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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم ))

َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َمَودًَّة َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ

ُرونَ ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت َورَْحَمًة   ((ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

 32-سورة الرـو اآلية                              
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 اقرار املرشف

دراسة  –حقوق الزوجة عىل الزوج  )  أ ثعهد أ ن اعداد هذا البحث املوسوم   

قد جرى حتت أ رشايف يف لكية القانون والعلوم الس ياس ية / جامعة دايىل  (مقارنة

 . وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الباكلوريوس يف القانون 

 

 

 

 

 المشرؼ                                                            
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 االهداء

 الى ... المعمـ االوؿ والقدوة الحسنة الرسوؿ االعظـ محمد ) صمى اهلل عميو وسمـ(..

 الى ... ىذا الوطف الجريح وكؿ مف سقط شييدا عمى ترابو ..

 الى ... كؿ مف عممنا حرفا وسقانا عمما فأنار لنا الدرب شموعا ..

 كانت عونا دائما لي في الحياة .. الى جميع أساتذتنا الكراـ ..الى ... عائمتي التي 

 الى ... المرأة العراقية أما وأختا وزوجة وحبيبة ورمزا لمخير والعطاء والوفاء..

 الى كؿ ىؤالء اىدي جيدي المتواضع .

 متمنيا مف اهلل اف يوفقنا جميعا لخدمة قضية العدؿ والحؽ .
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 شكر وامتنان

 

وفاء وتقديرا واعترافا مني بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر ألولئؾ المخمصيف الذيف لـ 

 :يألوا جيدا في مساعدتنا في مجاؿ البحث العممي , وأخص بالذكر االستاذ الفاضؿ 

د. جالؿ عبداهلل خمؼ . عمى ىذه الدراسة وصاحب الفضؿ في توجييي ومساعدتي 

  كؿ خير . في تجميع المادة البحثية , فجزاه اهلل

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                         
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 المقدمة

ونستيديو ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف  الحمد هلل رب العالميف نحمده ونستعينو 

 ييد اهلل فال مضؿ لو ومف يظمؿ فال ىادي لو , واشيد اف ال الو اال اهلل وحده ال

 شريؾ لو واشيد اف محمد عبده ورسولو .

لقد اقتضت حكمة الباري تبارؾ وتعالى , اف يجعؿ قصة الحياة واالحياء عمى ظير 

فأليو يسكف  لألخرىذا الكوكب مف ذكر وأنثى وجعؿ سبحانو .لكؿ منيما ميال فطريا 

السكينة جعؿ اهلل ليذه وبو يأنس ولصماف حصوؿ المودة والرحمة وتحقؽ وجود 

ض عمى كؿ منيما حقوقا عمى االخر قانونا يحكميا بيف الزوجيف و فر  العالقة 

فالعالقة بيف الزوج و الزوجة ليست كأي عالقة , فميا حقوؽ و واجبات ويؤدي 

جعميا واغفاليا الى الكثير مف المشكالت ليذا مف الالـز توفر ىذه الحقوؽ لتقوـ 

و حسف العشرة  و التعاوف و تدـو المحبة و األلفة  ة عمى التقوىمحياة سعيدة قائ

الصفاء و النقاء فالعالقة الزوجية ىي روحية معنوية اكثر منيا عالقة حيوانية  ليدـو

 بييمية و ىذا ما حظة عميو الشرع و وصى بو و حرس القانوف عميو .
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و في ىذا البحث سنتناوؿ بعض حقوؽ الزوجة عمى الزوج مقسمة عمى عدة مباحث 

و في الشريعة و المغة و القانوف  حيث يتضمف المبحث األوؿ ماىي حقوؽ الزوجة

و في احكاميا و في المبحث الثاني الحقوؽ المالية عمى زوجيا منيا المير و النفقة 

المبحث الثالث الحقوؽ الغير مالية لمزوجة منيا حسف العشرة و العدؿ بيف الزوجات 

 و حؽ الزوجة في الجماع .

 .التي عمى الزوج لمزوجة و أسئؿ اهلل تعالى اف ييسر لي لمكتابة في الحقوؽ 
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 المبحث االول

 حقوق الزوجة واحكامها وادلتها الشرعية والقانونية

 المطمب االول

 مفهوم الحق في المغة والقانون والشرع

 مفيوـ الحؽ في المغة :

تتسـ كممة الحؽ في المغة العربية بمعاف عدة منيا الثبوت والوجوب والمزـو , ونقيض 

الباطؿ وىناؾ ارتباط بيف مفيومي الحؽ والواجب في المغة , فالفعؿ حؽ لو يفيد 

 . 2وجب لو ,كقولنا حؽ عميو , أي بمعنى وجب عميو أو ثبت عميو 

في معاف عدة في القراف الكريـ ,فأتت بمعنى الثابت  استخدمتوكذلؾ اف كممة الحؽ 

, وأتت في مكاف اخر بمعنى  3قاؿ الذيف حؽ عمييـ القوؿ (كما في قولو تعالى )

 4نقيض الباطؿ , كقولو تعالى )وال تمبسوا الحؽ بالباطؿ وتكتموا الحؽ وأنتـ تعمموف (

 5قوؿ مني ( ., وكذلؾ اتت بمعنى الوجوب كما في قولو تعالى ) ولكف حؽ ال

 
                                                           

 .3124 –ط  –بغداد  –مكتبة السنيوري  – :ص –حقوؽ االنساف  –د . احمد حنوف خالد  2
 . 74سورة القصص اآلية  –القراف الكريـ  3
 53سورة البقرة ,اآلية  4
 . 24 اآليةسورة السجدة  -5
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 مفيوـ الحؽ في القانوف

اختمفت المذاىب القانونية في تحديد طبيعة الحؽ عمى عدة اتجاىات أىميا ما 

 -يمي:

يرى البعض : انو قدرة او سمطة ارادية يخوليا القانوف شخصا معينا ويرسـ  -2

 .حدودىا 

 ال دواتووينتقد ىذا الرأي بأف الحؽ قد ثبت لصاحبو دوف اف يكوف ىناؾ اي دخؿ 

تركة موروثة . دوف اف يكوف بؿ قد يكوف ذلؾ قسرا كثبوت حؽ االرث فيرث الوارث 

  مف احدىما الى االخر .اي واحد منيما صمة بانتقاؿ ىذا الحؽ  إلرادة

نو عرؼ الحؽ  وينتقد ال .ويرى مذىب اخر اف الحؽ مصمحة يحمييا القانوف  -3

المصمحة غاية الحؽ وليست ذاتو . واضافة الى بذاتو وماىيتو ,الف  يعاتبو وىدؼ ال

  ذلؾ فاف المصمحة قد تتحقؽ بدوف اف يكوف ىناؾ وجود لمحؽ .

وىناؾ مذىب ثالث مختمط يجمع بيف االتجاىيف االوليف ويعرؼ الحؽ بانو  -4

 مصمحة محمية تسير عمى قدرة ارادية .
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لذا يوجب اليو ما  واعتبر ىذا المذىب كال مف االرادة والمصمحة مف عناصر الحؽ

 2وجو الى المذىبيف السابقيف مف النقد .

 -مفيوـ الحؽ في الشريعة االسالمية :

ال يستحؽ الحقوؽ  تختمؼ نظرة ىذه الشريعة عف نظرة القانوف الى الحؽ , فاالنساف

بحكـ كونو انسانا اي اف حقوقو ليست حقوقا طبيعية متولدة معو بؿ الشريعة ىي 

اساس الحؽ وليس الحؽ اساس الشريعة ويترتب عمى ىذا االصؿ نتائج منطقية ىامة 

 -منيا ما يمي :

ىي مصمحة قصد اف اهلل ىو المانح لمحؽ وانو منح االنساف الحؽ لحكمة  -2

 كاف  المنح لغير غاية واهلل تعالى منزه عف العبث . ة الحؽ واالتحقيقيا بشرعي

اف الحؽ اذا كاف ممنوحا لمصمحة قصد الشارع تحقيقيا بشرعية الحؽ تعيف اف  -3

يكوف تصرؼ الفرد بحقو قصدا بما يحقؽ تمؾ المصمحة حتى يكوف قصده في 

ع ويكوف تصرفو في التشريع واال كاف مناقضا لمشر استعماؿ حؽ موافقا لقصد اهلل 

 باطال .

                                                           
 – 359ص –المدخؿ لدراسة الشريعة االسالمية  –, االستاذ عبد الباقي البكري  لميد . مصطفى الز  - 2

 .31975/3117رقـ االيداع  –بغداد  –المكتبة القانونية 
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اف الحؽ ليس غاية في ذاتو بؿ وسيمة الى مصمحة شرع الحؽ مف اجميا ولو  -4

 اف يتصرؼ فيو وفؽ ىواه .كاف غاية في ذاتو لكاف مف حؽ الفرد 

ونستنتج مف ىذا العرض الموجز تعريؼ الحؽ بانو منحة اليية مراعى فييا الصالح 

 2العاـ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . :35ص مصدر سابؽ . –د . مصطفى الزلمي , االستاذ عبد الباقي البكري  - 2
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 المطمب الثاني

  أحكام وأدلة حقوق الزوجة                             

المير واجب عمى الرجؿ دوف المرأة و الشريعة اوجبتو  -حكـ المير وادلتو : -2

عمى الزوج ألنو المكمؼ بالسعي و العمؿ و االنفاؽ عمى اسرتو , فيو رئيس االسرة 

و القائـ عمى نفقاتيا , و ذلؾ ىو معنى القوامة في قمو تعالى ) الرجاؿ قواموف عمى 

 .2النساء ( 

كامال لممرأة بتماـ العقد , ألنو حكـ مف احكاـ العقد و احكاـ اف يقدـ واالصؿ فيو 

العقد ال تتراخى عنو , فكاف الواجب تعجيمو .... و يصح اف يكوف عمى وفؽ ما 

 .3اتفؽ عميو الزوجاف :بتأجيمو او تعجيمو 

و المير فريضة مف اهلل سبحانو و تعالى لممرأة اوجبيا عمى الزوج و يثبت في ذمتو 

اتوا  وو كذلؾ قولو تعالى ) 4الى )قد عممنا ما فرضنا عمييـ مف ازواجيـ (, بقولو تع

( و قولو تعالى ) فما استمتعتـ بو منيف فأتوىف أجورىف صدقاتيف نحمة النساء 

عمى زوجيا في العقد . تستحؽ الزوجة فريضة ( وكذلؾ اوجب القانوف المير لمزوجة 

 اصال فميا مير المثؿ .المير المسمى بالعقد فأف لـ يسـ او نفي 

                                                           
 . 45سورة النساء , - 2
 .55ص -3121المجمد الخامس  –واالمومة الكتاب السنوي لمراكز ابحاث الطفولة   - 3
 .35, اآليةسورة النساء , - 4
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و تستحؽ و تستحؽ الزوجة كؿ المير المسمى بالدخوؿ , او يموت احد الزوجيف , 

 .2لمير المسمى بالطالؽ قبؿ الدخوؿنصؼ ا

النفقة حؽ الزوجة عمى زوجيا و دليؿ وجوبيا ,  -عيتيا :شرو حكـ النفقة وادلة م -3

وا عمييف , يقتضاروىف لتضوال قولو تعالى )اسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ 

اآلية تدؿ عمى وجوب و  3أنفقوا عمييف حتى يضعف حمميف (فواف كف اوالت حمؿ 

 مف باب اولى .النفقة لمزوجة 

)وليف عميكـ رزقيف و  -ومف االدلة عمى ذلؾ ايضا قولو عميو الصالة و السالـ :

هلل صمى اهلل ( ما رواه ابو داود عف معاوية قاؿ ) اتيت رسوؿ اكسوتيف بالمعروؼ 

قوؿ في نسائنا ؟ قاؿ : اطعموىف مما تأكموف , و اكسوىف مما تعميو وسمـ فقمت ما 

 تكتسوف وال تضربوىف و ال تقبحوىف ( . 

نفقتو عمى اىمو ( و في ميزاف العبد وقولو صمى اهلل عميو وسمـ ) أوؿ ما يوضع  

ال يقبح ليا وجيا  قولو )حؽ المرأة عمى زوجيا اف يسد جوعتيا واف يستر عورتيا و

 . 4فإذا فعؿ ذلؾ ادى واهلل حقيا (

                                                           

سنة  –كتب القانوف  دار –شرح قانوف االحواؿ الشخصية العراقي مطبعة شتات  –احمد نصر الجندي  -2
 .63مصر ,ص -3122

 .7 اآليةسورة الطالؽ ,  - 3
 السنة النبوية الشريفة . - 4
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( عمى وجوب النفقة . تجب النفقة لمزوجة عمى 34وكذلؾ نص القانوف في المادة )

زوجيا مف حيف العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اىميا اال اذا طمبيا الزوج 

 .2باالنتقاؿ الى بيتو فامتنعت بغير حؽ

النفقة ادلة مف االجماع حيث اتفؽ جميور الفقياء عمى جوب ومف االدلة عمى و 

 3الناشز منيف. وجوب نفقات الزوجات عمى ازواجيف اذا كانوا بالغيف اال

 

الى جانب الحقوؽ المالية ىناؾ حقوؽ  -: احكام وادلة الحقوق الغير مالية لمزوجة

عاشرة نبيف اخرى لمزوجة منيا العدؿ بيف الزوجات وعدـ االضرار بالزوجة وحسف الم

  -احكاميا فيما يمي :

مف حؽ الزوجة والزوجات عمى زوجيف اف  -العد بيف الزوجة واحكامو : -اوال :

عمى زوجة واحدة عند خوؼ الجور وىذا  يعدؿ بينيف الف اهلل تعالى امر باالقتصار

 بينيف قاؿ تعالى } فأف خفتـ اال تعدلوا فواحدة {يقتضي وجوب العدؿ اف يعدؿ 

والوجب اف يعدؿ بينيف فيما يممؾ فيسوي بينيف في االنفاؽ عمييف الف النفقة حسب 

                                                           
 ؽوتعديالتو وقانوف ح :2:6لسنة 299قانوف االحواؿ الشخصية رقـ  –وي  القاضي نبيؿ عبد الرحمف حيا - 2

 . 3127وتعديالتو ط جديدة  لألجانبالزوجة المطمقة في السكف وتعديالتو وقانوف االحواؿ الشخصية 
,دار اليازجي ,عماف  36د . محمد خضير قادر , نفقة الزوجة في الشريعة االسالمية , دراسة مقارنة, ص -3

 . 3121,سنة
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فالعدؿ  المبيت عندىف , حالو ىو عمى ما عميو العمؿ االف وكذلؾ يسوي بينيف في

 . 2التعدد ىو المستطاع مف المساواة المشروط ألباحو

مى مف لو اكثر ع 51وكذلؾ نص القانوف عمى وجوب العدؿ بيف الزوجات في المادة 

مف زوجة اف يعدؿ ويساوي بينيف في المعاممة وليس لو اسكانيف في دار واحدة اال 

 . 3فبرضاى

مف حؽ الزوجة عمى زوجيا اف  -عدـ االضرار بالزوجة وحسف المعاشرة : -ثانيا :

يضرىا بقوؿ او فعؿ او خمؽ قاؿ تعالى } فأمسكوىف بمعروؼ او سرحوىف  ال

. فاذا لـ يوفيا  ضرارا لتعدوا ومف يفعؿ ذلؾ فقد ظمـ نفسو {تمسكوىف  بمعروؼ وال

او افعالو ففي  بأقوالويضربيا او يؤذييا ف كا ف أزوجيا ىذا الحؽ واضر بيا ك

ه ر جز مذىب الحنفية ليس ليا اف تطمب تطميقيا منو ليذا وانما ترفع امرىا لمقاضي لي

 . 4ابياالضرار عف و ويردع

 

 

                                                           
الطبعة الثانية  –,دار  229عبد الوىاب خالؼ , احكاـ االحواؿ الشخصية في الشريعة االسالمية ,ص - 2

 ـ.1::2 -ىػ 2521
 . 3113, عماف  371د. محمد سمارة , احكاـ واثار الزوجة شرح مقارف لقانوف االحواؿ الشخصية ,ص -3
 . 228المصدر نفسو , عبد الوىاب خالؼ , -4
 . 228المصدر نفسو , الوىاب خالؼ ,عبد  3
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 المبحث الثاني

 المالية لمزوجةالحقوق 

كحقيا في  اف لمزوجة ذمة مالية مستقمة ,وليا حقوؽ مالية واجبة عمى زوجيا منيا ,

والنفقة وعميو فاف عمى المجتمع :االيماف بيذه الحقوؽ واحتراميا واقرارىا المير 

, وفي ىذا تعزيز لمكاف  تنعـ بيا الزوجة كاممة غير ممثومةوالحرص عمى اف 

ىا في المجتمع . فالزوجة ليست اداة عمؿ او الة انتاج الزوجة وشخصيتيا ودور 

تحت سيطرة الرجؿ ولمرجؿ لذلؾ اوجد الشرع مف الضروري اف تتمتع الزوجة بمثؿ 

ىذه الحقوؽ وكذلؾ اوجبيا بمجرد العقد الصحيح او الدخوؿ الحقيقي .لذلؾ سنتطرؽ 

 -ي :في ىذا المبحث الى اىـ الحقوؽ المالية لمزوجة في مطمبيف كالتال

 –المير   -المطمب االوؿ   -2

  –النفقة  –المطمب الثاني  -3
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 المطمب االول

 المهر

لممير تعريفات عدة نختار منيا , اف المير والماؿ اورد الفقياء  -تعرؼ المير :

 . 2حقيقياالذي تستحقو الزوجة عمى زوجيا بالعقد عمييا او بالدخوؿ بيا دخوال 

 حكـ المير : ىو الوجوب عمى الرجؿ دوف المرأة ويثبت واحد مف االمريف .

االوؿ: مجرد العقد وىذا في الزواج الصحصح اذا تحقؽ فيو مؤكدات المير التي 

 سيأتي بيانيا .

:الدخوؿ الحقيقي . وىذا في الزواج الفاسد او في حالة الشبية , وبو يجب الثاني 

  . 3ال يحتمؿ السقوط اال بأداء او ابراءالمير وجوبا مؤكدا 

الزوجيف وقد يكوف ىو مير  انواع الميور : المير قد يكوف ىو المير المسمى بيف

 :المثؿ 

 

 
                                                           

سنة  –دار الثقافة  – 211حدث التعديالت ص ال شرح قانوف االحواؿ الشخصية . –عثماف التكروري   - 2
 ـ .3122 -ىػ 2543

 – 2:83سنة  – 226ص – 2االحواؿ الشخصية في الفقو والقضاء والقانوف ج –د . احمد عبيد الكبيسي  - 3
 بغداد .
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وىو الذي اتفؽ الزوجاف عميو في عقد الزواج او فرض رضاء  –المير المسمى  -أ

المير فيو بعد الزواج او المير المسمى يجب بشرط اف يكوف العقد صحيحا وتسمية 

 .صحيحة ايضا

سواء  –مير امرأة تماثؿ المرأة وقت العقد عمييا  –يقصد بمير  -وىو المثؿ : -ب

او بمير امرأة مف اسرة تماثؿ اسرتيا و يجب مير المثؿ اذا  –مف اسرة ابييا كأختيا 

نفس  اؾ اتفاؽ عمىنكاف العقد صحيحا و خال مف تسمية المير بمعنى اف يكوف ى

ف يكوف ىناؾ تسمية لممير و كانت غير صحيحة بأف يكوف المسمى المير , او ا

مير يجوز تعجيمو غير ماؿ او غير متقوـ او يكوف مجيوؿ جيالة فاحشة اذا كاف ال

 .2تأجيؿ البعض االخراو تعجيؿ بعضو و 

 -ما يصمح اف يكوف ميرا :

المعموـ والمنفعة التي تقابؿ  المنظوـاالصؿ اف الذي يصمح اف يكوف ميرا ىو الماؿ 

دا او حمية بالماؿ اذا كانت معمومة . وعمى ذلؾ فاف الذىب والفضة سواء اكانت نق

كذلؾ العمالت الورقية والمعدنية اكانت بالعممة المحمية اـ اـ سبيكة غير مصنوعة 

الت والموزونات والعقار والحيواف والعروض يكم. وغيرىا مف ال 3بعممة اجنبية

                                                           
 2التفريؽ بيف الزوجيف ج –الطالؽ  –موسوعة االحواؿ الشخصية الزواج  –المستشار احمد نصر الجندي  - 2
 . 2:57 – 2:56بغداد  –مطبعة الرشيد  – 97ص –
 . 419( د. عبد الفتاح عمرو ,ص23796محكمة االستئناؼ الشرعية رقـ ) قرار - 3
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اب وكذلؾ نافع االعياف التي يستحؽ في مقابميا ماؿ كسكف المنزؿ او زراعة كالثي

 االرض او استعماؿ السيارة مدة معمومة ,يصمح كؿ منيا اف يكوف ميرا  .

كما لو تزوجت امرأة رجال عمى مير ىو خدمتيا لمدة سنة مثال او  اما منافع الحر ,

 يا القراف او شيئا مف احكاـ الديف .اف يسوؽ ليا سيارة او يخيط ليا ثوبا او اف يعمم

فقد ذىب االماـ ابو حنيفة الى ال يكوف صداقا , فامير عنده غير صحيح ال نو 

 . 2ليس بماؿ

الى ما ذىب اليو جميور الفقياء باف منفعة الزوج او  وذىب المتأخروف مف األحناؼ

 غيره تصمح اف يكوف ميرا وافتوا بجواز اخذ االجرة عمى تعميـ القراف واحكاـ الديف .

ى أبنتي ىاتيف راي بقولو تعالى ؾ رقاؿ أني اريد أف أنكحؾ احدلليذا ا تشيدوقد يس

 . 3{ ججحعمى أف تأجرني ثمانية 

 

 

                                                           
 . 221ص  –مصدر سابؽ  –عثماف التكروري  - 2
 مف سورة القصص . 38االية  -5
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العتباره ميرا وانما شمؿ اي الشخصية فال ينص عمى ماؿ معيف .أما قانوف االحواؿ 

اف صح التزامو شرعا  عمى " كؿ ما 65المادة يصح ميرا وذلؾ في نص االلتزاـ 

 2يكوف ميرا "

مقدار المير : اتفؽ الفقياء عمى انو ليس عمى مقدار المير حد ال نو لـ يرد في 

يزيد عنو وروى عف عمر رضي اهلل  يدؿ عمى تحديده بحد اعمى بحيث ال الشارع ما

فنص اف يزاد في الحد عمى في الميور  المغاالةعنو اراد اف يمنع الناس مف 

)اف اعظـ النساء  –صمى اهلل عميو وسمـ –, وكذلؾ قاؿ رسوؿ اهلل اربعمائة درىـ 

 . بركة ايسرىف مؤونة (

المشيور مف ىذه  اما اقؿ المير : فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ اختالفا كبيرا اال اف

 االراء ما يمي :

مذىب الحنفي وعميو العمؿ المير عشرة دراىـ , او ما يساوييا , وىذا اف اقؿ  –اوال 

 ., فمو انفؽ الزوجاف عمى اقؿ مف ذلؾ لزمت العشرة 

قاؿ )) لمير اقؿ مف عشرة  –صمى اهلل عميو وسمـ  –استدالال بما روي اف النبي 

 .دراىـ (( وقياسا عمى السرقة فاف نصاب القطع عندىـ بعشرة دراىـ 

                                                           

 –المكتبة القانونية  – 4ط -53المرشد في قانوف االحواؿ الشخصية ص –المستشار سعدي ابو حبيب  -2
 . . 8::2دمشؽ 
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ليس لدنس النير حدا قياسيا عمى اعاله ,وىو مذىب الشافعية والحنابمة  -ثانيا :

عميو موالكـ { وفي قولو تبتغوا بأ وراء ذلكـ اف استدالال بقولو تعالى } واحؿ لكـ ما

 .2و خاتما مف حديد (( دليؿ عمى ذلؾالتمس ولالصالة والسالـ ))

اوال  65اما القانوف فمـ يتطرؽ ال لحد ادنى او حد اعمى لممير فقد نص في المادة 

 3. (كثرهقؿ المير وال ألحد أل ال)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .229د . احمد عبيد الكبيسي , مصدر سابؽ ,ص  - 2
  53, مصدر سابؽ , ص المستشار سعدي ابو حبيب -4
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 المطمب الثاني

 نفقة الزوجة

 قبؿ الخوض في ىذا المطمب البد لنا مف معرفة ماىية النفقة : 

فالنفقة مأخوذة اما مف النفوؽ اي اليالؾ فيقاؿ : نفقت الدابة نفوقًا , اي ماتت 

 وىمكت , واما مف النفاؽ الرواج فيقاؿ : نفقت السمعة اي راجت سوقيا وبيعت . 

زوجة في معيشتيا مف طعاـ صطالح الشرعي فالنفقة : ما تحتاج اليو الاما في اال

وكسوة , ومسكف ونفقة خدمة الزوجة اذا كانت ممف تخدـ في بيت ابييا , وسائر 

 .2ادوات البيت حسب المتعارؼ بيف الناس

  -متى تستحؽ الزوجة النفقة :

قاؿ بعض الفقياء , اف الزوجة تستحؽ النفقة عمى زوجيا بمجرد عقد الزواج عمييا , 

الخر لوجوبيا التمكيف وىو التخمي بينو وبينيا مف حيث في حيف اشترط البعض ا

  االستمتاع ويفيـ مف ىذا النص عدـ وجوب النفقة مف حيف العقد بؿ مف وقت

                                                           
, دار الثقافة , عماف , الطبعة االولى  4:, النظاـ المالي لمزوجيف , ص المحامي رعد مقداد محمود الحمداني 2

3114 . 
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تثبت نفقتيا مف يـو الدخوؿ اذا كاف دخؿ  –فقياء الشيعة  –التمكيف , وقاؿ االمامية 

 2بيا عند اىميا , ومف يوـ الطمب اذا طالبتو بأف ينقميا اليو .

أواًل : تجب النفقة لمزوجة عمى الزوج مف  34اما في القانوف فجاء في نص المادة 

حيف العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اىميا , اال اذا طمبيا الزوج باألنتقاؿ 

 3الى بيتو , فأمتنعت بغير حؽ .

  -شروط وجوب نفقة الزوجة :

  -ا اربعة شروط وكاألتي :يشترط جميور الفقياء لوجوب نفقة الزوجة عمى زوجي

اواًل: اف يكوف النكاح صحيحًا , ألنيا واف سممت نفسيا اليو مف االستمتاع بيا في 

النكاح فاسد , لـ تجب النفقة , ألف العقد فاسد يجب فسخو , وال يمكف اعتبار 

الزوجة محبوسة لحؽ الزوج , ألنو ليس بنكاح حقيقة . كما اشترط عمى ذلؾ الفقرة 

مف قانوف االمواؿ الشخصية العراقي وكاآلتي :  االولى مف المادة الثالثة والعشريف

)تجب النفقة لمزوجة عمى الزوج مف حيف العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت 

 اىميا اال اذا طالبيا الزوج باإلنتقاؿ الى بيتو , فأمتنعت بغير حؽ(.

                                                           
, شركة اب لمطباعة المحدودة , بغداد  25جمعة سعدوف الربيعي , احكاـ النفقة شرعًا وقانونًا وقضاًء , ص 2

2::1 . 
 .71المستشار احمد جندي , مصدر سابؽ , ص 3
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او إظيار ثانيًا: اف تمكف الزوجة نفسيا لزوجيا تمكينًا تامًا , اما بتسميـ نفسيا حقيقة 

استعدادىا لتسميـ نفسيا الى الزوج بحيث ال تتمتع عند الطمب , ونعني بالتسميـ 

)التخمي( وىي اف تخمي بيف نفسيا وبيف زوجيا برفع المانع مف وطنيا أو االستمتاع 

 بيا حقيقة ... (

ثالثًا : اف تكوف الزوجة صالحة لممعاشرة ولتحقيؽ االغراض الزوجة , اما اذا كانت 

 ال يمكف الدخوؿ بيا , فال تجب ليا النفقة , عند اكثر الفقياء . صغير

رابعًا : اف ال تكوف ناشزة , والمقصود بالنشوز : معصيتيا لزوجيا فيما لو عمييا مما 

( الناشز )ىي التي 36اوجبو لو عقد النكاح , وعرؼ قانوف االحواؿ العراقي المادة )

متع زوجيا مف الدخوؿ الى بيتيا قبؿ تترؾ دار الزوجية بال مسوغ شرعي , او ت

 2طمبيا النقؿ الى بيت آخر(

 حدود نفقة الزوجة : 

نقصد بحدود النفقة المور التي تشمميا ويمكف بياف تمؾ االمور مف اآليات واالحاديث 

والتي سقناىا لمداللة عمى مشروعية النفقة ووجوبيا وكذلؾ في القانوف فيذه االيات 

  -لنفقة عمى الشكؿ التالي :واالحاديث ترسـ حدود ا

                                                           
 وما بعدىا . 49د. محمد خضير قادر , مصدر سابؽ , ص 2
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( : ( نفقة الطعاـ: وذلؾ مف قولو تعالى : ))وعمى المولود لو رزقيف (( وقولو )2

)) اطعموىف مما تأكموف (( والمشرب جزء مف المأكؿ فيفرض لمزوجة الماء لمشرب 

 والغسؿ واالنية الالزمة لذلؾ .

  (بالمعروؼ (( وقولو ) ( الممبس او الكسوة : وذلؾ مف قولو تعالى )) وكسوتيف3

 )واكسوىف مما تمبسوف( وقولو ايضًا ))وليف عميكـ .. كسوتيف بالمعروؼ(( .

( المسكف : وذلؾ مف قولو تعالى )) اسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ(( وكالـ 4

السكف لممطمقة , فالشيء في  جبىذه االية عف المطمقات فأذا و  اهلل سبحانو في

يستدؿ بقولو تعالى )) وعاشروىف بالمعروؼ (( ومف المعروؼ  النكاح اولى , وكذلؾ

اف يسكنيا في بيت ألف البيت ضروري لمصمحتيا عمى الدواـ فجرى مجرى النفقة 

 والكسوة .

وما يدخؿ ضمف حدود النفقة ايضًا , االخداـ فأف كانت الزوجة ال تخدـ نفسيا , بؿ 

ألنو مف العشرة بمعروؼ , حيث ىي ممف يخدـ كاف عمى الزوج اف يؤمف ليا خادمًا 

اف الخادـ مما تحتاج اليو عمى الدواـ فاشية النفقة ويقضى نصابو , وعمى الزوج نفقة 

الخادـ ومؤونتو مف الكسوة والنفقة , وكذلؾ تجب لمزوجة نفقة التطيب والعالج عمى 

 2زوجيا .

                                                           
 وما بعدىا . 332د. محمد سمارة , مصدر سابؽ , ص 2
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لمأكؿ والممبس أما في القانوف االحواؿ الشخصية فقد وجب النفقة بأنواعيا الثالثة ا

والمسكف عمى الزوج , وكذلؾ نفقة الخادـ لمف ىي اىؿ لمخداـ , ونص القانوف كذلؾ 

عمى اف النفقة تشمؿ التطبيب والعالج وكاف ذلؾ في الفقرة الثانية مف المادة الرابعة 

والعشروف : )تشمؿ النفقة الطعاـ والكسوة والسكف ولوازميا واجرة التطيب بالغدر 

 2ة الزوجة التي يكوف ألمثاليا معيف(.المعروؼ وخدم

 تقدير النفقة : فترجع الى : 

( حالة الزوج المالية اف كاف غنيًا او فقيرًا وىذا ما عميو الشافعية والحنفية لقولو 2

تعالى ))لينفؽ ذو سعة مف سعتو ومف قدر عميو رزقو فمينفؽ مما اتاه اهلل ال يكمؼ 

الكية والحنابمة وبعض الحنفية فقد ذىبوا الى اف (( اما الم ااهلل نفسًا اال ما اتاى

( مف 38التقدير يجب اف يراعى في حالة الزوجيف معًا , وىذا ما اخذت بو المادة )

 القانوف العراقي ) تقدر النفقة لمزوجة عمى زوجيا بحسب حالتييما يسرًا وعسرًا (.

ليا يمزميا وكذلؾ  ( ارتفاع االسعار وانخفاضيا ألف ما يفرض لمزوجة انما ىو ثمف3

 .3تغير حاؿ الزوج الى التحسف ماليًا وكذلؾ ىو حؽ الزوج اف ساعدتو حالتو المالية

 

                                                           
  28القاضي نبيؿ عبد الرحمف حياوي , مصدر سابؽ , ص 2
 . 9:المحامي رعد مقداد محمود الحمداني , مصدر سابؽ ,  3
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 المبحث الثالث

 الحقوق الغير مالية لمزوجة

رتب عقد الزواج لمزوجة عمى زوجيا حقوقا غير مالية وىذه الحقوؽ منيا الماشرة 

 في الجماع وما يتعمؽ بو . بالمعروؼ , والعدؿ عند تعدد الزوجات , وحؽ الزوجة

 المطمب االول

 حق الزوجة في معاشرتها بالمعروف

اف اهلل تعالى يقوؿ في حؽ الزوجة )) وعاشرىف بالمعروؼ (( والمفسروف بينوا اف 

المعاشرة بالمعروؼ ىي طيب القوؿ وحسف الفعاؿ مع الزوجات , وقاؿ اخروف اف 

ؿ المعاشرة بالمعروؼ ىي اعطاؤىا المعاشرة بالمعروؼ ىي الصفة في المبيت , وقي

حقوقيا , وترؾ أذاىا بالكالـ الغميظ واالعراض عنيا والميؿ الى غيرىا . وصاحب 

المنار يقوؿ يجب عميكـ أييا المؤمنوف اف تحسنوا عشرة نسائكـ , واف تكوف 

مصاحبتكـ ومخالطتكـ ليف بالمعروؼ . فالقراف الكريـ حث عمى معاشرة الزوج 

ؼ , حتى اف الفقياء قالوا اف قولو اهلل تعالى )) وعاشرىف بالمعروؼ زوجتو بالمعرو 

اي امر بالمعاشرة بالمعروؼ واالمر يقتضي الوجوب , ورسوؿ اهلل )صمى اهلل  2(( 

(( ومف المعاشرة  يىمىمو وانا خيركـ ألركـ خيركـ ألعميو وسمـ ( يقوؿ ))خي
                                                           

 . :2سورة النساء , االية  2
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وج عنيا عمال بالقاعدة بالمعروؼ عدـ االضرار بالزوجة ايضا , ولكف اذى الز 

العامة في االسالـ )) ال ضرر وال ضرار (( والحاؽ الضرر بالغير ظمـ , والظمـ 

 .2حراـ , ومف المعاشرة بالمعروؼ اال يمسؾ الزوج زوجتو اضرارا بيا

وكذلؾ لمزوجة عمى زوجيا اف يعامميا معاممة حسنة وال يسئ الييا فيي لديو كشريكة 

عيا كما شاء وتبعا ألىوائو , وقد حث الشارع الكريـ عمى حياة ال كجارية يتصرؼ م

حسف معاممة الزوجة فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ )رحمو اهلل( في ذلؾ حديث جميؿ 

 -حيث قاؿ :

)) ال غنى بالزوج عف ثالثة أشياء فيما بينو وبيف زوجتو وىي المرافقة ليجتمب بيا 

, فإف في ىذا الحديث ما يصمح  موافقتيا ومحبتيا وىواىا , وحسف خمقو معيا ((

لحؿ أعظـ المشاكؿ بيف أي زوجيف ويكوف مانعا مف وقوع ىذه المشاكؿ فما تريد 

 .3الزوجة أكثر مف زوج يحترميا ويقدرىا 

أما موقؼ القانوف مف المعاشرة الزوجية فقد نص القانوف عمى حسف المعاشرة بيف 

: :4ع زوجيا وذلؾ نص في المادة الزوجيف , والحفاظ عمى الحياة السعيدة لمزوجة م

                                                           
 . 99د. احمد عبيد الكبيسي , المصدر السابؽ , ص  2
 276محمود عبداهلل , المشاكؿ الزوجية بيف الشرع والعرؼ , دار اليادي , صالشيخ حساف  3
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)عمى الزوج أف يحسف معاشرة زوجتو وأف يعامميا بالمعروؼ , وعمى المرأة أف تطيع 

 . 2زوجيا في األمور المباحة(

 

 المطمب الثاني 

 حق الزوجة في العدل عند تعدد الزوجات

ىذا الحؽ يظير في االحساف في المعاممة اذا تعددت زوجات الرجؿ , فال      

يفضؿ إحداىف عمى االخرى , واهلل عز وجؿ حذر مف ذلؾ عندما قاؿ : )فإف خفتـ 

اال تعدلوا فواحدة( وعند عدـ العدؿ يكوف الرجؿ ظالما في دنياه وظالما عند ربو في 

( : )مف كانت لو امرأتاف يميؿ قاؿ ) أخراه حيف يسأؿ عف عدـ عدلو بيف زوجاتو

 إلحداىما عمى االخرى يأتي يـو القيامة يجر أحد شقيو ساقطا أو مائال( .

والعدؿ بيف الزوجات قصد بو التسوية في الحقوؽ التي يمكف التسوية فيما بينيف , 

 .3وىذا حقيف واهلل يأمر بالعدؿ واالحساف 

 مشروعية القسمة بيف الزوجات :
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وعية القسمة بيف الزوجات في أحاديث كثيرة منيا : ما روي عف عائشة وردت مشر 

( يقسـ فيعدؿ , ويقوؿ : )الميـ اف ىذا قسمي )رضي اهلل عنيا( : كاف رسوؿ اهلل )

فيما أممؾ , فال تممني فيما تممؾ وال أممؾ( وعف عائشة أيضا قالت : )كاف النبي 

(ال يفضؿ بعضنا عمى بعض في القسـ في مكثو )  عندنا , وكاف قؿَّ يـو إال وىو

 .  2يطوؼ عمينا جميعا(

 -موقؼ القانوف :

( : 51نص القانوف االحواؿ الشخصية عمى وجوب العدؿ بيف الزوجات في المادة )

عمى مف لو أكثر مف زوجة أف يعدؿ ويساوي بينيف في المعاممة وليس لو اسكانيف 

 .3في دار واحدة اال برضاىف 

المطموب مف الزوج ىو العدؿ المستطاع أما غير المستطاع وىو فالمقصود بالعدؿ  

المحبة والميؿ القمبي فال يطالب بو شرعا , ألف ىذا األمر حالة طبيعية تنبعث بال 

إرادة منو ويقوؿ تعالى في كتابو الكريـ )ولف تستطيعوا أف تعدلوا بيف النساء ولو 

 . 4حرصتـ فال تميموا كؿ الميؿ(

                                                           
 371د. محمد سمارة , المصدر السابؽ , ص 2
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ى العدؿ المستطاع اسـ القسـ , ويقصد بو التسوية بيف الزوجات , ويطمؽ الفقياء عم

 وعدـ التمييز بينيف في أمريف :

 األمر األوؿ : المساواة في المبيت : 

فعمى الزوج أف يبيت عند كؿ واحدة مثؿ ما يبيت عند ضرتيا , ال فرؽ في ذلؾ بيف 

حائض والنفساء , والحائؿ البكر والثيب , والقديمة والجديدة , والعجوز والشابة , وال

 والحامؿ , والمسممة والكتابية , ويشترط في ذلؾ أف تكوف الزوجة غير ناشزة .

ومدة االقامة ليست مقدرة في الشرع , بؿ الزوج يخير في مقدار التسوية , ولمزوج 

البدء بأيتيف , بمعنى أنو ليس واجبا عمى أف يبدأ بأسبقيف وال بآخرىف , وال باألكبر 

و األصغر , وكذلؾ عمى الزوج أال يقيـ عند واحدة أكثر مف االخرى إال بإذف سنا أ

 األخرى .

والقسـ في المبيت واجب حاؿ الصحة والمرض , فمو مرض الزوج وأراد أف يقيـ في 

 بيت إحداىف فال يجوز ذلؾ اال اذا رضيت بو سائر زوجاتو .

 األمر الثاني : المساواة في النفقة :

ساوي بيف زوجاتو في المأكوؿ والممبوس والسكف , ألف النفقة تقدر فعمى الزوج أف ي

 عمى حاؿ الزوج .
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واذا لـ يعدؿ استحؽ عمى عممو ىذا أف يعد في الدنيا مف الممقوتيف , ويحشر في 

االخرة مع الظالميف , كما أف لمزوجة أف تتمسؾ بالعدؿ ولو قضاء , ويأمر القاضي 

 ؿ زجره وعزره بما يراه رادعا لو .الزوج بوجوب العدؿ , فاف لـ يمتث

( مف القانوف , اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بيا قوال أو 243كما أنو وفؽ المادة )

فعال وثبت لمقاضي أنو ال يمكف مع ىذا االضرار استمرار الحياة الزوجية , وعجز 

 .2القاضي عف إصالح بينيما , وطمبت الزوجة التطميؽ منو طمقيا القاضي 
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34 
 

 المطمب الثالث

 حق الزوجة في الجماع

أف تستمع بو , كما أف مف حقو أف يستمتع بيا  –إف مف حقوؽ الزوجة عمى زوجيا  

ولذلؾ قاؿ الفقياء : "والوطء واجب الرجؿ" أي عمى الزوج أف يجامع زوجتو اذا لـ 

ىي ذات  يكف بو عذر وبيذا قاؿ تعالى )فتذروىا كالمعمقة ...( أو فارغة فتتزوج , وال

 زوج .

( يقوؿ )إف لزوجؾ عميؾ حقا( ىذا باالضافة الى اف الزوج شرع ورسوؿ اهلل )

 لمصمحة الزوجيف معا وليس لمصمحة واحد منيما .

ويقوؿ ابف حـز الظاىري " فرض عمى الرجؿ أف يجامع امرأتو التي ىي زوجتو , 

يقوؿ "فاذا تطيرف وأدنى مف ذلؾ مرة في كؿ طير إف قدر عمى ذلؾ الف اهلل تعالى 

 فاتوىف مف حيث أمركـ اهلل" .

وجاء فتاوي ابف تيمية " ويجب عمى الزوج وطء زوجتو بقدر كفايتيا مالـ ينيؾ بدنو 

أو يشغمو عف معيشتو" فالمطموب مف الزوج تحصيف زوجتو ضد الفاحشة وال يكوف 

قدر  ذلؾ اال بجماعيا بقدر ما يحصؿ بو تحصينيا وليس فيو قدر محدد , وانما
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الكفاية مع إمكاف الجيد , فاف ىو امتنع أو قصر في ذلؾ كاف لمزوجة طمب 

 .2التفريؽ
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 الخاتمة

تناولنا في الصفحات السابقة موضوع حقوؽ الزوجة عمى الزوج وذلؾ مف خالؿ      

دراسة وتحميؿ آراء المؤلفيف وأحكاـ قانوف االحواؿ الشخصية والشرع وذلؾ مف أجؿ 

 ىمية ذلؾ الموضوع في مجاؿ القانوف والشريعة االسالمية .إبراز أ

فتعرفنا في بداية البحث لمتعرؼ عمى ماىية حقوؽ الزوجة في المغة والقانوف      

والشريعة االسالمية وبعد ذلؾ درسنا ادلة وأحكاـ الحقوؽ التي ىي لمزوجة عمى 

منيا حقوؽ مالية ىي زوجيا وبعدىا بينا أنواع حقوؽ الزوجة وقسمناىا الى قسميف 

المير والنفقة وحقوؽ غير مالية ىي المعاشرة بالمعروؼ والعدؿ بيف الزوجات عند 

 التعدد وبعد ذلؾ حؽ الزوجة في الجماع .

وبعد أف درسنا ىذا الموضوع دراسة مقارنة بيف الشرع والقانوف وجدنا أف الشرع      

 زوج لمزوجة .والقانوف قد كفال ىذه الحقوؽ وجعميا مف واجبات ال

وحرصا عمى ىذه الحقوؽ لمحفاظ عمى الحياة السعيدة , والحفاظ عمى مكانة الزوجة 

 كونيا تمثؿ نصؼ المجتمع .

وفي الختاـ أحب أف أنصح كؿ زوج بأف يعامؿ زوجتو وأىؿ بيتو بإحساف وأف ينشر 

المحبة بيف أىؿ بيتو وذلؾ بحسف العشرة , قاؿ تعالى )عاشروىف بالمعروؼ( , 

 ( : )أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقا , وألطفيـ بأىمو( .وؿ الرسوؿ )وق



37 
 

 المصادر

 القرآف الكريـ 

. أحمد نصر الجندي , شرح قانوف األحواؿ الشخصية العراقي , مطبعة شناف , 2

 , مصر . 3122دار الكتب القانونية , 

,  2والقانوف ج. أحمد عبيد الكبيسي , األحواؿ الشخصية في الفقو والقضاء 3

 , بغداد . 2:83

التفريؽ  -الطالؽ  -. أحمد نصر الجندي , موسوعة األحواؿ الشخصية الزواج 4

 , بغداد . 2:56, مطبعة الرشيد ,  2بيف الزوجيف ج

لسنة  299. القاضي نبيؿ عبدالرحمف حياوي , قانوف األحواؿ الشخصية رقـ 5

2:6:  ,3127 . 

 . السنة النبوية الشريفة .6

. الشيخ حساف محمود عبداهلل , المشاكؿ الزوجية بيف الشرع والعرؼ , دار اليادي 7

. 

 .3121. الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة واالمومة المجمد الخامس 8



38 
 

. جمعة سعدوف الربيعي , احكاـ النفقة شرعًا وقانونًا وقضاًء شركة اب لمطباعة 9

 المحدودة , بغداد .

, سنة  2حقوؽ االنساف , مكتبة النصوري , بغداد , ط.حميد حنوف خالد , :

3124. 

. رعد مقداد محمود الحمداني , النظاـ المالي لمزوجيف , دار الثقافة , عماف , 21

 . 3114,  2ط

,  4. المستشار سعدي ابو حبيب , المرشد في قانوف االحواؿ الشخصية ط22

 . 8::2دمشؽ , 

ؿ الشخصية في الشريعة االسالمية , دار . عبد الوىاب خالؼ , احكاـ االحوا23

 ـ . 1::2 -2521,  3القمـ , ط

. عثماف التكروري , شرح قانوف االحواؿ الشخصية وفقًا ألحدث التعديالت , دار 24

 ـ . 3122 -ىػ  2543الثقافة , سنة 

 ( د. عبد الفتاح عمرو.23796. قرار محكمة االستئناؼ الشرعية رقـ )25

ادر , نفقة الزوجة في الشريعة االسالمية , دراسة مقارنة , . د. محمد خضير ق26

 .3121دار البازجي , عماف , سنة 



39 
 

. محمد سمارة , احكاـ واثار الزوجة شرح مقارف لقانوف االحواؿ الشخصية , 27

 . 3113عماف 

. د. مصطفى الزلمي واالستاذ عبد الباقي الكبري , المدخؿ لدراسة الشريعة 28

 . 31975/3117اد رقـ االيداع االسالمية , بغد

 

 

 

 

 


