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التأصيل الرشعي والقانوين ملسأةل النفقة يف
قانون الحوال الشخصية العرايق
دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة
خادل محمد صاحل 1نرسين

أبوبكر عامثن2

 1أس تاذ الفقه املقارن ،لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
 2طالبة ماجس تري ،لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
املس تخلص -نفقة الزوجية حق من احلقوق الثابتة للزوجة عىل زوهجا مبقتىض عقد
الزواج الصحيح ،ويه أثر من أاثر عقد الزواج ،وهذه النفقة لها أمهية ابلغة يف احليا
الزوجية ودور ابرز يف اس تقرار الرس اليت يه اللبنة الساس ية للمجمتع ،فالنفقة تأيت
يف مقابل طاعة الزوجة لزوهجا و تفرغها لإدار بيهتا وتربية أطفالها .وقد أثريت يف الونة
الخري بعض الش هبات حول جدوى النفقة ومربراهتا حيث اعتربهتا بعض املنظامت
النسوية الفمينستية وس يةل لإذلل املرأ وسبب ًا من أس باب تبعية الزوجة لزوهجا؛ ذلا
طالبت برفعها من القانون ,والغرض من هذا البحث هو بيان التأصيل الرشعي والقانوين
ملسأةل النفقة ،ومدى صالحية املرشع يف رفعها أو تعديلها ،مع بيان مدى شعية و
قانونية التعديالت اليت أدخلت عىل املواد املتعلقة ابلنفقة يف قانون الحوال الشخصية
العرايق مبوجب قانون التعديل رمق ( )15لس نة  ،2008وذكل من خالل بيان التايت
والحاديث والنصوص القانونية املتعلقة ابلنفقة و عرض أراء الفقهاء يف حتليلهيا و تفسريها.
اللكامت ادلاةل -التأصيل ،مسأةل النفقة ،قانون الحوال الشخصية.

املقدمة
هيدف قانون الحوال الشخصية اإىل تنظمي العالقة بني الزوجني ،وذكل من خالل
تنظمي عقد الزواج وأاثره ،و تقس مي احلقوق والواجبات بني الزوجني بصور عادةل
ومتاكفئة ,كام قال تعاىلَ (( :ولَه َُّن ِمثْلُ َّ ِاذلي عَلَهيْ ِ َّن ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف))( سور البقر  ،الية
 ،)228وذكل من أجل اإقامة حيا زوجية مشرتكة مس متر ومس تقر ودامئة ،و ل
يتحقق ذكل اإل بقيام لك واحد من الزوجني حبقوق الخر ،ولو قام لك واحد من

الزوجني مبا عليه من حقوق جتاه الخر ،قويت رابطة الزوجية بيهنام واس تقرت الرس
عىل أساس احملبة واملود والرتامح بني أفرادها ،وأدى ذكل اإىل قيام جممتع قوي صاحل،
وتعترب النفقة اإحدى أمه احلقوق الزوجة ،ويه من أمه واجبات الزوج جتاه زوجته،
ومن أجل ذكل خصص املرشع لها اإحدى عرش ماد قانونية ,بد ًأ من املاد الثالثة
والعرشين وانهتا ًء ابملاد الثالثة والثالثني.
أمهية البحث:
نظر ًا لمهية مسأةل النفقة ومساسها املباش حبيا الزوجني والرس عىل وجه العموم
والزوجة عىل وجه اخلصوص ،ونظر ًا إلرتباط هذه املسأةل بأبواب فقهية متعدد و متنوعة،
ولكرث احلوادث والوقائع اليت يتعلق هبا ،والتعديالت اليت أجريت عىل املواد املتعلقة
هبا ،أثران احلديث عن هذه املسأةل وارتأينا رضور بيان النصوص واملواد املتعلقة هبا من
الناحية الفقهية والقانونية ،والتأصيل الرشعي والقانوين لهذه املواد.
مشلكة البحث:
تعرض قانون الحوال الشخصية العرايق لعد تعديالت متتالية وخصوص ًا يف اإقلمي
كردس تان ،وتدخل املواد املتعلقة ابلنفقة يف اإطار املواد اليت مت تعديلها ،ومن خالل هذا
البحث نبني مدى شعية وقانونية هذه التعديالت اليت أجريت عىل املواد املتعلقة
ابلنفقة ،وخصوص ًا تعديالت القانون رمق ( )15لس نة  ،2008فاإن اکنت التعديالت
خمالفة للرشيعة الإسالمية ونصوصها الثابتة والقطعية فهيي تعترب غري قانونية أيض ًا وذكل
مبوجب املاد الثانية من ادلس تور العرايق لس نة  2005واليت تنص عىل " :أو ًل :الإسالم
دين ادلوةل الرمسي ،وهو مصدر أسايس للترشيع :أ .لجيوز سن قانون يتعارض مع
ثوابت أحاكم الإسالم" .ذلكل أي نص يف أي قانون يتعارض مع هذه الثوابت ليعمل
به.
وهنا تمكن مشلكة البحث اليت نسعى اإىل بياهنا ومعاجلهتا.
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مهنجية البحث:
يف سبيل دراسة هذا املوضوع مبوضوعية وعلمية ومن أجل الوصول اإىل الهداف
والإجاابت املقنعة عىل الإشاكليات املطروحة س نعمتد عىل املهنج التأصييل التحلييل
املقارن.
خطة البحث:

وعرفها شاح قانون الحوال الشخصية العرايق بأهنا( :توفري ما حتتاج اليه الزوجة
من مألك وملبس وتطبيب وخدمة ولك ما يلزم لها حسب العرف)( الربيعي،2011 ،
ص .)9
املطلب الثاين

لغرض دراسة موضوع البحث بصور شامةل ومن مجيع جوانهبا وتغطية مجيع املواد
والفقرات املتعلقة ابلنفقة ،مقنا بتقس مي هذا البحث عىل ثالثة مباحث وعرش مطالب،
تناول يف املبحث الول ماهية النفقة وذكل من خالل ثالثة مطالب ،نتناول يف املطلب
الول :تعريف النفقة .ويف املطلب الثاين :بيان حمكها .ويف املطلب الثالث :بيان
عنارصها .ونتناول يف املبحث الثاين النشوز وسقوط النفقة وذكل من خالل ثالثة
مطالب ،نتناول يف املطلب الول :تعريف النشوز مكربر لسقوط النفقة .ويف املطلب
الثاين :نتناول حالت النشوز اليت تؤدي اإىل سقوط النفقة .ويف املطلب الثالث :الاثر
املرتتبة عىل احلمك ابلنشوز و سقوط النفقة .ونتناول يف املبحث الثالث بعض املسائل
املتعلقة ابلنفقة وذكل من خالل أربعة مطالب :نتناول يف املطلب الول :أسس تقدير
النفقة .ويف املطلب الثاين :تعديل النفقة .ويف املطلب الثالث :دين النفقة .ويف املطلب
الرابع :نفقة زوجة الغائب والنفقة املؤقتة.
ختاما نقوم ببيان أمه النتاجئ والتوصيات اليت توصلنا اإلهيا وذكل يف إاطار خامتة البحث.
يليه فهرس املصادر واملراجع.

املبحث الول
ماهية النفقة
س نتناول هذا املبحث تعريف النفقة مع بيان حمكها و عنارصها ً
الك عىل حد وذكل
من خالل ثالثة مطالب وعىل النحو اليت:
املطلب الول
تعريف النفقة
النفقة لغة :امس من الإنفاق وما ينفق من ادلرامه وحنوها والزاد وما يفرض للزوجة عىل
زوهجا من مال للطعام والكساء والسكىن واحلضانة وحنوها ،وامجلع :نفقات ونفاق(اإبراهمي
مصطفى وأخرون ،دون س نة النرش ،ج ،2ص .)942والنفقة :ما أنفقت ،واستنفقت
عىل العيال وعىل نفسك(ابن منظور 1414 ،هـ ،ج ،10ص.)358
النفقة اصطالح ًا :عرف الفقهاء النفقة بتعريفات عد مهنا:
عرفها احلنفية بأهنا( :الطعام والكسو والسكىن)(ابن جنمي ،دون س نة النرش ،ج،4
ص .)188وعرفها املالكية بأهنا( :ما به قوام معتاد حال الديم دون رسف)( .الصاوي،
دون س نة النرش ،ج ،2ص .)729وعرفها الشافعية بأهنا( :مأخوذ من الإنفاق ،وهو
الإخراج ول يس تعمل اإل يف اخلري)( .الرشبيين1415 ،ه1994-م ،ج ،5ص.)151
وعرفها احلنابةل بأهنا( :كفاية من ميونه خزبا وأدما وكسو ومسكنا وتوابعها)( .الهبويت ،دون
س نة النرش ،ج ،5ص.)460-459
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حمك نفقة الزوجية
نصت املاد الثالثة والعرشون عىل حمك نفقة الزوجية وعىل النحو التايل:
 -1جتب النفقة للزوجة عىل الزوج من حني العقد الصحيح ولو اکنت مقمية يف بيت
أهلها اإل اإذا طالهبا الزوج ابلإنتقال اإىل بيته فامتنعت بغري حق.
 -2يعترب اإمتناعها حبق مادام الزوج مل يدفع لها معجل همرها أو مل ينفق علهيا".
ويتضح من هذا النص أن نفقة الزوجة جتب عىل زوهجا من وقت انعقاد عقد الزواج
الصحيح شط توافر اإماكنية التسلمي من قبل الزوجة.
ويس متد هذا النص مرشوعيته من نصوص القرأن الكرمي والس نة النبوية ومن اإجامع
الفقهاء.
((وعَ َىل الْ َم ْولُو ِد َ َُل ِر ْزقُه َُّن َو ِك ْس َوهتُ ُ َّن ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف))( سور
اما القرأن فقد قال تعاىلَ :
البقر  ،الية  .)233أي وعىل أابء الصبيان للمراضع رزق وكسو وادلهتن( .الطربي،
 ،2000ج ،5ص.).44-43
وقوَل تعاىلَ (( :أ ْس ِكنُوه َُّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُ ُْت ِم ْن ُو ْج ِد ُ ُْك))( سور الطالق ،الية .)6
وهذه الية وردت يف س ياق الطالق ،فاإذا اکنت النفقة واجبة عىل الزوج يف حق
املطلقات أثناء العد فهيي يف أثناء اس مترار احليا الزوجية أوجب وأحق( .الربيعي،
 ،2011ص.)76
وأما الس نة فقد قال النيب ﷺ يف خطبة جحة الوداع يف معرض حديثه عن حقوق
الزوجات( :ولهن عليمك رزقهن وكسوهتن ابملعروف)( مسمل ،دون س نة النرش ،ج،2
ص.)886
وقال ﷺ لهند بنت عتبة امرأ أيب سفيان حني دخلت عليه و قالت :تاي رسول هللا ،اإن
أاب سفيان رجل حشيح ،ل يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين اإل ما أخذت من
ماَل بغري علمه ،فهل عيل يف ذكل من جناح؟ فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
خذي من ماَل ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (مسمل ،دون س نة النرش ،ج،3
.)1338
وأما الاجامع :فقد اتفق أهل العمل عىل وجوب نفقة الزوجة عىل زوهجا البالغ؛ لهنا
حمبوسة عىل حق الزوج ويه متفرغة لشؤون زوهجا وتربية أولده ما مينعها من الترصف
والاكتساب فال بد من أن ينفق علهيا( س يد سابق ،1977 ،ج ،2ص .)170وفامي ييل
أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :أن المة أمجعت عىل وجوب نفقة الزوجات)( الاكساين ،1986 ،ج،4
ص .)15وقال املالكية( :واتفقوا عىل أن من حقوق الزوجة عىل الزوج النفقة)( ابن
رشد ،1975 ،ج ،2ص .)54وقال الشافعية( :وجيب عىل الزوج النفقة ابلتفاق)(
الغزايل1417 ،ﮪ ،ج ،6ص .)203وقال احلنابةل( :اتفق أهل العمل عىل وجوب نفقات
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الزوجات عىل أزواهجن)( ابن قدامة ،دون س نة النرش  ،ج ،9ص .)230وقال ابن
جحر( :انعقد الإجامع عىل وجوب نفقة الزوجة)( ابن جحر1379 ،ﮪ ،ج ،9ص.)500
اإذن مفا ورد يف هذا النص من وجوب نفقة الزوجة عىل زوهجا أمر منصوص عليه شع ًا
بنصوص رصحية وواحضة وهو مجمع عليه بني الفقهاء.
وأما ابلنس بة لسبب وجوب هذه النفقة وهل أن جمرد عقد الزواج اکف ذلكل فقد اتفق
الفقهاء عىل أن جمرد العقد ل يعد اکفيا ذلكل ،بل جيب أن يكون العقد مصاحبا ابإماكنية
التسلمي .أما اإذا امتنعت الزوجة من تسلمي نفسها لزوهجا دون مربر شعي فال نفقة لها
وإان اکن العقد منعقد ًا ،وهو ما أخذ به القانون ،وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :جتب النفقة ابلتفاق لصحة الناكح عند اللك ،وحل وطؤها ...وقوَل اإذا
سلمت نفسها يف مزنَل ليس شطا لزما يف ظاهر الرواية بل من حني العقد الصحيح،
وإان مل تنتقل اإىل مزنل الزوج اإذا مل يطلب الزوج انتقالها فاإن طلبه فامتنعت حلق لها
مكهرها ل تسقط أيضا)( الزيلعي1313 ،هـ ،ج ،3ص .)51وقال املالكية( :جتب النفقة
للزوجة اإن دخل هبا ومكنته من نفسها بعد ادلخول هبا ،وإال فال نفقة لها لعدم القدر
عىل الاس متتاع هبا ،فاإن دخل فعليه النفقة)(الصاوي ،دون س نة النرش ،ج ،2ص.)730
وقال الشافعية( :ل جتب النفقة لمرأ حىت تدخل عىل زوهجا أو ختيل بينه وبني ادلخول
علهيا فيكون الزوج يرتك ذكل فاإذا اکنت يه املمتنعة من ادلخول عليه فال نفقة لها لهنا
مانعة َل نفسها)( الشافعي ،1990 ،ج ،5ص .)95وقال احلنابةل( :جيب عىل الرجل نفقة
زوجته ،وكسوهتا ابملعروف اإذا سلمت نفسها اإليه ،ومكنته من الاس متتاع هبا..فاإن
امتنعت من تسلمي نفسها كام جيب علهيا ،أو مكنت من اس متتاع دون اس متتاع فال نفقة
لها)( ابن قدامة ،1994 ،ج ،3ص.)227
أما اإن اکن امتناعها من تسلمي نفسها يستند ملربر شعي فال تسقط نفقهتا ابلإجامع همام
طالت املد كام لو امتنعت عنه لعدم اإيفاهئا همرها املعجل املس تحق لها(.الكردي،
1426ﮪ 2006-م ،ص  .)262ومن أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :أما اإذا امتنعت عن الانتقال ،فاإن اکن الامتناع حلق بأن امتنعت لتس تويف
همرها فلها النفقة لن اإيفاء املهر واجب عىل الزوج)( محمود ،2004 ،ج ،3ص.)519
وقال املالكية( :ولها أن متنعه نفسها حىت تأخذ الصداق منه)( ماكل ،1994 ،ج،2
ص .)178وقال الشافعية( :ولها حبس نفسها لتقبض املهر املعني واحلال)( الرشبيين،
1415ه1994-م ،ج ،4ص .)370وقال احلنابةل( :فاإن منعت نفسها حىت تتسمل
صداقها ،واکن حال ،فلها ذكل)( ابن قدامة ،دون س نة النرش ،ج ،7ص.)260
وهذا ما نصت عليه الفقر الثانية من املاد الثالثة والعرشين واليت مت تعديلها مبوجب
قانون التعديل رمق ( )15لس نة ( )2008عىل النحو اليت " :جتب نفقة الزوجة عىل
الزوج ويف حاةل يسار الزوجة تكون املسؤولية مشرتكة اإن رضيت هبا".
ومل يأت التعديل بأمر جديد سوى أنه نص عىل أن للمرأ أن تتنازل عن حق نفقهتا
وتشارك يف الإنفاق اإن رضيت بذكل ،وهذا أمر وارد شع ًا وقانوان ول داعي للنص عليه
أص ًال ،اإذ أن من حق الزوجني التنازل عن حقوقهام الزوجية لبعضهام ً
الك أو جزءا يف
أغلب املسائل املذكور يف القانون والنفقة تدخل يف اإطار هذه احلقوق والقانون يف العاد
يذكر املسائل املتنازع علهيا وأسلوب حسم اخلالف فهيا وليست املسائل الرضائية املتفق
علهيا.
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املطلب الثالث
عنارص نفقة الزوجية
نصت الفقر الثانية من املاد الرابعة والعرشون عىل عنارص النفقة وعىل النحو التايل:
" -2تشمل النفقة الطعام والكسو والسكن ولوازهما وأجر التطبيب ابلقدر املعروف
وخدمة الزوجة اليت يكون لمثالها معني".
ومبوجب هذه الفقر فاإن عنارص النفقة يه الطعام ،والكسو  ،والسكن ،وأجر الطبيب،
وخدمة الزوجة.
وهذه العنارص أمجع الفقهاء عىل اإدراهجا حتت مسمى النفقة ،وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :لك امرأ لها النفقة فلها الكسو  ..ولها السكىن ...وقال محمد :اإن اکن لها
خادم فعليه نفقته وإال فال) (الاكساين ،1986 ،ج ،4ص .)24-22وقال املالكية:
(واجبات النفقة س تة :الطعام ,والإدام ,واخلادم ,والكسو  ,وأةل التنظيف ,والسكىن).
(املواق1416 ،ه1994-م ،ج ،5ص .)542-543وقال الشافعية( :احلقوق الواجبة
ابلزوجية س بعة :الطعام ،والإدام ،والكسو  ،وأةل التنظيف ،ومتاع البيت ،والسكىن،
وخادم اإن اکنت ممن ختدم)( الرشبيين1415 ،ه1994-م ،ج ،5ص .)151وقال احلنابةل:
(فلها عليه مجيع حاجهتا ،من مأكول ،ومرشوب ،وملبوس ،ومسكن ..فاإن اکنت املرأ
ممن ل ختدم نفسها؛ لكوهنا من ذوي القدار ،أو مريضة ،وجب لها خادم)(ابن قدامة،
دون س نة النرش ،ج ،8ص ،)200-195واس تدلوا ذلكل مبا ييل:
((وعَ َىل الْ َم ْولُو ِد َ َُل ِر ْز ُقه َُّن))( سور البقر  ،الية
ابلنس بة للطعام اس تدلوا بقوَل تعاىلَ :
 .)233وبقول النيبﷺ( :ولهن عليمك رزقهن) .وههام دليالن عىل وجوب الطعام.
((و ِك ْس َوهتُ ُ َّن ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف))(سور البقر ،
وابلنس بة لوجوب الكسو اس تدلوا بقوَل تعاىلَ :
الية  .)233وبقول النيبﷺ( :ولهن عليمك...وكسوهتن ابملعروف)(مسمل ،دون س نة
النرش ،ج ،2ص.)886
ولوجوب املسكن اس تدلوا بقوَل تعاىلَ (( :أ ْس ِكنُوه َُّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُ ُْت ِم ْن ُو ْج ِد ُُكْ ))(
سور الطالق ،الية  .)6فاهلل س بحانه تعاىل أوجب السكىن مقرو ًان ابلنفقة ،ولهنا
حمتاجة اإىل السكىن كحاجهتا اإىل النفقة( .محمود ،2004 ،ج ،3ص.)551
اشوه َُّن ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف))( سور النساء ،الية
((وعَ ِ ُ
ولوجوب اخلادم اس تدلوا بقوَل تعاىلَ :
 .)19فاإن اکنت املرأ ممن ل ختدم نفسها ،لكوهنا من ذوي القدار ،أو مريضة ،مفن ابب
العرش ابملعروف أن يعني لها خادما ،ولنه مما حتتاج اإليه يف ادلوام فأش به النفقة ،فاإذا
مل يكن لها خادم فال جيرب عىل أن يعطهيا خادما (ابن قدامة ،دون س نة النرش ،ج،8
ص  .200والشافعي ،1990 ،ج ،5ص.)94
أما ابلنس بة لجر الطبيب فمل يذهب أحد من فقهاء املذاهب الربعة اإىل أن النفقة
تشمل أجر الطبيب ،واس تدلوا ابن النصوص الوارد تشمل الطعام والكسو والسكىن،
واجر الطبيب يراد لإصالح اجلسم ،فال يلزمه ،كام ل يلزم املس تأجر بناء ما يقع من
ادلار ،وحفظ أصولها(ابن عابدين ،1992 ،ج ،3ص .575واخلريش ،دون س نة النرش،
ج ،4ص .187الرشبيين1415 ،ه1994-م ،ج ،5ص .159وابن قدامة ،دون س نة
النرش ،ج ،8ص .)199
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أما الش يعة الامامية فقد ذهبوا اإىل أن النفقة الواجبة عىل الزوج تشمل نفقات الولد
وأجر القابةل أو املستشفى أو الطبيب أو التطبيب ومثن الدوية اإن احتاجت
ذلكل(املش يخص ،2018 ،ص .)55
وهذا هو الراحج واذلي أخذ به القانون ،لن عدم وجوب تطبيهبا وعالهجا مناف لصفة
((و َج َع َل بَيْنَ ُ ْمك
املود والرمحة اليت يه أساس الزواج وأصل شعته فاهلل تعاىل يقولَ :
َم َو َّد ً َو َر ْ َمح ًة))( سور الروم ،الية  ،)21فاين املود حني يرتك الزوج زوجته مريضة
دون عالج ،ول يرسلها اإىل طبيب ،وأين وجه الرمحة حني ل يشرتي لها دواء يوصف
لها ،مث هل يعقل أن يلزم الرشع الزوج بأجر الطعام والكساء والزينة واخلادم ول يلزهما
بأجر ادلواء والعالج مع أهنا أمه لبقاء حياهتا ودميومة عرشهتا؟! وهل يعقل أن يلزمه
الرشع حبسن معاشهتا وإاكراهما ويسمح َل أن يرتكها طرحية الفراش تعاين ألم املرض
والوحد ول يلزمه ابلوقوف اإىل جانهبا ومواساهتا ويه يف أمس احلاجة اإليه يف حال
املرض؟! فهذا مما ل يعقل شع ًا ول قانوان ول عرفا؛ ذلا يكون التطبيب والعالج جزء ًا
أساس يا من النفقة الواجبة للزوجة عىل الزوج ويلزم هبا عىل قدر حاَل(سامر ،2008 ،
ص  .223والصابوين ،1998-1997 ،ص.)303
وقد اس تقر القضاء العرايق وعىل رأسه قضاء حممكة المتي ز عىل اإلزام الزوج بنفقات
العالج ،وهذا ما قضت به حممكة المتي ز يف قرارها املرمق /519خشصية 1982/يف
(1978/3/15سأل الزوج عن املصاريف املعتاد لعالج زوجته بعد السؤال من اإحدى
املستشفيات احلكومية عن مقدارها عىل أن ل تزيد عىل ما دفعته الزوجة فع ًال)(الربيعي،
 ،2011ص.)88
ونظرا لمهية املسكن الرشعي ذكرت املاد السادسة والعرشون بعض شوط املسكن
وحمك اإساكن الغري يف بيت الزوجية وعىل النحو التايل -1" :ليس للزوج أن يسكن مع
زوجته بغري رضاها رضهتا يف دار واحد .
 -2للزوج أن يسكن مع زوجته يف دار الزوجية ودله من غريها حىت سن البلوغ.
-3عىل الزوج اإساكن أبويه أو أحدهام مع زوجته يف دار الزوجية ،وليس للزوجة
الإعرتاض عىل ذكل.
-4للزوج أن يسكن مع زوجته يف دار واحد من يكون مسؤو ًل عن اإعالهتم شع ًا،
برشط أن ل يلحقها رضر من ذكل".
وهذه املاد صدرت مبوجب القانون رمق  19لس نة  ،1999واليت ل تعترب انفذ يف
كوردس تان فتبقى املاد عىل حالها قبل التعديل ونصها " :ليس للزوج أن يسكن مع
زوجته رضهتا يف دار واحد بغري رضاها وليس َل اساكن أحد أقاربه معها اإل برضاها
سوى ودله الصغري غري املم ز".
ذكران فامي مىض أن املسكن هو عنرص من عنارص النفقة اليت يلزم الزوج بتأميهنا للزوجة
فهوحق من حقوق الزوجة وأثر من أاثر عقد الزواج ،والصل يف اإثبات هذا احلق قوَل
تعاىلَ (( :أ ْس ِكنُوه َُّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُ ُْت ِم ْن ُو ْج ِد ُ ُْك))( سور الطالق ،الية  .)6وهذه
الية وردت يف حق املطلقات أثناء عدهتن ،وإاذا وجبت السكىن للمطلقة ،فوجوهبا لليت
لتزال يف احليا الزوجية أوىل( .ابن قدامة ،دون س نة النرش ،ج ،8ص.)200
ويشرتط يف املسكن الرشعي املعد للحيا الزوجية أن تتوافر فيه بعض الرشوط ومهنا:
انفراد الزوجة يف املسكن ،فالفقهاء متفقون عىل وجوب اإساكن الزوجة بشلك منفرد
عن أهل الزوج ،حىت يتحقق املقصود من الناكح ،وحىت ل تتأذى الزوجة بوجودمه
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معها( .البابريت ،دون س نة النرش ،ج ،4ص .397و اخلريش ،دون س نة النرش ،ج،4
ص.)188
وأوجب قانون الحوال الشخصية عىل الزوج أن هيئي املسكن للزوجة ومنع من اإساكن
رضهتا وأولد الزوج من غريها وأقاربه يف السكن اذلي أعده لها بغري رضاها ،واس تثىن
القانون أولد الزوج غري املم زين ،لن أطفاَل غري املم زين س يضيعون لو مل يسكنوا عند
أبهيم.
حفق السكىن حق اثبت للزوجة و جيوز أن يتفقا عليه ،وللعرف دور كبري يف حتديد
املسكن الرشعي ،والصل أل يكون هناك أي ايذاء للزوجة من اساكن غريها معها يف
دارها.

املبحث الثاين
النشوز وأاثره
نتناول يف هذا املبحث النشوز وأاثره وذكل من خالل ثالثة مطالب ،نتناول يف املطلب
الول :تعريف النشوز مكربر لسقوط النفقة .ويف املطلب الثاين :نتناول حالت النشوز
اليت تؤدي اإىل سقوط النفقة .ويف املطلب الثالث :الاثر املرتتبة عىل احلمك ابلنشوز.
وعىل النحو التايل:
املطلب الول
تعريف النشوز
النفقة الزوجية تثبت مقابل مطاوعة الزوجة لزوهجا والزتاهما بواجباهتا الزوجية ،وإاذا مل
تلزتم هبا سقطت نفقهتا الزوجية ،وهذه احلاةل تسمى ابلنشوز.
ون نُشُ َوزه َُّن فَ ِع ُظوه َُّن َو ْاْه ُُروه َُّن
((و َّالال ِيت َختَافُ َ
والصل يف نشوز الزوجة قوَل تعاىلَ :
ِيف الْ َمضَ اجِ عِ))( سور النساء ،الية  .)34وهذا املصطلح غري خاص ابلنساء بل يشمل
الرجال والنساء عىل حد سواء ،فكام ذكر القرأن نشوز الزوجة ذكر يف مقابل ذكل نشوز
((وا ِن ا ْم َر َأ ٌ خَافَ ْت ِم ْن ب َ ْع ِلهَا نُشُ ًوزا َأ ْو اع َْراضً ا فَ َال ُجنَ َاح عَلَهيْ ِ َما
الزوج أيض ًا فقال تعاىلَ :
ِ
ِ
َأ ْن يُ ْص ِل َحا بَيْهنَ ُ َما ُصلْ ًحا))( سور النساء ،الية .)128
والنشوز يف اللغة :مش تق من النزش وهو ما ارتفع من الرض .ونزشت املرأ بزوهجا
وعىل زوهجا تنزش وتنزش نشوزا ،ويه انزش :ارتفعت عليه واس تعصت عليه وأبغضته
وخرجت عن طاعته وفركته ،نشوز املرأ اس تعصاؤها عىل زوهجا ،ونزش هو علهيا
نشوزا كذكل ،ورضهبا وجفاها وأرض هبا(ابن منظور 1414 ،هـ ،ج ،5ص.)418
ويف الإصطالح :عرف الفقهاء النشوز بتعريفات عديد  ،وهذه التعريفات بعضها حرصت
النشوز وبعضها وسعت نطاق النشوز ،وسيُت عرض التعريفات للك مذهب عىل الوجه
اليت:
عرفه احلنفية بأنه( :النشوز يف الناكح أن متنع نفسها من الزوج بغري حق خارجة من
مزنَل بأن خرجت بغري إاذنه وغابت أو سافرت) ( .الاكساين ،1986 ،ج ،4ص.)22
وعرفه املالكية بأنه( :النشوز اخلروج عن الطاعة الواجبة كن منعته الاس متتاع هبا أو
خرجت بال اإذن) ( .ادلسويق ،دون س نة النرش ،ج ،2ص .)343وعند الشافعية هو:
(امتناعها عليه اإذا دعاها اإىل فراشه النشوز مأخوذ من الارتفاع)(املاوردي ،دون س نة
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النرش ،ج ،9ص .)1409وعرفه احلنابةل بأنه( :نشوز املرأ وهو معصيهتا زوهجا فامي جيب
َل علهيا من حقوق الناكح)( ابن قدامة1414 ،هـ 1994 -م ،ج ،3ص.)92
ومل يتطرق قانون الحوال الشخصية العرايق لتعريف النشوز ,اإل أنه وبعد قانون التعديل
رمق ( )15لس نة ( )2008مت تعديل املاد ومبوجب هذا التعديل مت تعريف النشوز عىل
النحو اليت " :أولً :النشوز هو تعايل أحد الزوجني عىل الخر"
مبوجب هذا التعديل ف إان النشوز هو تعايل أحد الزوجني عىل الخر وهذا التعريف
خاطيء و قارص للنشوز ،لنه ل ميكن حرص مجيع حالت النشوز يف التعايل ،لن غالبية
حالت النشوز قد ل يكون سبهبا التعايل ،فالتعايل قد يكون السبب ادلافع حلاةل النشوز،
وأما التعايل يف حد ذاته فميكن أن ل يصل اإىل درجة النشوز وابلتايل ل يدخل يف اإطار
النشوز أص ًال (رش يد ،حمسن جالل ،2010 ،ص .)126مث اإن النشوز َل أبعاد
ومنطلقات خمتلفة ،فبعض حالت النشوز انبعة من التقصري والإهامل ،وبعضها من
التعنت والتكرب ،وبعضها من الكسل وامخلول ،وبعضها من طبيعة الشخص ،ذلا من
الصعب حرصها أو حىت تعريفها تعريفا جامعا مانعا ،ذلا اكتفى قانون الحوال الشخصية
العرايق ببيان بعض حالته و أاثره و مل يتطرق اىل تعريف مصطلح النشوز أو حىت ذكره
ذلا من الفضل ترك تعريف النشوز لصعوبة حرص حالته كام اکن عليه القانون يف
السابق.
املطلب الثاين
حالت النشوز

وهذا مامل يفطن َل املرشع الكوردس تاين اإذ جعل النشوز عند لك واحد من الزوجني
واحد ًا وهذا هو اخللل بعينه ،فاملفرسون والفقهاء فرسوا نشوز الزوج تفسري ًا خمتلف ًا عن
نشوز الزوجة ،فقد ورد عهنم أن النشوز هو ترکه لها وجفاءه اإتايها ،أو ترفعه عهنا
لبغضها أو أثر ً علهيا اإما دلمامهتا ،أو كرب س هنا ,أو غري ذكل من أمورها ،أو أن يتجاىف
عهنا أو أن يؤذهيا بسب أو رضب(البامرين ،2020 ،ص.)58
ومن جانب أخر فاإن اإضافة النشوز اإىل الرجل ليس َل أية فائد قانونية ،لنه مل يتغري
يشء من أاثر النشوز اليت اکنت موجود قبل التعديل ،سواء ابلنس بة للاثر املتعلقة
ابلنفقة أو املتعلقة ابلتفريق ومقدار املهر املس تحق للزوجة (كرمي ،2015 ،ص.)183
ابلإضافة اإىل أن حالت نشوز الزوج مت ذكرها يف املواد املتعلقة ابلتفريق وخصوصا املاد
( )43اخلاصة ابحلالت ايل حيق للزوجة وحدها طلب التفريق ،ذلا من الفضل اإعاد
املاد اإىل ما اکنت عليه يف السابق وعدم اخللط بني هذه احلالت وأاثرها املرتتبة علهيا.
مث جاءت الفقر الثانية من املاد لتنص عىل احلالت اليت تعفى الزوجة من مطاوعة
زوهجا وتعفهيا من الاثر املرتتبة عىل تكل احلاةل ،وهذه احلالت مت حرصها يف حاةل
تعسف الزوج يف طلب الطاعة ،جفاء نص الفقر اکلتايل:
 -2لتلزم الزوجة مبطاوعة زوهجا ،ول تعترب انزش ًا اإذا اکن الزوج متعسف ًا يف طلب
املطاوعة قاصداً ا إلرضار هبا أو التضييق علهيا ,ويعترب من قبيل التعسف و ا إلرضار
بوجه خاص ما ييل:
أ -عدم هتيئة الزوج لزوجته بيت ًا شعي ًا يتناسب مع حاةل الزوجني الإجامتعية وا إلقتصادية.

نصت املاد اخلامسة والعرشون عىل املسائل املتعلقة بنشوز الزوجة و احلالت اليت
تسقط فهيا نفقة الزوجية و عىل النحو التايل -1 " :ل نفقة للزوجة يف الحوال التية:

ب -اإذا اکن البيت الرشعي املهيأ بعيد ًا عن حمل معل الزوجة ,حبيث يعتذر معه التوفيق
بني اإلزتاماهتا البيتية والوظيفية.

أ -اإذا تركت بيت زوهجا بال اإذن ،وبغري وجه شعي.

ج -اإذا اکنت الاثث اجملهز للبيت الرشعي ل تعود للزوج.

ب -اإذا حبست عن جرمية أو دين.

د -اإذا اکنت الزوجة مريضة مبرض مينعها من مطاوعة الزوج.

ج -اإذا اإمتنعت عن السفر مع زوهجا بدون عذر شعي".

ومت حذف الفقر الثانية من املاد بفروعها الربعة ومت اإستبدالها ابلفقر التالية( :تعسف
أي من الزوجني يف أداء الواجبات الزوجية أو الإخالل هبا قاصدا ا إلرضار ابلزوج
الخر) ،والهدف فيه أيض ًا هو تطبيق نظرية املساوا بني الرجل واملرأ  ،ومبوجب هذا
التعديل اإذا اکن الزوج أو الزوجة متعسف ًا يعترب انزش ًا.

ومجيع هذه احلالت اليت ذكرهتا املاد تدخل يف اإطار النشوز ويه حالت جاءت عىل
سبيل املثال ل احلرص ،لن حالت النشوز أمع من ذكل بكثري.
ومبوجب قانون التعديل رمق ( )15لس نة ( )2008مت تعممي النشوز وأاثره عىل الرجل
واملرأ وذكل هبدف تطبيق نظرية املساوا بني الرجل واملرأ  ،فنص القانون اجلديد عىل
أن " :النشوز هو تعايل أحد الزوجني عىل الخر يف احلالت التية:
ْ -1هر الزوج أو ترك الزوجة بيت الزوجية بال اإذن وبغري وجه شعي.
 -2تعسف أي من الزوجني يف أداء الواجبات الزوجية أو الإخالل هبا قاصدا ا إلرضار
ابلزوج الخر.
 -3عدم هتيئة الزوج لزوجته البيت الرشعي املناسب حلالهتام الإجامتعية والإقتصادية.
 -4منع الزوج أو الزوجة من ادلخول اإىل البيت دون عذر شعي.
ومبوجب هذا التعديل أن النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج ،لن هذه
احلالت الربعة تشمل لك من الزوج والزوجة اإل احلاةل الثالثة اليت ختص الزوج،
والهدف فيه هو تطبيق نظرية املساوا بني الرجل واملرأ  ،واذلي قرره الفقهاء أن نشوز
الزوج خيتلف عن نشوز الزوجة من حيث املعىن والصفة وما يرتتب عليه من أاثر،

مث جاءت الفقراتن الثالثة والرابعة لتنصا عىل بعض الإجراءات القضائية املتعلقة ابحلمك
بنشوز الزوجني وليست الزوجة فقط فنصت عىل وجوب تريث احملمكة يف أصدار احلمك
ابلنشوز و عىل بذل احملمكة ملساعي إازاةل الس باب اليت أدت اإىل نشوز الزوجة وعىل
النحو التايل -3 :عىل احملمكة أن ترتيث يف اإصدار احلمك بنشوز الزوجة حىت تقف عىل
أس باب رفضها مطاوعة زوهجا.
 -4عىل احملمكة أن تقيض بنشوز الزوجة ,بعد أن تستنفذ مجيع مساعهيا يف إازاةل الس باب
اليت حتول دون املطاوعة .
ومت تعديل الفقر الثالثة والرابعة من املاد ودجمهام يف فقر واحد مبوجب قانون التعديل
رمق ( )15لعام ( )2008وأصبح نصها عىل النحو التايل:
اثني ًا :عىل احملمكة أن ترتيث يف اإصدار احلمك بنشوز أحد الزوجني حىت تقف عىل
أس باب النشوز وأن تستنفذ مجيع مساعهيا يف إازاةل تكل الس باب اليت حتول دون ذكل.
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املطلب الثالث
أاثر النشوز
النشوز يف احليا الزوجية َل تبعات وأاثر عىل حقوق وواجبات الك الزوجني ،فكام أن
نشوز الزوجة َل تبعات وأاثر فنشوز الزوج أيض ًا َل تبعات وأاثر ،واحلديث يف املاد
اخلامسة والعرشون هو عن نشوز الزوجة وأاثره ،وتطرق القانون اإىل نشوز الزوج
وأاثره مضن مسائل التفريق القضايئ ،مفن اخلطأ أن يفهم أن النشوز حاةل خاصة ابلنساء
وان الرجل ل يتأىت منه النشوز ،أو يفهم أن الزوجة وحدها يه املسؤوةل عن حالت
النشوز وأن الزوج ل يتحمل مس ئولية نشوزه ،بل هام س يان يف ذكل ،ولكن حبمك أن
النفقة جتب يف مقابل املطاوعة واحلديث هنا عن النفقة و تبعاهتا ،مفن الطبيعي أن
يتطرق القانون هنا اإىل احلالت اليت تسقط فهيا النفقة ويه تنحرص مجيعها يف حالت
النشوز.
جفاءت الفقر اخلامسة لتنص عىل الاثر املرتتبة عىل احلمك بنشوز الزوجة ومهنا :سقوط
النفقة ،واملهر ،واحلمك ابلتفريق ،ويه ثالثة أاثر نذكرها تباعا و عىل النحو التايل:
الثر الول :أثر النشوز عىل النفقة:
مع أن القانون مل ينص رصاحة عىل سقوط النفقة ،ولكن يس تنبط ذكل من املفهوم
اخملالف للفقر الوىل من املاد الرابعة والعرشين ،فاإذا اکنت نفقة الزوجة غري النازش
تعترب دينا يف ذمة زوهجا من وقت امتناعه عن الإنفاق علهيا ،فاإن ذكل يعين أن الزوجة
النازش ل نفقة لها ،ما يعين ان النشوز يؤدي اإىل اسقاط النفقة وهذا احلمك متفق عليه
بني فقهاء املذاهب الربعة .وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :ول نفقة للنازش لفوات التسلمي مبعىن من هجهتا وهو النشوز والنشوز
يف الناكح أن متنع نفسها من الزوج بغري حق خارجة من مزنَل بأن خرجت بغري إاذنه
وغابت أو سافرت)( الاكساين ،1986 ،ج ،4ص.)22
وقال املالكية( :أن الزوجة اإذا منعت زوهجا من الوطء لغري عذر فاإن نفقهتا تسقط عنه
لن منعها نشوز والنفقة تسقط ابلنشوز)( اخلريش ،دون س نة النرش ،ج ،4ص.)191
وقال الشافعية( :جيب لها النفقة من حني عادت اإىل مزنَل ،لن النفقة سقطت بنشوزها،
وقد زال النشوز ،فعادت نفقهتا)(العمراين 1421،هـ 2000 -م ،ج ،11ص .)240وقال
احلنابةل( :وما يلحقها من الإمث والرضر بنشوزها من سقوط نفقهتا وقسمها وإاابحة رضهبا
وأذاها)( ابن قدامة 1414 ،هـ  1994 -م ،ج ،3ص.)92
((و ْاْه ُُروه َُّن ِيف الْ َمضَ اجِ عِ))( سور النساء ،الاية ،)34
وجحهتم يف ذكل يه قوَل تعاىلَ :
فاهلل أمر هبجرها يف املضجع ،وأسقط حقها فيه لنشوزها ،مفن ابب أوىل اإسقاط نفقهتا.
مث اإن النفقة وجبت مقابل متكني الزوجة من نفسها ،فاإذا امتنعت من ذكل سقط حقها
فهيا ،اکلبائع اإذا رفض تسلمي املبيع فاإنه يسقط حقه يف المثن.
الثر الثاين :أثر النشوز عىل املهر :كام أن النشوز يؤدي اإىل اإسقاط النفقة فهو يؤدي اإىل
التأثري عىل املهر أيض ًا ،وذكل حسب اساء لك من الزوجني.
ومبوجب الفقر اخلامسة فاإن احلمك بنشوز الزوجة يؤدي اإىل اإسقاط مجيع املهر وفق البند
(ب) حيث قضت ابإلزام الزوجة برد ما قبضت ويسقط املهر املؤجل اإذا اکن التفريق
قبل ادلخول ,وإاذا اکن التفريق بعد ادلخول ,خترس همرها املؤجل ,اإذا اکنت قد قبضت
مجيع املهر فتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته.
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الثر الثالث :أثر النشوز عىل التفريق بني الزوجني:
ابلإضافة اإىل الثرين السابقني يعترب النشوز سبب ًا من أس باب التفريق ,فيحق للك من
الزوجني طلب التفريق ،فاإذا اکنت الزوجة يه النازش وأرصت عىل عدم مطاوعة زوهجا
فال حيق لها طلب التفريق اإل بعد مرور س نتني عىل اإكتساب حمك النشوز درجة
البتات ,ولزوهجا طالب التفريق مهنا فور ًا بعد اكتساب حمك النشوز درجة البتات،
فنصت الفقر اخلامسة من املاد عىل مرشوعية طلب التفريق مبوجب النشوز و عىل
النحو التايل:
 -5يعترب النشوز سبب ًا من أس باب التفريق ،وذكل عىل الوجه اليت:
أ -للزوجة طلب التفريق ،بعد مرور (س نتني) من اترخي اكتساب حمك النشوز درجة
البتات ,وعىل احملمكة أن تقيض ابلتفريق .ويف هذه احلاةل يسقط املهر املؤجل ،فاإذا اکنت
الزوجة قد قبضت مجيع املهر ،ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب -للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حمك النشوز درجة البتات ،وعىل احملمكة أن
تقيض ابلتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من همرها املعجل ،ويسقط همرها املؤجل،
اإذا اکن التفريق بعد ادلخول ،فيسقط املهر املؤجل ،وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته،
اإذا اکنت قد قبضت مجيع املهر.
 -6يعترب التفريق وفق الفقر ( )5من هذه املاد  ,طالق ًا ابئن ًا بينونة صغرى.
فاملرشع فرق بني الزوجني يف الزمن اذلي حيق هلام طلب التفريق ،ويرى البعض أن مد
الس نتني اليت منحها القانون للزوجة يه إاحدى ضامانت احلفاظ عىل الرس اذ من
املمكن أن تراجع املرأ نفسها وتعود لرشدها ولبيت زوهجا وتس تأنف احليا الزوجية.
وقد مت تعديل الفقر اخلامسة عىل النحو اليت:
اثلث ًا :يعترب النشوز سببا من أس باب التفريق بعد مرور س تة أشهر عىل اكتساب حمك
النشوز درجة ألبتات وعىل الوجه اليت:
 -1اإذا اکن الزوج هو النازش فيلزم بنفقة الزوجة طيةل فرت النشوز ويف حاةل التفريق
بيهنام يلزم بدفع املهر املؤجل ونفقة العد والتعويض املس تحق اإن اکن َل مقتيض.
 -2اإذا اکنت الزوجة انزش ًا فتحرم من النفقة ويسقط همرها املؤجل يف حاةل التفريق بيهنام
بعد ادلخول فاإذا اکنت قد قبضت مجيع املهر ألزمت برد نصف ما قبضته ,أما اإذا اکن
التفريق قبل ادلخول فيسقط املهر املؤجل وتلزم برد ما قبضته من همرها املعجل.
رابع ًا :يعترب التفريق وفق أحاكم هذه املاد طالقا ابئنا بينونة صغرى.
ومبوجب هذا التعديل فاإن املرشع الكوردس تاين مل يفرق بني الزوج والزوجة من حيث
املد لطلب التفريق وجعهل س تة أشهر لالك الزوجني ،فساوى بني اجلاين النازش واجملين
علهيا يف احلمك.
مث اإن النص عىل أنه اإن اکن الزوج هو النازش فيس متر واجب الإنفاق عليه ،وعند
التفريق يلزم بدفع املهر املؤجل ونفقة العد والتعويض املس تحق اإن اکن َل مقتيض ،فهذا
ليس َل أي داع شع ًا وقانو ًان ،لن وجوب النفقة للزوجة عىل الزوج حق اثبت شع ًا
بنصوص حصيحة و رصحية واثبت قانو ًان ابملاد الثالثة والعرشين ،ذلا اکن من الجدر
ابملرشع أن ينص فقط عىل التعويض اذلي تس تحقه الزوجة اإن اکن َل مقتىض (البامرين،
 ،2020ص.)59
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املبحث الثالث
بعض املسائل املتعلقة ابلنفقة
نتناول يف هذا املبحث بعض املسائل املتعلقة ابلنشوز وذكل من خالل أربعة مطالب:
نتناول يف املطلب الول :أسس تقدير النفقة .ويف املطلب الثاين :تعديل النفقة .ويف
املطلب الثالث :دين النفقة .ويف املطلب الرابع :نفقة زوجة الغائب والنفقة املؤقتة.
املطلب الول
أسس تقدير النفقة
نبني يف هذا املطلب أساس تقدير النفقة ،وهل النفقة تقدر حبال الزوجني معا أو حبال
أحدهام ،فنصت املاد السابعة والعرشون عىل كيفية تقدير النفقة والساس اذلي ميكن
الإستناد اإليه يف ذكل ،فنصت عىل تقدير ذكل حبال الزوجني مع ًا وعىل النحو اليت" :
تقدر النفقة للزوجة عىل زوجهتا حبسب حالتهيام يرس ًا وعرس ًا" .وهذه املاد مأخوذ من
مذهب املالكية واحلنابةل واحلنفية يف رواية ،واذلين ذهبوا اإىل أن النفقة تقدر حبسب
حال الزوجني مع ًا ،وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال املالكية( :املعترب يف النفقة حال الزوجني وحال بدلهام وزمهنا وسعرها)( املواق،
1416ه1994-م ،ج ،5ص .)543وقال احلنابةل( :وختتلف النفقة ابختالف حال
الزوجني يسارا وإاعسارا)( الهبويت ،دون س نة النرش ،ج ،5ص .)460وقال احلنفية:
(ويعترب يف ذكل حاهلام مجيعا ،وهذا اختيار اخلصاف وعليه الفتوى ،تفسريه أهنام اإذا اکان
مورسين جتب نفقة اليسار .وإان اکان معرسين فنفقة الإعسار .وإان اکنت املرأ معرس
والزوج مورسا ،فنفقهتا دون نفقة املورسات وفوق نفقة املعرسات)( العيين،2000 ،
ج ،5ص.)661
واس تدل الفقهاء ذلكل بقوَل تعاىلِ (( :ل ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َع ِت ِه َو َم ْن قُ ِد َر عَلَ ْي ِه ِر ْزقُ ُه
اَّلل))( سور الطالق ،الية  .)7وقول النيبﷺ لهند بنت عتبة امرأ
فَلْ ُي ْن ِف ْق ِم َّما أاتَ ُه َّ ُ
أيب سفيان( :خذي من ماَل ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)( مسمل ،دون س نة
النرش ،ج ،3ص .)1338فالية تدل عىل اعتبار حال الزوج ،واحلديث يدل عىل اعتبار
حال الزوجة ،فوجب امجلع بيهنام واعتبار حاهلام يف ذكل.
وذهب الشافعية والظاهرية واحلنفية يف رواية اإىل أن النفقة تقدر حبال الزوج دون
الزوجة ،ومن أقواهلم يف ذكل:
قال الشافعية( :نفقات الزوجات مقدر ختتلف ابليسار والإعسار ،ويعترب فهيا حال
الزوج دون الزوجة) ( .املاوردي ،دون س نة النرش ،ج ،11ص .)953وقال الظاهرية:
(وينفق الرجل عىل امرأته...عىل قدر ماَل)( .ابن حزم الندليس ،دون س نة النرش،
ج ،9ص .)249وقال احلنفية( :يعترب يف النفقة حال الزوج)( .العيين ،2000 ،ج،5
ص .)661وقد اس تدلوا ذلكل بقوَل تعاىلِ (( :ل ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َع ِت ِه َو َم ْن قُ ِد َر عَلَ ْي ِه
اَّلل))( سور الطالق ،الية .)7وإان الزوجة املورس عندما
ِر ْزقُ ُه فَلْ ُي ْن ِف ْق ِم َّما أاتَ ُه َّ ُ
تزوجت املعرس رضيت مقدم ًا بنفقة املعرسين .وذهب بعض احلنفية اإىل أن النفقة تقدر
حبال الزوجة ،واس تدلوا عىل ذكل بقول النيبﷺ لهند بنت عتبة امرأ أيب سفيان:
(خذي من ماَل ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)(مسمل ،دون س نة النرش ،ج،3
ص.)1338

ذكرانه ،ويرى بعض شاح قانون الحوال الشخصية ،أنه اکن من الجدر ابملرشع أن
يأخذ ابلرأي اذلي تقدر النفقة حبال الزوج وحده ،لنه هو امللكف هبا فيجب تقديرها
حسب طاقته واس تطاعته اإذ ل تلكيف اإل مبقدور وحىت الية حني ذكرت ذكل علقه
بقدر الزوج وطاقته فنصت عىل أنهِ (( :ل ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َع ِت ِه َو َم ْن قُ ِد َر عَلَ ْي ِه ِر ْزقُ ُه
اَّلل))( سور الطالق ،الية  .)7وخصوصا اإذا علمنا أن المر فيه
فَلْ ُي ْن ِف ْق ِم َّما أاتَ ُه َّ ُ
مرونة ،فالقايض َل تعديل النفقة مىت تغريت أحوال الزوج من الإعسار اإىل اليسار
وابلعكس ،أما تقدير النفقة حبسب حالهيام فيتضمن احجاف ًا حبق الزوج وخصوصا يف حال
يسار الزوجة اإذ أن يسارها يكون سبب ًا يف زتايد اإعساره (الزحييل ،دون س نة النرش،
ج ،10ص .7388و كرمي ،2015 ،ص.)173
املطلب الثاين
تعديل النفقة
ما دامت النفقة تقدر حبسب حال الزوجني يرس ًا وعرساً ومن احملال أن تدوم هذه احلال
عىل صفة واحد وإامنا تتغري بتغري حال الزوجني والوضاع الاقتصادية والسعار رخص ًا
وغالء ،فقد نص القانون عىل جواز تعديل النفقة وتغيري مقدارها ،وهذا ما نصت عليه
املاد الثامنة والعرشون وعىل النحو اليت:
"  -1جتوز زتايد النفقة ونقصها بتبدل حاةل الزوجني املالية وأسعار البدل.
 -2تقبل دعوى الزتايد أو النقص يف النفقة املفروضة عند حدوث طوار تقتيض ذكل".
ذلكل مفن املنطقي أن تأيت هذه املاد وتنص عىل اإماكنية طلب زتايد النفقة أو نقصها
من قبل الزوجني وفق تبدل حاةل الزوجني املالية وأسعار البدل أوحدوث طوار تقتيض
ذكل.
وهذه املاد حمل اتفاق بني الفقهاء ،ومادام المر مجمعا عليه بني الفقهاء ،ذلا لجيوز تعديل
املاد أو تغيريها أو تبديلها ،وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال احلنفية( :ولو فرض القايض لها نفقة شهر وهو معرس مث أيرس قبل متام الشهر يزيدها
يف الفرض ،لن النفقة ختتلف ابختالف اليسار والإعسار...لن الواجب كفاية الوقت
وذكل خيتلف ابختالف السعر(الاكساين ،1986 ،ج ،4ص  .)25قال املالكية( :املعترب
يف النفقة حال الزوجني وحال بدلهام وزمهنا وسعرها)( املواق1416 ،ه1994-م ،ج،5
ص .)543وقال الشافعية ( :النفقة ل تقدر بل جتب الكفاية فزتاد وتنقص حبسب
احلاجة)( الرشبيين1415 ،ه1994-م ،ج ،5ص .)175وقال احلنابةل( :النفقة مقدر
ابلكفاية فيجب لها كفايهتا وختتلف النفقة ابختالف حال الزوجني يسارا وإاعسارا)(
الهبويت ،دون س نة النرش ،ج ،5ص.)460
املطلب الثالث
دين النفقة
نصت الفقر الوىل من املاد الرابعة والعرشون عىل دين النفقة وعىل النحو اليت-1" :
تعترب نفقة الزوجية غري النازش دين ًا يف ذمة زوهجا عن مد ل تزيد عىل س نة واحد من
وقت امتناعه عن الإنفاق علهيا.

اإذن فالثابت املقطوع به يف املسأةل هو وجوب النفقة عىل الزوج وأما ابلنس بة لساس
تقديرها فهو مسأةل اجهتادية وقابةل للتعديل والتغيري وقد أخذ القانون فيه ابلرأي اذلي
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وهذه الفقر تعترب نتيجة طبيعية للامد الوىل اليت نصت عىل وجوب النفقة عىل الزوج
وترتهبا من تأرخي العقد الصحيح ,وإاذا اکن المر كذكل مفن الطبيعي أن الزوج اإذا مل يقم
بواجب الإنفاق تبقى النفقة دين ًا يف ذمته.
واس متد املرشع هذه الفقر – اإضافة اإىل النصوص اليت س بق ذكرها -مما روي أن معر
ريض هللا عنه كتب اإىل أمراء الجناد يف رجال غابوا عن نساهئم يأمرمه أن ينفقوا أو
يطلقوا ،فاإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مىض ،ولهنا حق جيب مع اليسار والإعسار فمل
يسقط مبيض الزمان كجر العقار وادليون.
قال ابن املنذر :هذه نفقة وجبت ابلكتاب والس نة والإجامع ول يزول ما وجب هبذه
احلجج اإل مبثلها.
ذلا يرى جامهري الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابةل أن النفقة تعترب دين ًا يف ذمة الزوج
من وقت جعزه او امتناعه عن الإنفاق علهيا ،وفامي ييل أقواهلم يف ذكل:
قال املالكية( :فاملايض يف ذمته وإان مل يفرضه حاُك ،يعين أن الزوج اإذا أعرس بعد أن
اکن مورسا فاإن ما جتمد لزوجته يف زمن اليرس من نفقة فاإنه ابق يف ذمته كسائر
ادليون)( اخلريش ،دون س نة النرش ،ج ،4ص .)195وقال الشافعية( :اذا وجد المتكني
املوجب للنفقة ومل ينفق حىت مضت مد صارت النفقة دين ًا يف ذمته ول تسقط مبيض
الزمان لنه مال جيب عىل سبيل البدل يف عقد املعاوضة فال يسقط مبيض الزمان)(
الشريازي ،دون س نة النرش ،ج ،3ص .)155وقال احلنابةل( :ومن ترك الإنفاق الواجب
لمرأته مد مل يسقط بذكل واکن دينا يف ذمته سواء تركه لعذر أو غري عذر ()..ابن
قدامة ،دون س نة النرش ،ج ،8ص.)208 -207
وقد اس تدل الفقهاء ذلكل :بأن النفقة دين قوي كسائر ادليون ول تسقط مبيض الزمان،
لنه مال جيب عىل سبيل البدل يف عقد املعاوضة.
وإاذا صارت النفقة دين ًا فال تسقط اإل بأحد المرين اإما الداء أو الإبراء ول تسقط
ابلطالق أو بوفا أحد الزوجني ،وهذا احلمك نصت عليه املاد الثانية والثالثون ،وعىل
النحو التايل " :ل يسقط املقدار املرتاُك من النفقة ابلطالق أو بوفا أحد الزوجني".
وتعترب هذه املاد نتيجة طبيعية للفقر الوىل من املاد الرابعة والعرشون ،حيث اعتربت
نفقة الزوجة دين ًا يف ذمة زوهجا من اترخي امتناعه عن الإنفاق علهيا.
هناك مسأةل أخرى شلكية نصت علهيا الفقر الوىل من املاد الرابعة والعرشون مل ترد
يف النصوص الرشعية ول يف أراء الفقهاء ،ويه املد اليت حيق فهيا للزوجة املطالبة بدين
النفقة ،حيث حددت الفقر تكل املد بس نة واحد يف حال اإمتناع الزوج عن الإنفاق
علهيا .وقد مت تعديل ذكل مبوجب قانون التعديل رمق ( )15لس نة ( )2008عىل النحو
اليت" :تعترب نفقة الزوجة غري اخملةل ابلإلزتامات الزوجية الوارد يف هذا القانون دينا يف
ذمة زوهجا من وقت اإمتناع الزوج عن الإنفاق".
ومبوجب هذا التعديل تعترب النفقة دين ًا يف ذمة الزوج همام طالت املد وهذا ما ذهب
إاليه الفقهاء.
كام مت مبوجب هذا التعديل تغيري لكمة (النشوز) ب (الإخالل ابلإلزتامات الزوجية)
وهذا خطأ بني ول يصب يف صاحل املرأ  ،لن النشوز يطلق فقط عىل احلالت اليت ل
تلزتم فهيا الزوجة بواجباهتا الزوجية دون مسوغ شعي ،أما الإخالل فهيي لكمة مطلقة
مؤداها أن الزوجة اإذا مل تلزتم بواجباهتا الزوجية ل حق لها يف النفقة سواء اکنت معذور
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يف ذكل أم ل .فلك نشوز اإخالل وليس لك اإخالل بنشوز ،ذلا من الفضل اإعاد
صياغة الفقر واستبدال لكمة الإخالل ابلنشوز كام اکن.
املطلب الرابع
نفقة زوجة الغائب والنفقة املؤقتة
جتب النفقة للزوجة وإان اکن زوهجا غائب ًا ،لن غيبة الزوج أو فقده أو اخنفائه ل يؤثر
عىل النفقة ،ويف بعض الحيان جيوز للقايض أن حيمك بفرض نفقة مؤقتة للزوجة أثناء
النظر يف دعوى النفقة ،ومن أجل بيان ذكل ميكن تقس مي هذا املطلب اإىل فرعني،
نتناول يف الفرع الول نفقة زوجة الغائب ،ويف الفرع الثاين نقف عىل بيان النفقة املؤقتة،
وعىل النحو التايل:
الفرع الول :نفقة زوجة الغائب:
نصت املاد التاسعة والعرشون واملاد الثالثون عىل فرض النفقة عىل الغائب وعىل
النحو اليت:
املاد ( " :)29اإذا ترك الزوج زوجته بال نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حمك القايض
لها ابلنفقة من اترخي اإقامة ادلعوى بعد اإقامة البينة عىل الزوجية وحتليف الزوجة بأن
الزوج مل يرتك لها نفقة وأهنا ليست انزشاً ول مطلقة انقضت عدهتا ويأذن لها القايض
ابلإس تدانة ابإمس الزوج دلى احلاجة ".
املاد ( " :)30اإذا اکنت الزوجة معرس ومأذونة ابلإس تدانة حسب املاد السابقة فاإن
وجد من تلزمه نفقهتا (لو اکنت ليست بذات الزوج) فيلزم ابإقراضها عند الطلب واملقدر
وَل حق الرجوع عىل الزوج فقط .وإاذا اإس تدانت من أجنيب فادلائن ابخليار يف مطالبة
الزوجة أو الزوج وإان مل يوجد من يقرضها واکنت غري قادر عىل معل إالزتمت ادلوةل
ابلإنفاق علهيا".
ومبوجب املاد التاسعة والعرشون جيوز للزوجة أن تطلب من احلاُك فرض نفقة لها عىل
زوهجا الغائب ،ولكن بعد توافر بعض الرشوط ومهنا :اإثبات الزوجية بتقدمي مستند
عقد الزواج أو البينة الشخصية ،وحتليف الزوجة الميني وتسمى (ميني الاس تيثاق) بأن
زوهجا مل يرتك لها النفقة وأهنا ليست انزش ًا ولمطلقة انقضت عدهتا ،فاإذا توافرت هذه
الرشوط حمك لها القايض ابلنفقة من اترخي إاقامة ادلعوى ومن مال زوهجا اإذا اکن َل
مال ظاهر من جنس النفقة أو من غري جنسها ،أما اإذا مل يكن للغائب مال ظاهر فيجوز
للقايض أن يأذن لزوجته أن تس تدين عليه (كرمي ،2004 ،ص ،153والربيعي،2011 ،
ص.)95-94
وحددت املاد الثالثون الإجراءات اليت ينبغي اختاذها أثناء الإس تدانة ،وهذه الحاكم
اليت جاءت يف املادتني مأخوذ من الفقه الإساليم ،لن الفقهاء اتفقوا عىل أن النفقة
واجبة عىل الزوج سواء اکن حارض ًا أو غائب ًا وهذه النفقة تبقى مس متر يف ذمته ول
تسقط اإل ابلداء أو الإبراء ،فاإن اکن الزوج مورسا وميكن حتصيل النفقة منه أخذت
منه النفقة ،وإان اکن معرسا أو غائبا حيمك لها القايض ابلنفقة ويأذن لها ابلإس تدانة بعد
اقامة ادلعوى وإاقامة البينة عىل الزوجية وحتليف الزوجة وفامي ييل أقوال الفقهاء يف ذكل:
قال احلنفية( :وإاذا غاب الرجل وَل مال يف يد رجل وهو يعرتف به أي مبا يف يده أو
عنده من املال وابلزوجية وكذا اإذا عمل القايض ذكل ،فرض القايض يف ذكل املال نفقة
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زوجة الغائب وودله ...ولو مل يعمل القايض بذكل ومل يكن مقر ًا به فأقامت البينة عىل
الزوجية ،أو مل خيلف مال فأقامت البينة ليفرض القايض نفقهتا عىل الغائب ويأمرها
ابلس تدانة وقال زفر :يقيض القايض بذكل)(امليداين ،دون س نة النرش ،ج ،3ص-96
 .)97وقال ايض ًا( :وأطلق يف الاس تدانة فشمل قريب املرأ والجنيب ،وأن املرأ املعرس
اإذا اکن زوهجا معرسا ولها ابن من غريه مورس أو أخ مورس فنفقهتا عىل زوهجا ويؤمر
الابن أو الخ ابلإنفاق علهيا ويرجع به عىل الزوج اإذا أيرس ..فتبني هبذا أن الإدانة لنفقهتا
اإذا اکن الزوج معرسا ويه معرس جتب عىل من اکنت جتب عليه نفقهتا لول الزوج)(ابن
جنمي ،دون س نة النرش ،ج ،4ص .).202-201وقال املالكية( :أن الزوج اإذا غاب عن
زوجته قبل بنائه هبا أو بعده فرفعت أمرها فطلبت نفقهتا فاإن احلاُك أو جامعة املسلمني
عند عدمه يفرض لها ذكل ...بعد حلفها ابس تحقاقها)( اخلريش ،دون س نة النرش ،ج،9
ص .)199وقال الشافعية( :وإاذا غاب عهنا وجب عىل السلطان اإن طلبت نفقهتا أن
يعطهيا من ماَل وإان مل جيد َل مال فرض عليه لها نفقة واکنت دينا عليه)( الشافعي،
 ،1990ج ،5ص .)115 ،96وقال احلنابةل( :وإان تعذرت النفقة يف حال غيبته ،وَل
وكيل ،حفمك وكيهل حمكه يف املطالبة والخذ من املال عند امتناعه ،وإان مل يكن َل وكيل،
ومل تقدر املرأ عىل الخذ ،أخذ لها احلاُك من ماَل)( ابن قدامة ،دون س نة النرش ،ج،8
ص .)205وقد اس تدلوا عىل ذكل بقوَل تعاىل(( :قَدْ عَ ِل ْمنَا َما فَ َرضْ نَا عَلَهيْ ِ ْم ِيف َأ ْز َو ِ ِ
اهج ْم))(
سور الحزاب ،الية  .)50قال الشافعي  :فمل خيتلف املسلمون فامي علمته يف أن ذكل
للك زوجة عىل لك زوج غائب وحارض .وأن معر  -ريض هللا عنه  -كتب اإىل أمراء
الجناد ،يف رجال غابوا عن نساهئم ،يأمرمه بأن ينفقوا أو يطلقوا ،فاإن طلقوا بعثوا بنفقة
ما مىض.
وقد مت تعديل املادتني مبوجب قانون التعديل رمق ( )15لس نة ( ،)2008ومت دجمهام يف
ماد واحد عىل النحو التايل " :اإذا ترك الزوج زوجته بال نفقة واختفى أو تغيب أو
فقد أو جسن ,حمك القايض لها ابلنفقة من تأرخي الرتك ويقوم صندوق الرعاية الإجامتعية
برصف النفقة املقدر لها".
ونالحظ أن هذا التعديل مل يلزم الزوجة مبا ألزهما املرشع العرايق حيث ألزهما أن تثبت
بأهنا مل تكن انزش وأهنا مل تكن قد طلقت من زوهجا أو أن زوهجا مل يرتك لها ما ًل ،لن
الزوجة يف هذه احلالت ل تس تحق النفقة الزوجية (البامرين ،2020 ،ص.)60
والغرض من هذه املاد وهذا التعديل هو حفظ كرامة املرأ وماء وهجها من ذل الإس تدانة
و الطلب من الغري ،حفدد التعديل هجة واحد تقوم إابقراض الزوجة ويه صندوق
الرعاية الإجامتعية بد ًل من عد هجات كام اکن عليه القانون السابق ،وهذا تعديل اإجيايب
يصب يف صاحل املرأ خصوصا والرس واجملمتع معوما.
مبوجب هذا التعديل أن املرشع مل يبني ما تأخذه الزوجة من صندوق الرعاية الإجامتعية
يكون دين ًا يف ذمة الزوج أم ل ،ولكن نصت املاد الثامنة وامخلسون من قانون الحوال
الشخصية عىل أنه " :نفقة لك انسان يف ماَل اإل الزوجة فنفقهتا عىل زوهجا" .بناء عىل
هذه املاد فأن ما يرصفه صندوق الرعاية الإجامتعية يكون دين ًا يف ذمة الزوج اإذا ظهر
بعد الغياب أو الفقد أو اخلروج من السجن.
الفرع الثاين :النفقة املؤقتة:
نصت املاد احلادية والثالثون عىل النفقة املؤقتة وعىل النحو اليت -1 " :للقايض أثناء
النظر يف دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة عىل زوهجا ويكون هذا القرار
قاب ًال للتنفيذ.
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 -2يكون القرار املذكور اتبع ًا لنتيجة احلمك الصيل من حيث اإحتسابه أو رده ".
هذه املاد أجازت للقايض اخملتص فرض نفقة مؤقتة للزوجة بعد التحقق من الزوجية
وقرار النفقة قرار جوازي وليس وجويب ،اإذ يقررها القايض أثناء النظر يف دعوى النفقة
ويكون هذا القرار قاب ًال للتنفيذ ،ويكون مصري هذا القرار معلق ًا عىل احلمك الصيل احلامس
لدلعوى من حيث أحتسابه أو رده لنه غري اثبت.
والصل يف فرض النفقة املؤقتة هو قضية اإنسانية وصيانة لكرامة املرأ وتطبيق ملبدا
العداةل وتكون الزوجة بأمس احلاجة لها ،لن كثري ًا من الزوجات فقريات احلال ول
ميلكن لنفسهن نفقة تساعدهن عىل سد احلاجيات املعاش ية الرضورية اليت تغطي الفرت
ما بني اإقامة ادلعوى واحلمك الهنايئ القايض بفرض النفقة املس متر  ،اإذ رمبا تس تغرق دعوى
النفقة وقتا طويال وليس من الإنصاف أن تبقى الزوجة وأولدها يالقون مرار العيش
خالل هذه الفرت اليت رمبا تلجأ فهيا اإىل الاس تدانة من الخرين لس امي اإذا اکنت الزوجة
ربة بيت وليس لها مورد مايل تعتاش منه يه وأولدها.
حيث أن املاد املذكور جاءت مطلقة ومل حتدد أي نوع من الزوجات يفرض لها القايض
النفقة املؤقتة وأهيا ل يفرض لها النفقة املؤقتة ،ولكن العمل يف احملاُك جاري عىل أن النفقة
املؤقتة تفرض ملن اکنت فقري ويف حاجة ماسة لها لس امي اإذا اکنت ربة بيت(الربيعي،
 ،2011ص.)80-79
اإذن ومع أن الفقهاء القداىم مل يتطرقوا اإىل هذه املسأةل ول يوجد نص شعي يؤسس
ذلكل اإل أن معوميات الرشيعة الإسالمية اليت تؤسس ملباديء العداةل ورعاية احلقوق
تقتيض ذكل فالصل يف هذه املسأةل هو الإجهتاد و هو اجهتاد يف حمهل يصب يف مصلحة
املرأ خصوصا والرس واجملمتع معوم ًا.

اخلامتة
امحلد هلل اذلي تُت بنعمته الصاحلات ،والصال والسالم عىل خري الاكئنات ،يف ختام
هذا البحث توصلنا اإىل مجةل من الاس تنتاجات و التوصيات اليت ميكن اجيازها ابليت:
أو ًل /ا إلس تنتاجات:
 -1نفقة الزوجة جتب عىل زوهجا شع ًا وقانو ًان ،وتتضمن هذه النفقة الطعام والكسو
والسكىن وأجر التطبيب و خدمة الزوجة اليت يكون لمثالها خادم ،وقد ثبت وجوب
نفقة الطعام والكسو والسكن واخلادم ابلكتاب والس نة والإجامع ،أما نفقة أجر التطبيب
فهو حمل خالف بني الفقهاء ،ويه مسأةل اجهتادية وحس ن ًا فعل املرشع حيث أخذ
ابلرأي القائل بوجوب نفقة أجر التطبيب ،لهنا من ابب املعاش ابملعروف ومنسجمة
مع صفة املود والرمحة اليت يه أساس الزواج.
 -2تسقط النفقة يف حاةل واحد حددها املرشع ويه حاةل نشوز الزوجة ،وهذا احلمك
متفق عليه بني فقهاء ،أما مصطلح النشوز فهو غري خاص ابلنساء بل يشمل الرجال
والنساء عىل حد سواء ،فكام ذكر القرأن نشوز الزوجة ذكر يف مقابل ذكل نشوز الزوج،
والقانون العرايق مل يتطرق اإىل نشوز الزوج ،حبمك أن النفقة جتب يف مقابل املطاوعة
واحلديث هنا عن النفقة و تبعاهتا ،مفن الطبيعي أن يتطرق القانون هنا اإىل احلالت اليت
تسقط فهيا النفقة .أما املرشع الكردس تاين فقد اس تخدم مصطلح النشوز بشأن لك من
الزوج والزوجة ،لتطبيق نظرية املساوا املطلقة بني الرجل واملرأ .
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 -3نفقة الزوجية تقدر حبسب حال الزوجني مع ًا ،وهذا التقدير تقدير أجهتادي وهو
قابل للتعديل والتغيري ،ومبا أن من احملال أن تدوم حال الإنسان عىل صفة واحد وإامنا
يتغري بتغري الوضاع الإقتصادية والسعار رخص ًا وغالء ،ذلكل جيوز زتايدهتا أو نقصها
بتبدل حاةل الزوحني وأسعار البدل.
 -4تعترب نفقة الزوجة دين ًا يف ذمة زوهجا من وقت جعزه أو امتناعه عن الإنفاق علهيا،
ول تسقط اإل بأحد المرين اإما الداء أو الإبراء ول تسقط ابلطالق أو بوفا أحد
الزوجني ،لن دين النفقة دين قوي كسائر ادليون ول تسقط مبيض الزمان.
 -5غياب الزوج أو فقده أو اختفاءه ل يؤثر عىل النفقة ،بل جيوز للزوجة أن تطلب
من احلاُك فرض نفقة لها عىل زوهجا الغائب اإذا اکن َل مال ظاهر ،أما اإذا مل يكن للغائب
مال ظاهر فيجوز للقايض أن يأذن لزوجته ابلإس تدانة ،أما املرشع الكوردس تاين فقد
ألغى الإس تدانة وحدد هجة واحد تقوم ابإقراض الزوجة ويه صندوق الرعاية الإجامتعية،
وأن ما يرصفه صندوق الرعاية ا إلجامتعية يكون دين ًا يف ذمة الزوج اإذا ظهر بعد الغياب
أو الفقد أو اخلروج من السجن.
 -5جيوز للقايض أثناء النظر يف دعوى النفقة أن يفرض نفقة مؤقتة للزوجة ،والصل يف
هذه املسأةل هو الإجهتاد ,و هو اجهتاد يف حمهل يصب يف مصلحة املرأ  ،لن كثرياً من
الزوجات فقريات احلال ،اإذن فهيي قضية اإنسانية وصيانة لكرامة املرأ وتطبيق ملبدا
العداةل.
اثني ًا /التوصيات:
 -1نقرتح عىل املرشع الكوردس تاين اإعاد صياغة الفقر الوىل من املاد الرابعة
والعرشون وإاستبدال لكمة (الإخالل ابلإلزتامات الزوجية) ابلنشوز كام اکن عليه القانون
العرايق ،لن النشوز يطلق فقط عىل احلالت اليت ل تلزتم فهيا الزوجة بواجباهتا الزوجية
دون مسوغ شعي ،أما الإخالل فهيي لكمة مطلقة مؤداها أن الزوجة اإذا مل تلزتم بواجباهتا
الزوجية ل حق لها يف النفقة سواء اکنت معذور يف ذكل أم ل .فلك نشوز اإخالل
وليس لك اإخالل نشوز.
 -2نقرتح عىل املرشع الكوردس تاين اإعاد صياغة املاد اخلامسة والعرشون املتعلقة
ابلتعريف النشوز ،وترك تعريف النشوز لصعوبة حرص حالته كام اکن عليه القانون يف
السابق.
 -3نقرتح عىل املرشع الكودس تاين اإعاد صياغة املاد التاسعة والعرشون والنص عىل
اإجراءات اليت ينبغي اختاذها أثناء رصف نفقة زوجة الغائب ملنع اللجوء اإىل الإحتيال،
وعىل النحو التايل:
" اإذا ترك الزوج زوجته بال نفقة واختفى أو تغيب أو فقد أو جسن ,حمك القايض لها
ابلنفقة من تأرخي الرتك ويقوم صندوق الرعاية الإجامتعية برصف النفقة املقدر لها بعد
اإقامة البينة عىل الزوجية وحتليف الزوجة بأن الزوج مل يرتك لها نفقة وأهنا ليست انزشاً
ول مطلقة انقضت عدهتا".

قامئة املصادر و املراجع
أولً /القرأن الكرمي:
اثني ًا /كتب التفسري:
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ابن كثري ،أبو الفداء اإسامعيل بن معر1420( .هـ 1999 -م) .تفسري القرأن العظمي .ط ،2دار
طيبة للنرش والتوزيع ،بدون ماكن النرش.
الطربي ،محمد بن جرير بن زيد .)2000( .جامع البيان يف تأويل القرأن .ط ،1مؤسسة الرساةل،
بدون ماكن النرش.

اثلث ًا /كتب احلديث:
ابن جحر ،أمحد بن عيل1379 ( .ﮪ) .فتح الباري شح حصيح البخاري .دار املعرفة ،بريوت.
الس ندي ،محمد بن عبد الهادي .حاش ية الس ندي عىل سنن ابن ماجه .دار اجليل ،بريوت.
الطرباين ،سلامين بن أمحد .)1994( .املعجم الكبري .ط ،2مكتبة ابن تميية ،القاهر .
مسمل ،مسمل بن احلجاج(.دون س نة النرش) .حصيح مسمل .دار اإحياء الرتاث العريب ،بريوت.

رابع ًا /كتب الفقه:
النصاري ،زكرتاي بن محمد بن زكرتاي(دون س نة النرش) .أس ىن املطالب يف شح روض الطالب .دار
الكتاب الإساليم ،بدون ماكن للنرش.
البابريت ،محمد بن محمد بن محمود( .دون س نة النرش) .العناية شح الهداية .دار الفكر ،بدون ماكن
النرش.
الهبويت ،منصور بن يونس( .دون س نة النرش) .كشاف القناع عن منت الإقناع .دار الكتب العلمية،
بدون ماكن للنرش.
ابن حزم ،أبو محمد عيل بن أمحد( .دون س نة النرش) .احملىل ابلاثر ،دار الفكر ،بريوت.
ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أمحد .)1975( .بداية اجملهتد و هناية املقتصد .ط ،4مطبعة مصطفى
البايب احلليب وأولده ،مرص.
اخلريش ،محمد بن عبد هللا( .دون س نة النرش) .شح خمترص خليل للخريش .دار الفكر للطباعة،
بريوت.
ادلسويق ،محمد بن أمحد( .دون س نة النرش) .حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري .دار الفكر،
بدون ماكن للنرش.
الشليب .ط،1
الزيلعي ،عامثن بن عيل1313( .هـ) .تبيني احلقائق شح كزن ادلقائق وحاش ية
ِ
املطبعة الكربى المريية ،القاهر .
الرسخيس ،محمد بن أمحد .)1993( .املبسوط .دار املعرفة ،بريوت.
الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن اإدريس .)1990( .الم .دار املعرفة ،بريوت.
الرشبيين ،مشس ادلين1415( .ه1994-م) .مغين احملتاج اإىل معرفة معاين ألفاظ املهناج .ط،1
دار الكتب العلمية ،بدون ماكن للنرش.
الشريازي ،أبو احساق اإبراهمي ( .دون س نة النرش) .املهذب يف فقة الإمام الشافعي .دار الكتب
العلمية ،بدون ماكن للنرش.
الصاوي ،أبو العباس أمحد( .دون س نة النرش) .بلغة الساكل لقرب املساكل املعروف حباش ية
الصاوي عىل الرشح الصغري .دار املعارف ،بدون ماكن للنرش.
العمراين ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري 1421( .هـ 2000 -م) .البيان يف مذهب الإمام الشافعي.
ط ،1دار املهناج ،جد .
العيين ،أبو محمد محمود بن أمحد .البناية شح الهداية .ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان.
ابن عابدين ،محمد أمني بن معر .)1992(.رد احملتار عىل ادلر اخملتار .ط ،2دار الفكر ،بريوت.
الغزايل ،أبو حامد محمد بن1417( .ﮪ) .الوس يط يف املذهب .ط ،1دار السالم  ،القاهر .
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ابن قدامة ،أبو محمد موفق ادلين( .دون س نة النرش) .املغين .مكتبة القاهر  ،بدون ماكن النرش.

الكردي ،أمحد احلجي .)2006( .الزواج .ط ،1دار اإقرأ ،سورية –دمشق.

ابن قدامة1414( ،هـ 1994 -م) .الاكيف يف فقه الإمام أمحد .ط ،1دار الكتب العلمية ،بدون
ماكن النرش.

كرمي ،فاروق عبدهللا .)2015( .الوس يط يف شح قانون الحوال الشخصية العرايق رمق ()188
لس نة ( 1959التعديالت اخلاصة ابإقلمي كردس تان) .ط ،2مطبعة تايداکر ،السلامينية.

الاكساين ،عالء ادلين أبو بكر .)1986( .بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .ط ،2دار الكتب
العلمية ،بدون ماكن للنرش.

كرمي ،فاروق عبدهللا .)2004( ،الوس يط يف شح قانون الحوال الشخصية العرايق .ط ،1جامعة
السلامينية ،لكية القانون.

ابن جنمي ،زين ادلين بن اإبراهمي بن محمد( .دون س نة النرش) .البحر الرائق شح كزن ادلقائق .ط،2
دار الكتاب الإساليم ،بدون ماكن النرش.

املش يخص ،عبدالعظمي .)2018( .فقه الحوال الشخصية للش يعة الامامية .ط ،1در أمل
اجلديد  ،ط ،1لبنان-بريوت.

ماكل ،ماكل بن أنس .)1994( .املدونة .ط ،1دار الكتب العلمية ،بدون ماكن للنرش.

سادس ًا /كتب اللغة:

املاوردي ،أبو احلسن عيل بن محمد( .دون س نة النرش) .كتاب احلاوى الكبري .دار الفكر ،بريوت.

ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عيل1414( .ه) .لسان العرب .ط ،3دار صادر ،بريوت.

محمود ،أبو املعايل برهان ادلين .)2004( .احمليط الربهاين يف الفقه النعامين فقه الإمام أيب حنيفة.
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.

اإبراهمي مصطفى وأخرون( .دون س نة النرش) .املعجم الوس يط .دار ادلعو  ،بدون ماكن للنرش.

املواق ،محمد بن يوسف1416( .ه1994-م) .التاج والإلكيل خملترص خليل .ط ،1دار الكتب
العلمية ،بدون ماكن للنرش.
امليداين ،عبد الغين بن طالب ..اللباب يف شح الكتاب .املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.

خامس ًا /الكتب الرشعية والقانونية:
الربيعي ،مجعة سعدون .)2011( .املرشد اإىل اإقامة ادلعاوي الرشعية وتطبيقاهتا العملية .ط،3
املكتبة القانونية ،بغداد.
الربيعي ،مجعة سعدون .)2011( .املرشد اإىل أحاكم النفقة .ط ،2شكة العاتك لصناعة الكتاب،
القاهر  ،مرص.
الزحييل ،وهبة بن مصطفى( .دون س نة النرش) .الفقه الإساليم وأدلته .ط ،4دار الفكر ،سورية
 دمشق.سابق ،س يد .)1977( .فقه الس نة .ط ،3دارالكتاب العريب ،بريوت.

سابع ًا /الرسائل والبحوث:
البامرين ،اسامعيل أاببكر .)2020( .رؤية شعية قانونية حول تعديالت برملان اإقلمي كوردس تان
يف النفقة الزوجية .جمةل الفنون والدب وعلوم الانسانيات والاجامتع ،تصدر عن
لكية الإمارات للعلوم الرتبوية ،العدد.54
رش يد ،حمسن جالل .)2010( .تعديالت لقانون الحوال الشخصية العرايق يف اإقلمي كردس تان
دراسة مقارنة ( بني الفقه والقانون) .رساةل ماجس تري قدمت اىل لكية الرشيعة،
اجلامعة الإسالمية ،بغداد.

اثمن ًا /ادلساتري و القوانني:
ادلس تور العرايق لس نة .2005
قانون الحوال الشخصية العرايق رمق ( )188لس نة .1959
قانون رمق ( )15لس نة  2008قانون تعديل التطبيق قانون الاحوال الشخصية رمق ( )188لس نة
 1959املعدل يف اقلمي كوردس تان –العراق.

سامر  ،محمد .)2008( .أحاكم وأاثر الزوجية .ط ،1دار الثقافة ،عامن.
الصابوين ،عبدالرمحن .)1998( .شح قانون الحوال الشخصية السوري .ط ،8منشورات
جامعة دمشق ،بدون ماكن للنرش.
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