة ين نشوزها حتى ٌحةل الزوج يلى ررى زوجت  ونةلح حالها وٌج  ان ننب  

المرجع ٌختلؾ ين الخةومة يان خاةم الرجل زوجت  يو  الى امر اال وهو ان هجر يً

 ٌجوز ان ٌستمر اكثر من ثوثة اٌام لعموم قول النبً )ةلى   يلٌ  وسلم(: 

الثالثة: الرر  : وٌكون الرر  يً اخر مرحلة اكا وجد ةعوبة اةوح حال الزوجة 

الوج  او يً وٌكون اٌرا بشروط حٌث ٌج  اال ٌكون الرر  مبرحا او ان ٌكون يلى 

او  مناط  حساسة وٌكون الرر  المبرح اكا ترا اثرا او خرج مع  دما او ترا جرحا

، و الرر  محرم اال يً هكه الحالة وااليرل ان ٌكون الرر  بالسواا ٌكسر يظما 

   يبد بن إٌام ينوبهكا الوج  )ؼٌر المبرح( ٌقول رسول   )ةلى   يلٌ  وسلم( : 

: يقال وسلم يلٌ    ةلى   رسول إلى يمر يجاء ِ (( إماءَ  َتْرِربوا ))ال ُكبا  مبً بن

 يلٌ    ةلى   رسول بُل ينطاؾ رربهن، يً يرخص. مزواجهن يلى النساء )كِئَرت

 بُل مطاؾَ  )لقد: وسلم( يلٌ    ةلى   رسول يقال) مزواجهن، ٌشكون كثٌر نساء وسلم

ْشُكونَ  كثٌر ِنَساء   محمد بخٌاركم( مولئا لٌم مزواجهن،  ٌَ
(ٖ)

 

___________________________ 

 الرٌاض، الكت ، يالم دار، الجزء الخامم،  القرآن ألحكام الجامع ابو يبد   شمم الدٌن القرطبً، -ٔ

 .7ٔٔ-7ٓٔ،صٕٗٓٓ، طبعة السعودٌة العربٌة المملكة

 مهسسة ، الجزء االول،المنان كوم تفسٌر يً الرحمن الكرٌم تٌسٌر ،السعدي ناةر بن الرحمن يبد -ٕ

 . 77ٔم،صٕٓٓٓ، الطبعة االولى، الرسالة

 . 9ٕ٘، الجزء الثانً، ص، مةدر سب  ككرهكثٌر بن يمر بن إسمايٌل -ٖ

 



22 
 

اماً  الرجل   جعلالطاية :  -جـ   ٌقوم كما ، والرياٌة والتوجٌ  باألمر المرمة يلى قوة

 موج  وبما ، ويقلٌة جسمٌة خةائص من الرجل ب    خة  بما  الريٌة يلى الوالة

 يلى بعرهم   يرل بما النساء يلى قوامون الرجال) تعالى) قال مالٌة واجبات من يلٌ 

 كثٌر يً تفسٌر االٌة الكرٌمة  ابن ٌقول  . ٖٗ/النساء (( مموالهم من منفقوا وبما بعض

 ممراء:  ٌعنً{  النساء يلى قوامون الرجال}  يبام ابن ين طلحة مبً بن يلً وقال:

 حايظة ألهل  محسنة تكون من وطايت  ، طايت  من ب    ممرها يٌما تطٌع :  مي ، يلٌهن

والرحاا والسدي مقاتل قال وككا. لمال 
(ٔ)

  . 

المعاشرة بالمعروؾ: وهً من حقو  المشتركة بٌن الزوجٌن ولكن هنا ٌشمل امورا  -د

 اخرا مهمها: 

 محدا بٌت  تدخل مال زوجت  يلى الزوج ح  ومن:  دخول  الزوج ٌكره لمن اْلكن يدم  -ٔ

 ٌحل )ال: قال وسلم( يلٌ    )ةلى   رسول من ين    ررً هرٌرة مبً ين : ٌكره 

(.... ، بإكن  إال بٌت  يً تنكن وال ، بإكن  إال شاهد وزوجها تةوم من للمرمة
(ٕ)

 . 

 من تخرج مال زوجت  يلى الزوج ح  من:  الزوج بإكن إال البٌت من الخروج يدم -ٕ

 ٌنكن لم إكا مما ٖٖلعموم قول   تعالى : )) وقرن يً بٌوتكن(( االحزا / بإكن  إال البٌت

 ٌبٌن وممابواج   لٌم بما ترك  ٌجوز يو واج  الزوج ح  ألن الخروج، لها ٌجوز يو

 إكا البٌت من بالخروج لزوجت  ٌنكن الزوج من من العلماء ككره ما واْلكن المنع ح  حدود

 المرٌض مبٌها لخدمة خروجها يً كما لخروجها، شريً يكر مو شريً مبرر هناا كان

 كان منعها وإكا الخروج، من الحالة هكه يً ٌمنعها من لزوجها ٌح  وال خدمت  إلى المحتاج

 بإكن زوجها بٌت من الزوجة تخرج وككلا . مبٌها نحو بواجبها لتقوم وتخرج تعطٌ  من لها

 حالة يً كما خروجها، تقترً مشروية حاجة هناا وكان منعها إكا إكن  وبدون الزوج

خروجها ٌقترً ح  يلٌها مو لها مو ؼسالة مو قابلةكونها 
(ٖ)

. 

 كلا وٌتنول لمثل  مثلها من بالمعروؾ زوجها خدمة وتج  :  لزوجها الزوجة خدمة -ٖ

الرعٌفة كخدمة لٌست القوٌة وخدمة القروٌة كخدمة لٌست البدوٌة يخدمة األحوال بتنول
(ٗ)

 

_________________________ 

 9ٕٗاالول ،ص  الجزء، سب  ككره مةدر، كثٌر بن يمر بن إسمايٌل -ٔ

 ( ٕٙٓٔ)  ومسلم(  899ٗ)  البخاري رواه -ٕ

 الرٌاض، سعود، بن محمد اْلمام جامعةالشٌخ احمد ابن تٌمٌة ، منهاج السنة النبوٌة، الجزء الثانً،  -ٖ

 .8٘ٔ، صم98ٔ األولى،، الطبعة السعودٌة العربٌة المملكة

الشٌخ احمد ابن تٌمٌة ، الفتاوا الكبرا ، الجزء الرابع ،دار الكت  العلمٌة،  الطبعة االولى،  -ٗ

 . ٔ٘٘،ص987ٔ
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 المبحث الثالث                             

 حقوق الزوجٌن فً القانون                       

ٌع الحقو  الزوجٌةلم ٌعالج القانون جم
 

حٌث يالج الحقو  المالٌة من مهر ونفقة وبعض 

الحقو  الؽٌر المالٌة تاركا باقً الحقوقً للشرٌعة االسومٌة و ما ترارا ينها الزوجٌن ، 

كفلها للزوجٌن  سنقتةر يً هكا المبحث يلى القانون العراقً باحثٌن يً اهم الحقو  التى

 .وكلا يً مطلبٌن: االول نجعلها للحقو  المالٌة والثانً سنخةةها لحقو  ؼٌر المالٌة 

 المطلب االول                                     

  حقوق المالٌة                                     

لكا سنقسم هكا  آثار يقد الزواجتان جعلهما القانون من الحقو  المالٌة ٌشمل المهر والنفقة الل

 المطل  الى يريٌن نتكلم يً االول من  ين المهر والثانً نخةةها للنفقة . 

     النرع االول : المهر                                  

 دخوال بها بالدخول مو يلٌها بالعقد الزوج يلى الزوجة تستحق  الكي المال هو:  المهر

(الفرٌرة و والنحلة والةدقة واألجر بالةدا ) وٌسمى،  حقٌقٌا
(ٔ)

 يً المهر و طبٌعة  

 تملٌا هو بمقابل وتملٌا مهرها البنت  األ  تملٌا وهو مقابل بدون تملٌا الورعً القانون

 هً التً الزوجة مموال إدارة ح  وللزوج العائلة بمةارٌؾ تعهده نظٌر لزوجها الزوجة

 هً التً زوجت  مموال يلى للزوج القانون رتب  ح  وهو بنموالها التمتع وح  مهرها من

 مهرها من
(ٕ)

 . 

 اْلسوم جاء ان وبعد.  الزوجة دون للولً ملكا ٌعتبر كثٌرا مو قلٌو اْلسوم قبل والمهر

 و سبحان  يقال،  نفسها من بطٌ  اال لؽٌرها ٌحل ال للزوجة ملا ان  وقرر العادة هكه مبطل

((مرٌئا هنٌئا يكلوه نفسا من  شًء ين لكم طبن يان نحلة ةدقاتهن النساء واتو)) تعالى
 (ٖ)

 

 ______________________ 

الطبعة ،  الشخةٌة األحوال قانون شرح،  آخرونو  الكبٌسً يبٌد وحمد ،الخطٌ  يلً حمدا د. -ٔ

 .ٕٓٔص،  م98ٓٔ االولى 

 الفقهاء آراء من كثٌر مع وةكوكها الشريٌة والتطبٌقات الشخةٌة األحوال،  العمر احمد محمد -ٕ

 .8ٖبدون تارٌخ، ص ،بؽداد المعارؾ مطبعة،  التمٌٌزٌة والقرارات

 األرض وقانون السماء شرٌعة يً الطو  يً اْلدارة سلطان مدا،  الزلمً إبراهٌم مةطفىد.  -ٖ

 .ٖٙص ،بؽداد م98ٗٔ،  الطبعة االولى، الجزء االول  ، سنة ٓٓٓٗ خول
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 المسمى المهر الزوجة تستح )( :9ٔالمهر يقد نةت الفقرة االولى من المادة )اما انوال  
وٌترح من المادة ان المهر نويان :  ( المثل مهر يلها مةو نفً مو ٌسم لم يان بالعقد

 المهر المسمى والمهر المثل. 

 يً ككر إكا مةو مسمى ٌكون ان مما،  الزوجة تستحق  الكي لمهرا :مهر المسمى  -اوال
 مو العقد يً المعٌن مقداره يلى.  العاقدان يلٌ  ٌتف  الكي هو مي،  الزواج يقد مةل
 بكلا تعد وال تقبر  حتى نفسها تمنع ان للزوجة و العقد بعد بالترارً للزوجة ٌفرض
ناشزا
(ٔ) 

.       

 ثانٌا: مهر المثل 

هو مهر امرمة من قوم ابٌها تماثلها او تقاربها وقت العقد سنا وجماال وماال ويفة وادبا 
ويلما الى ؼٌر كلا من الةفات المرؼوبة يٌها مع مراياة حال الزوج وقت العقد، 

 وتستح  الزوجة مهر المثل يً الحاالت االتٌة: 

 )الزوجة( يورت بعلها بالمهر.اكا خو العقد من ككر المهر وتسمى المفورة مي انها  -ٔ

 اكا نفً المهر اةو يلو تزوجها يلى ان ال ٌكون لها مهر يلها مهر المثل  -ٕ

اكا كان المهر المسمى ؼٌر مقوم يً ح  مسلم كالمحرمات )الخمور ولحم الخنزٌر( او  -ٖ
االشٌاء المؽةوبة. 
(ٕ)

 

 بالدخول للمرمة المثل مهر وٌج  مةو نفٌ  مو المهر تسمٌة بدون ةحٌح ٌنعقد و الزواج
 هو الزواج يقد ان حٌث الزواج يقد بةحة ٌخل ال المهر ككر يدم ان كما.  بالعقد ال

 ان ، الزواج انعقاد شروط من كشرط المهر لككر حاجة وال الطريٌن بٌن وقبول إٌجا 
 ؼٌر من المهر كان إكا مما طال مهما الزمان بمرور تسقط ال المهر ومنها الشريٌة الحقو 
 طبقا المهر ين القانونٌة بالفائدة الحكم ٌجوز وال االستحقا  بتارٌخ قٌمت  يتقدر النقد

 الدخول بعد إال ب  المطالبة تةح وال بالكمة ٌستقر ال المهجل والمهر اْلسومٌة للشرٌعة
 بها استح  التً الوياة بتارٌخ بالدٌنار بقٌمتها يٌحكم الكهبٌة باللٌرات معٌنا المهر كان وإكا

 كما المثل مهر يللزوجة احدهما مو الزوجان اسلم ثم مهر بو كتابً تزوج واكا المهر،
 الشهادة ولفظ يدول وامرمتٌن رجل مو يدلٌن رجلٌن إخبار هو المثل مهر ثبوت يً ٌشترط
 لم و اْلسوم يً الدخول زوجها ومبى مسلمت إكا المثل مهر بها المدخول الزوجة وتستح 
 العقد. يند مهرا سمً قد ٌكن

(ٖ)
 

_____________________________                       

 -مقارنة – قانونٌة دراسة،  تعدٌوت  و الشخةٌة األحوال قانون شرح،  السعدي زٌاد يبام لقارًا -ٔ

 ٓٓٔ-99ص ، بدون طبعة قرائٌة وتطبٌقات

الشخةٌة ، طبع يلى نفقة جامعة د. يارو  يبد   كرٌم، الوسٌط يً شرح قانون االحوال  -ٕ

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ،صٕٗٓٓسلٌمانٌة،

 3ص.  0919 , بغداد للطباعة الحرٌة دار الشخصٌة, االحوال قانون شرح , الكرباسً إبراهٌم محمد علً -ٖ
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وٌجدددر االشددارة هنددا الددى ان القددانون العراقددً اجدداز تعجٌددل المهددر وتنجٌلدد  وكلددا يددً مددادة 
 الدنص يددم ويند. بعراً  مو كوً  تنجٌل  مو المهر تعجٌل )ٌجوزيشرون يقرة االولى بقولها: 

 الزوجدان ٌتف  ان ٌةح بل حاال ٌكون ان المهر يً ٌشترط المي ، ( .العرؾ ٌتبع كلا يلى
 الددبعض تعجٌددل مو الويدداة مو الطددو  األجلددٌن اقددر  إلددى بعردد  تنجٌددل مو كلدد  تنجٌلدد  يلددى
 يلدى اتفقدا وإكا( شدرطا كالمشروط يريا المعروؾ) إكا العرؾ الحكم هكا مةدر و.  اآلخر
 وتنجٌددل الددبعض تعجٌددل الٌددوم العددرا  يددً والعددرؾ . باالتفددا  االلتددزام وجدد  كلدد  تعجٌلدد 
 مو تقبرد  ولدم يداجو بعرد  او كل  المهر كان وإكا العقد يً كلا يلى االتفا  وٌتم البعض

 تعدد وال بٌتد  إلى االنتقال وين بها االستمتال من زوجها تمنع ان يلها من  يجل ما تقبض لم
 يددً للزوجددة ٌتنكددد او للزوجددة ٌجدد  والمهددر،  شددريً حدد  إلددى مسددتند امتنايهددا الن ناشددزا
 المهددر كددل الزوجددة تسددتح : )  مندد  واحددد يشددرٌن المددادة يددً القددانون يلٌهددا نددص حدداالت
   (.الدخول قبل بالطو  المهر نةؾ وتستح  الزوجٌن احد بموت او بالدخول المسمى

 :االتٌة الحاالت يً للزوجة ٌتنكد المهر ان ايوه النص من ٌتبٌن

 ٌنهدً المدوت الن، شريا المعتبر الدخول وقبل الةحٌح العقد بعد الزوجٌن احد مات مكا -ٔ
 قبددل مددن للفرقددة قابلددة تعددد لددم حٌددث كددامو حكمهمددا اخددكت الزوجٌددة انتهددت مددا واكا الزوجٌددة
 .  بتمام  تسقط  الزوجة قبل من او المهر تنةؾ الزوج

 الةدحٌحة والخلدوة الةحٌحة بالخلوة وحكمً بالجمال حقٌقً نويان والدخول:  الدخول -ٕ
 او حسدً مدانع مي ٌوجدد وال يلٌهمدا الؽٌدر اطدول مدن امدٌن مكدان يً الزوجٌن اجتمال هً
.المهر ثبوت هو واحد النويٌن كو يً يالحكم الحقٌقً الجمال من شريً او طبعً

(ٔ)
 

 بددٌن خددوؾ ال وهددكا الدددخول قبددل الطددو  تددم مددا اكا تسددتحق  الزوجددة يددان المهددر نةددؾ امددا
 : وهً المهر نةؾ بها الزوجة تستح  حاالت هناا ولكن  يٌ  الفقهاء

 التقةدٌر ان ثبدت إكا)...  بقولها(  /ٗؾ/ٔٗ) المادة وي  يلى للشقا  التفرٌ  حالة يً -ٔ
 مناةدفة مشدترا التقةدٌر ان ثبت إكا مي...(  بٌنهما المهجل المهر يٌقسم الطريٌن من واقع
 . منهما لكل المنسو  التقةٌر بنسبة بٌنهما المهجل المهر يٌقسم

(  ) الفقدرة مدن الثانٌدة الجملدة و( م/٘/ٕ٘) المدادة ْلحكام ويقا للنشوز التفرٌ  حالة يً  -ٕ
 ان  -ٖ. م98ٓٔ لسددنة( 7٘) رقددم الرابددع بالتعدددٌل المعدددل الشخةددٌة األحددوال قددانون مددن
 دٌدن يدن الدزوج ردة حالدة يدً يسدخا مم طوقدا مكاندت سدواء الدزوج جاند  مدن الفرقة تكون
   الدخول قبل اْلسوم

 يدن الدزوج ردة حالدة يدً يسدخا مم طوقدا مكانت سواء الزوج جان  من الفرقة تكون ان -ٖ
الدخول قبل اْلسوم دٌن

(ٕ)
 

______________________ 

 9ٔ-9ٓمةدر سب  ككره ، صد. احمد الكبٌسً ،  -ٔ

 ٗٓٔ-ٖٓٔص،  ككره سب  مةدر،  السعدي زٌاد يبام القارً -ٕ
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 التوارث والننقة  فرع الثانً:                       

 ومن الحقو  المالٌة التى نظمها القانون هً التوارث والنفقة وسنبٌن كو منهما يٌما ٌلً:

 اوال: ح  التوارث 

 الدزوج نص يلٌها المادة واحد وتسعون يقرة االولدى :) ٌسدتح وح  التوارث بٌن الزوجٌن 
 الدثمن يتسدتح  الزوجدة ممدا. يدمد  يندد النةدؾ وٌسدتح  .الربع لزوجت  الوارث الفرل مع
 ( وحس  النص ايوه يان الزوج ل  حالتٌن :.يدم  والربع يند الوارث الفرل يند

 النةؾ : اكا لم ٌكن للزوجة يرل وارث من  او من ؼٌره  -ٔ

 الربع: اكا كان لها يرل وارث من  او من ؼٌره.  -ٕ

 وللزوجة اٌرا حالتٌن 

 الربع : اكا لم ٌكن للزوج يرل واحد كاالبن وابن  وبنت   -ٔ

الثمن : اكا كان ل  يرل وارث  -ٕ
(ٔ)

 

 ومتى تسقط. :ويٌ  وجو  النفقة ومقدارها ثانٌا: النفقة 

 وجو  النفقة  -ٔ

: )تجدد  النفقددة للزوجددة يلددى الددزوج مددن حددٌن العقددد ٔنةددت المددادة الثالثددة والعشددرون ؾ
الةحٌح ولو كانت مقٌمة يدً بٌدت اهلهدا ،اال اكا طالبهدا الدزوج باالنتقدال الدى بٌتد  يامتنعدت 

 بؽٌر ح ( 

( من المادة ايوه النفقة للزوجة يلى الزوج وجعلت هكا الموجد  ٌبددم مدن ٔاوجبت الفقرة )
ساية العقد يلٌها لما ٌترت  يلى هكا العقدد مدن اثدار احتبدام الزوجدة لمةدلحة الدزوج وقدد 

 ككر الفقهاء ان وجود النفقة للزوجة مشروطا بشروط ثوثة: 

ان العقدد بداطو او ياسددا يدو نفقدة للزوجدة الن ان ٌكون العقد ةحٌحا شدريٌا ،امدا اكا كد -ٔ
 االيتراقواج  يٌهما يو احتبام للزوجة 

 ان تكون الزوجة ةالحة لوسمتال بها وتحق  اؼراض الزوج  -ٕ

ان ال ٌفوت ح  الزوج يً حتبام الزوجة بدون مبرر مشدرول وبسدب  لدٌم مدن جهتد   -ٖ
تج  لها نفقة  كما لو طلبها للزوياؾ يريرت بدون يكر يحٌنئك ال

(ٕ)
 

___________________________ 

انً الوةاٌا والتوارث ثد. احمد الكبٌسً ،االحوال الشخةٌة يً الفق  والقراء والقانون، الجزء ال -ٔ

 .ٓٔٔ-9ٓٔوالوقؾ، العاتا لةناية الكت ، دون طبعة ، ص

 99سب  ككره، صد. احمد الكبٌسً ،شرح قانون االحوال الشخةٌة ، الجزء االول ، مةدر  -ٕ
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( من نفم المادة يقد نةت : )ٌعتبر امتنايها بح  ما دام الزوج لم ٌديع لها ٕاما الفقرة )

 معجل المهر او لم ٌنف  يلٌها( 

اما هكه الفقرة يقد ككرت بعض الحاالت التى ٌعتبر امتنايها ح  وتج  لها النفقة منها يدم 

قلها للمسكن الجدٌد لسكن الؽٌر يٌها او كان ديع معجل المهر او يدم االنفا  يلٌها او يدم ن

السكن يً مكان منعزل ال تنمن يلى نفسها ونحو كلا وهكه الفقرة ككرت الحاالت يلى 

سبٌل المثال ال الحةر
(ٔ)

  . 

تعتبر نفقة الزوجة ؼٌر الناشز دٌنا  (ٔمقدار النفقة : نةت المادة الرابعة والعشرون ؾ -ٕ

 يً كمة زوجها من وقت امتنال الزوج ين االنفا ( 

اخك المشرل هنا بحكم جمهور الفقهاء ان النفقة ٌةبح دٌنا يً كمة الزوج من وقت امتنال 

الزوج ين االنفا  وال تسقط بعد ثبوتها دٌنا اال باالبراء او الوياء.
(ٕ)

 

لكسوة والسكن ولوازمهما واجرة التطبٌ   بالمقدار المعروؾ  تشمل النفقة الطعام وا) ٕؾ

 وخدمة الزوجة التى ٌكون لمثٌلها المعٌن(

الحٌاة  مقترٌات يً الستهوكها الزوجة إلٌ  تحتاج ما كل الزوجٌة النفقة تشمل مكن

 وكلا ، النام بٌن يلٌ  المتعارؾ بحس  وخدمة ودواء ومسكنا وكسوة طعاما من  وتتطل 

 :التالً التفةٌل حس 

 مٌج  ولكن ٌكفٌها، ما الطعام من لزوجت  الزوج يلى من يلى الفقهاء اتف   -: الطعام: اوال

 من  يلى االتفا  يٌناً؟ الطعام من إلٌ  تحتاج ما لها ٌوير من ٌكفٌ  مم ثمن ، لها ٌديع من يلٌ 

 تقةٌره القارً لدا ٌثبت من إال لها، قٌمت  بديع ٌكلؾ وال كفاه، يٌناً  الطعام لها محرر لو

.بنفسها لتشترٌ  لها قٌمت  بديع يٌنمره يٌ ،
(ٖ)

 

__________________________ 

د. محمود يلً السٌطاوي، شرح قانون االحوال الشخةٌة، دار الفكر للنشر والتوزٌع، الطبعة   -ٔ

 . 7ٖٔم،ص ٕٓٔٓالثالثة ،

 .٘٘ٔاالحوال الشخةٌة، مةدر سب  ككره، صد. يارو  يبد الكرٌم ، الوسٌط يً شرح قانون  -ٕ

 ،القرائٌة وتطبٌقاتها للزوجة والمستمرة المارٌة النفقة محكام القارً يبام زٌاد كامل السعدي ، -ٖ

 . 7ٖٕ، قسم القانون، صالجامعة المنمون كلٌة
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 تظهددر لكددً ، الةددحٌح العقددد وقددت مددن لزوجتدد  كسددوة بتقدددٌم الددزوج ٌلددزم :الكسددوة -ثانٌددا
 مدن الزوجدة يادة الٌ  تحتاج ما والكسوة ، والمعارؾ واالةدقاء االهل بٌن الوئ  بالمظهر
 نفقددة ٌفددرض من للقارددً وٌجددوز ، خارجٌددا وقاٌتهددا بهدددؾ ورؼبتهددا كوقهددا حسدد  الثٌددا 
 حالتد  مدع ٌناسد  بما وٌعٌنها الثٌا  منوال وٌحدد ، بننوايها النفقة رمن مو منفةلة الكسوة
 ، ومنةددبها وحالهددا خالد  حسدد  يلدى الكسددوة ، مخدرا االجتمايٌدة بعبددارة ومنزلتدد   المالٌدة
 ، والةددٌؾ الشددتاء يددً ٌختلددؾ وكلددا والبددرد وٌددديع الحددر والددرمم الجسددد ٌسددتر مددا ومقلهددا
 . الحال حس  يلى السرٌر وككلا

 -:  االتٌة الشروط تواير ٌج  شريٌا المسكن ٌكونل:  المسكن -ثالثا

 مم را ةدؽٌ مسدكنا مكان سواء ، واالقتةادٌة االجتمايٌة بحالهما الئقا المسكن ٌكون من  -ٔ
 واالواندً االثداث يلدى مشدتمو ٌكدون ومن ، الدزوج لمقددرة تبعدا ؼريدة مم لها منزل من شقة

 . لحٌاتهما لررورٌةا واالدوات

 .يلٌها متنازل ؼٌر الزوجٌة االثاث تكون من  -ٕ

 ةدالحٌن رانجٌد وبدٌن آمدن مكدان ويدً ، الدزوج إقامدة محل يً معدا المسكن ٌكون من  -ٖ
 مؼلد  يدً الشدريً البٌدت يً الزوج وتواجد ،جٌرانهما  من الزوجٌن يلى ررر توجد وال

 . االوقات

 وموالده الدزوج مهل كان ولو حتى محد يٌ  ٌشاركها ال بالزوجة خاةا المسكن ٌكون من  -ٗ
 . رراها بؽٌر ؼٌرها من

 زاماتها الت بٌن التويٌ  بهدؾ ، الزوجة يمل محل ين بعٌدا الشريً البٌت ٌكون ال من -٘

. والوظٌفٌة البٌتٌة
  

 النويٌدة حٌث من"  لررتها"  ميده الكي الشريً للبٌت مساو الشريً البٌت ٌكون من  -ٙ
 لزوجت "  الزوجٌة بالنفقة"  يلٌ  حكم كلا ين ممتنع يإن.  واالثاث

(ٔ)
. 

 والخادم رابعا: مجرة التطبٌ  

وهكا ما ٌتف  وروح الشرٌعة االسدومٌة المرؼبدة يدً المدروءة خويدا لمدا كهد  الٌد  الحنفٌدة 
والجعفرٌة من ان اجرة التطبٌ  ال تج  يلى الزوج قراء انما تج  يلى مدال الزوجدة ان 
كان لها مال واال يدً مدال مدن تلزمد  نفقتهدا لدو لدم تكدن زوجتد  . امدا نفقد  الخدادم يتجد  اكا 

الزوجة من ٌخدم مثلها وهكا ٌعنً اكا كانت تخدم نفسها يً بٌت اهلها يعلٌهدا ان تخددم  كانت
نفسها يً بٌت زوجها ويكم ةحٌح .
(ٕ)

 

_______________________________ 

القارً يبام زٌاد السعدي، والقارً محمد حسن كشكول، شرح  قانون االحوال الشخةٌة   -ٔ
 . 7ٓٔ- ٙٓٔ،صٕٔٔٓلطبعة الثانٌة ، ،مطبعة العاتا لةناية  الكت ، ا

 ٖٓٔاالول، مةدر سب  ككره ،ص ءد. احمد الكبٌسً ، شرح قانون االحوال الشخةٌة ،جز -ٕ
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ٌسددقط النفقددة يددً حدداالت التددى ككرتهددا المددادة الخامسددة والعشددرٌن الفقددرة سددقوط النفقددة :  -ٖ
 االولى وهً:

 اكا تركت البٌت بو إكن وبؽٌر وج  شريً  -م

 اكا حبست ين جرٌمة او دٌن  - 

  .  اكا امتنعت ين السفر مع زوجها بدون يكر شريً -جـ

وجعلت النشدوز ثدوث حداالت يالجت هكه المادة سقوط النفقة ين الزوجة يً حالة نشوزها 
ولكن هناا حالتٌن مدن نشدوز الزوجدة اال وهدً : اكا امتنعدت دون وجدود مدانع شدريً الدى 

تطلد  زوج ٌقٌم مع زوجت  يً بٌتهدا بنكنهدا يمنعتد  مدن دخدول ولدم بٌت الزوجٌة واكا كان ال
امدا الفقدرة الثانٌدة مدن نفدم المدادة يقدد يالجدت مسدنلة االيدكار من  االنتقال الدى بٌدت اخدر ، 

 المشروية للزوجة والتى ال تعتبر بوجودها ناشزا وتستح  النفقة وهً :

 جتمايٌة واالقتةادٌة يدم تهٌئة بٌت للزوجة ٌتناس  مع حالة الزوجٌن اال -ٔ

بدٌن  اكا كان بٌت الشريً المهٌن بعٌدا ين محل يمل الزوجة بحٌث ٌعتدكر معد  التويٌد  -ٕ
 التزاماتها البٌتٌة والوظٌفٌة 

 اكا كان االثاث المجهزة للبٌت ال تعود للزوج  -ٖ

 اكا كانت الزوجة مرٌرة ومررها ٌمنعها من مطاوية الزوج  -ٗ

ان النقطة الثانٌة لم تكدون مويقدة الن تدرجٌح مةدلحة الوظٌفدة يلدى  وهنا ٌجدر االشارة الى
مةدلحة االسدرة هدو كتدرجٌح مةدلحة الفددرد يلدى الجمايدة وال ٌوجدد حكدم تشدرٌعً ٌددرجح 
مةددلحة العامددة يلددى المةددلحة الخاةددة وان الزوجددة يددً االيمددال البٌددت وتربٌددة االوالد ال 

االم  ً مجٌدداال كمددا قددال الشدداير : ً تربددٌردداهً يملهددا مي وظٌفددة وال ٌقدددر بددني مددال يهدد
وهدكا مدا كهد  الٌد  دكتدور محمدد الكبٌسدً  مدرسة اكا ميدتها     ميدت شدعبا طٌبدا االيدرا 

اٌرددا 
(ٔ)

، وبقددً ان نددككر ان التشددرٌع العراقددً جعددل النفقددة نددويٌن نفقددة المهقتددة والنفقددة  
  المارٌة. 

 الشخةدٌة االحدوال قدانون من التاسعة والثوثٌن يقرة التاسعة  المادة مجازتالنفقة المهقتة: 
 مو الةدحٌح بالعقدد  الزوجٌدة مدن التحقد  بعدد للزوجدة مهقتدة نفقة يرض المختص للقارً
 القاردً ٌقررهدا مك ، وجدوبً ولدٌم جوازي قرار النفقة وقرار ، ) وكٌل  مو الزوجبالقرار
 االةدلً الحكدم لنتٌجدة وتابعدا للتنفٌدك قابوالقرار  هكا وٌكون ، النفقة ديوا يً النظر مثناء
 رده مو محتساب  حٌث من للديوا الحاسم
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 ، الةحٌح الزواج يقد تارٌخ من الزوج يلى تفرض الزوجٌة النفقة من: المارٌة النفقة
  كمت  يً"  دٌنا"  مةبحت شريً منف  مو نفقة بدون زوجت  ترا مو الزوج ممتنع إكا ولكن
 الوياة قبل بها المحكوم الزوجٌة يالنفقة ، ويلٌ  االبرار مو بالوياء اال ين  تسقط وال

 تلا اسقاط بديوا المتويً ابن خةومة وتةح التركة يلى دٌن تعتبر بعدها بها والمطال 
النفقة
(ٕ)

 . 
 

 : حقوق الغٌر المالٌة المطلب الثانً                         
سنبحث يً هكا المطل  الحقو  الؽٌر المالٌة وال ٌوجد سوا ح  واحد سنحاول ان نبحثها 

 اال وهو ح  التندٌ  الكي كفلها قانون العقوبات العراقً . 
 مع  ٌنتفً نحو يلى للجرٌمة المكون الفعل يٌها ٌقع محددة ظروؾ هً: مسبا  االباحة

 الفعل من مي الفعل، ين المشروية ؼٌر الةفة يتنتفً جنائٌا المحمٌة بالمةلحة المسام
 – يعل مي – ٌجعل  واقعٌة ألسبا  و لكن  التجرٌم، لنص خارعا األولى للوهلة ٌكون
ح  للزوج يً تندٌ  زوجت  يً حال قانون العقوبات العراقً ايطى ، إباحة لنص خارعا
من  ةور هكا التندٌ  هو الرر  حٌث نةت المادة واحد واالربعون يلى: )  و نشوزها

 :للح  استعماالً  وٌعتبر القانون بمقترى مقرر لح  استعماالً  الفعل وقع إكا جرٌمة ال
 يً القةر االوالد حكمهم يً ومن والمعلمٌن اآلباء وتندٌ  لزوجت  الزوج تندٌ  – ٔ

ومةدر هكا الح  هو الشرٌعة االسومة ....( . يريا مو قانوناً  مو شرياً  مقرر هو ما حدود
وهكا ما ٌورح  لنا المادة ستون من قانون العقوبات المةري بقولها: )ال تسري احكام 
قانون العقوبات يلى كل يعل ارتك  بنٌة سلٌمة يمو بح  مقرر بمقترى الشرٌعة( 

نة والتً سنبٌنها يلى وٌوحظ من النةوص ايوه ان هكا الح  جاء بشروط وقٌود معٌ
 شكل نقاط. 

اوال: من ل  ح  التندٌ : اناط المشرل ح  التندٌ  للزوج وال ٌجوز الحد ؼٌره ولو كان 
من اهل الزوجة ان ٌعتدي بالرر  يلى الزوجة بحجة تندٌبها وهكا الح  ٌعتبر من 

ٌفوض احدا  الحقو  الشخةٌة التى ال ٌجوز االنابة يٌها مي ان الزوج ال ٌمكن ان ٌنٌ  او
ؼٌره يً هكا الح  ولو كان اباه او اخاه واكا حةل وُرربت الزوجة من قبل من يور  

الزوج كنا امام جرٌمة كاملة للمعتدي واما شرٌا يً جرٌمة للزوج
(ٖ)

وهكا ما اخك ب   
 الزوج تندٌ  ولى:)المشرل العراقً كما ورحت كلا المادة واحد واالربعون بفقرتها اال

 ......(.والمعلمٌن اآلباء وتندٌ  لزوجت 
 

_____________________ 
 .8ٓٔ-7ٓٔص، ككره سب  مةدر، الثانً الجزء، الشخةٌة االحوال قانون شرح،  الكبٌسً احمد. د ٔ

 8ٕٙالقارً، يبام زٌاد السعدي ،احكام النفقة المارٌة والمستمرة للزوجة، مةدر سب  ككره،ص -ٕ

 98٘ٔ، الجامعٌة، المطبويات دار ، االسكندرٌة ،العام القسم ،العقوبات قانون ،محمد يوض. د -ٖ

 . ٙٓٔ ص،
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 استعمال الح   مورع حٌث منثانٌا: 

مي من هكا الح  لٌم مطلقا بنفس  يو ٌجوز للزوج ان ٌرر  زوجت  لتندٌبها وهً لم 

يرٌرة او يدم  تفعل ما ال ٌستح  التندٌ  كالخروج لررورة او يدم تلبٌ  حاجة الداء

موايقة الزوج يلى معةٌة كل هكا ال ٌح  للزوج ان ٌرر  زوجت  بحجة تندٌبها
(ٔ)

 . 

 ثالثا: حدود التندٌ  

يرينا ان حدود التندٌ  يً الشرٌعة االسومٌة ثوثة الويظ والهجر والرر  والقانون 

الى  العراقً ايترض حةول الويظ والهجر ينظم الرر  يقط ،ولكن قد ٌتجاوز االمر

س  و القكؾ او الرر  المبرح يفً حالة الس  والشتم او القكؾ يقد حرم القراء مثل 

هكه االمور واخرجها من حدود ح  التندٌ  واكا ما حةل من قبل الزوج يسنكون امام 

جرٌمة محاس  يلٌها 
(ٕ)

 

 والرر  المبرح يقد حرمت كلا القراء العراقً اٌرا بقول للمحكمة التمٌز )ان ايتداء

وجهها وجر شعرها يً شارل العام امام المارٌن  ىيل بٌده بالرر  زوجت  ىيل المتهم 

يقوبات يراقً(  ٌ٘ٔٗخرج ين حدود التندٌ  وٌشكل جرٌمة ٌطب  يلٌها احكام المادة
(ٖ)

  

 رابعا : الؽاٌة من التندٌ  

الؽاٌة من التندٌ  هو اةوح الزوجة وتهكٌبها ياكا ما خرج الرر  ين حدود هكه الؽاٌة 

مي الؽاٌة نبٌلة وهناا كثٌر من ةور الؽاٌة يد الفعل جرٌمة ول  كان االمر يً نفس  نبٌو 

الؽٌر النبٌلة هو ارؼام الزوجة يلى معةٌة او الحا  الررر بها انتقاما منها او اجبارها 

.اموالها يً ؼاٌة ٌرٌدها الزوجيلى نفقة 
(ٗ) 

 

__________________________________ 

،دون طبعة ، القاهرة  الجسم سومة يً لمح  العامة النظرٌة، محمد احمد يةام .د -ٔ

 . 9ٔ8،ص977ٔ

 يً تدخل التً االمور من لٌست والقكؾ والشتم الس  ان يٌ : )) تككر الكي التمٌٌز محكمة رارق -ٕ

يً ٘ٔٔبمادة واحد واالربعٌن يقوبات العراقً قرار رقم المشمولةلزوج   الزوج تندٌ  حدود

 .   8ٓٗ،ص ٔ/ل٘النشرة القرائٌة م 97ٓٔ/ٙ/ٔٔ

 .7ٖٔ،صٔ/ل7/، م97ٙٔ/٘/ٔٔتمٌز يً  ٔٓ٘مجلة االحكام العدلٌة ، قرار رقم  -ٖ

مة للطباية والنشر، الموةل د. ماهر يبد شوٌش ، االحكام العامة يً قانون العقوبات ، دار الحك  -ٗ
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ، ص99ٓٔ
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 الخاتمة والتوصٌات                                       

ويً الختام ٌترح لنا من خول هكا البحث ان الحقو  الزوجٌن من اهم الموارٌع الكي 
هناا اهتم ب  الشرٌعة االسومٌة يو نجد مفسرا او شارحا لحدٌث اال وقد خاض يٌ  ، بٌنما 

قةور وارح من جان  التشرٌع القانون الكي حةر هكه الحقو  يً الحقو  المالٌة وح  
 التندٌ  . 

 ونستنتج من البحث امورا منها: 

 كالمهر"  مالٌة بعرها الحقو  هكهثبوت حقو  لكل من الزوجٌن يلى االخر ومن  -ٔ
 ونفقة ، وؼٌرها المعاشرة وحسن كالعدل"  معنوٌة مو ادبٌة مالٌة ؼٌر حقو من و"  والنفقة
 ال إك ، الزوجٌة قٌام من للتنكد ، الةحٌح النكاح بعقد للمرمة تج  التً الحقو  من الزوجة
 سواء النفقة الزوجة وتستح " . باطو"  مو"  ياسدا يقدا"  يلٌها يقد لمن النفقة تج 
الزوج  الٌ  تحتاج ما كل الزوجٌة النفقة وتشمل.  بٌنهما تمٌٌز دون يقٌرة مم ثرٌة مكانت

 بحس  وخدمة ودواء ومسكنا وكسوة طعاما من  وتتطل  الحٌاة مقترٌات يً الستهوكها
 . النام بٌن يلٌ  المتعارؾ

المهر لٌم ثمنا للمرمة مو ثمن لجمالها مو لوستمتال بها كما ٌديٌ  ميداء اْلسوم و   -ٕ

العامة وانما هو رمز للرؼبة األكٌدة يً االقتران بالمرمة وإيزازه ْلنسانٌتها  ٌتوهم 
ولمعانً سكن  إلٌها وسكنها إلٌ  وهكه معانً جلٌلة تسمو ين ان تكون مجرد الشهوة 

 الجنسٌة ، وال تقدر بمال يلى مي حال

 وهو مسمىال المهر:  نويٌن يلى وهو مهر ال ان يلى الزوجان اتف  ولو المهر ٌلزم  -ٖ
 . العقد وقت ٌسمى لم الكي وهو المثل ومهر العقد وقت تسمٌت  تم الكي

 والسنة الكرٌم القران يً االخوقً بالتوجٌ  وثابتة ، زوج  يلى واجبة الزوجةالنفقة  -ٗ
"  لها االستعداد"  و"  الزوجٌة المعاشرة"  ،واستحقاقها والعقل االمة يقهاء ،ومجمال النبوٌة
 مو ، دٌن مو جرٌمة ين حبست مو ، الزوجة نشزت مو الزوجٌة دار تركت إكا ، ويلٌ 
 النفقة وتقدر.  لها نفقة يو ، يكر دون مع  السفر ريرت مو زوجها مع السكن ين ممتنعت
 ويسرا.  راٌس حالتٌهما بحس  زوجها يلى للزوجة

 لكن الدول، معظم قوانٌن الح  هكا منحتها وقد زوجها من النفقة تستح  متزوجة كل -٘

 باْلراية العوج، ومةارٌؾ واللبام والمسكن الؽكاء تكالٌؾ النفقة تشمل. متفاوتة بنس ُ 

 انعقاد يلى المترتبة اآلثار بٌن من تعدّ  وهً األخرا، الحٌاتٌة المةارٌؾ من للعدٌد
 . انحول  ويلى كما الزواج

 واخٌرا ٌمكننا ان نقترح 

لتشرٌع القانونً كما الحال يً الشرٌعة االسومٌة توسعة يً نطا  الحقو  يً اٌطار ا -ٔ

 الؽراء. 
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 بعض يً حاةل المورول وهكا االسرة يلى االنفا  يً الزوجة مشاركة ررورة -ٕ

 .معسرا  والزوج ، ؼنٌة كانت إكا االسر

 المارٌة الزوجٌة النفقة تقدٌر يند القرائٌٌن الخبراء حث يً القراء دور رازمب -ٖ

 . للبلد واالقتةادٌة االجتمايٌة الظروؾ االيتبار بنظر اآلخك ررورة يلى والمستمرة

لم ٌوي  المشرل يً مساواة المرمة مع االوالد القةر يً المادة واحد واالربعٌن من  -ٗ

 لوحدها. العقوبات العراقً وكان االولى ان ٌجعل تندٌ  الزوجة يقرُة 
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  البحث مصادر                               

 

  الكرٌم القران:  اوال

  الشرٌفة النبوٌة السنة: ثانٌا

  تفاسٌر: ثالثا

 للنشر طٌبة دار، الثانً الجزء -العظٌم القرآن تفسٌر، كثٌر بن يمر بن إسمايٌل -ٔ

 م999ٔ الثانٌة  الطبعة، والتوزٌع

 يالم دار،  الخامم الجزء، القرآن ألحكام الجامع، القرطبً الدٌن شمم   يبد ابو -ٕ

 .7ٔٔ-7ٓٔص،ٕٗٓٓ طبعة، السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، الكت ،

 الجزء، المنان كوم تفسٌر يً الرحمن الكرٌم تٌسٌر، السعدي ناةر بن الرحمن يبد -ٖ

 77ٔص،مٕٓٓٓ، االولى الطبعة، الرسالة مهسسة، االول

  اللؽة اهل معاجم: ثالثا

 الحنفً يقٌ  – الكفوي الحسٌنً موسى شرؾ السٌد بن مٌو  يداء مبو هو الكفوي  -ٗ

 الكت  دار – العاريٌن هدٌة – البؽدادي باشا مسمايٌل:  والقدم وبؽداد تركٌا قارً

 .طبعة بدون – لبنان بٌروت – العلمٌة

 -لبنان بٌروت العر  لسان دار -العر  لسان -منظور بابن المعروؾ مكرم بن محمد -٘

 .طبعة بدون

 – ،بٌروت العةرٌة المكتبة، الةحاح مختار، الرازي بكر مبً بن محمد الدٌن زٌن -ٙ

 .999ٔةٌدا

 الديوة دار، االول الجزء،  الوسٌط معجم،  وؼٌرهم، الزٌات محمد،  مةطفى إبراهٌم -7

 .طبعة بدون، بالقاهرة العربٌة اللؽة مجمع، 

 الطبعة، االول مجلد، النور دار، القدسً الحاوي، القابسً محمود بن محمد الدٌن جمال -8

 .ٕٔٔٓ، االولى

،  الرسالة مهسسة، االول الجزء، اللؽة مجمل، الرازي القزوٌنً يارم بن احمد -9

 98ٙٔالثانٌة الطبعة، لبنان-بٌروت
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   العلمٌة مهلفات: رابعا

 بن محمد اْلمام جامعة، الثانً الجزء، النبوٌة السنة منهاج،  تٌمٌة ابن احمد الشٌخ -ٓٔ

 م987ٔاألولى، الطبعة، السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، سعود،

 الطبعة،  العلمٌة الكت  دار، الرابع الجزء،  الكبرا الفتاوا،  تٌمٌة ابن احمد الشٌخ -ٔٔ

 .987ٔ، االولى

 الجزء، العراقً الشخةٌة االحوال قانون شرح يً الوجٌز، الكبٌسً احمد. د - -ٕٔ

 لبنان-بٌروت، طبعة بدون، السنهوري مكتبة، االول

 مهتمر -الشرٌعة كلٌة/ دمش  جامعة  – المشتركة الزوجٌن حقو  -الزحٌلً وهبة. د -ٖٔ

 م8ٕٓٓاالسومٌة الشرٌعة يً االسرة تمكٌن

 الطبعة – الفكر دار – الشخةٌة االحوال قانون شرح – السرطاوي يلً محمود د. م -ٗٔ

 مٕٓٔٓ- الثالثة

 األحوال قانون شرح،  آخرون و الكبٌسً يبٌد وحمد، الخطٌ  يلً احمد. د -٘ٔ

 م98ٓٔ  االولى الطبعة،  الشخةٌة

 من كثٌر مع وةكوكها الشريٌة والتطبٌقات الشخةٌة األحوال،  العمر احمد محمد -ٙٔ

 ،تارٌخ بدون، بؽداد المعارؾ مطبعة،  التمٌٌزٌة والقرارات الفقهاء آراء

 السماء شرٌعة يً الطو  يً اْلدارة سلطان مدا،  الزلمً إبراهٌم مةطفى. د -7ٔ

 .بؽداد م98ٗٔ،  االولى الطبعة،  االول الجزء،  سنة ٓٓٓٗ خول األرض وقانون

 دراسة،  تعدٌوت  و الشخةٌة األحوال قانون شرح،  السعدي زٌاد يبام القارً -8ٔ

 طبعة بدون، قرائٌة وتطبٌقات -مقارنة – قانونٌة

 نفقة يلى طبع،  الشخةٌة االحوال قانون شرح يً الوسٌط، كرٌم   يبد يارو . د -9ٔ

 .ٕٗٓٓ،سلٌمانٌة جامعة

 للطباية الحرٌة دار الشخةٌة، االحوال قانون شرح ، الكرباسً إبراهٌم محمد يلً -ٕٓ

 . 989ٔ ، بؽداد

 الثانً الجزء، والقانون والقراء الفق  يً الشخةٌة االحوال، الكبٌسً احمد. د -ٕٔ

 طبعة دون، الكت  لةناية العاتا، والوقؾ والتوارث الوةاٌا
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 للنشر الفكر دار، الشخةٌة االحوال قانون شرح، السٌطاوي يلً محمود. د  - -ٕٕ

 مٕٓٔٓ، الثالثة الطبعة، والتوزٌع

 للزوجة والمستمرة المارٌة النفقة محكام،  السعدي كامل زٌاد يبام القارً -ٖٕ

 .7ٖٕص، القانون قسم، الجامعة المنمون كلٌة، القرائٌة وتطبٌقاتها

 االحوال قانون  شرح، كشكول حسن محمد والقارً، السعدي زٌاد يبام القارً -ٕٗ

 .ٕٔٔٓ،  الثانٌة الطبعة، الكت   لةناية العاتا مطبعة، الشخةٌة

 98٘ٔ، الجامعٌة، المطبويات دار،  االسكندرٌة، العام القسم، العقوبات قانون، محمد يوض. د  -ٕ٘

 بدون طبعة.،

بدون ،977ٔ القاهرة،  طبعة دون، الجسم سومة يً لمح  العامة النظرٌة، محمد احمد يةام. د -ٕٙ

 طبعة. 

 الموةل، والنشر للطباية الحكمة دار،  العقوبات قانون يً العامة االحكام،  شوٌش يبد ماهر. د  -7ٕ

 بدون طبعة ،99ٓٔ

 خامسا: قرارات محكمة التمٌز العرا  

 يً تدخل التً االمور من لٌست والقكؾ والشتم الس  ان: )) يٌ  تككر الكي التمٌٌز محكمة قرار -8ٕ

 يً٘ٔٔرقم قرار العراقً يقوبات واالربعٌن واحد بمادة المشمولة لزوج  الزوج تندٌ  حدود

 .   8ٓٗص، ٔل/٘م القرائٌة النشرة 97ٓٔ/ٙ/ٔٔ

 .7ٖٔص،ٔل/7م/، 97ٙٔ/٘/ٔٔ يً تمٌز ٔٓ٘ رقم قرار،  العدلٌة االحكام مجلة -9ٕ

  

 


