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 اإلهداء 
 إلــى مً مىحاوي سىين العمز ولم ييتظزا مني مقابٍل ...أمي وأبي 

لبسمت والحياة الحب وا ومىحتنيفي ظالمي شمعت  أشعلتإلـــى مً 

 ...سوجتي 

 إلـــى مً ساهدووي في كل مزاحل حياتي ...أخىتي 
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 شكر وامتنان
ِحيِم ْحسِن الرَّ  ِبْدِم ّللّاِ الرَّ

 ا  َربِّ َأْوِزْعِشي َأْن َأْشُكَر ِنْعَسَتَك الَِّتي َأْنَعْسَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَجيَّ َوَأْن َأْعَسَل َصاِلح 
اِلِحيَن   (.ٜٔ) –اآلية  -الشسل سهرة  َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِشي ِبَرْحَسِتَك ِفي ِعَباِدَك الرَّ

بين يوالرالة والدالم على سيجنا دمحم وعلى آلِو الظ العالسين، الحسُج هلل ربّ 
 وفزلِو.من هللا  ن  بَسش الظاىرين،

ل ككافخ االمتشاف كالتقجيخ أكُد أف أتقجـ بالذكخ الجدي الخسالة،كبعج إكساؿ كتابة    
 السداعج اإلسبلمي الفقواستاذ  حديغ(مطفخ  )شحػ الجكتػْر ألستاذؼ السذخفيغ كبًل مغ 

السداعج، لتفزميسا باإلشخاؼ عمى ىحه  الخاص( استاذ القانػف متعب فجة )صفاء كالجكتػر
    بيحه الرػرة. الخسالة كلتػجيياتيسا الدجيجة التي أخخجت الخسالة

تقجـ بذكخؼ كامتشاني إلى كل مغ عمسشي كدرسشي في مخاحل حياتي الجراسية سا اك  
كسا أقجـ شكخؼ كأمتشاني عمى كجو الخرػص  اآلف،إذ بفزميع كصمت لسا أنا عميو  كميا؛

في  لساجدتيخالحيغ قجمػا لي كل الجعع لمحرػؿ عمى شيادة ا إلى األساتحة االفاضل
 القانػف.
بالذكخ الجديل إلى إدارة مكتبة كمية القانػف جامعة  بالجسيل مشي أتقجـ اً عخفان  
 السصيخة العمػية خكضةكجامعة بابل كمكتبات ال الشيخيغ،جامعة ك  بغجاد،كجامعة  القادسية،

مغ مداعجة كعػف في تيديخ الحرػؿ عمى مرادر  أبجكهالسقجسة لسا  كالحديشية كالعباسية
 السحدشيغ.فجداىع هللا عشي خيخ جداء الخسالة 
 تفزميعل االفاضل، رئيذ كاعزاء لجشة السشاقذة االساتحة،سا ال يفػتشي أف أشكخ ك

 كابجاء اآلراء العمسية الؿيسة ألجل تقػيسيا. قخاءتياكتحسل عشاء  الخسالة،بقبػؿ مشاقذة ىحه 
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 السلخص

 نػاة  ىي التي لؤلسخة شامخ بشاء يتزسغ ألنو ؛ العقػد أقجس مغ ىػ الدكاج عقج أف في شظ ال  
 أحج كفاة حتى الجيسػمة أك البقاء يعشي ال ىحا إف إال ، األبجية سساتو مغ العقج ىحا كاف كلسا ، السجتسع
 بخمع أـ الدكاج مغ يقع بصبلؽ سػاء بقائو، مغ يحج ما األمػر مغ تعتخيو قج العقج ىحا ألف ؛الدكجيغ

 .الدكجيغ أحج شمب عمى بشاء القاضي يػقعيا بفخقة أـ كبلىسا الدكجاف عميو يتفق
 ىحه أىع مغ إف إال عجيجة كانت كإف فأسبابو الدكاج عقجانحبلؿ  ىػ البحث بسػضػع يترل كما 
 تجاهأك مغ أحج الدكجيغ  اآلخخ، مغ الدكجيغ أحج يريب لمعشف الحؼ ىػ انحبلؿ عقج الدكاج األسباب
 صسيع في قجح ىػ بل بعصاء، الدكجية بالحياة االستسخار معو يتعحر قج بقائو مع العشف ىحا ألف األبشاء؛

انحبلؿ  كاف كلسا ،مختكب العشف تجاه الستزخر السيسا اآلخخ تجاه البغزاء مذاعخ يػلج العبلقة ىحه
 إف إال عجمو مغ جػازه يخز ؼيسا السدمسيغ الفقياء بيغ خبلؼ محل ىػ عقج الدكاج لمعشف األسخؼ 

  الجية بياف في اختمفت كاف اليو المجػء جػاز يخػ  مشيا، العخبية السيسا الػضعية، التذخيعات مػقف
 فقط الدكجة عمى يقرخىا مغ كبيغ معا كالدكجة لمدكج يعصييا مغ بيغ التفخيق شمب الحق في صاحبة
 الصبلؽ.  ثع كمغ ،العرسة بيجه الدكج أف اعتبار عمى
 مغ راحبياي كما الدكجية العبلقة ضسػر إلى األسخؼ  العشف يؤدؼ قج ، ذلظ إلى باإلضافة  

 يأتي كقج ، انياءىا ثع كمغ األسخة كياف استقخار زعدعة إلى يؤدؼ مسا اآلخخ، عمى الدكجيغ أحج  اعتجاء
     .أقاربو كحتى اآلخخ الدكج أبشاء تجاه مشيسا أك ، العكذ أك ، الدكجة تجاه الدكج مغ العشف ىحا
كمغ ثع تأثيخ ذلظ ،  اة الدكجيةالسعشف مسا يعشي تعقيج الحي ، العشف األسخؼ يزخ بالدكج إف  

 فقج يجفع ىحا العشف أحج الدكجيغ إلى التفكيخ في المجػء إلى القزاء ثع، عمى مريخ الحياة الدكجية
األمخ الحؼ يثيخ التداؤؿ حػؿ إمكانية حجكث مثل ىحا  ،لمعشف األسخؼ  انحبلؿ عقج الدكاج نتيجة  شمب

 . التفخيق لمعشف األسخؼ 
يتشاكؿ  عمى فرميغ،، (( عقج الدكاج أنحبلؿ في)) العشف األسخؼ كأثخه لجراسة لحا فقج استقامت ا  

ؼيسا العشف األسخؼ،  مفيػـمبحثيغ، السبحث األكؿ كاف لبياف في العشف األسخؼ  ماـيةالفرل األكؿ 
، أما الفرل الثاني فيتزسغ االحكاـ القانػنية لمعشف كاف السبحث الثاني لبياف نصاؽ العشف األسخؼ 

األسخؼ  العشفيتزسغ السػازنة بيغ ، السبحث األكؿ في مبحثيغ سخؼ السػجب ألنحبلؿ عقج الدكاج األ
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انحبلؿ عقج الدكاج إلى تكييف كدعػػ ؼيسا كاف السبحث الثاني ، كالحقػؽ الذخعية ألشخاص األسخة
 بجافع العشف األسخؼ . 

ة مغ الشتائج التي تػصمشا إلييا بجسمأنحبلؿ عقج الدكاج  فيالعشف األسخؼ كأثخه  دراسةكانتيت   
 الشرػص ، فشبلحع مػحج قانػف  في األسخؼ  العشف ضاىخة يشطع لع العخاقي السذخع أفمغ أىسيا 

 رعاية كقانػف  ، الذخرية االحػاؿ كقانػف  ، العقػبات قانػف  في مشتذخة الطاىخة بيحه الستعمقة القانػنية
 الشافحة التذخيعات كسا اف،  العخاؽ كػردستاف اقميع في األسخؼ  العشف مشاىزة قانػف  كجػد مع األحجاث

كبالتالي  كالصفػلة، االسخة مشيا تعاني التي االسخؼ  العشف حاالت كعالجت نطست قج السذار إلييا أعبله
نخه ال ضخكرة لتذخيع قانػف لسشاىزة العشف األسخؼ أك لتعجيل نرػص قانػف األحػاؿ الذخرية 

 الحؼ األسخؼ  العشف كسا اف، في التذخيعات كانت كاؼية في ىحا الرجدالعخاقي كػف الشرػص الػاردة 
 في الدكجية الحياة استسخار يدتحيل بحيث الجدامة درجة مغ يكػف عمى   يجب افالتفخيق  شمب يبخر
 معيار ىػ ذلظ في كالسعيار ،بو مغ خبلؿ الشرػص التي نطست السدألة االستجالؿ ما يسكغكىحا  كجػده

 تجخل السدألة كىحه كاالجتساعي الثقافي كمدتػاىسا الدكجيغ بيشة باختبلؼ يختمف ،مػضػعي ال شخري
 ففي األسخؼ  العشف صػر كل عمى يشصبق ال ذلظ اف اال السػضػع لقاضي التقجيخية الدمصة نصاؽ في
 لمدكجيغ شمب يبيح جديع عشف اماـ نكػف  اإلنفاؽ عجـ تحقق بسجخد اليجخ أك اإلنفاؽ لعجـ التفخيق حالة

   . قانػناً  السحجدة السجة اليجخ استسخار بسجخد العشف جدامة تتحقق كحلظ التفخيق
السذخع العخاقي  ، نػصيمغ أىسيا السقتخحات عمى السذخع العخاقي كقج اقتخحت الخسالة بعس       

بعجـ االستجابة إلى ما تصالب بو بعس مشطسات السجتسع السجني مغ تذخيع قانػف لمعشف األسخؼ 
دخ مغ القػانيغ الغخبية التي ال تشدجع مع الشطاـ العاـ العخاقي كػنو يتجاخل مع مبجأ كالية األب أك مدتش

 . كصاية عمى األسخة أك ؾيسػمة الدكج عمى زكجة
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  الجراسة مهضهع :أوال  
 الرمة فجعل تحؿيقو عمى اإلسبلـ حخص الحؼ السيع اليجؼ ىػ الدكجيغ بيغ الحياة استقخار إف
 ذلظ كمع، كاالستسخار لمتأبيج عقجا جالدكا عقج فجعل كالعبلقات الربلت أكثق مغ الدكجيغ بيغ كالعبلقة

 الحياة استسخار تسشع درجة إلى بحيث ترل الدكجيغ بيغ السعػقات بعس الدكجية الحياة يعتخؼ  فقج
كىػ أحج مطاىخ تخاكع  األسخؼ  التفكظ يحجث قج ثع كمغ حقػقيا عمى سمباً  يؤثخ مسا بيشيع السذتخكة

ر الحياة كتعقيجىا بل سبق ذلظ كلػ لع يكغ معخكفًا بيحا الفخكؽ فيػ ليذ نتاجًا لمحطة كلع يشذأ مع تصػ 
 أحج مغ اعتجاء مغ ذلظ يراحب كما الدكجية العبلقة ضعف إلى األسخؼ  العشف يؤدؼ كسا ، األسع

 ىحا العشف يكػف كمغ ثع إنياءىا كقج  األسخة كياف استقخار زعدعة إلى يؤدؼ مسا اآلخخ عمى الدكجيغ
 أبشاء الدكج اآلخخ .  تجاهأك العكذ ، أك مشيا  الدكجة ، تجاهمغ الدكج  مػجو
 تأثيخه ثع كمغ ، الدكجية الحياة تعقيج يعشي مسا ، عميو السعتجػ بالدكج يزخ األمخ ىحا أف كسا     

 ثع القزاء إلى المجػء في التفكيخ إلى الدكجيغ أحج العشف ىحا يجفع كقج الدكجية الحياة مريخ عمى
 مثل حجكث إمكانية مجػ حػؿ التداؤؿ يثيخ الحؼ األمخ ، األسخؼ  العشف جةنتي انحبلؿ عقج الدكاج شمب
 . .األسخؼ  العشف في االنحبلؿ ىحا

 ثانيا : أسباب الجراسة 
 األسخؼ  بجافع العشف عقج الدكاج بانحبلؿ الخاصة القانػنية اإلشارات قمة-ٔ
 .األسخؼ  العشف ضاىخة بسعالجة خاص عخاقي قانػف  كجػد عجـ-ٕ

      ىسية الجراسةأ :ثالثا  
 كيشعكذ ، األسخة كىي لمسجتسع األساسية بالشػاة  ارتباشيا خبلؿ مغ الجراسة ىحه أىسية تتسثل     

 كششية استخاتيجية تصػيخ عمى العسل مغ بج ال كعميو، كاستقخاره السجتسع تساسظ في الشػاة  ىحه تساسظ
 .  األسخؼ  العشف تيجةمغ التفكظ ن األسخة بحساية السخترة الجيات تعتسجىا فاعمة
كمػقف  اإلسبلمي الفقو رأؼ عمى الػقػؼ في العمسية الشاحية مغ ايزاً  الجراسة ىحه أىسية كتأتي     

 الحؿيؿية األسباب عمى كحلظ لمػقػؼ ،مغ العشف األسخؼ كأثخه في انحبلؿ عقج الدكاج ،القػانيغ الػضعية
 األحػاؿ كتذخيعات اإلسبلمية السحاىب اختبلؼ ضل في ،العشف السػجب النحبلؿ عقج الدكاج كمعخفة لو،

 في األىع الذاغل أصبح إذ التصبيقي، الجانب في أىسيتو تدايج ضػء في كذلظ معالجتو، في الذخرية
 . الذخعية كالسحاكع الذخرية األحػاؿ محاكع
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دية السا كأنػاعواألسخؼ بالعشف تعخيف  كىي إال ججاً  ميسة قزية في الجراسة أىسية كتكسغ   
 األشخاصمغ اخبلؿ استعخاض األسخؼ  العشف نصاؽ بيشت كسا، برػرىسا الجدجية كالشفدية كالسعشػية

خبلؿ  الحؼ يطيخ مغ كالعشف السػجب ألنحبلؿ عقج الدكاجاألسخة،  الحيغ يرجر مشيع العشف داخل
 القانػنية باألحكاـ فبالتعخي كأيزا تكسغ اىسية ىحه الجراسة ،جدامتو كتأثيخه في استسخار الحياة الدكجية

كالحقػؽ في السػازنة بيغ العشف األسخؼ مغ خبلؿ الخػض السػجب ألنحبلؿ عقج الدكاج  األسخؼ  لمعشف
 العشف بجافعانحبلؿ عقج الدكاج  كدعػػ  تكييفك ، مثل حق التأديب كالشفقة، الذخعية ألشخاص األسخة

 الجعػػ ، كالسحكسة السخترة بخفع  غتػضيح العشف السػجب لمصبلؽ كالتفخيق كالخممغ خبلؿ األسخؼ 
 كسمصة القاضي فييا. كاشخافيا 

  الجراسة : أىجافرابعا  

 انحبلؿ عقج الدكاج.  عمىكضع نطاـ قانػني مػحج يعالج مػضػع العشف األسخؼ كتأثيخه  -ٔ

 حيث ، الدكجية العبلقة ضسغ العشف لقزية معالجتيا خبلؿ مغ اإلسبلمية الذخيعة مخكنة إضيار -ٕ   
 ..العبلج كسائل األرشاد في سباقة ككانت الدكجية الحياة في يحجث ما كل عترا 
 الجراسة إشكالية :خامدا   

ات ، كالتػػػي يسكػػػغ ايجازىػػػا أف البحػػػث القػػػانػني ليػػػحه السذػػػكمة االجتساعيػػػة يثيػػػخ بعػػػس االشػػػكالي
 :باآلتي

لدشة  ٛٛٔرقع في قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي  العشف لسرصمح كاضحة إشارة عجـ كجػد -ٔ
 معالجة تزسغ العخاقي العقػبات قانػف  أحكاـ أف نجج في حيغ "الزخر" إلى عبارة بيشسا أشار ٜٔ٘ٔ
 تفكظ مدألة أنيا عمى السدألة ىحه مع تعامل األحجاث رعاية قانػف  بل حتى السعتجؼ كمحاسبة العشف
 .أسخؼ 

كال سيسا الستعمقة بالصبلؽ خاقي الشافح مجػ كفاية القػاعج القانػنية في قانػف األحػاؿ الذخرية الع-ٕ
 في الػقت الحاضخ. كالتفخيق كالخمع في تشطيع صػر العشف األسخؼ 

 . العشف األسخؼ  بجافع مجػ إمكانية انحبلؿ عقج الدكاج-ٖ
 مشيا  عجة أسئمة بحثية  أعبلهاألشكالية الجراسة مغ  كسا تشذأ 

 ؟أنػاعو  كماما مفيػـ العشف األسخؼ  -ٔ
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كاقع بدبب الدكاج كمغ ثع  ضخراً  السعشػيةأك  الساديةتعتبخ صػر العشف األسخؼ  ىل يسكغ أف -ٕ
 ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية الشافح العخاقي؟ أـ يجخل األمخ في مفيػـ كاليةٓٗيكػف مذسػؿ بالسادة )

 ؟أك ؾيسػمة الدكج األسخةأك كصاية األـ عمى  األب
 عقج ألنحبلؿ كأسبابمغ صػر العشف األسخؼ  ما مػقف الذخيعة اإلسبلمية كالفقو اإلسبلمي -ٖ
 ال؟ أـ، ىل يقبميا كميا الدكاج
  ؟الدكج عقج انحبلؿالعشف األسخؼ بيغ األصػؿ كالفخكع مؤثخ عمى  إفىل  -ٗ
يػاكب  جعقج الدكاىل نحتاج إلى تذخيع قانػف لمعشف األسخؼ يتعمق بتشطيع حاالت انحبلؿ  -٘

لػاردة في قانػف األحػاؿ الذخرية كالقػانيغ األخخػ كانت الطخكؼ كالتغيخات االجتساعية أـ الشرػص ا
 . كاؼية في ىحا الرجد؟

 مشيجية البحث :سادسا  
لدشة  ٛٛٔرقع الشافح بيغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي  اً مقارن اً تحميمي اً مشيج الجراسة مشيج إف

 ك ٕٔٔٓلدشة  ٛؽ رقع كقانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخا تعجيبلتوك  ٜٜ٘ٔ
 كالسالكية،)اإلمامية  اإلسبلميةبآراء السحاىب  العشايةمع  السرخؼ كتعجيبلتو ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘رقع  القانػف 

 مع اإلشارة إلى بعس أحكاـ القزاء في ىحا الجانب.  برػرة دؾيقةفي تصبيقاتيا كمعالجتيا  كالحشؽية(
 الجراسة : خظةسابعا  

   والسقترحات االستشتاجاتبأىم الخاتسة  ثم وفرلينعلى مقجمة اشتسلت الجراسة 
 مفيـػ األول السبحث يتزسغ مبحثيغ عمى   كقدسشاه األسخؼ  العشف ماـية األول الفرل يتشاكؿ

أما السصمب  مصمبيغ يختز السصمب األكؿ في تعخيف العشف األسخؼ، كقدسشاه عمى   األسخؼ  العشف
 كقدسشاه عمى مصمبيغ األسخؼ  العشف نصاؽ الثاني السبحث اكؿكيتش ، الثاني فيتشاكؿ انػاع العشف األسخؼ 

 الفرل ، أما فيكيتشاكؿ السصمب الثاني الشصاؽ السػضػعي الشصاؽ الذخري   السصمب األكؿ يتزسغ
 مبحثيغ عمى   قدسشاه االحكاـ القانػنية لمعشف األسخؼ السػجب ألنحبلؿ عقج الدكاج ك فشتشاكؿ الثاني
عمى   كقدسشاه األسخة ألشخاص الذخعية كالحقػؽ  العشف األسخؼ  بيغ سػازنةال األول السبحث يتزسغ

السصمب الثاني  كيتزسغ ، كحق التأديب االسخؼ  العشف بيغ السػازنة مصمبيغ يتشاكؿ السصمب األكؿ
 كدعػػ  تكييففيتشاكؿ السبحث الثاني ، أما االقترادية الحقػؽ  كبعس االسخؼ  العشف بيغ السػازنة
 الدكاج عقج انحبلؿ تكييفيتزسغ السصمب األكؿ افع العشف األسخؼ كقدسشاه عمى  مصمبيغ بج عقج انحبلؿ
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 االسخؼ  العشف بجافع الدكاج عقج انحبلؿ دعػػ أما السصمب الثاني ؼيختز في ، العشف األسخؼ  بفعل
مغ  كجسمةالتي تػصل إلييا الباحث مغ خبلؿ الجراسة  االستشتاجاتتتزسغ  التيكتمييا الخاتسة 

 . ثع السرادر سقتخحاتال
 



  

 

 
 

انعنف األسري  ماهية
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 تسييج وتقديم
 لحلظ كتساسكو كإصبلحو تصػره في السحػرية كالبشية مجتسع كل في األساسية الخمية األسخة تعتبخ

 تيجيًجا يذكل األسخة داخل العشف مغ العكذ حجكث كأف السجتسع استقخار عميو يتختب األسخة استقخار فإف
 اقخت كعميو ؛ ؼيو بشية كأىع السجتسع أساس األسخة ألف ؛ عاـ بذكل كالسجتسع األسخة داخل لؤلفخاد كبيًخا

 كانتياؾ اىانة مغ ؼيو لسا عشج اعتجاء أحج الدكجيغ عمى اآلخخ القزائي التفخيق شمب حق التذخيعات
أسباب  لو ففالعشكليحا  ،عمى حج سػاء كاألكالدعمى حياة الدكجيغ  سمبي كتأثيخ السعشف الدكج لحقػؽ 
 القػانيغ مػاقف فييا تختمف مختمفة أنػاًعا األسخؼ  العشف يأخح كساتختمف مغ شخز إلى أخخ،  متعجدة

 باإلضافة ، األسخة بيت داخل األنػاع ىحه أحج حجكث عشج عجمو مغ التفخيق حق إعصاء بيغ الػضعية
 يتحجد الحؼ نصاقو لمعشف فأ كسا ،غيخىا دكف  العشف أنػاع بعس عغ كذف قج اإلسبلمي الفقو أف إلى

لكي  القانػف كالفقو اإلسبلمي أكجب التي الذخكط العشف ىحا أف يدتػفي بعج عقج الدكاج انحبلؿ بسػجبو
 .  ألنحبلؿ الدكاجسببًا يكػف  يرمح اف
 العشف مفيػـ السبحث األوللحلظ قدسشاه إلى مبحثيغ تتشاكؿ في  الفرل؛في ىحا  سشجرسوما  كىحا
  .األسخؼ العشف  نصاؽالسبحث الثاني  اكؿ فيكنتش ، األسخؼ 

 األولالسبحث 
  األسري العشف  مفيهم

كيذسل ذلظ االعتجاء الجدجؼ كالشفدي  ، القدخية كالسديئة نسط مغ الدمػكيات األسخؼ  العشفيعج 
 احجثً  أك فخدياً  حجًثا ليذ األسخؼ  فالعشف لحا ،الحؼ يسارسو أحج أفخاد األسخة تجاه األخخ كاالقترادؼ 

 مختمفة أسباب ىشاؾ تكػف  أف يجب العشف ىحا كخمف ،الستعجدة التكتيكات مغ نسط ىػ بل ، معدكالً 
 العشف ضاىخة كانت كلسا  (ٔ) أخخػ  أسباب أك ،ثقاؼية أك، اقترادية أك ،اجتساعية تكػف  قج كمتعجدة
 قانػني مػقف مغ بج فبل ، اإلنداف كحقػؽ  اإلليية الذخيعة لسبادغ كمخالفة سمبية ضاىخة األسخؼ 
 .العشف ىحا مغ كقزائي

                                                           

مػالؼ حاج مخاد ، العشف األسخؼ كأثخه عمى األسخة كالسجتسع في الجدائخ، أشخكحة دكتػراه مقجمة إلى كمية العمـػ ( ٔ)
 .۹۸ص  ،۷۱۰۲ الجدائخ،االجتساعية بجامعة كاىخاف،
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 ىحاسشخرز  لحا بحث؛ كل في كاألساس البلزمة العشاصخ مغ يعج بجقة السفاـيع تحجيج أف كبسا
أنػاع العشف  الثاني السصمب في كنبيغ ،السصمب األكؿ في كأسبابو األسخؼ  العشف لتعخيف السبحث
 .األسخؼ 

 األولالسظلب 
 وأسبابو  األسري تعريف العشف 

ككحلظ السعشى  لمعشفكضع تعخيف لمعشف األسخؼ يتصمب البحث في السعشى المغػؼ  إف
األسخؼ، كيكػف  العشف معشىلبياف االصصبلحي الحؼ يتع مغ خبللو تدميط الزػء عمى بعس التعخيفات 

 . العشف األسخؼ  نذأة، أما الفخع الثاني فديكػف لبياف  األكؿ الفخعبياف ذلظ مغ خبلؿ 
 األولالفرع 

 عشى العشف األسري م 
نتشاكؿ في الفقخة األكلى التعخيف المغػؼ،  ،ثبلث فقخاتاألسخؼ مغ  العشف معشىيتكػف الفخع األكؿ 

  العشف تعخيف كالفقخة الثالثة لبياف، االصصبلح في األسخؼ  تعخيف العشف فشػضح فيياأما الفقخة الثانية 
 . األسخؼ في الفقو اإلسبلمي

  لغةفي الالعشف  أوال: تعريف
 كعشفباألمخ كقمة الخفق بو، كىػ ضج الخفق،  الخخؽ  كردت لفطة العشف في السعجع المغػؼ بسعشى 

عشفو فؤلف  ، يقاؿ(ٔ)بعشف أخحااألمخ  كأعشفًا في أمخه بو كعميو يعشف عشفًا، فيػ عشيف، إذا لع يكغ رؼيقُ 
العشف ضج الخفق، كالعشيف مغ ك ، (ٕ)أؼ آلمة بعشف كشجة، كعتب عميو، كالتعشيف بسعشى التعبيخ بالمػـ

كعشف بو كعميو يعشف ، (ٖ)األرفق لو بخكػب الخيل، كالذجيج مغ القػؿ كالديخ كاعتشف األمخ أخحه بعشف 
 . (ٗ)عشفًا كعشافة، لع يخفق بو فيػ عشيف كعشف فبلنًا ألمو بعشف كشج عميو

 

                                                           

 . ۱۰۱۷، ص ۰۸۲۸، ٔ، دار السعارؼ، القاىخة، طٗابغ مشطػر، لداف العخب، ج ( ٔ)
 . ٕٜٓ( السرجر نفدو ، صٕ)
 .۰۹۱۸، ص ۷۱۱۲بيخكت،  -، لبشاف ٔ( الفيخكز أبادؼ، القامػس السحيط، دار التخاث، طٖ)
 .ٖٛٙ، صٜ٘ٚٔبيخكت،  -، لبشاف ٔ( بصخس البدتاني، محيط السحيط ، مكتبة لبشاف ، طٗ)
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 اصظالحا  العشف األسري  : تعريفا  ثاني
 ألحج السعشػؼ  السادؼ أك الزخر أك األذػ إلحاؽ بو يقرج علف أؼ)بأنو  ؼ يعخؼ العشف األسخ 

 داخل يحجث عشف كل ىػ أكأك ىػ ) ،(ٔ) (األسخة نفذ في آخخ شخز عغ مػجياً  كيكػف  ، األسخة أفخاد
 . ( ٕ)السعتجػ  عميو( عمى كاليتو أك عبلقتو أك بدمصتو أفخادىا أحج قبل مغ األسخة

" الدمػؾ العشيف الحؼ يختكبو أحج أفخاد بأنو العشف األسخؼ عخؼ  قج العخاقي الفقو فيشاؾ رأؼ في
 . (ٖ)أك كمييسا بالفخد اآلخخ مغ نفذ األسخة" معشػياً أك  مادياً  ضخراً شأنو أف يمحق  الحؼاألسخة 

عمى أحج أفخاد  الزغط أك القدػة استخجاـ " بأنوكىشاؾ رأؼ في الفقو السرخؼ قج عخؼ العشف 
كأيزا  ،(ٗ) التأثيخ عمى شخز كقيخه" كالقانػف بيجؼ ع كغيخ مصابق لمذخعاستخجاما غيخ مذخك  األسخة

 . (٘)"السداس بدبلمة الجدع كلػ لع يكغ جديسا ، بل كاف في صػرة تعج كإيحاء"  بأنوعخفو ىشاؾ مغ 
معشى العشف ىحه التعاريف كانت غيخ مػفقة في تحجيج  أفكمغ خبلؿ ما سبق يخػ الباحث 

ؼيسا إذا كاف تبيغ الجانب اإليجابي لمعشف كلع  العاـبسفيػمو العشف األسخؼ  خفتع؛ كػنيا األسخؼ بجقة
 . العشف لغخض التأديب كاستخجاـبعحر شخعي أك قانػني 

العخاقي مع ضاىخة العشف األسخؼ  السّذخعالعشف األسخؼ في القانػف العخاقي فمع يتعامل  عغأما  
لستعمقة بيحه الطاىخة مشتذخة في عجة نرػص قانػنية لحلظ نجج الشرػص القانػنية ا، مػحجفي قانػف 

 . (ٙ)العخاقيداخل الشطاـ التذخيعي 
                                                           

 ،ٕ٘ٓٓض، الخيا ،ٔط ، الخيخية خالج السمظ مؤسدة الحياة، مخاحل خبلؿ األسخؼ  العشف،الجبخيغ عمى جبخيغ. د(. ٔ)
 .۰۲ ص
 .ٗٔ ص ،ٕ٘ٔٓ الجكحة، ،ٔط القصخية، الكتب دار األسخؼ، السجاؿ في السخأة  عشف: فخقػتي حشاف د. (ٕ)
يع، د. مدعػد حسيج إسساعيل، شخ ٕ) ح قانػف مشاىزة العشف األسخؼ، دراسة قانػنية تحميمية، (. د. كاكاف إسساعيل إبخـا

 . ٓٗ، صٕٛٔٓ، ٔالشاشخ، مشذػرات زيغ الحقػؾية، بيخكت، لبشاف، ط
كمية الحقػؽ جامعة القاىخة،  –( . د. مأمػف سبلمة، بحث بعشػاف أجخاـ العشف، مشذػر بسجمة القانػف كاالقتراد ٗ)

 .ٕٔٚ، ص ،ٜٗٚٔ، ٗٗ، العجد ٕمجمج
، بجكف ٔالقاىخة، ط -محسػػد نػجيػب حػدػشي " شخح قانػف العقػبات، القدع الخػاص، دار الشيزة العخبيػة، مرخ (. د. ٘)

 . ٜٜ٘سشة ، ص
كمع ذلظ في اآلكنة األخيخة ىشاؾ بالفعل مذخكعاف لمعشف األسخؼ السذخكع األكؿ قجمتو رئاسة الجسيػرية إلى مجمذ (. ٙ)

تحت عشػاف قانػف )مشاىزة العشف األسخؼ( كالثاني مقجـ مغ مجمذ الػزراء  (ٜٕٔٓمجمذ الشػاب في سبتسبخ مغ العاـ )
   = ( تحت عشػاف )الحساية مغ العشف األسخؼ(، حيث تع تعخيف العشف األسخؼ في السادة األكلىٕٕٓٓ) لدشةالعخاقي 
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( الشافح فمع يدتخجـ ٜٜ٘ٔ( لدشة )ٛٛٔفعمى صعيج قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي رقع )       
مخف كىػ فعل "أضخ " "مغ  عاماً  مرصمحاً  استعسلبل  نرػصو،السذخع العخاقي مرصمح العشف في 

  يزخ إضخارا متجيا نحػ نتيجة الفعل كليذ الػسيمة السدتعسمة كالسترمة بو. باب
تػافخ أحج عشج  ( مغ القانػف " لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيقٔ/الفقخة /ٓٗ)نرت السادة  إذ 

إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو استسخار الحياة  -ٔاالتية األسباب 
إف الدكج قج يؤذؼ الدكج اآلخخ  إذدكجية"، كقج نجح السذخع العخاقي في استخجاـ مرصمح "الزخر" ، ال

إف مرصمح "الزخر " أكثخ  إذ، كقج يكػف نفديًا بالدب كالذتع ، يًا بالقػة كالعشف كالزخب كاألذػماد
يتعجػ إف مرصمح العشف يقع في نصاؽ ضيق كمحجكد ال  إذ، شسػال كمخكنة مغ مرصمح العشف

استخجاـ القػة الجدجية كالشفدية ضج الدكج اآلخخ في حيغ أف الدكج قج يؤذؼ اآلخخ بتعاشي السدكخات 
أك السخجرات أك القسار كال يدتخجـ أؼ قػة أك إجبار أك العشف ، ككحلظ أعساؿ التذييخ كالدب التي ال 

 .  (ٔ)تتصمب العشف 
( فمع يدتعسل ىػ ٜ٘ٛٔ( لدشة )ٓٓٔلقانػف )( كالسعجؿ بأٜٕٜ( لدشة )ٕ٘أّما في قانػف رقع )

أيزا مرصمح "العشف" كػف العشف مغ السفخدات الججيجة التي ضيخت في عرخنا الحاضخ كسا بيشا 
سابقًا، فقج ذكخ السذخع السرخؼ مرصمح "الزخر" ، إذ أعصى القانػف السرخؼ لمدكجة الحق بصمب 

  .(ٕ)كل مصمق تارؾ ىحا األمخ إلى الفقو كالقزاءالتفخيق عشج أضخار الدكج بيا، كأشار إلى الزخر بذ

                                                                                                                                                                                     

عل أك التيجيج بأؼ مشيسا مغ مذخكع القانػف السقجـ مغ رئاسة الجسيػرية أف العشف األسخؼ ىػ "كل فعل أك امتشاع عغ ف
أما مذخكع القانػف الحؼ قجمو مجمذ الػزراء فقج عّخؼ العشف  ،."يختكب داخل األسخة يتختب عميو ضخر مادؼ أك معشػؼ 

األسخؼ بتعخيف مختمف عغ تعخيف السذخكع الحؼ أرسمتو رئاسة الجسيػرية إذا عخفت السادة األكلى مشو العشف األسخؼ 
ئع الػاقعة عمى األشخاص إذا ارتكبيا أحج أفخاد األسخة اتجاه اآلخخ كيكػف اإلكخاه عمى التدػؿ في ىػ" كل جخيسة مغ الجخا

 حكع ىحه الجخيسة". 
، ٕٔٔٓ(. سبلـ إسساعيل زيجاف، العشف األسخؼ كدبب مغ اسباب التفخيق، مجمة القانػف كالقزاء، العجد الدابع، ٔ)

 . ٜٓٔص
( كالتي نرت عمى ))إذا ٜ٘ٛٔ(، لدشة )ٓٓٔ(، السعجؿ بالقانػف رقع )ٜٕٜٔدشة )( لٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙ(. السادة )ٕ)

دعت الدكجة إضخار الدكج بيا بسا ال يدتصاع معو دكاـ العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح 
لصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا ثبت الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيشيا فػإذا رفس ا

 ((. 1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔالزخر بعث القاضي حكسيغ كقزػي عمػى الػػجػو السبيغ بالسػاد 
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)قانػف  عشػافتحت  األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ فقج تع تذخيع قانػف لسشاىزة العشف  أّما 
( كالحؼ بجكره قج عخؼ العشف األسخؼ في السادة األكلى ٕٔٔٓ( لدشة )ٛرقع ) األسخؼ(مشاىزة العشف 

سا عمى أساس الشػع االجتساعي في إشار العبلقات األسخية السبشية كل فعل أك قػؿ أك التيجيج بي"مشو 
 ضخراً عمى أساس الدكاج كالقخابة إلى الجرجة الخابعة كمغ تع ضسو إلى األسخة قانػنا مغ شأنو أف يمحق 

 ."مغ الشاحية الجدجية كالجشدية كالشفدية كسمبًا لحقػقو كحخياتو
ا سار عميو قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح ككحلظ مػقف القزاء العخاقي فقج سار عمى م

كإنسا أشار إلى مفخدة الزخر كػف العشف مغ السرصمحات الحجيثة التي أضحت ، فمع يذخ إلى العشف
تعخض الدكجة لمزخب الثابت " محكسة التسييد االتحادية جاء في قخارحيث ، دخيمة عمى مجتسعاتشا

لمتفخيق  مػجباً سسية يذيخ إلى تعخضيا لمزخب يعتبخ سببًا بسػجب تقخيخ شبي صادر مغ جية شبية ر 
 . (ٔ) " بيغ الدكجيغ لمزخر

 بالفقو اإلسالمي األسري  العشف تعريف: ثالثا  
 بيغ كالخحسة السػدة خبلؿ مغ األسخة في الدكغ معشى تحقيق إلى اإلسبلمية الذخيعة تيجؼ 
 الدكجيغ بيغ الحياة في كجػدىسا إلى يؤدؼ سمػكًيا نسًصا تتصمباف كالخحسة السػدة ىحه أف كبسا ، الدكجيغ

 ىحا يتحقق اآلخخ؛ لكي عمى الدكجيغ لكبل كالػاجبات الحقػؽ  بجسمة ءات الذخيعة اإلسبلميةجا فقج ،
  .اإلثبات الػجػد جانب مغ كىحا  كالخحسة السػدة الحرػؿ إلى يؤدؼ الحؼ الدمػكي الشسط

 ىحا مع ألنو الحقػؽ؛ ىحه عمى التعجؼ مشعت الذخيعة أف نجج فإنشا كالدمب العجـ جانب مغ أما
 كيحميا ، كالخحسة السػدة معيا فتدداد السدكغ معشى كيختفع الدكجية الحياة في العشف يحجث االنتياؾ
 . .كاألذػ كالزيق كاأللع البؤس

 بكل ياءالفق أف فشجج فقيياً  العشف معشى تحجيج لغخض اإلسبلمية الذخيعة فقياء ألقػاؿ إتباعشا عشج
 متخادفيغ بػصفيسا يدتكسبلف فيسا كالعشف؛ الزخر مرصمحي بيغ يسيدكا لع التاريخية كأشػارىع شبقاتيع

اشاركا  ، كأنساألف العشف األسخؼ مغ السرصمحات الحجيثة التي ضيخت في الػقت الحاضخ كمتقابميغ،
 . إلى الزخر في أشار العبلقات الدكجية

                                                           

/الرادر  ٓ٘ٛ٘/ىيئة األحػاؿ الذخرية كالسػاد الذخرية/ت /ٕٕٕٓ/ٗٗٛ٘(. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد ٔ)
 ، قخار غيخ مشذػر. ٕٕٕٓ/ٗ/ٕٔفي 
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معاممتيا  يزخىا فيالقاضي إذا كاف  إلىأف لمدكجة أف تذكػ زكجيا يخكف فالفقياء السالكية       
 لدكجيا الدكجة ضخرككحلظ ، (ٔ)كأف يزخبيا دكف عحر شخعي خارج نصاؽ حق التأديب كيؤذييا، 
أحج الدكجيغ  الزخر، كأيزا (ٕ)ا إذا دعاىا لمفخاش دكف عحر شخعيشاعة زكجي الدكجة فيكأخبلؿ 
 .(ٖ)حزانة كما يتختب عمى ىحا األخبلؿ مغ ضخر لمسحزػف بحق ال األخبلؿمثل  لؤلكالد

أحج  كضخر ،(ٗ) نذػز الدكج كمشع الدكجة مغ حقػقيا في الزخر في الفقو اإلمامي فيتسثلأما 
كاألخبلؿ بحق الدكج  لدكجيا الدكجة كالزخر،  (٘) بغيخ عحر شخعي، كالزخب السبخح  لؤلبشاءالدكجيغ 

  .(ٙ)ب عمى ىحا األخبلؿ مغ ضخر في القخار داخل البيت كما يتخت
ل الزخر في مغ قبيالسعاشخة بالسعخكؼ كاإليحاء بيغ الدكجيغ  عجـ فقج عجالفقو الحشفي  كحلظ

 . (ٚ)إشار العبلقة الدكجية
 لحا العبلقة الدكجية، أشارنبلحع اف الفقو اإلسبلمي لع يعخؼ الزخر في  كمغ خبلؿ ما تقجـ

 الحقػؽ  مغ الذخيعة اإلسبلمية قخرتو بسا اإلخبلؿبإنو )سبلمي يسكغ اف نعخؼ الزخر في الفقو اإل
 . ( اآلخخ عمى الدكجيغ لكبل كالػاجبات

يسكششا اف نعخؼ العشف لتعخيف العشف األسخؼ كفي ضػء العخض الدابق كفي ختاـ ىحا الفخع 
 أك ضخراً  ببديضج األخخ مغ أحج أفخاد األسخة  األسخية العبلقة أشار في يرجر سمػؾ ) بأنواألسخؼ 

 عحر شخعي أك قانػني(.  دكف  العبلقة تمظ األشخاؼ نفدية أك جدجية آالماً 

                                                           

، ٕٕٓٓبيخكت،  –، دار الفكخ، لبشاف ٕ عخفة الجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، ج شسذ الجيغ دمحم( . ٔ)
 .ٖ٘ٗص
، ٕ، جٕٕٔٓ، بيخكت، ٕابػ عسخ بغ يػسف القخشبي، الكافي في فقو أىل السجيشة السالكي، دار الكتب العمسية، ط(. ٕ)

 .ٕٚ٘ص
 .ٕٙ٘مرجر سابق ص ،شسذ الجيغ دمحم ، عخفة الجسػقي (. ٖ)
بيخكت، ج  –( . أبػ القاسع نجع الجيغ جعفخ بغ الحدغ الحمي، شخائع اإلسبلـ في مدائل الحبلؿ كالحخاـ، دار األضػاء ٗ)
 .ٜٕٖ، بجكف سشة نذخ، صٕ
(. عمي الحديشي الديدتاني، االستفتاءات، تخبية األكالد، مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني لسكتب الديج عمي الديدتاني، ٘)

 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٗٔالديارة بتاريخ  تستhttps://www.sistani.org/arabic/qa/0380عمى الخابط 
 .ٛٛ،صٗ،جٜٛٛٔ، ٔبيخكت، ط-بحخ الدخار، مؤسدة عمـػ القخآف، لبشاف(. أبي بكخ بغ أحسج البدار، ٙ)
. ٕٜٛٔبيخكت،  –، لبشاف ٕ، دار الكتاب العخبي، جٔي تختيب الذخائع، طعبلء الجيغ الكاساني، بجائع الرشائع ف(. ٚ)

 .ٖٗٗص

https://www.sistani.org/arabic/qa/0380تمت


 ٔٔ....ماهية انعنف االسري          ......................................................انفصم األول ...................

 

 الفرع الثاني
  نذأة العشف األسري 

 أكاف سػاء  ىحا الدمػؾ يطيخ، آلخخ شخز مغ كتختمف كمختمفة متعجدة العشف ضيػر أسباب
 التعميسي السدتػػ  عغ فزبلً  ، فييا يعير التي البيئة مع اإلنداف تفاعل نتيجة ، مقبػؿ أـ مقبػؿ غيخ

 يؤدؼ مسا ، بيئتو مع اإلنداف تفاعل في اختبلؼ إلى يؤدؼ ىحا كل ،االقترادؼ كالػضع الفخدية كالفخكؽ 
 معطع تعدػ  أف كيسكغ ،األسخؼ  العشف مغ آخخ أك نػع ضيػر احتسالية مغ تديج متعجدة أسباب كجػد إلى

 . (ٔ) :اآلتية األسباب إلى األسخؼ  العشف أسباب
 االجتساعية األسباب: أوال

 عمييا اعتاد التي كالعادات التقاليج في تكسغ العشف الى تؤدؼ التي االجتساعية األسباب تكسغ
 ال أنو يذعخ بحيث الخجػلة، مغ معيشا قجراً  مقتزياتيا حدب الخجل مغ تتصمب ما عادتاً  كالتي السجتسع
 أف حيث،(ٕ) مصمق بذكل لو الخزػع األسخة في فخد كل عمى كيجب ، عشف دكف  أسختو يقػد أف يدتصيع

 كشخيقة ، الدكجية لمحياة الدكجيغ رؤية عمى كبيخ تأثيخ لو كاالجتساعي الفكخؼ  السدتػػ  في االختبلؼ
 في تزارًبا يػلج كبالتالي ، لحميا الصخيقة األمثل كاختيار ، الدكجية الحياة في الستججدة السذكبلت حل

 األسخة أفخاد بيغ التػافق عجـ أف حيث ، اآلخخ الصخؼ مغ شخؼ كل رنفػ  في يتدبب مسا ، اآلراء
 العشف مغ كتتصػر ، السذاحشات إلى العبلقة تؤدؼ ، الدكجية الحياة بجاية مشح ، الدكجيغ بيغ خاصة
 العشف أسباب مغ كالتخبية التشذئة شخيقة أف كسا ،(ٖ) الجدجؼ العشف إلى ترل حتى اإلىساؿ إلى المفطي
 العبلج أسمػب ألف الشفدي؛ الجانب عمى التخكيد يكػف  أف يجب ، األبشاء تخبية بجاية شحم. األسخؼ  العشف
  األسخة تتبشى ما غالًبا ،(ٗ) السخأة  بسثابة فيػ ، الكبخ في اآلخخيغ معاممة في بػضػح يشعكذ الصفػلة في

                                                           

 ،۷۱۰۷، ۰مجمة الذخيعة كالقانػف، العجد ،  الشبي دمحم محسػد أبػ العيشيغ، أثخ العشف األسخؼ عمى االجخاـ جد. عب(. ٔ)
 .ٓٙٔص
، شبكة ٔابو ككاقعو في االردف، األردف  ، ط، العشف السجتسعي ماىيتو كأشكالو كأسبالخفاعيعبج القادر  ةد. جسيم(. ٕ)

 .۷۱، ص ۷۱۰۲، األلػلة
 .ٖٔٔ(. سبلـ إسساعيل زيجاف، مرجر سابق، ص ٖ)
(. نػر دمحم جاسع ، أحكاـ العشف األسخؼ في الفقو األمامي، دراسة مقارنة مع القانػف، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى ٗ)

 .ٖٙ،ص۷۱۰۲مجمذ كمية العمـػ اإلسبلمية بجامعة كخببلء، 
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 باالضصياد محفػفة األشفاؿ تخبية عسمية تجعل التي العقابية الفمدفة األشفاؿ عمى الديصخة عسميات في
 عغ ناتج الديئ الصفل سمػؾ أف تعتقج التي التقميجية األفكار عمى العسمية ىحه تقػـ حيث ، كالعشف
 ما كىحا ، الذخيخة الشدعة ىحا استئراؿ عمى تعسل أف يجب األسخة كأف نفدو، لمصفل الديئة الصبيعة
 يسيل الصفل يجعل ما كىحا ، األخبلؾية التعميسات الصفل يخالف عشجما كالزخب كاإلكخاه  العشف يدتػجب

 .(ٔ)  كاإلكخاه  كالزخب العشف عمى كيشذئ العشف إلى
 الثقافية األسباب: ثانيا  

 أف حيث ، الثقاؼية العػامل ىي األسخؼ  العشف ضاىخة تفديخ في دكًرا تمعب التي العػامل أىع مغ
 السجتسعات في كالدكجات األشفاؿ ضج العشف كخاصة العشف أسباب مغ كالثقافي التعميسي السدتػػ  تجني
 ىحه مثل في الثقافة أف ىػ ذلظ إلى يؤدؼ ما كلعل ، شأناً  أقل أنيا السخأة  فييا تكػف  كالتي ، الشامية

 مغ ىحا أف حيث ، الزئيمة كمكانتيا السخأة  عقل قمة إلى تذيخ التي األقػاؿ مغ بالعجيج مميئة السجتسعات
 الثقاؼية فالخمؽية ،(ٕ) األسخؼ  العشف ضاىخة لطيػر السشاسب السشاخ خمق في كبيخ دكر ليا التي السػركثات
 لسختكبيا كالحساية التبخيخات كتػفخ األسخؼ  العشف ضاىخة عمى الذخعية تزفي التي ىي لمسجتسع الثقاؼية
 شبيعي أمخ فعمو أف لو يترػر كالحؼ ، كمجتسعو أسختو مغ الدكج يتمقاه الحؼ التعميع السثاؿ سبيل عمى
 احتسالية مغ كيديج ، عقمو في مصبػًعا األمخ تجعل ذلظ عمى األبشاء تخبية كأف ، أسخة كل في يحجث

 .(۱) .السدتقبل في مسارستو
 الػراثة، كليذ التعميع خبلؿ مغ اإلنداف يكتدبيا التي اإلندانية الحياة جػانب تعشي الثقافة إف إذ

 ؼيو يعير الحؼ العاـ الدياؽ تسثل شاصخالع كىحه تمظ، الثقافة بعشاصخ يذتخكػف  السجتسع أعزاء كإف
 تذكل التي كالسعتقجات كاآلراء الؿيع مثل عيشية غيخ جػانب مغ السجتسع ثقافة كتتألف السجتسع أفخاد سائخ

 الصخؼ مع التعامل كيؽية معخفة كعجـ كالجيل الثقافي التخمف أف حيث ،(ٖ)لمثقافة الجػىخؼ  السزسػف 
 مغ الجيل يكػف  كقج ، لمعشف أساسياً  عامبلً  يعتبخ ككاجبات حقػؽ  مغ بو يتستع كما كاحتخامو اآلخخ

                                                           

مجيشة بغجاد انسػذجًا، دار الذؤكف  -جسيل ، العشف االجتساعي كبعس مطاىخه في السجتسع العخاقي  د. أسساء(. ٔ)
 .ٗٛص  ۷۱۰۷، بغجاد،  ۷الثقاؼية العامة، ط 

، اربيل ٔتاك كخيع، ضاىخة العشف األسخؼ دراسة ميجانية في مجيشة اربيل، مصبعة الثقافة ، ط د.ىو(. ٕ)
 .ٗٗٔص-ٖٗٔص،۷۱۰ٗٓ

مخمف ميجؼ القخيذي ، العشف األسخؼ كآثاره عمى السجتسع السخأة كالصفل، مجمة البحػث التخبػية كالشفدية،  ةد. عائج(. ٖ)
 .۷۸۱، ص ٙ٘،ٕٛٔٓالعجد 
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 ،(ٔ) الحجكد كتعجؼ تجاكز إلى الشياية في يؤدؼ قج اآلخخ بحق مشيسا كل جيل فإف لحا ، الخجل أك السخأة 
 الػعي مغ عالية بجرجة ، األسخة ثقافة كخاصة ، السجتسع يحسميا التي الثقافة زادت كمسا ، ثع كمغ

  .السحجكدة الثقافة ذات السجتسعات في ذلظ كعكذ ، األسخؼ  العشف إلى السؤدية الجكافع دكر قل ، كالثقافة
 اقترادية أسباب: ثالثا  

 يكػف  بيشيسا االختبلؼ أف إال األسخؼ  العشف مع األخخػ  العشف ضخكب معيا تذتخؾ الجكافع ىحه
 عمى الحرػؿ األب يخـك ال األسخة محيط ففي ،اقترادؼ بجافع العشف كراء مغ تخمي التي األىجاؼ في

 الحؼ كالفقخ الخيبة لذحشة تفخيغاً  ذلظ يكػف  كإنسا أسختو، إزاء العشف استخجامو كراء مغ اقترادية مشافع
 استخجاـ كراء مغ اليجؼ فإف األسخؼ  العشف غيخ في أما، األسخة نحػ األب قبل مغ بعشف آثاره تشعكذ
 مشافع عمى الحرػؿ أجل مغ العسل عمى األبشاء إجبار مثل ،(ٕ)السادؼ الشفع عمى الحرػؿ ىػ العشف
 ..كالبصالة الفقخ مثل ، األسخة تػاجييا التي العجيجة السالية األعباء ذلظ عمى كمثاؿ ، مادية

 إلى أحجىسا تجفع بيشيسا خبلفات إلى الدكجيغ بيغ االقترادؼ السدتػػ  في االختبلؼ يؤدؼ قج 
 الػضع تحدغ حاؿ في يتغيخ أف كيسكغ مؤقًتا االقترادؼ الجافع يكػف  كقج ، اآلخخ ضج العشف مسارسة

 .لؤلسخة لمدكجيغ االقترادؼ
 السظلب الثاني       

 أنهاع العشف األسري 
 أساسيا عمى يتع التي السعايخ كتتعجد ، تشجرج في أشار العشف األسخؼ التي  تتعجد انػاع العشف 
 جدجياً السادؼ الحؼ يتخح مطيخًا  العشف ىسا رئيديغيغ كيشقدع العشف إلى نػع األسخؼ، العشف تحجيج

العشف السعشػؼ الحؼ ليذ لو  أك، أك قانػني ، عحر شخعيإذا كاف بجكف  مغ الرػر كغيخه كالزخب
 . مادؼ محدػس مثل الدب كالذتع كالحخماف مغ الشفقةمطيخ 

العشف  الفرع األولفي  فكاف البج مغ تقديع ىحا السصمب إلى فخعيغ نتشاكؿ أكثخكلبياف السػضػع 
 .األسخؼ  العشف السعشػؼ  الفرع الثانيكفي األسخؼ السادؼ 
 

                                                           

(. راضي حشاف الحساية القانػنية لمسخأة مغ العشف في القانػف الجدائخؼ، رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية الحقػؽ كالعمـػ ٔ)
 .ٕ٘ٔص  ٔ٘ٔ، ص  ۷۱۰۱الدياسية بجامعة كىخاف، 

   .ٖٔٔ،صٕٔٓٓالجكافع كالحمػؿ، دار السحجة البيزاء، بيخكت، األسخؼ العشف  ،البرخؼ  رد. حيج(. ٕ)
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 الفرع األول       
 األسري  العشف السادي

 الشطخ بغس كاألذػ األلع كتدبب الجدج عمى تؤثخ التي الجدجية األفعاؿ الجدجؼ بالعشف يقرج
 شخز عمى جدجؼ ألع أك ضخر أحجاث قرج أك بشية يتع فعل أك سمػؾ أؼفيػ ) الزخر درجة عغ
 ألحج متعسج جدجؼ أذػ أك ضخر عميو يتختب فعل أؼ ، كىشاؾ مغ يعخفو بأنو )(ٔ)( األسخة داخل آخخ
 .( ٕ)(آخخ فخد قبل مغ األسخة أفخاد

 كاكتذافو؛ مبلحطتو ألمكانية كذلظ شيػعا؛ األسخؼ  العشف أنػاع أكثخ الجدجؼ السادؼ العشف يعتبخ
 بآلة أـ باليج، أكاف سػاء الزخب السادؼ العشف كيذسل الجدع عمى ككجمات ارآث مغ يتخكو لسا نطخا
 الحخؽ ، البرق، الذعخ شج، بعشف السدظ، الجىذ ،الجفع ،الخشق، السختمفة باشكاليا كالكجمات حادة

  .(ٖ)السادؼ العشف اشكاؿ مغ كغيخىا
 ، الجدجؼ األذػ أك جدجيةال بالسعاناة شعػر إحجاث إلى تيجؼ التي األفعاؿ الجدجؼ العشف يذسل

 بػسائل اإلكخاه  تع إذا األفعاؿ بعس عمى اإلكخاه  مثل الدمػكيات ببعس الجدجؼ العشف تسثيل كيسكغ
 .(ٗ) .مادية

 
 
 

                                                           

 مقارنة دراسة العخاقي التذخيع في مػاجيتيا كسبل األسخؼ  العشف جخائع عمى مرصفى كأحسج هللا، عبج دمحم ياسخ. د(. ٔ)
 .ٖ٘ٙ ص ٕٕٔٓ ٘٘ العجد لمحقػؽ  الخافجيغ مجمة

 .٘ٗ ، مرجر سابق، صالجبخيغ عمى جبخيغ. د(. ٕ)
 مقجمة ماجدتيخ رسالة مقارنة، دراسة الديكػسػماتية باالضصخابات كعبلقتو السخأة  ضج األسخؼ  العشف الدىخة ريحاني(. ٖ)

 .ٚٗ ص ، ٕٓٔٓ بدكخة، خزيخ دمحم بجامعة كاالجتساعية اإلندانية العمـػ كمية الى
، ص ٕٓٓٓ(. د. ليمى عبج الػىاب، العشف االسخؼ كالجخيسة كالعشف ضج السخأة ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ، بيخكت،ٗ)

٘ٚ. 
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 ىي ضخب، كالخشق، كمغ صػر ىحا العشف زكجيا،ففج تتعخض الدكجة لمعشف السادؼ مغ قبل 
 كالحخؽ  كالرفع بالزخب العشف ىحا كيتسثلالدكج أك قج يكػف العشف صادر مغ الدكجة تجاه ، (ٔ) كالجفع
  ،   (ٕ)السادؼ العشف صػر مغ كغيخىا

 األبشاء مغ أحج الدكجيغ تجاه قج يكػف مػجياً  أك الدكجيغ بيغ متبادالً  السادؼ أك قج يكػف العشف
 . إذا كاف دكف عحر شخعي (ٖ)كالزخب السبخح 

 إلى مفخدة "الزخر" ػاؿ الذخرية العخاقي الشافحاألح فقج أشار قانػف  الػضعية قػانيغ فعمى مدتػػ 
 أحج اضخ اذا أنو عمى (ٔالفقخة// ٓٗ) السادة في نزالعشف الجدجؼ، حيث  مرصمح كلع يذيخ
 السذخع جعل كبحلظ الدكجية الحياة استسخار معو يتعحر جديساً  ضخرا بأكالدىسا أك باآلخخ الدكجيغ
  .الدكجيةالجديع الحؼ يتعحر معو استسخار الحياة  لجدجؼا االيحاء ىػ التفخيق لصمب العامة القاعجة

 الحق لمدكجة (ٗ)( السرخؼ ٜٕٜٔ(  لدشة )ٕ٘)رقع  القانػف  اعصى فقج أما بالشدبة لمقانػف السرخؼ 
 الرادر السادؼ الزخر كىحا يذسل مصمق بذكل الزخر إلى كأشار بيا الدكج اضخار عشج التفخيق بصمب

 . مغ الدكج تجاه الدكجة
أشار إلى العشف الجدجؼ عشج  ، فقجقانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف في أما

كسا أشار إلى ، (٘)تعخيفو لمعشف األسخؼ تحت عبارة " مغ شأنو أف يمحق ضخرا مغ الشاحية الجدجية" 
                                                           

 جامعة في القانػف  كمية مجمذ إلى بيا تقجمت رسالةحساية الدكجة مغ العشف األسخؼ، . رسل ؼيرل داكد حسادؼ، ٔ))
 .ٜٕ،صٕٙٔٓ ،الجشائي القانػف  في دتيخالساج درجة نيل متصمبات مغ جدء كىي بغجاد

، ٔاإلسكشجرية، ط -، العشف األسخؼ التحجيات كاليات السعالجة ، السكتب الجامعي الحجيث، مرخ(. د. دمحم سيج فيسي ٕ)
ٕٓٔٙ،ٔٗ٘. 

 .ٖٚٔ-ٛٗٔ، ص السرجر نفدو  (.ٖ)
كجة إضخار الدكج بيا بسا ال ( التي نرت عمى ))إذا ادعت الد ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙالسادة )(. ٗ)

يدتصاع معو دكاـ العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا ثبت 
الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيتيا فإذا رفس الصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حكسيغ كقزػي 

 ((.1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔبالسػاد .عمػى الػجػو الػبػيغ 
( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ الشافح كالتي نرت عمى ))كل فعل ٖ/الفقخة /ٔ(. السادة )٘)

 أك قػؿ أك التيجيج بيسا عمى أساس الشػع االجتساعي في أشار العبلقات األسخية السبشية عمى أساس الدكاج كالقخابة إلى 
بعة كمغ تع ضسو إلى األسخة قانػنا مغ شأنو أف يمحق ضخرا مغ الشاحية الجدجية كالجشدية كالشفدية كسميا الجرجة الخا

 لحقػقو كحخياتو((.
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كضخب األكالد كسا يسكغ أف تجخل صػر  كاإلجياض،صػر العشف األسخؼ الجدجؼ كحطخ ارتكابيا 
ألف األفعاؿ التي ذكخىا القانػف كانت عمى سبيل مثل ال عمى سبيل ؛ مغ صػر العشف الجدجؼ أخخػ 

 .(ٔ) الحرخ
الدكجة إلى  تعخض "جاء في قخار محكسة التسييد االتحادية فقج القزاء العخاقي كعمى صعيج 

سادة )األربعيغ الزخب بآلة حادة مغ قبل زكجيا ضخرًا يعصي لمدكجة الحق بصمب التفخيق عسبل بأحكاـ ال
في ىحا القخار ىػ احج صػر  الػارد فالزخب ،(ٕ)"مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح( ٔ/الفقخة / 

 . الدكجة تجاه الدكجالعشف الجدجؼ الرادر مغ 
جاء في قخار  فقج،  ىػ ضخب الدكجةالتي اشار الييا القزاء السرخؼ  العشف األسخؼ كمغ صػر 

 بالزخ  مغ الحاصل الزخر ثبػت إلى انتيى قج ؼيو السصعػف  الحكع كاف متىة "محكسة الشقس السرخي
 ٕ٘ رقع القانػف  مغ الدادسة لمسادة تصبيقو في القانػف  خالف قج يكػف  ال فأنو كاليجخ كااليحاء
 . (ٖ)ٜٕٜٔلدشة

الزخر الجدجؼ التي تجخل ضسغ مفيـػ  ، فسغ صػر أما عغ العشف السادؼ في الفقو اإلسبلمي 
ضخب الدكجة  ىػ السالكيأشار إلييا الفقو  التي الرادر مغ الدكج ضج الدكجة شف األسخؼ الجدجؼالع

 .( ٗ) مغ دكف عحر شخعي مبخحاً ضخبًا 
كالزخب السبخح الرادر مغ الدكج ضج الدكجة،  السادؼ في العشف فيتسثلكفي الفقو األمامي  

 ضخباً كزخب األكالد  األكالد تجاهالدكجيغ  الرادر مغ أحج كالعشف ، (ٔ)دكف عحر شخعي بقرج اإليحاء
 .(ٕ) التأديب نصاؽ خارج مبخحاً 

                                                           

( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ، الشافح كالتي ٕٔ/ٔٔ/ٓٔ/ ٚ/الفقخة/أكال /ٕ(. السادة )ٔ)
بعبلقة أسخية أف يختكب عشفًا أسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفدي في نرت عمى ))يحطخ عمى أؼ شخز يختبط 

اإلجياض أثخ العشف األسخؼ، -ٔختاف اإلناث . -ٚ-أشار األسخة، كتعتبخ األفعاؿ اآلتية عمى سبيل السثاؿ عشفًا أسخيا 
 ضخب أفخاد األسخة كاألشفاؿ بأؼ حجة((. -ٕٔ
الرادر في تاريخ  ٜٕٛٔ/ت/ ٕٕٓٓىيئة األحػاؿ الذخرية /  ٖٖٓٚبالعجد (. قخار محكسة التسييد االتحادية ٕ)

 ، قخار غيخ مشذػر.ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚ
،نقبل عغ دمحم عدمي البكخؼ، مػسػعة الفقو ،ٖٜٙٔ/ٗ/ٓٔجمدة  -ؽ احػاؿ شخرية  ٕٖلدشة  ٗ(. شعغ رقع ٖ)

 . ٕٖٙ، ص ٜٜٛٔ، دار محسػد لمشذخ كالتػزيع ٔكالقزاء في االحػاؿ الذخرية، ط
 .ٗٗ٘(. شسذ الجيغ دمحم عخفة الجسػقي، مرجر سابق  ، ص ٗ)



 ٚٔ....ماهية انعنف االسري          ......................................................انفصم األول ...................

 

الرادر مغ الدكج ضج  الجدجؼ االيحاءالتي أشار إلييا الفقو الحشفي ىػ كمغ صػر العشف السادؼ 
مثل تعسج األبشاء  تجاهااليحاء الرادر مغ أحج الدكجيغ اك ، (ٖ)ضج الدكج  مغ الدكجةالدكجة  ، أك 

دكف عحر أك الزخب ، كما يتختب عمى ىحا األخبلؿ مغ ضخر الخضاعةالصفل في  بحقاألخبلؿ 
 . (ٗ)شخعي

 الفرع الثاني
 األسري  العشف السعشهي 

 سمػؾ أك فعل أك قػؿ كل )اآلخخ لمعشف األسخؼ كيعخؼ بأنو  نػعًا ٓاخخيعج العشف السعشػؼ ىػ  
 األسخة ألفخاد نفدًيا ضخًرا يدبب أنو عمى كالخبخاء شفذال كعمساء االجتساعية السعاييخ تعتبخه أف يسكغ

 أحج عغ صادر قػؿ أك فعل كل )أك ىػ، (٘)( األسخة أفخاد ألحج نفدًيا ضخًرا يدبب فعل أؼ أك ، اآلخخيغ
 آثار لو يكػف  أف دكف  األسخة أفخاد مغ آخخ فخد كعػاشف لشفذ معشػؼ  ضخر في يتدبب األسخة أفخاد
 . (ٙ) (حجكثو عمى تجؿ خارجية مادية

 ، مخئي تأثيخ لو كليذ محدػس غيخ فيػ ، األسخؼ  العشف أنػاع أخصخ مغ يعج العشف السعشػؼ 
 أشكالو كمغ؛  صعػبة آثباتوكتكسغ خصػرتو في  ضجه، يختكب لسغ الشفدية الرحة عمى مجمخة آثار كلو

 . (ٚ) ءالبحؼ كالكبلـ كالذتع كاإلىساؿ كاالحتقار اإلىانات
 مغ كاليجخ الشفقة مغ كالحخماف الحقػؽ  مغ الحخماف كىػ آخخ بذكل السعشػؼ  شفالع يتسثل كقج 
 . (ٛ) مذخكع سبب دكف 

                                                                                                                                                                                     

(. عمي الحديشي الديدتاني، االستفتاءات، الزخب، مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني لسكتب الديج عمي الديدتاني، عمى ٔ)
 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٗٔالديارة في تاريخ  تست./c/qa/0380https://www.sistani.org/arabiالخابط 

(. عمي الحديشي الديدتاني، االستفتاءات، تخبية األكالد، مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني لسكتب الديج عمي الديدتاني، ٕ)
 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٗٔالديارة في تاريخ   تست.//qa/0380https://www.sistani.org/arabicعمى الخابط 

 .ٜٕٖمرجر سابق، ص عبلء الجيغ الكاساني،(. ٖ)
 .ٜٗٙـ، ص ۰۸۸۷، ٔ، نذخ، دار الفكخ، بيخكت، طٖابغ عابجيغ، حاشية رد السحتار عمى الجر السختار، ، ج(. ٗ)
 .ٜص ،۷۱۱۷ االردف، ،۷ ط ، لفجخا مكتبة االردني، السجتسع في الدكجة ضج العشف ، العػاكدة سالع أمل. د (.٘)
 . ٓٔٔ(. فخيجة بػلداف، مرجر سابق، صٙ)
 . ٕٔ. سبلـ إسساعيل زيجاف، مرجر سابق، ص(ٚ)
بحث مقجـ إلى السعيج  ،(. كساـ عمى صخاخ، العشف ضج الدكجة سبيا لصمب التفخيق القزائي كتصبيقاتو القزائية ٛ)

 .ٓٔص ،ٖٕٔٓالقزائي، 

https://www.sistani.org/arabic/qa/0380/.تمت
https://www.sistani.org/arabic/qa/0380/.تمت
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أمػػػاـ األكالد أك  سػػػب الدكجػػػة عمػػػى انفػػػخاد أكمثػػػل يتحقػػػق العشػػػف السعشػػػػؼ بفعػػػل ايجػػػابي  أف يسكػػػغ
  الدكجػة مػغ كحخمػاف  أك قج يتحقػق بفعػل سػمبي ،أك اشبلؽ الشعػت الديئة التي تحط مغ كخامتيا األقارب

ؼيسا  رغباتياكتجاىل  ك كاألمغ كاالستقخار كالحب كالتقجيخإشباع حاجاتيا التي يتػقع مغ الدكج اشباعيا 
 .(ٔ)يتعمق بتفاصيل الحياة الدكجية

يكػػف مػغ  السعشػفالعشف السعشػؼ اكثخ خصػرة مغ العشف السادؼ لسا يتخكو مغ آثار في نفدية  يعج
تعػػػػػخض الذػػػػػخز لبلضػػػػػصياد الشفدػػػػػي  ألف؛ الجتيػػػػػا، أك ازالتيػػػػػاالرػػػػػعب فػػػػػي كثيػػػػػخ مػػػػػغ االحيػػػػػاف مع

 .(ٕ)لؤلمخاض العزػية كالشفديةيجعمو عخضة  متػاصلكالسزايقات الديئة بذكل 
 رأؼ إلػى االسػتساع عػجـ فػي زكجيػا قبػل مػغ الدكجػة ليػا تتعخض التي السعشػؼ  العشف صػر كتتسثل

 كمعاممة ، أخخيات نداء مع شخعية غيخ عبلقات ةكإقام ، األساسية حقػقيا كانتياؾ ، كإىساليا ، الدكجة
 .(ٖ) بيا الدكج اكتخاث كعجـ ، بالصبلؽ كالتيجيج ، الدكجة بخذػنة

 ،عمػى سػبيل السثػػاؿ كسػا يسكػغ أف يتخػح العشػػف السعشػػؼ ضػج الدكجػػة حخمانػًا مػغ الحخيػة كتقييػػجىا  
 .(ٗ)ؼ الى قصيعة الخحعاذا كاف يؤد كىػ أمخ غيخ مذخكع عجـ الدساح ليا باالختبلط بأؼ قخيب

 ،كالدػػػب ، باألىانػػة  يتسثػػل ،زكجيػػا تجػػاهأمػػا بالشدػػبة لمعشػػف السعشػػػؼ الػػحؼ يرػػجر مػػػغ الدكجػػة   
 . (٘) ، كنذػز،البلذع كاالنتقاد كالدخخية،، االستيداء كالذتائع،

ار كػاألكخاه عمػى الػدكاج، أك األجبػاألبشػاء  تجػاهأك قج يكػف العشف السعشػؼ صادر مغ أحج الػدكجيغ 
 كالػصػػػف كاالزدراء كالتخىيػػػب كالمػػػػـ كالدػػػب كالتػػػػبيخ الدػػػخخية مثػػػل العسػػػل،عمػػػى تػػػخؾ دراسػػػة مػػػغ اجػػػل 

  .(ٙ) .السشدلي كالحبذ الجبخية كاإلقامة السشدؿ مغ الصخد كحتى البحيئة بالكمسات
، فسغ صػر التفخيق التي تجخل ضسغ العخاقي الشافح األحػاؿ الذخرية قانػف أما عمى مدتػػ 

دكف عحر شخعي، كتعسج الدكج في عجـ األنفاؽ عمى  (ٔ)ىي ىجخ الدكج لدكجتوالعشف السعشػؼ مفيػـ 
                                                           

 .ٜٗ، صٕٔٔٓ ،ٔعشف األسخؼ، دار الرفاء لمشذخ كالتػزيع، طاليػنذ بحخؼ،  د مشى. (ٔ)
 . ٚٛ. د. شيباؿ ذزؼ ، مرجر سابق ، ص(ٕ)
 .ٖٓ مرجر سابق، ص ،رسل ؼيرل داكد حسادؼ(. ٖ)

 . ٓٔٔ. فخيجف بػلداف  ، مرجر سابق ، ص (ٗ)
زيارة بتاريخ  تستhttps://mawdoo3.com.مػضػع عمى الخابط اآلتي سارة عبج الخحسغ، مقاؿ مشذػر عمى مػقع  .)٘(

 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٕٕبتاريخ 
 .ٓٔص ،ٜٜٜٔالقاىخة  ، -(. د. إجبلؿ إسساعيل  حمسي  ، العشف األسخؼ، دار ؾباء لمصباعة كالشذخ، مرخٙ)

https://mawdoo3.com.تمت/
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 السعشػؼ  العشف مفيػـ ضسغ تجخل الرػر ىحه أف ذلظ،  (ٖ) دكف عحر مقبػؿ كنذػز الدكجة، (ٕ) زكجتو
 حالة يف الدكجة قبل مغ الدكج ايحاء أك ، حقػقيا مغ كحخماف لمدكجة ضخر نفدي مغ عمييا يتختب لسا

 . نذػزىا
التي  أسباب التفخيقفقج اشار إلى بعس ، السرخؼ ( ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘رقع )قانػف  كعمى صعيج

 . (٘) كىجخ الدكج لدكجتو دكف عحر مذخكع، ( ٗ)نذػز الدكجة  مثل سخؼ تشصػؼ عمى مفيػـ العشف األ

بعػػػس صػػػػر العشػػػف إلػػػى  ،قػػػانػف مشاىزػػػة العشػػف االسػػػخؼ فػػػي اقمػػػيع كػردسػػػتاف العػػخاؽ ركسػػا أشػػػا     
كمشيػا العشػف ، أسػخياً أف يختكػب عشًفػا  أسػخيةأؼ شخز يختبط بعبلقػة  حطخ حيث نّز عمى،  السعشػؼ 

كالدػب كشػتع ، كاألىانػة ،كتعتبخ االفعاؿ االتية عمى سبيل السثاؿ عشًفػا اسػخًيا،   األسخةالشفدي في اشار 
 . (ٙ) الشفدي عمييا كانتياؾ حقػقيا " غطكمسارسة الز، كابجاء الشطخ الجكنية تجاىيا كايحائيا، االىل

                                                                                                                                                                                     

لمدكجة شمب التفخيق  -( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))اكال ٕ/الفقخة/ٖٗ(. السادة )ٔ)
اذا ىجخ الدكج زكجتو مجة سشتيغ فاكثخ ببل عحر مذخكع كاف كاف الدكج معخكؼ االقامة -ٕعشج تػفخ احج االسباب االتية 
 .))كلو ماؿ تدتصيع االنفاؽ مشو

مب التفخيق لمدكجة ش -( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))اكال ٚ/الفقخة/ٖٗ(. السادة )ٕ)
اذا امتشع الدكج عغ االنفاؽ عمييا دكف عحر مذخكع بعج اميالو مجة اقراىا ستػف  -ٚ عشج تػفخ احج االسباب االتية

 يػما(( 
( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))ال نفقة لمدكجة في األحػاؿ ٔ/الفقخة /ٕ٘(. السادة )ٖ)

 زكجيا ببل اذف، كبغيخ كجو شخعي((. اذا تخكت بيت  -االتية ا
( السرخؼ، كالتي نرت عمى ))إذا امتشعت الدكجة عغ شاعة ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مكخر مغ قانػف رقع )ٔٔ(. السادة )ٗ)

 الدكج دكف حق تػقف نفقة الدكجة مغ تاريخ االمتشاع((. 
إذا غاب الدكج سشة فاكثخ ببل عحر  ((( السرخؼ، كالتي نرت عمىٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٕٔ(. السادة )٘)

مقبػؿ جاز لدكجتو اف تصمب الى القاضي تصميقيا تصميقا بانشا إذا تزخرت مغ بعجه كلػ كاف لو ماؿ تدتصيع اإلنفاؽ 
 مشو((.

: ( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ، كالتي نرت عمى ))أكالً ٖٔ/الفقخة /أكاًل /ٕ(. السادة )ٙ)
يحطخ عمى أؼ شخز يختبط بعبلقة اسخية اف يختكب عشفًا اسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفدي في اشار األسخة، 

االىانة كالدب كشتع االىل كابجاء الشطخة الجكنية تجاىيا كايحائيا -ٖٔكتعتبخ االفعاؿ االتية عمى سبيل السثاؿ عشفًا أسخيًا 
 .))كمسارسة الزغط الشفدي عمييا
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الدكج لدكجتو لسجة سشتيغ ببل عحر مذخكع سبب  ىجخفقج اعتبخ كعمى صعيج القزاء العخاقي 
تخؾ الدكج لجار الدكجية لسجة سشتيغ بجكف  "جاء في قخار لسحكسة التسييد االتحادية  حيث ،مػجب لمتفخيق

مغ قانػف  (ٕ/أكال /ٖٗق استشادًا إلى أحكاـ السادة )عحر مذخكع يعصي لمدكجة الحق في شمب التفخي
 مػجباً سببًا امتشاع الدكج عغ األنفاؽ عمى زكجتو ، كسا اعتبخ (ٔ) "األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح

 الدكج امتشع إذا التفخيق شمب في الدكجة حق"ما كرد في قخار محكسة التسييد االتحادية كىحا لمتفخيق، 
 .)ٕ)"التشفيح دائخة قبل مغ يػما ستػف  أقراىا مجة إميالو بعج بيا السحكػـ لستخاكسةا الشفقة تدجيج عغ

بسثميا ضخرًا يعصي لمدكجة  قبسا ال يميالدكج معشػيًا بدكجتو  إضخاركقج عج القزاء السرخؼ 
 يػجب الحؼ الجديع الزخر أف "التفخيق، حيث جاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية الحق في شمب

 العخؼ في معاممتو أف حتى بيا، يميق ال ما كىػ لدكجتو، المفطية أك الفعمية الدكج إساءة ىػ التفخيق
 .(ٖ)"ليا عمييا تريخ كال السخأة  مشيا تذكػ كمزخة شبيعية غيخ معاممة تعتبخ

 إىانة ىي اإلماميالتي اشار الييا الفقو السالكي  اإلسبلمي الفقو في السعشػؼ  العشف صػر كمغ  
 ما كل في لدكجتو الدكج صيانة كعجـ الشابية بااللفاظ كايحائيا كمكانتيا احتخاميا مغ كالتقميل جتولدك  الدكج
 ايحائيا بقرج الشفقة حق مغ كحخمانيا شخعي مبخر دكف  مغ كىجخىا ابييا كسب كسبيا شخفيا يخجش
 .( ٗ) االنفاؽ عمى الدكج قجرة مغ بالخغع

                                                           

 ،ٕٕٕٓ/ٖ/ٙٔ/الرادر في تاريخ ٚ٘ٚٗ، ىيئة األحػاؿ الذخرية، ت/ٜ٘ٚٗ(. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد ٔ)
 قخار غيخ مشذػر.

، ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ/ الرادر في تاريخ  ۷۱۷۱/ ىيئة األحػاؿ الذخرية /  ٕٙ٘ٔ(. قخار حكسة التسييد االتحادية بالعجد ٕ)
 قخار غيخ مشذػر. 

نقبل عغ عاصع أحسج بديػني  حجازؼ،   ،ٜٜٚٔ/۱/ٕٔقزائية، كالرادر في جمدة  ٚٗلدشة  ٗٔ الصعغ رقع(. ٖ)
التفخيق بيغ الدكجيغ لدػء العذخة دراسة مػازنة بيغ الفقو اإلسبلمي كالقانػف السرخؼ مجمة الجراسات العخبية كمية دار 

 .ٕٛ٘ٔالعمـػ جامعة السيشاء بجكف عجد، بجكف تاريخ، ص 
، ابػ قاسع نجع جعفخ بغ الحديغ الحمي، مرجر سابق، ص ٗٗ٘غ عخفة الجسػقي، مرجر سابق، (. شسذ الجيٗ)

ٖٔٛ. 
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 مغ الرادر السعشػؼ  العشف مفيػـ ضسغ تجرجت التي الرػر بعس اإلمامي الفقو ذكخ كسا
كالعشف  .(ٔ)اسخاره كافذاء ، شأنو مغ كالتقميل كسبة لدكجيا الدكجة اىانة ذلظ كمغ،  الدكج تجاه الدكجة

 . (ٕ)مثل عجـ األنفاؽالدكجة  تجاهالرادر مغ الدكج 

مغ الدكج رادر ال السعشػؼ  أما عغ صػر العشف السعشػؼ في الفقو الحشفي، فقج أشار إلى العشف
 تجاهكالعشف الرادر مغ الدكجة  ، (ٖ) يدخه رغع عمى زكجتو اإلنفاؽعغ  امتشاع الدكجمثل   الدكجة تجاه

كاألخبلؿ بحق األبشاء في   ءاألبشا تجاهككحلظ العشف الرادر مغ أحج الدكجيغ ،  (ٗ)كالشذػزالدكج 
  .(٘)تدػيو بيشيع في العصية بقرج األضخار

 السبحث الثاني
 اق العشف األسري نظ

لكغ في بعس األحياف ،  (ٙ) كاآلباء كاألبشاء ىي الدكج كالدكجة تتكػف األسخة مغ أركاف أساسية
ضج أحج أفخاد غيخ مذخكعة  كبصخيقة أك السعشػؼ استخجاـ العشف بشػعيو السادؼ يسيل ىؤالء األفخاد إلى 

أحج العشف الرادر مغ  جو الخرػصكعمى ك  داخل األسخة العشف األسخؼ  ؾياـمسا يؤدؼ إلى  ،األسخة
فقج يؤدؼ ىحا العشف إلى انحبلؿ عقج الدكاج إذا كاف عمى درجة مغ جدامة يتعحر ، األخخ تجاهالدكجيغ 
الشصاؽ الذخري كالسػضػعي لمعشف األسخؼ الحؼ يجيد  فسا ىػ الدكجية،الحياة في استسخار معيا 

 .الدكاجانحبلؿ عقج 

، اما السصمب الثاني السصمب األكؿ الشصاؽ الذخري يتزسغمبيغ ىحا السبحث عمى مص لحا سشقدع 
 . لبياف الشصاؽ السػضػعي  فخررشاه
 

                                                           

 ٜٜٕ، ص ٕٗٓٓ، قع، ايخاف، ٔ(. أبػ جعفخ دمحم الصػسي، السعجع الفقيي، دار السعارؼ، الفقو االسبلمي، طٔ)
 .ٜٕٖ(. أبػ القاسع نجع الجيغ جعفخ بغ الحدغ الحمي، مرجر سابق، ص، ٕ)
 .ٜٖٓ، بجكف سشة نذخ، ص ٗبيخكت، ج -اؿ الجيغ بغ دمحم بغ ىساـ، الفتح القجيخ، دار الفكخ، لبشاف(. كسٖ)
 .ٖٖٗمرجر سابق، ص  ،عبلء الجيغ الكاساني(. ٗ)
 .ٕٛٗ-ٔٛٗ، ص ٛ، مرجر سابق ، ج ابغ عابجيغ . (٘)
جامعةنايفالعربيةللعلومربية،جرائمالعنفوأساليبمواجهتهافيالدولالعد.عباسأبوشامةعبدالمحمود،(.6)

 .11ص،٢١1٢،،الرياض1األمنية،ط
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 السظلب األول
 الشظاق الذخري 

 ،أك العكذ ،الدكجة تجاهالسػجو مغ الدكج العشف  فياألسخؼ  لمعشف يشحرخ الشصاؽ الذخري  
كلبياف ىحا السػضػع   ،األبشاء تجاهلدكجيغ الرادر مغ أحج ا فالدكجيغ، أك العش أك العشف الستبادؿ بيغ

 ،الشصاؽ الذخري في القانػف  األكؿ في الفخع نتشاكؿ ،اكثخ فكاف البج مغ تقديع ىحا السصمب إلى فخعيغ
 .أما الفخع الثاني فكاف لبياف الشصاؽ الذخري في الفقو اإلسبلمي

 الفرع األول 
 الشظاق الذخري في القانهن 

أؼ فخد  تجاهعمى العشف الحؼ يقع داخل نصاؽ األسخة مغ أحج أفخادىا يقترخ العشف األسخؼ   
 . األسخةكىحا يعشي أف الشصاؽ الذخري لمعشف األسخؼ يتسثل بكل فخد مغ أفخاد ،  آخخ مشيا

( لدشة ٓٗالقانػف السجني العخاقي رقع ) كأنسا أشار إلييا في كلع يعخؼ السذخع العخاقي األسخة
مغ ذكؼ القخبة مغ يجسعيع أصل  كيعتبخالذخز تتكػف مغ ذكؼ قخباه  ةخ أس“بأف نز  إذ،  (ٜٔ٘ٔ)

كقج كضح القانػف السجني العخاقي األسخة بسفيػميا الػاسع بأف "القخابة السباشخة ىي الرمة ،  (ٔ)مذتخؾ" 
بيغ األصػؿ كالفخكع كقخابة الحػاشي ىي الخابصة ما بيغ أشخاص يجسعيع أصل مذتخؾ دكـ أف يكػف 

  .(ٕ)عا لآلخخ"أحجىع فخ 

العخاقي الشافح فمع يعخؼ األسخة، ككحلظ الحاؿ بالشدبة األحػاؿ الذخرّية أما عمى مدتػػ قانػف 
 ( السرخؼ. ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘لقانػف رقع )

فقج عخؼ األسخة بأنيا" مجسػعة  ، كخدستاف إقميع مشاىزة العشف األسخؼ في لقانػف  كبالشدبة
جية كالقخابة إلى الجرجة الخابعة كمغ يكػف قج تع ضسو إلى األسخة أشخاص شبيعييغ تخبصيع رابصة الدك 

 . (ٖ)قانػنا" 

                                                           

 السعجؿ الشافح.  (ٜٔ٘ٔ)لدشة  (ٓٗ)( مغ القانػف السجني العخاقي رقع ٖٛ(. السادة )ٔ)
 ( مغ القانػف السجني العخاقي. ٜٖ(. السادة )ٕ)
 تاف العخاؽ . ( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كخدسٕ/الفقخة / ٔ(. السادة )ٖ)
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 كمغ ضع إلى األسخة قانػناً  ُيبلحع أف مذخع اإلقميع قج حرخ نصاؽ األسخة في الدكجية كالقخابة 
بأحج أفخادىا بإحجػ القخيشيغ )الدكاج  اً يجب أف يكػف مختبص، في األسخة  اً كلكي يكػف الذخز فخد

 . ٔ اً كتحجد درجة القخابة إلى الجرجة الخابعة ككحلظ السشزسيغ إلى األسخة قانػن كبلىسايذتخط  كالالقخابة( ك 
 فقج الػزراء مجمذ قبل مغ لسقجـاأما في مدػدة مذخكع قانػف الحساية مغ العشف األسخؼ    

 الؿيسػمة أك بالػصاية السذسػؿك  الخابعة الجرجة الى القخابة أك الدكجية رابصة تخبصيع مغ كل" بأنيا عخفيا
 . (ٕ) "آخخ زكج مغ الدكجيغ أحج كأبشاء الزع أك

 اآلتي: للعشف األسري على نحه يشحرر الشظاق الذخري 

 الزوجة  تجاهالعشف الرادر من الزوج -ٔ
كالصعغ بالدكيغ،  ،الحخؽ ،الخكل ،الرفع، كالزخبعمى الدكجة  اعتجاء جدجؼ في كل يتسثل

كغيخىا مغ  ،كالتحقيخ،كاألىانة كالدب، كالذتعكالصخد مغ السشدؿ  ،كاليجخ أك نفدي كالرعق بالكيخباء،
  .(ٖ)الرػر

، كلكشو ، فمع يذخ إلى العشف كسا بيشا سابقاً مدتػػ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح فعمى    
العشف صػر  كيجخل ضسغ مفيـػ الزخر،  (ٗ)الزخر الرادر مغ أحج الدكجيغ تجاه األخخأشار إلى 

 .كسب الدكجة كأىانتيا ،كالزخب السبخح دكف عحر شخعي الدكجة  تجاه الدكجالرادر مغ 
كعجـ األنفاؽ دكف ، (٘)كاليجخكأيزا أشار إلى بعس األسباب التي تشصػؼ عمى مفيـػ العشف األسخؼ  

 . (ٔ) عحر مقبػؿ

                                                           

يع،إسساعيل  فد. كاكا.(1)  .٢1مصدرسابق،ص ،د. مدعػد حسيج إسساعيل إبخـا

   ( مغ مدػدة مذخكع قانػف الحساية مغ العشف األسخؼ العخاؽ.ٗ/الفقخة/ٔ(. السادة )ٕ)
 .ٛٗ-ٚٗمشى يػنذ البحخؼ، مرجر سابق، ص . (ٖ)
خرية العخاقي الشافح )) لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج تػافخ أحج ( مغ القانػف األحػاؿ الذٔ/الفقخة /ٓٗ. السادة )(ٗ)

 إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية((.  -ٔاألسباب االتية 
لمدكجة شمب التفخيق  -)اكال ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى )ٕ/الفقخة/ٖٗالسادة ) .(٘)

اذا ىجخ الدكج زكجتو مجة سشتيغ فاكثخ ببل عحر مذخكع كاف كاف الدكج معخكؼ االقامة -ٕعشج تػفخ احج االسباب االتية 
 .))كلو ماؿ تدتصيع االنفاؽ مشو
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في حالة أضخار الدكج  حا العشففيتسثل ى، ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘قانػف رقع )أما في            
  .(ٕ)دكف عحر شخعيلدكجتو ىجخ الدكج  كأيزا، بسثميا قال يميبسا  لدكجتو

فقج أشار إلى العشف الدكج  العخاؽ، مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف في قانػف  كأيزا    
 كالذتع كالشطخة الجكنية كاإلىانة كالدب، كمسارسة البغاء، عمى بغاء زكجتو كأكخاه الدكج لدكجتوضج 

  .(ٖ)الشفدي كانتياؾ حقػقيا الزغطكمسارسة 

الصعغ بذخؼ الدكجة مغ قبل زكجيا ضخرًا يتعحر معو صعيج القزاء العخاقي، فقج اعتبخ كعمى   
 كاتياميا الدكجة بذخؼ الصعغ "استسخار الحياة الدكجية، حيث جاء في قخار لسحكسة التسييد االتحادية 

 قانػف  مغ( ٔ/الفقخة /ٓٗ) السادة بأحكاـ عسبلً  الدكجية الحياة استسخار معو يتعحر ضخرا كجيةالد  بالخيانة
 (ٗ)"الشافح العخاقي الذخرية األحػاؿ

 الزوج  تجاهالعشف الرادر من الزوجة -ٕ

، كغيخ ذلظ مغ صػر (٘)كتحقيخه كسبو،كإىانتو  احتخامو،كعجـ  الدكج،كمغ صػر ىحا العشف إىساؿ 
 سابقًا.سخؼ التي شخحشاىا العشف األ

                                                                                                                                                                                     

دكجة شمب التفخيق لم -( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))اكال ٚ/الفقخة/ٖٗالسادة )(. ٔ)
اذا امتشع الدكج عغ االنفاؽ عمييا دكف عحر مذخكع بعج اميالو مجة اقراىا ستػف  -ٚ عشج تػفخ احج االسباب االتية

 يػما((. 
( التي نرت عمى ))إذا ادعت الدكجة إضخار الدكج بيا بسا ال ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙالسادة )(. ٕ)

غ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا ثبت يدتصاع معو دكاـ العذخة بي
الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيتيا فإذا رفس الصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حكسيغ كقزػي 

( السرخؼ، كالتي نرت ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٕٔالسادة )، ((1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔعمػى الػجػو الػبػيغ بالسػاد .
إذا غاب الدكج سشة فاكثخ ببل عحر مقبػؿ جاز لدكجتو اف تصمب الى القاضي تصميقيا تصميقا بانشا إذا تزخرت مغ  ((عمى

 بعجه كلػ كاف لو ماؿ تدتصيع اإلنفاؽ مشو((.
ردستاف العخاؽ، كالتي نرت عمى ))أكاًل: ( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػ ٖٔ/الفقخة /أكاًل /ٕالسادة ) .(ٖ)

يحطخ عمى أؼ شخز يختبط بعبلقة اسخية اف يختكب عشفًا اسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفدي في اشار األسخة، 
يحائيا االىانة كالدب كشتع االىل كابجاء الشطخة الجكنية تجاىيا كا-ٖٔكتعتبخ االفعاؿ االتية عمى سبيل السثاؿ عشفًا أسخيًا 

 .))كمسارسة الزغط الشفدي عمييا
/ الرادر في تاريخ  ٗٚٗٗ، ت / ۷۱۷۷ىيئة األحػاؿ الذخرية،  ٘٘٘ٗقخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد ، .(ٗ)

 قخار غيخ مشذػر. ، ٖ/۷ٕٕٓ/ ٖٔ
يع،إسساعيل  فد. كاكا .(٘)  .٧٥صمصدرسابق، ،د. مدعػد حسيج إسساعيل إبخـا
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أحج مغ  السػجوفقج أشار إلى الزخر  ،فعمى صعيج قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح       
 . الدكج تجاهكيجخل ضسغ مفيـػ الزخر صػر العشف الرادرة مغ الدكجة  ،(ٔ)اآلخخالدكج  تجاه الدكجيغ
 تجاهأشار إلى الزخر الرادر مغ الدكج  فقج، السرخ( ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘أما في قانػف رقع )       
ككاف األججر بالسذخع السرخؼ اف يدمظ الدكج  تجاهكلع يذخ إلى الزخر الرادر مغ الدكجة  ،(ٕ)الدكجة

ال اعصاء الحق في التفخيق لكبل الدكجيغ في حالة األضخار كػف الزخر مدمظ السذخع العخاقي في 
  الدكج.  جاهتفقج يرجر مغ الدكجة  ، مغ الدكج فقط ريرج
العشف  فتتسثل صػر أما بالشدبة لقانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ    

 .(ٖ)كاىانتو سب زكجو لدكجيا في الدكج  تجاهالرادر مغ الدكجة 

كجػد مكالسات ىاتؽية كصػر فػتػغخاؼية لمدكجة لؿيساىا  فقج عجكعمى صعيج القزاء العخاقي     
، يعتبخ ضخرًا يدتحيل معو استسخار الحياة الدكجية يعصي لمدكج الحق في شمب التفخيق غيخال بعبلقة مع
ؾياـ الدكجة بعبلقة مع شخز مع كجػد مكالسات ىاتؽية  في قخار محكسة التسييد االتحادية " حيث كرد

حياة كصػر فػتػغخاؼية تؤيج ذلظ يعتبخ ضخرا جديسا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية كيخل بال
 . (ٗ) "الدكجية

 
 
 
 

                                                           

( مغ القانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح )) لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج تػافخ أحج ٔلفقخة //آٗالسادة ).(ٔ)
 إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية((. -ٔاألسباب االتية 

ؼ، التي نرت عمى ))إذا ادعت الدكجة إضخار الدكج بيا بسا ( السرخ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙ.السادة )(ٕ)
ال يدتصاع معو دكاـ العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا 

سيغ ثبت الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيتيا فإذا رفس الصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حك
 ((.1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔكقزػي عمػى الػجػو الػبػيغ بالسػاد .

( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ، كالتي نرت عمى ))أكاًل: ٖٔ/الفقخة /أكاًل /ٕ. السادة )(ٖ)
ي في اشار األسخة، يختبط بعبلقة اسخية اف يختكب عشفًا اسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفد شخزيحطخ عمى أؼ 

 االىانة كالدب كشتع االىل((. -ٖٔكتعتبخ االفعاؿ االتية عمى سبيل السثاؿ عشفًا أسخيًا 
، ٕٚٔٓ/ٜ/ٔٔ/الرادر في تاريخ ٖٔٓٙ، ت/ٕٚٔٓ، ىيئة األحػاؿ الذخرية، ٕٙٔ٘. قخار محكسة التسييد بالعجد (ٗ)

 قخار غيخ مشذػر. 
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   األبشاء تجاهأو كلييسا العشف الرادر من أحج الزوجين -ٖ
أك الخكل، ، الخبط بالحبلأك   ،السبخح كالزخب،  ءضج األبشاالقػة الجدجية  استخجاـكيتسثل في      

 ،االنتقاد أك، أك التيجيج ،أك االعتجاء المفطي، كالتحقيخبجكف عحر  استخجاـ اإليحاء الشفديأك اك الرفع 
 .(ٔ)تخػيف الصفل كالعدلة أك  بالفذل،أك االتياـ  ،أك اإلذالؿ ،أك القيخ

فعمى مدتػػ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح، فقج أشار إلى الزخر الرادر مغ أحج     
 كيجخل ضسغ مفيػـ الزخر العشف السعشػؼ كالسادؼ.  (  ٕ)األبشاء  تجاهالدكجيغ 

 تجاهفمع يذخ إلى الزخر الرادر مغ أحج الدكجيغ ، ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘)أما في قانػف رقع 
 .(ٖ)األبشاء 

األبشاء في قانػف مشاىزة العشف األسخؼ  تجاهأما عغ العشف األسخؼ الرادر مغ أحج الدكجيغ      
العسل  ، كاجبار أحج أفخاد األسخة عمىفتتسثل في ضخب األشفاؿ بأؼ حجةفي إقميع كػردستاف العخاؽ، 

 .(ٗ)كتخكظ الجراسة 
 العشف الستبادل بين الزوجين-ٖ

ؼيكػف االعتجاء صادرًا مغ الدكج تجاه الدكجة كمغ الدكجة تجاه الدكج قج يكػف العشف األسخؼ  
 . (٘) بيشيساما يؤدؼ إلى الخبلؼ  كعادتا ،متباداًل بيشيسا  السادؼ أك السعشػؼ 

                                                           

 مقجمة إلى جامعة اليخمػؾ قدع عمع االجتساع، فاؿ،رسالة ماجدتيخاألسخؼ ضج األشالعشف ، فاتغ األسعج . (ٔ)
 .ٜٔ-ٛٔ،صٕٓٔٓ

)) لكػل مػغ الدكجيغ شمب  الشافح ، حيث نرت ع( مغ القانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي ٔ/الفقخة /ٓٗالسادة ). (ٕ)
أكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو استسخار إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك ب -ٔالتفخيق عشج تػافخ أحج األسباب االتية 

 الحياة الدكجية((. 
( السرخؼ ، التي نرت عمى ))إذا ادعت الدكجة إضخار الدكج بيا ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙالسادة ). (ٖ)

مقة بائشة إذا بسا ال يدتصاع معو دكاـ العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي ش
ثبت الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيتيا فإذا رفس الصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حكسيغ 

 ((.1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔكقزػي عمػى الػجػو الػبػيغ بالسػاد .
)أكاًل: يحطخ ( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ كالتي نرت عمى )ٜ/ٛ/الفقخة /ٕ. السادة )(ٗ)

عمى أؼ شخز يختبط بعبلقة اسخية اف يختكب عشفًا اسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفدي في اشار األسخة، كتعتبخ 
اجبار  -ٛاجبار افخاد االسخة عمى تخؾ الػضيفة اك العسل رغسًا عشيع. -ٛ االفعاؿ االتية عمى سبيل السثاؿ عشفًا أسخياً 

 دػؿ كتخؾ الجراسة((.االشفاؿ عمى العسل كالت
 .ٓٔ، مرجر سابق، صحمسيد. إجبلؿ إسساعيل  . (٘)
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، إذا أشار إلى الزخر الستبادؿ ببغ الدكجيغ ، فقجالشافح فالشدبة لقانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي 
 .(ٔ)أكالعكذ،  الدكجة تجاهمغ الدكج  العشف صادركاف 

 ( السرخؼ، فمع يذخ إلى الزخر الستبادؿ ببغ الدكجيغ،ٜٕٜٔلدشة ) (ٕ٘أما في قانػف رقع )
    كأنسا أشار فقط إلى الزخر السػجو مغ الدكج اتجاه الدكجة.

يحكخ العشف الستبادؿ ببغ فمع ، دتػػ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستافم كعمى      
 . (ٕ)انػاعو كاشخاصوالدكجيغ كأنسا حطخ العشف داخل األسخة بكل 

 

 الفرع الثاني

  الشظاق الذخري في الفقو اإلسالمي

   الذخري في الفقو اإلسالمي على نحه اآلتيالشظاق  يشحرر

  الفقو السالكي -ٔ
 تجاهالشصاؽ الذخري لمعشف األسخؼ في الفقو اإلسبلمي في العشف الرادر مغ الدكج  يتسثل    

، ككحلظ العشف (ٖ)، كعجـ األنفاؽ رغع يدار الدكجالسبخح خارج نصاؽ حقػؽ التأديبكالزخب الدكجة 
، (ٗ)خعيا إذا دعاىا لمفخاش دكف عحر شكأخبلؿ السخأة في شاعة زكجيالدكج  تجاهمغ الدكجة  الرادر
كما يتختب عمى ىحا مثل االخبلؿ بحق الحزانة األبشاء  تجاهالعشف الرادر مغ أحج الدكجيغ  كأيزا

 .(٘) األخبلؿ مغ ضخر لمسحزػف 
 
 
 

                                                           

( مغ القانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح )) لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج تػافخ أحج ٔ/الفقخة /ٓٗالسادة ) .(ٔ)
 ر معو استسخار الحياة الدكجية((. إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعح -ٔاألسباب االتية 

( مغ قانػف مشاىزة العشف األسخؼ في إقميع كػردستاف العخاؽ، كالتي نرت عمى ))أكاًل: ٖٔ/الفقخة /أكاًل /ٕالسادة ) .(٢)
يحطخ عمى أؼ شخز يختبط بعبلقة اسخية اف يختكب عشفًا اسخيًا كمشيا العشف البجني كالجشدي كالشفدي في اشار 

 )).األسخة
 .ٗٗ٘مرجر سابق، ص ،شسذ الجيغ دمحم عخفة الجسػقي(. ٖ)
 .ٕٚ٘صمرجر سابق، ابػ عسخ بغ يػسف القخشبي، (. ٗ)
 .ٕٙ٘مرجر سابق ص ،شسذ الجيغ دمحم ، عخفة الجسػقي (. ٘)
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  اإلماميالفقو -ٕ 
كمغ ،  الدكجة ضجيشحرخ الشصاؽ الذخري في الفقو اإلمامي في العشف الرادر مغ الدكج       

كالعشف الرادر مغ أحج ، (ٔ)ف زكجة مغ حقػقيا كعجـ اإلنفاؽصػر ىحا العشف نذػز الدكج كحخما
 تجاه، كالعشف الرادر مغ الدكجة  (ٕ)كالزخب السبخح خارج نصاؽ حق التأديب ،  األبشاء تجاهالدكجيغ 
 . (ٖ)داخل البيت كما يتختب عمى ىحا األخبلؿ مغ ضخر كاألخبلؿ بحق الدكج في القخار ، الدكج 

 الفقو الحشفي -ٖ
 تجاهاف الشصاؽ الذخري لمعشف األسخؼ في الفقو الحشفي يشحرخ في العشف الرادر مغ الدكج     

العشػػف  كأيزػػا، ( ٗ)بػػالسعخكؼ كأيػػحاء الدكجػػة  السعاشػػخةاألخػػبلؿ بحػػق كمػػغ صػػػر ىػػحا العشػػف ،  الدكجػػة
حػػج كػػحلظ العشػػف الرػػادر مػػغ أ، (٘)إخػػبلؿ السػػخأة فػػي شاعػػة زكجيػػامثػػل الػػدكج  تجػػاهالسػجػػو مػػغ الدكجػػة 

 .(ٙ)في الخضاع األخخ مثل األخبلؿ بحق الػلج  تجاهالدكجيغ 
 السظلب الثاني 

 الشظاق السهضهعي 
 في الذخكع قبل السشاسب مغ أنو كججنا ،العشف األسخؼ  تعخيف الدابقة السصالب في بيشا أف بعج

  في يػجج ال كاف كأف ،كالفقو اإلسبلمي القػانيغ السقارنة  في نصاقو السػضػعي في البحث احكامو دراسة
 مرصمحا كػنو األسخؼ  لمعشف عقج الدكاج انحبلؿ أك االسخؼ، العشف اسسو مرصمح اإلسبلمي الفقو

 بعس معالجة عمى كالقانػف  الفقو اقترخ لحا ؛ االجتساعية التغيخات أفخزتيا ضاىخة عمى ليصمق مدتحجثا
 يكػف  كبحلظ االنفاؽ كعجـ، خكاليج ،الزخر ىي الرػر ىحه كمغ،  لمعشف انحبلؿ عقج الدكاج صػر
 تحت تشصػؼ  التي الرػر ىحه أحج إلى مدتشجا بانحبلؿ عقج الدكاج يصالب أف العشف لحقو الحؼ لمدكج

                                                           

 .ٖٛٔمرجر سابق، ص .ابػ قاسع نجع جعفخ بغ الحديغ الحمي،) ٔ)
كالد، مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني لسكتب الديج عمي الديدتاني، (. عمي الحديشي الديدتاني، االستفتاءات، تخبية األٕ)

 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٗٔالديارة بتاريخ  تستhttps://www.sistani.org/arabic/qa/0380عمى الخابط 
 .ٛٛ،صٗ،جٜٛٛٔ، ٔبيخكت، ط-ف، لبشافبحخ الدخار، مؤسدة عمـػ القخآ(. أبي بكخ بغ أحسج البدار، ٖ)
 .ٕٗٗ، مرجر سابق، ص عبلء الجيغ الكاساني(. ٗ)
 الفتاكػ العالسكيخية السعخكفة بالفتاكػ اليشجية، السصبعة الكبخػ األميخية ببػالؽ مرخ، نطاـ الجيغ البخنيابػرؼ البمخي، .(٘)

 .ٕٗٗ ،صٖٓٔٔ ،ٕ،طٔج مرخ،
 .ٜٗٙمرجر سابق، صابغ عايجيغ، (. ٙ)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0380تمت
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 الفخع خررشا ،فخعيغكسشتصخؽ إليو في  السصمبما سشتكمع عشو في ىحا  اىح ؛ االسخؼ  العشف مفيػـ
 .الشصاؽ السػضػعي في الفقو األسبلمي الثػاني الفخعفي  كتشاكلشا، السػضػعي في القانػف  لشصاؽ األكؿ

 األول الفرع 
  الشظاق السهضهعي في القانهن 

إلى  ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘كقانػف رقع ) األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح يذيخ قانػف لع 
 لزخراالشتيجة  الستختبة  عمى  العشف كىػ  إلى اشاركا كإنسا سابقاً كسا بيشا  ؼ مرصمح العشف األسخ 

 تحت جسيعيا تجخل ،كالتي الدكاج انحبلؿ بصمب الحق لمدكجيغ تعصي التي األخخػ  الرػر كبعس
 .   العشف مفيػـ
يرجر  أسخؼ أف ليذ كل عشف  فسغ خبلؿ الشرػص الػاردة في القانػف العخاقي كالسرخؼ نبلحع 

كإنسا ىشاؾ شخكط يشبغي ،  انحبلؿ عقج الدكاجاألبشاء أك الدكج اآلخخ يؤدؼ إلى  تجاهمغ أحج الدكجيغ 
 : كىي بثبلث الذخكط ىحه اجساؿ كيسكغ الدكاج النحبلؿ لمقزاء سبباً  يرمح لكي  تػافخىا في ىحا العشف

 .  صجكر العشف مغ أشخاص األسخة -ا
 .  جدامة العشف السػجب النحبلؿ الدكاج -ب
 .تأثيخ العشف في استسخار الدكجية- ج
الشصاؽ الذخري لمعشف األسخؼ فدشقترخ دراستشا عمى الذخشيغ الذخط األكؿ في  بيشا إنشابسا  

جدامة العشف الذخط األكؿ  األولى الفقرةاآلخخيغ كستتع مشاقذة كل مشيسا في فقخة مشفرمة كسششاقر في 
  .تأثيخ العشف في استسخار الدكجيةمع الذخط الثاني  الثانية الفقرةفي  كنتعامل ، السػجب النحبلؿ الدكاج

  دامة العشف السهجب النحالل الزواجج: أوال  

 ضخر كل فميذ ، كدرجتو التفخيق يبيح الحؼ الزخر تقجيخ في دؾيقاً  يكػف  أف عمى القاضي يجب
 نتيجة فذل السرالحة بيغ الدكجيغ إصبلحو يسكغ كال كشجيجاً  خصيخاً  يكػف  أف يجب بل ، التفخيق يبيح
 كقػع الدكجة بعج قبمت إذا ألف ؛ لمزخر لدكجةا قبػؿ عمى يجؿ ما يػجج ال كأنو، الحكسيغ قبل مغ

 ىحه القاضي ؼيؿيع  السذخع نز كسا تتعحر كلع مدتسخة زالت ما الدكجية الحياة أف معشاه عمييا الزخر
 يديء التي الدالت مغ تخمػ ما نادًرا الدكجية الحياة ألف ؛ (ٔ) كالحكع بو قلمتفخي الحىاب قبل بجقة األمػر

                                                           

 ص ، ۷۱۱۲ ،٘ ٕٙٗٔ ،بجكف مكاف نذخ،بجكف شبعة،،بجكف دار نذخلمزخر القزائي التفخيق، كاضع لصيف سخيا .(ٔ)
ٙ. 
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 مرمحة في ليذ لمتفخيق سبًبا العادية اإلساءة اعتبار فإف ثع كمغ ، اآلخخ ىإل الدكجيغ أحج فييا
 تقتزيو جدامة أمخ مغ درجة عمى الزخر يكػف  أف اشتخاط فإف ، باالنحبلؿ األسخة ييجد ألنو السجتسع؛
 ( ٔ) األسخة كصالح السجتسع مرمحة

ذخرية العخاقي الشافح إذا رجعشا إلى الشرػص القانػنية في قانػف األحػاؿ ال في الحؿيقة
أشارت إلى كإف  العشفلع تعخؼ أك تحجد مفيػـ  لػججنا كالبحث، (ٕ)كالشرػص التي ىي مػضػع السقارنة

الزخر كبعس الرػر األخخػ التي ذكخىا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ التي تعصي لمدكجيغ الحق 
القانػني لمزخر ليذ مغ اختراص ألف التعخيف  ؛القػؿ إف ىحا خمل تذخيعي كال يسكغ،  بصمب التفخيق

ما  جعلفإف التصػر االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي كالبيػلػجي قج يؤدؼ إلى ،  فزبل عغ ذلظالسذخع 
أراد السذخع أف يتخؾ السجاؿ ،  ، إضافة إلى ذلظفي كقت معيغ ال يعج كحلظ في كقت آخخ اً ضخر  يعج

يرل إلى درجة مغ  جديساً أف يكػف الزخر فبل بج مغ  ،لمقزاء كالفقو لمتػسع في معشى الزخر
كيعتبخ صػرة مغ ،  البديط بالزخر يعتجكلحلظ ال ، الخصػرة تؤدؼ إلى إلحاؽ الزخر بالدكج اآلخخ

ال ييع إذا كاف ، ك .الكيساكياتصػر الزخر الجديع الزخب الذجيج أك استخجاـ آالت التقصيع أك صب 
 . (ٖ) كالجيوعمى أكالده أك أحج  ه يتعجا بل قج  اآلخخ،لشفذ الدكج  اً الزخر مػجي

 الدكجية الحياة دكاـمعو  يتعحر الحؼ الجديع الزخر ىػ ىشا السقرػد الزخر أف القػؿ كيسكغ 
مغ قبل أحج  األبشاء عمى االثع االعتجاء اك العكذأك  الدكجة مغ الدكج تجاه السػجو الجديع كاالعتجاء

                                                           

 www.Law.arab.com االلكتخكني السػقع عمى مشذػر بحث، لمزخر التفخيق، الدىاكؼ  دمحم ربيع القاضي.  ٔ))
 .ٕٕٕٓ/ٛ/ٙ الديارة تاريخ 2015,

ألحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح )) لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج تػافخ أحج ( مغ القانػف أ/الفقخة /ٓٗالسادة )(. ٕ)
السادة  إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية((، -ٔاألسباب االتية 

إضخار الدكج بيا بسا ال يدتصاع معو دكاـ ( التي نرت عمى ))إذا ادعت الدكجة ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٙ)
العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا أف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا ثبت الزخر كعجد عغ 
اإلصبلح بيتيا فإذا رفس الصمب ثع تكخرت الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حكسيغ كقزػي عمػى الػجػو الػبػيغ 

  ((.1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔػاد .بالس
د. حيجر حديغ كاضع الذسخؼ، التفخيق لمزخر السادؼ كالسعشػؼ الحؼ يريب أحج الدكجيغ دراسة قانػنية مقارنة  (.ٖ)

، ٕٗٔٓسشة  ٖ٘جامعة الكػفة، مجمة مخكد دراسات الكػفة؛ مجمة فرمية محكسة، العجد  -بالفقو اإلسبلمي، كمية القانػف 
 .ٗٛص
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االجتساعية  كالسكانة ،حدب كالثقافة السحكسة جرىاتق مػضػعية مدألة كىػ الجديع الزخر ك الدكجيغ
 . (ٔ) لمدكجيغ

،أك  حجكدهباستعساؿ الجفاع الذخعي في  اآلخخكال يحق ألحج شمب التفخيق إذا كاف اعتجاء الدكج 
كػف حق تأديب كحق الجفاع الذخعي  ككسائموالعشف نتيجة استعساؿ حق التأديب في شخكشو إذا كاف 

 فيشا عمى الدكج  إذا تجاكز الدكج السعتجؼ حجكد حق التأديب كالجفاع الذخعي غاإلباحة كلكمغ أسباب 
  .(ٕ) السعشف إثبات الزخر كشمب التفخيق ألنعجاـ الجػاز القانػني

كأف يكػف نتيجة كعي كاختيار ، ارادياً أف يكػف ،  يذتخط في الزخر الجديع الحؼ يجيد التفخيق كسا
كبحلظ يدتثشى الزخر غيخ ، اً زكجتو األخخػ حاضخ  تجاهالدكج كيجب أف يكػف قرج إيحاء ،  الدكج

أك الغمط الحؼ يشعجـ ،  كالتيجيج كحاالت اإلكخاه  الستعسجة،غيخ  كاألصابة ،جديساً حتى لػ كاف  األرادؼ
 .(ٖ) كالعقلككحلظ حاالت فقجاف التسييد  الخضا،ؼيو 

 إيحاء يكػف في لقانػف السرخؼ في ا أف معيار الزخر الجديع يخػ الفقو السرخؼ  كىشاؾ رأؼ في
متخكؾ  معاممة شاذةلدكجتو بالعخؼ  الدكجالدكج لدكجتو في كل ما اليجػز شخعًا بحيث تعج معاممة 

 راجعاً  الستختب عمى العشف كرأؼ آخخ في الفقو أنو يكفي أف يكػف الزخر ،(ٗ) تقجيخىا لمعخؼ كالقزاء 
كسا  سمبياً اره، أك قيخا عشو سػاء أكاف الزخر إيجابيا أـ إلى فعل الدكج كفي إمكانو الشطخ إلى كػنو باختي

  .(٘)في تقجيخ الزخر كسػءهالقرج  بشيةأنو ال عبخة 

بسثميا ضخرًا  قبسا ال يميإيحاء الدكج لدكجتو قػاًل أك فعبًل  فقج عج القزاء السرخؼ  كعمى صعيج 
 أك قػال إيحاء يكػف  أف " رخيةيعصي لمدكجة الحق في شمب التفخيق كىحا ما كرد في قخار محكسة الس

                                                           

 ٛٛٔقانػف األحػاؿ الذخرية كتعجيبلتو رقع ميجؼ زكيغ، الػجيد في شخح  لالفتبلكؼ، د. نبيلدىخة سبلـ عبج اد.  (.ٔ)
 ..ٕ٘ٔٓ، ٔط القانػنية،مشذػرات دار الدبلـ  الشجف، –العخاؽ  ،ٜٜ٘ٔلدشة 

 .٘ٛمرجر سابق، ص، حيجر حديغ كاضع الذسخؼ (. د. ٕ)
يع، سمصة القاضي التقجيخي(. د. ٖ) مجمة كمية القانػف، جامعة س مشازعات التفخيق القزائي، في ف ةحارث عمي ابخـا

  .ٖ٘ٗ،صٕٕٔٓاب، ، في ٖٙبغجاد، العجد 
 .ٕٙ٘ٔعاصع أحسج بديػني حجازؼ، مرجر سابق، ص(. د. ٗ)
 القاىخة، -مرخ ، ٔط العخبية،مذكبلت كقزايا األحػاؿ الذخرية، مكتبة الشيزة (. د. أحسج بخيت كآخخكف، ٘)

 . ٖٓ٘، صٕ٘ٓٓ
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 إيحاء ماىيتو ۰۸۷۸ لدشة ۷٘ رقع بقانػف  السخسػـ مغ ٙ لمسادة كفقا لمتصميق السػجب الزخر" ألف فعبل
 شاذة معاممة العخؼ في ليا معاممتو معو تعتبخ بسا بسثميا، يميق ال إيحاء بالفعل أك بالقػؿ زكجتو الدكج
 .(ٔ) "عمييا تخػ  كال مشيا، تذكػ

يختمف  عج معيار الزخر الجديع السػجب لمتفخيق القزائي معيار شخريالعخاقي فقج  مػقف أّما
، حيث جاء في قخار محكسة التسييد االتحادية بإف " باختبلؼ البيئة كالثقافة كالسكانة االجتساعية لمدكجيغ

اجتساعي باختبلؼ شبقات السجتسع ال سيسا كإف الصخفيغ الستجاعييغ مغ كسط  تختمفكاقعة الزخب 
 ،  (ٕ)"مثقف تكػف كاقعة الزخب ؼيو ضخرا جديسا يدتحيل معيا استسخار الحياة الدكجية 

يقخره  ماديا  كليذ  شخرياً  السػجب لمتفخيق الزخر معيار عج ، فقجككحلظ القزاء السرخؼ 
أف معيار الزخر السػجب لمتصميق في السادة "ٓ حيث جاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية ،القاضي

متخكؾ لمقاضي  شخريكىػ أمخ ، (ٖ)"آخخ أك معيار شخري يختمف مغ شخز إلى ٜٕٜٔلدشة ( ٙ)
متعسجا أف يكػف الدكج  كأشتخط القزاء، (ٗ)فة كالػسط االجتساعي الحؼ بيشيسايختمف باختبلؼ البيئة كالثقا

 .(ٙ)التكخار في الزخر  كلع يذتخط القزاء السرخؼ  (٘)في إيقاع الزخر

                                                           

نقبًل عغ د. عاصع أحسج بديػني حجازؼ، مرجر سابق،  ،.۷۱۱۱/۰۷/۸ جمدة – ؽ ٙٙ لدشة ۹۱ رقع صعغال(. ٔ)
ٕٔ٘ٙ. 

، نقبًل عغ ربيع دمحم الدىاكؼ، الشادر كالسيع في ٜٜٛٔ/ٖٕالرادر في  ٖٕٓٔبالعجد  االتحادية التسييد(. قخار محكسة ٕ)
، ٕٔٔٓبغجاد،  -مكتبة الدشيػرؼ، العخاؽ    ٔلجدء األكؿ، طقخارات الدادة قزاة محكسة األحػاؿ الذخرية في البياع. ا

 ٔٚص
عاصع أحسج بديػني حجازؼ، مرجر سابق،   ،نقبل عغ د.  ٜٛٚٔ/۰۰/ٔجمدة  –قزائية  ٚٗلدشة  ٕ(. الصعغ رقع ٖ)

 .ٕٙ٘ٔص 
 . ٕٙ٘ٔ،  السرجر نفدو، صٜ٘ٚٔ/ٔٔ/ٜٔجمدة  –قزائية  ٖٗلدشة  ٖٔ(. الصعغ رقع ٗ)
، كالحؼ نز عمى ))يذتخط في الزخر السػجب لمصبلؽ أف ۱/۰۸۲۸/ٕٔجمدة  –قزائية  ٚٗالدشة  ٗ(. الصعغ رقع ٘)

 .ٕٙ٘ٔأف يكػف متعسجا(( السرجر نفدو، ص 
كالحؼ نز عمى ))ال يذتخط في الزخر السػجب لمصبلؽ  ٘ٔ/۷۱۱۱/۰۷جمدة  –قزائية ٔٚلدشة ٕٛٗ(. الصعغ رقع ٙ)

 . ٕٙ٘ٔػف متكخرا(( السرجر نفدو ، صأف يك ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘مغ قانػف رقع  ٙلمصبلؽ في السادة 
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، حيث جاء في قخار محكسة  أف يكػف الدكج متعسجًا في إيحاء الدكجةالقزاء السرخؼ  خطاشتكسا        
 يكػف  أف كجػب بسثميا قال يمي بسا زكجتو الدكج إيحاء الزخر مقرػدأف " الجخائع  الشقس السرخية

 . (ٔ)" الدكجة دكف  الدكج مغ كاقعا متعسجا  سمبيا أـ إيجابيا  الزخر

كقانػف رقع  قانػف األحػاؿ الذخرية  الزخر نتيجة عجـ اإلنفاؽ  فيجدامة  كقج افتخض السذخع
انتياء السيمة السحجدة  عجـ انفاؽ زكجيا عمييا بعج إثبات الدكجة بسجخد ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘)

 .كالسأكل كالسمبذ كالسدكغألف الشفقة تتعمق بالحاجيات الزخكرية كاليػمية لؤلسخة ؛(ٕ) قانػناً 
إذا  ىجخ الدكج لدكجتواألسخؼ في حالة  جدامة العشفالعخاقي كالسرخؼ  سذخعافتخض ال كحلظ 

 .  (ٖ) استسخ اليجخ السجة السحجدة قانػنًا كاثبتت زكجة ذلظ

                                                           

 .ٕٙ٘ٔنقبًل عغ عاصع أحسج بديػني حجازؼ،مرجرسابق،ص ۷۱۱۰. جمدة - ؽٙٙ لدشة ٓٗٙ رقع الصعغ(. ٔ)
كالتي نرت عمى ))إذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ عمى  ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘( مغ قانػف األحػاؿ السرخؼ رقع ٗالسادة )(. ٕ)

ح الحكع عميو بالشفقة في مالو فإذا لع يكغ لو ماؿ ضاىخ كلع يقل أنو معدخ أك مػسخ زكجتو، فاف كاف لو ماؿ ضاىخ نف
كلكغ أصخ عمى عجـ اإلنفاؽ شمق عميو القاضي في الحػاؿ كأف ادعى العجد فإف لع يثبتو شمق عميو حاال كاف أثبتو أميمو 

نرت عمى ))إذا كاف الدكج غائبا غيبة قخيبة ( كالتي ٘مجة ال تديج عغ شيخ فإف لع يشفق شمق عميو بعج ذلظ((، كالسادة )
فإف كاف لو ماؿ ضاىخ نفح عميو الحكع بالشفقة في مالو كأف لع يكغ لو مػاؿ ضاىخ اعحر إليو القاضي كضخب لو أجبل فإف 
لع يخسل ما تشفق مشو زكجتو عمى نفديا أك لع يحزخ لئلنفاؽ عمييا شمق عميو القاضي بعج مزي األجل. فإف كاف بعيج 

لغيبة ال يديل الػصػؿ إليو أك كاف مجيػؿ السحل أك كاف مفقػدا كثبت اف ال ماؿ لو تشفق مشو الدكجة شمق عميو ا
( التي نرت عمى ))تصميق القاضي لعجـ ٙالقاضي كتدخؼ أحكاـ ىحه السػادة عمػى السدجػف الحؼ يعدخ بالشفقة ، كالسادة )

بت يداره كاستعج لئلنفاؽ في أثشػاء العجة فإف لع يثبت يداره كلع يدتعج اإلنفاؽ يقع رجعيا كلمدكج أف يخاجع زكجتو إذا ث
( مػغ القانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))لمدكجة شمب ٖٗاإلنفاؽ لع ترح الخجعة(( ، كالسادة ) 
حر مذخكع بعج إميالو مجة أقراىا إذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ عمييا دكف ع -ٚالتفخيق عشج تػافخ أحج األسباب اآلتية 

 (( ستػف يػما
لمدكجة شمب التفخيق  -( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح، كالتي نرت عمى ))اكال ٕ/الفقخة /ٖٗالسادة )(. ٖ)

 اذا ىجخ الدكج زكجتو مجة سشتيغ فاكثخ ببل عحر مذخكع كاف كاف الدكج معخكؼ -ٕعشج تػفخ احج االسباب االتية : 
( السرخؼ كالتي نرت عمى ))إذا ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٕٔاالقامة كلو ماؿ تدتصيع االنفاؽ مشو(( كالسػاد )

غاب الدكج سشة فاكثخ ببل عحر مقبػؿ جاز لدكجتو اف تصمب الى القاضي تصميقيا تصميقا بانشا إذا تزخرت مغ بعجه كلػ 
إف  ((  ( السرخؼ كالتي نرت عمىٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٖٔ)كاف لو ماؿ تدتصيع اإلنفاؽ مشو((، كالسادة 

 أمكغ كصػؿ الخسائل الى الغائب ضخب لو القاضي أجبل كاعحر إليو بأنو يصمقيا فإذا انقزى األجل كلع يفعل كلع يبجػ 
لقاضي عميو ببل عحر اك اعحرا مقبػال فخؽ القاضي بيشيسا بصمقة بائشة. كإذا لع يسكغ كصػؿ الخسائل الى الغائب شمقيا 

 .ضخب اجل((
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اذا اثبتت  بسجخد انتياء السجة السحجدة قانػنًا لعجـ اإلنفاؽ أك اليجخالعشف متحققة فتكػف جدامة 
 . جدامة الزخر ية في تقييعتقجيخ كال تكػف لمسحكسة سمصة  الدكجة ذلظ

كتزخ   تتػحر مشيا الدكجة لسجة سشتيغ لتتحقق جدامة العشف مجة شػيمةأف استسخار اليجخ  كنخػ  
 يدمظكعميو فإنشا نقتخح عمى السذخع العخاقي أف ، إذا كاف ىجخ الدكج دكف عحر مقبػؿ بحقػؽ األبشاء 

حقػؽ  عمى ضخراً ىي فتخة مشاسبة ال نخػ فييا بدشة كاحجة ك  في تحجيج مجة اليجخ مدمظ السذخع السرخؼ 
أما إذا كاف اليجخ مغ جانب الدكجة فتصبق ىشا أحكاـ الشذػز كيكػف لمدكج دعػتيا إلى شاعتو  األزكاج،

 .(ٔ)دكف حاجة إلى اشتخاط مخكر مجة محجدة 

 ثانيا : تأثير العشف في استسرار الزوجية 
بل يجب اف يكػف الزخر  جديساً كاف ضخره كلػ  يبخر التفخيقليذ كل عشف بيغ الدكجيغ 

؛ ألف الحياة الدكجية تكاد ال تخمػ مغ بعس  تأثيخ عمى استسخار الحياة الدكجية لو الستختب عمى العشف
، كعميو لكي يرجر القاضي حكسو بالتفخيق البج اف (ٕ) التي يديء فييا أحج الدكجيغ لآلخخ اليفػات

كغ معو أف تدتسخ الحياة الدكجية في قانػف األحػاؿ الذخرية ال يس يكػف الزخر الستختب عمى العشف
 دكاـ معوالسرخؼ عبارة "ما ال يسكغ  (ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘) رقع في القانػف  ايزاً  كسا كرد،  (ٖ)العخاقي
 .(ٗ)" العذخة 

يسكشو بعج ذلظ  فبل االستسخار في الحياة الدكجية بعج كقػع العشف لػ رضي أحج الدكجيغكعميو 
يتشازؿ الدكج كقج يكػف ىحا الخضا صخيحًا كأف يقػؿ الدكج لمدكجة "أني سامحتظ" أك ، فخيقشمب الت

                                                           

ال نفقة لمدكجة في  –( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى )أكال ٔ/الفقخة/ٕ٘(. السادة )ٔ)
 إذا تخكت بيت شخعي بغيخ كجو أك بجكف إذف زكجيا((. -ٔاألحػاؿ التالية 

 .ٖٜد. حيجر حديغ كاضع الذسخؼ، مرجر سابق، ص(. ٕ)
( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي، حيث نرت عمى )) لكل مغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج ٔ//الفقخةٓٗ(. السادة )ٖ)

إذا أضخ أحج الدكجيغ بالدكج االخخ اك بأكالدىسا ضخرا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية.  -ٔتػافخ أحج االسباب االتية 
 كيعتبخ مغ قبيل االضخار((. 

( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية السرخؼ كالتي نرت عمى ))إذا ادعت الدكجة إضخار الدكج بيا بسا ال ٙ)(. السادة ٗ)
يدتصاع معو دكاـ العذخة بيغ أمثاليا يجػز ليا اف تصمػب مػغ القاضي التفخيق كحيشئح يصمقيا القاضي شمقة بائشة إذا ثبت 

الذكػػ كلع يثبت الزخر بعث القاضي حكسيغ كقزػى الزخر كعجد عغ اإلصبلح بيشيا فػإذا رفس الصمب ثع تكخرت 
 ((.1ٔٓ1ٜ1ٛ1ٚٔٔعمػى الػجػو السبيغ بالسػاد.
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مثل الدكػت عغ الزخر الحاصل أك البقاء في  يكػف ضسشيًا  دعػػ الجدائية أك قج السعتجػ عمييا عغ
 . (ٔ) السشدؿ

تمف باختبلؼ كمعيار  الزخر الحؼ ال يدتصيع  معو إستسخار الحياة الدكجية معيار شخري يخ
الحياة  فالزخب  قج يعج ضخرًا جديسًا يتعحر معو استسخار البيئة كالثقافة كالسكانة االجتساعية لمدكجيغ

، بيشسا ال يعج كحلظ إذا كانت الدكجة مغ بيئة اك الدكجية إذا كاف الصخفاف مغ كسط اجتساعي مثقف
 ( ٕ) يدسح بحلظمدتػػ اجتساعي 

أك البيئة االجتساعية لمدكجيغ في تقجيخ ، طخكؼ االجتساعيةمغ كجية نطخ الباحث مخاعاة ال
إمكانية استسخار العبلقة الدكجية مع كجػد ضخر جديع يجب أف يكػف ضسغ حجكد معيشة، فميذ مغ 
العجؿ حخماف أحج الدكجيغ مغ حق التفخيق لسجخد أف اإلساءة مغ الدكج اآلخخ مألػفة في البيئة 

فإذا كانت الدكجة تتعخض لمزخب مغ زكجيا لسجخد أف ذلظ كاف ،  كجافاالجتساعية التي يعير فييا الد 
ألف ىحا  ذلظ؛شائعًا في محيصيا االجتساعي حيث كاف شؿيقيا أك كالجىا يزخب زكجتو فبل عجالة في 

 يعشي حساية كتذجيع العشف األسخؼ داخل السجتسع. 
عمى  ، أك اجبار األكالدلسبخحكالزخب ا األبشاء أما إذا كاف العشف صادر مغ أحج الدكجيغ تجاه

السشرػص  لمحسايةنخػ اف مثل ىحه الحاالت تخزع  ،القزائي كلع يصمب أحج الدكجيغ التفخيق التدػؿ
 .(ٖ) كقانػف رعاية األحجاث العخاقي عمييا في قانػف العقػبات العخاقي

                                                           

 .ٖٜص  حيجر حديغ كاضع الذسخؼ،مرجر سابق،(. د. ٔ)
يع الدلسي(. ٕ)  سشة آالؼ أربعة خبلؿ كاألعخاؼ كالقػانيغ الذخائع في الصبلؽ في اإلرادة سمصاف مجػ، د.  مرصفى إبخـا
 .ٜٖٗ ص ، مكاف نػر،بجكف سشة نذخر نذخ، بجكف بجكف دا ،ٔط ،
 اك بالجخح اك بالزخب اخخ عمى عسجا اعتجػ مغحيث نرت عمى )) ، ( مغ قانػف العقػبات العخاقيٓٔٗالسادة )(. ٖ)

 مػتو الى افزى كلكشو قتمو ذلظ مغ يقرج كلع لمقانػف  مخالف آخخ فعل أؼ بارتكاب اك ضارة مادة باعصاء اك بالعشف
 ارتكبت اذا سشة عذخيغ عمى تديج ال مجة الدجغ العقػبة كتكػف . سشة عذخة خسذ عمى تديج ال مجة الدجغب يعاقب
 االعتجاء كقع ك عامة بخجمة مكمفا اك مػضفا كاف اك الجاني اصػؿ مغ عميو السجشي كاف اك االصخار سبق مع الجخيسة
، حيث نرت عمى ( مغ قانػف رعاية األحجاث العخاقيٜٕ) كالسادة ،((ذلظ بدبب اك خجمتو اك كضيفتو تأديتو اثشاء عميو
 اىساال الحجث اك الرغيخ رعاية اىسل كلي كل ديشار خسدسائة عمى تديج كال ديشار مائة عغ تقل ال بغخامة يعاقب - اكال))

 اذا ديشار الف ىعم تديج كال ديشار مائتي عغ تقل ال بغخامة العقػبة تكػف  - ثانيا. الدمػؾ انحخاؼ اك التذخد الى بو ادػ
 ((. عسجية جشاية اك جشحة الحجث ارتكاب االىساؿ ىحا عغ نجع
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بخبلؼ  ػع الزخريحجد قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي مجة معيشة لخفع دعػػ التفخيق بعج كق كلع
 .( ٔ)بسجة سشة كاحجة بعج كقػع الزخر الحؼ حجدىا السذخع  السرخؼ 

 الفرع الثاني

  اإلسالميالشظاق السهضهعي في الفقو 
 بالسعخكؼ شاعتو حق زكجتو عمى لمدكج اإلسبلمية الذخيعة أقختيا التي الذخعية الحقػؽ  مغ إف

ِتي }تعالى لقػلو شخعا شاعتو عمييا كجب اؼيس خالفتو إذا يؤدييا زكجتو عمى الدكج حق مغ كأف  َكالبلا
ۖ   َسِبيبًل  َعَمْيِيغا  َتْبُغػا َفبَل  َأَشْعَشُكعْ  َفِإفْ ۖ   َكاْضِخُبػُىغا  اْلَسَزاِجعِ  ِفي َكاْىُجُخكُىغا  َفِعُطػُىغا  ُنُذػَزُىغا  َتَخاُفػفَ 

  .(ٕ) {بالسزاجع جخكىغكاى فعزػىغ نذػزىغ تخافػف  َكِبيًخا َعِمي ا َكافَ  ّللااَ  ِإفا 
 يخاه  ما ليقزي لمقاضي األمخ رفع حقيا مغ كإال،  القػة مغ يكػف  أال يشبغي ىحا التأديب حق إف إال

 متى الستختب عمى العشف لمزخر التفخيق جػاز مجػ حػؿ خبلؼ ضيخ السدألة ىحه كأماـ محـبو، كفق
 .ضخار كال ضخر ال الذخعية القاعجة إلى استشاداً  لمقاضي األمخ رفع ما

 عجـ بخػ  األكؿ: فخيقيغ عمى السدألة ىحه بخرػص انقدسػا قج السدمسيغ الفقياء إف الحؿيقة في 
 رأيو دعع في ساؽ ككل مشيع ذلظ، أمكانية يخػ  كالثاني، ،لمزخر الستختب عمى العشف التفخيق جػاز
، كخررشا الفقو السالكيفي  شاكؿنت فقختيغلحا قدسشا ىحا الفخع إلى  ؛تباعاً  سشتشاكليا كأسانيج كأدلة حجج

 .كاإلماميالحشفي  لمفقوالفقخة الثانية 
 الفقو السالكي اوال : 

أف يفخؽ  إذا كاف زكجيا يزخىا القزائيلمدكجة شمب التفخيق أنو يجػز  السالكيةكقج ذكخ الفقياء 
بيا في كل  لمقاضي سمصة التفخيق عغ زكجيا لزخره يبيحكقجمت ما  كشمبت الدكجة ذلظبيغ الدكجيغ 

الزخر، فعمى كأثبتت ذلظ الدكجة أنيا تزخرت مغ زكجيا  إدعتفإذا  (ٖ)ما ال يجػز شخعًا كالزخب 

                                                           

يع .(1)  .ٜٖٗص الدلسي، مرجر سابق،د.  مرصفى إبخـا
 . ٖٗ(. سػرة البقخة ؛ اآلية،ٕ)
 ٗٗ٘(.  شسذ الجيغ دمحم بغ عخفة الجسػقي، مرجر سابق ذكخه ص ٖ)



 ٖٚ....ماهية انعنف االسري          ......................................................انفصم األول ...................

 

كلع يجج تأديب القاضي لو نفعا في إصبلحو فخؽ  فعموإلى  عادفإف  ،الدكج أكاًل  يؤدبأف  القاضي
  (ٔ)القاضي بيشيسا 

كادعى كل مغ  لى القاضي مخة اخخػ كرفعت أمخىا إأما إذا عجدت الدكجة عغ إثبات الزخر  
ألنو ؛  مغ قبيل الخبلؼأنو  فيتزح،  الدكجيغ أف اآلخخ أضخ بو كلع يتسكغ كل مشيسا مغ إثبات ادعائو

ىػ خبلؼ يتصمب التحكيع يخسل ،  لع يتع إثباتو لحا فإف خبلفيع في الذكػػ مع عجـ قجرتيع عمى اإلثبات
 فتكػف  ،ىع إذا لع يكغ مغ السسكغ أف يكػنػا مغ أىميعأك مغ غيخ ، القاضي حكسيغ مغ أىل الدكجيغ

ؼيجػز لمحكسيغ أف يحكسػا ،  الحكسيغ ىي التػفيق بيغ الدكجيغ إذا لع يكغ اإلصبلح مسكشًا  ميسة
 . (ٕ)بالتفخيق مغ دكف الحاجة إلى مػافقة الدكجيغ أك إذف الحاكع 

 (ٖ)ِبِإْحَداف{ َتْدِخيح   َأكْ  ِبَسْعُخكؼ   َفِإْمَداؾ   َتافَمخا  الصابَلؽُ } تعالى قػلو فيكاستجؿ الفقياء السالكية 
 فاف بإحداف التدخيح إلى يرار أف فيشبغي الذارع عشو نيى معخكؼ لغيخ إمداؾ الزخر مع فاإلمداؾ

 .اإلحداف ىػ فيحا بيشيسا فخؽ 

سػاء  شخعًا،أف يؤذؼ الدكج زكجتو في كل ما ال يجػز  السالكي الفقو مغ الزخر الجديع في يعج
معاممة الخجل حدب العخؼ معاممة غيخ شبيعية تذكػ تعج  بحيث ،أضخ الدكج زكجتو بالقػؿ أك الفعل

الػصػؿ إلى الزخر إلى حج يجفع  في لمقاضيلتقجيخ  متخككو مشو السخأة كال تدتصيع أف تربخ عمييا
  .(٘) الجدجؼ دكف عحر شخعي مغ صػر ىحا الزخر االعتجاء، (ٗ)السخأة لصمب التفخيق 

                                                           

بيخكت،  -لبشاف  ، مشذػرات الحمبي الحقػؾية،ٔاالحػاؿ الذخرية، ط (. دمحم زيج االبياني، شخح األحكاـ الذخعية فئ)
 .ٔ٘ٗ، ص ٕٔ، ٕٙٓٓ

 .ٖ٘(. سػرة الشداء، اآلية، ٕ)
 . ٖٕٔ ،(. سػرة البقخة،  اآليةٖ)
(. أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي، البياف كالتحريل كالذخح التػجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة، دار الغخب ٗ)
 .ٕٚ ، صٜٛٛٔبيخكت، ج ،-سبلمي، لبشافاإل
 .ٕٔ٘(. أبي عباس ابغ دمحم الخمػتي الذييخ بالراكؼ السالكي، مرجر سابق، ص٘)



 ٖٛ....ماهية انعنف االسري          ......................................................انفصم األول ...................

 

 ،مغ قبل الدكج في إيحاء زكجتو متعسجاً كيذتخط أيزا في الزخر الػاقع عمى الدكجة أف يكػف 
 .(ٔ) تأديبالدكجة ال عحر في إيقاعو كالزخب بغيخ حق  تجاهككحلظ إذا كاف الزخر الرادر مغ الدكج 

كأخبلؿ الدكجة في شاعة الدكج كعجـ  الدكج تجاهمغ الدكجة  أما بخرػص العشف الرادر
كما يتختب عمى ىحا ، أك األخبلؿ بحق الخجل في القخار في البيت الستجابة إلى الفخاش دكف عحر شخعيا

بالػعع ثع اليجخ ثع  بكأنسا يمجأ إلى كسائل التأديفبل يحق لمدكج ىشا شمب التفخيق األخبلؿ مغ الزخر 
 .(ٕ)الزخب غيخ السبخح 

األبشاء  كاإلخبلؿ بحق السالكيفي الفقو  بشاءاأل تجاهكبالشدبة لمعشف الرادر مغ أحج الدكجيغ   
القاضي مختكبو  مثل ىحه الحاالت يجبخ، (ٖ)، أك عجـ اإلنفاؽ عمى أبشاء رغع يدار األب الحزانة في

 .( ٗ) عمى ازالتو كال يعصي أحج الدكجيغ الحق في شمب التفخيق

 ثانيا : الفقو الحشفي واإلمامي
ال يحق لمقاضي إذا  كعميوكأثخ الصبلؽ بيجه أيزًا ، ة بيج الدكج إف العرس الفقياء كالحشؽية يخػ      

كلكغ دكره يقترخ عمى ،  رفعت الدكجة دعػػ قزائية ضج زكجيا أف يأمخ القاضي بالتفخيق لمزخر
كعشجما تتكخر الذكػػ ضجه  ،عشجما يؤذؼ زكجتو كيأمخه بإصبلح حالتو يعدرهأك  ، الشيي عغ الدكج

 لو تعديخاً كإعادتو إلى رشجه كلو الحق عشج ؾياـ الدكج بزخب زكجتو ضخبا مبخحًا  القاضي بسا يثشيو يعدره
 .(٘)مشو  كقراصاً 
 
 
 

                                                           

أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ يػنذ التسيسي الرقمي، الجامع لسدائل السجكنة، معيج البحػث العمسية كإحياء التخاث (. ٔ)
خسائل الجامعية السػصى بصبعيا(، تػزيع دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ، جامعة أـ القخػ )سمدمة ال٘ج اإلسبلمي،

 .ٜٓٓ، ص۷۱۰۱، ٔط
 .ٕٚ٘(. ابػ عسخ يػسف بغ عبجهللا بغ دمحم القخشبي، مرجر سابق ، صٕ)
 ، دار السعارؼ،ٔ(. أبػ البخكات أحسج بغ دمحم بغ أحسج الجرديخ، الذخح الرغيخ أقخب السدالظ إلى محىب مالظ، جٖ)

 .ٜٖٗ القاىخة، بجكف سشة نذخ، ص
 .ٕٗ٘ (. شسذ الجيغ بغ دمحم الجسػقي، مرجر سابق، صٗ)
 . ٕٗ، أبػ الحدغ جعفخ بغ أحسج الحمي، مرجر سابق ، ص ٖٖٗ(. عبلء الجيغ الكاساني ، مرجر سابق، ص٘)



 ٜٖ....ماهية انعنف االسري          ......................................................انفصم األول ...................

 

 : التالية كالحجج باألدلة القػؿ ليحا إلى استشجكا أنيع إال

 حق يعصيع كلع {إصبلحا يخيجا اف}  تعالى لقػلو باإلصبلح الحكسيغ ميسة حجد قج الكخيع القخآف إف - أ
 .التصميق

 .ذلظ ليسا فميذ الحكسيغ الدكج يخػؿ لع فأف يخػلو، مغ أك الدكج بيج يقع الصبلؽ إف األصل -ب
 . صحيح غيخ كىحا رضاه دكف  صاحبو مغ( الدكاج عقج) ممظ اخخاج ىػ اف الصبلؽ -ج
 تفخقا اف رأيتسا كاف جسعتيا تجسعا اف رأيتسا اف ) كقاؿ حكسيغ بعث أنو( ع) عمي االماـ عغ ركػ   -د

 (.كعمي لي بساؼيو كالدشو بالكتاب رضيت السخأة  فقالت فػقتسا

معاممة سيئة زكجتو إذا تراعج األمخ مخة أخخػ أك استسخ الدكج في معاممتو  كيخػ الفقياء األمامية
يخسل القاضي السحكسيغ بيشيسا لمتػفيق بيغ الدكجيغ كتقجيع تقخيخ ،  أك استسخ الخبلؼ بيغ الدكجيغ

فسا لع يكػنا مخػليغ مغ الدكجيغ ، نيسا ككيبلف كليذ ليسا سمصة التفخيقلمقاضي لمعمع اإلصبلح أل
 .  (ٔ)بالصبلؽ أك التفخيق فميذ ليسا ذلظ 

كأمتشع  اذا اضخ بيا زكجيا ، بالتفخيق مغ الحاكع الذخعيكيخػ البعس األخخ مغ الفقياء األمامية 
 ؼيصمقيا األمخيغ بأحج إياه الذخعي حاكعال إلداـ بعج أيزاً  شبلقيا مغ كامتشع، الدكجية حقػقيامغ أداء 
 .( ٕ).عشجئح الحاكع

     
 

 
 

                                                           

 .ٔٚٔص ،ٕٗ(. أبػ الحدغ جعفخ بغ أحسج الحمي ، مرجر سابق ذكخه ، صٔ)
لديدتاني، مػقع سساحة الديج عمي الديدتاني، االستفتاءات، الصبلؽ،مشذػر عمى الخابط اإللكتخكني (. عمي الحديشي إ)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0586ٚٔزيارة السػقع في  /،تست/ٔ/ٕٕٖٓ. 

https://www.sistani.org/arabic/qa/0586/،تمت
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 ٕٗ         االحكاو انقانونية نهعنف األسري............................................................. انفصم انثاني

 

 تسييج وتقديم
 أفخادىا لبعس تكػف  أف تقتزي السجتسع مرمحة ثع كمغ األسخة مرمحة أف رأػ السذخع اف

 عشيا، يخخج مغ عمى الجداء فخض في بالحق الدمصة ىحه تدتشج أف كيجب اآلخخ، البعس عمى سمصة
 سبلمة في التأديب لدمصة الخاضع حق عمى كتخجح لمسجتسع، حقاً  عجىا مختبة إلى تختفع السرمحة كىحه
  .(ٔ) القانػف  قبل مغ تحجيجىا تع التي قج األخخػ  الحقػؽ  بعس عمى جدجه

 نػاة  ىي التي لؤلسخة شامخ بشاء يتزسغ ألنو ؛ العقػد جسأق مغ ىػ الدكاج عقج أف في شظ ال        
 أحج كفاة حتى الجيسػمة أك البقاء يعشي ال ىحا إف إال ، األبجية سساتو مغ العقج ىحا كاف كلسا السجتسع ،
 بخمع أـ الدكاج مغ يقع بصبلؽ سػاء بقائو، مغ يحج ما األمػر مغ تعتخيو قج العقج ىحا ألف ؛الدكجيغ

كسا أف السحكسة  ، الدكجيغ أحج شمب عمى بشاء القاضي يػقعيا بفخقة أـكبلىسا  لدكجافا عميو يتفق
 بالتفخيق مغ عجمو أـ بالحكع ،بأدلة إثبات العشف قليا سمصة تقجيخّية سػاء ما يتعم أماميا دعػػ التفخيق

(ٕ)  . 
 ، كحق الشفقةكحق التأديب الذخعية لؤلسخةحػؿ السػازنة بيغ العشف األسخؼ كالحقػؽ يثار التداؤؿ        

 لمعشف التفخيق دعػػ  سيخ آليةكعغ تكييف انحبلؿ عقج الدكاج لمعشف األسخؼ، كيثار تداؤؿ إيزا عغ 
 بالتفخيق لمحكع سببا باعتباره األسخؼ  العشف أثبات ككيؽية ،الجعػػ  ىحه أجخاءات ىي كما األسخؼ،

 ىي كما ،باألثبات يتعمق ؼيسا الجعاكػ  غم غيخىا عغ التفخيق دعػػ  يسيد ما يػجػد كىل القزائي؟،
 في نتشاكؿ مبحثيغ إلى قدسشاه لحلظ ؛ الفرل ىحا في سشبحثو ما ىحا ،بشطخىا؟ السخترة السحكسة
 السبحث في كنتشاكؿ.  األسخة ألشخاص الذخعية كالحقػؽ  األسخؼ  العشف بيغ السػازنة األكؿ السبحث
 .االسخؼ  العشف عبجاف الدكاج عقج انحبلؿ دعػػ  تكييف ك الثاني

 
 
 
 

                                                           

باحة في التذخيعات العخبية اصجارات معيج العخبية العالية ، السصبعة العالسية ، .د. محسػد نجيب حدشي ، أسباب اإل(. ٔ)
 .۸۸-۸۹، ص  ٕٜٙٔالقاىخة ، 

 . ٔٚحديغ كاضع الذسخؼ،مرجرسابق،ص د حيجر(. ٕ)



 ٖٗ         االحكاو انقانونية نهعنف األسري............................................................. انفصم انثاني

 

 األولالسبحث 
 األسرة  ألشخاص الذرعية والحقهق  األسري  العشف بين السهازنة

لحلظ رتب القانػف حقػؽ ،  بيغ الخجل كالسخأة بقرج الجكاـ كالبقاء اً كثيق اً كاف عقج الدكاج ميثاق
يجيغ بو لذخيكو  الدكجيغ عمى بعزيسا البعس كالحقػؽ السذتخكة بيشيسا، إذا فعل كل مغ الدكجيغ ما

 كشخيظ حياتو في الدخ كالعمغ فدتكػف األسخة سعيجة كستكػف لبشة صالحة في بشاء السجتسع.
، (ٕ) كحق الشفقة كالسيخ لمدكجة عمى زكجيا، (ٔ)لمدكج عمى زكجتو الصاعةكىحه الحقػؽ حق       

حيث إف اإلخبلؿ ، (ٖ)ممة كمغ الحقػؽ السذتخكة كالستبادلة بيغ الدكجيغ ىسا حق االستستاع كحدغ السعا
 . بأحج ىحه الحقػؽ يؤدؼ إلى اإلخبلؿ بتػازف الحقػؽ بيغ الدكجيغ

كىػ ما سشجرسو  األسخة ألشخاص الذخعية كالحقػؽ  األسخؼ  العشف بيغ السػازنةأف البحث في      
، أما ديبكحق التأ األسخؼ  العشف بيغ السػازنةنتشاكؿ في السصمب األكؿ ،  في ىحا السبحث عمى مصمبيغ

 . االقترادية الحقػؽ  كبعس األسخؼ  العشف بيغ السػازنةلبياف  فشكخسوالثاني 

 السظلب األول 
 وحق التأديب األسري  العشف بين السهازنة

 ضخب ككحلظ بيا االضخار كبقرج مذخكع غيخ لدبب ىجخىا أك الدكجة ضخب أف األصل
 االحػاؿ قػانيغ ألحكاـ كفقا التفخيق مببص الحق لمدكجة تجيد التي األسخؼ  العشف صػر مغ األبشاء

 يخخج قج الدكجة عمى الػاقع كاليجخ الزخب أف إال ، لمدكجة الحق بيحا اعتخفت التي السقارنة الذخرية
 اإلسبلمية الذخيعة اقختو حق كىػ زكجتو تأديب في الدكج لحق استعساالً  كاف متىأسخيًا  عشفا كػنو عغ

، كحق تأديب في ىحا السصمب حق تأديب الدكجة في الفخع األكؿتشاكؿ ، كبتالي سش السقارنة كالقػانيغ
 الرغار في الثاني. 

 
                                                           

 -(. د، محسػد عمي سخشعاكؼ، شخح قانػف األحػاؿ الذخرية، كمية الذخيعة، الجامعة األردنية، دار الفكخ، األردف ٔ)
 .ٜٙ، ٜٗ، صٕٓٔٓ، ٖف، طعسا
يع الػسيط في شخح قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي رقع ٕ) كتعجيبلتو، كمية القانػف،  ٜٜ٘ٔلدشة  ٛٛٔ(. د. فاركؽ ابخـا

 . ٕٔٔ، ص ٕٗٓٓ، ٔسميسانية، ط  -جامعة سميساني العخاؽ 
 . ٖٜ(. د. محسػد عمي سخشعاكؼ، مرجر سابق ، صٖ)



 ٗٗ         االحكاو انقانونية نهعنف األسري............................................................. انفصم انثاني

 

 الفرع األول 
 حق تأديب الزوجة 

 الدكج يسارس لكي الدكجة نذػز كيذتخط،  زكجتو عمى تأديب بحق لمدكج  السقارنة القػانيغ أقخت      
تاديبًا خؽيفا  لسرخؼ الدكج اف يؤدب زكجتو( أٜٕٜ( لدشة )ٕ٘أباح قانػف رقع )، فقج بالتأديب الحق

 كلع يخد مثل ىحا الشز في قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي، (ٔ)عغ كل معرية لع يخد بذأنيا حج مقخر
كسا  ، (ٕ)أك قانػنًا اك عخفًا  مقخر شخعا ما ىػكفق  كلكغ القانػف العخاقي اجاز لمدكج اف يؤدب زكجتو ،
 إذ الػضعي القانػف  مغ جدءاً  تعج الذخكط كىحه ، الدكجة تأديب شخكط دتقج حج اإلسبلمية الذخيعة اف

 الذخيعة مغ مأخػذة التأديب كشخكط احكاـ فإف كبحلظ ، إلييا ضػابط التأديب السذخع العخاقي احاؿ
 .(ٖ){كاْضِخُبػُىغا  السزاجع في َكاْىُجُخكُىغا  فعطػُىغا  نذػزىغ تخافػف  كالبلتي}:  تعالى فقاؿ ، اإلسبلمية

 يكػف  حتى ،بالشذػز يػصف معيغ سمػؾ  يرجر مغ الدكجةاف  حق التأديب ةلمسسارسكيذتخط        
 الجار مغ تخخج كأف ، ؼيو تصيعو اف هللا امخىا ؼيسا لدكجيا الدكجة عرياف ىػ كالشذػز ، تأديبيا لدكجيا
 .( ٗ)نفديا، اك عجـ تسكيغ  زكجيا إذف دكف 
 يأمخىا أك بسعرية يأمخىا فقج التأديب حق بو يقػـ لدكجيا دكجةال مغ عرياف كل ليذ كلكغ     
 .(٘)التأديب حق لو بعريانيا يقػـ فبل ، ؼيو عمييا لو سمصة ال بسا

                                                           

))" يباح لمدكج تأديب السخأة تأديبًا خؽيفًا عغ كل معرية لع  ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘لسرخؼ رقع ( مغ القانػف ا٘(. السادة )ٔ)
 يخد بذأنيا حج مقخر كال يجػز لو اصبل أف يزخبيا ضخبا فاحذشا كلػ بحق(( 

السعجؿ عمى أنو ))" ال جخيسة إذا كقع الفعل  ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔ(  مغ قانػف العقػبات العخاقي رقع ٔٗ(. السادة )ٕ)
تأديب الدكج زكجتو كتأديب اآلباء كالسعمسيغ كمغ في  ٔ-تعسااًل لحق مقخر بسقتزى القانػف كيعتبخ استعسااًل لحق: اس

 حكسيع األكالد الرغار في حجكد ما ىػ مقخر شخعًا أك قانػنًا أك عخافًا((. 
 .ٖٗ(. سػرة الشداء، اآلية ٖ)
عتو ؼيسا امخىا هللا أف تصيعو ؼيو ككاف متفقا مع التشطيع (. كيقرج بالشذػز عرياف الدكجة زكجيا كخخكجيا عغ شاٗ)

الذخعي لمعبلقة الدكجية كبسعشى أخخ ىػ استعبلء الدكجة عمى زكجيا كارتفاعيا عغ شاعتو كالخخكج عميو في لدميا 
، ٕٙٓٓ، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكتٔشاعتو ؼيو بغزشا أك اعخاضًا، جابخ عبج اليادؼ الذافعي، احكاـ االسخة، 

 ٛٓٗص
، بيخكت،  ٔد. سامي جسيل الؽياض الكبيدي ، رفع السدؤكلية الجشائية في اسباب االباحة، دار الكتب العمسية ، ط (.٘)

 .ٕٛٚ،ص  ٕ٘ٓٓلبشاف ، 
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 عميو تتختب اسخًيا عشفا كالزخب اليجخ اصبح بالتأديب الحق حجكد عغ الدكج خخج ما فستى             
 .الذخرية األحػاؿ قػانيغ كفقا فخيقالت بصمب الحق لمدكجة كيكػف  الدكج مدؤكلية

 کاخبللو،  نذػزه حالة في ايزاً  الدكج يذسل كإنسا فقط الدكجة عمى لمشذػز التأديب يقترخكال     
 الذخعي لمحاكع امخىا تخفع أف ليا جاز شخعي كجو بغيخ مذاكدتيا أك ايحانيا أك الدكجة اتجاه بػاجباتو
 .(ٔ)بالسعخؼ زكجتو بسعاشخة كامخه بشرحو يقػـ الحؼ

 في حقو يدتخجـ عشجما الدكج كىػ برفتو معيغ لذخز إال الدكجة تأديب حق مغ يدتفيج كال           
 تقبل كسا أنيا ال الدكج ال تعفي إال ؛ كػنياندبية تعتبخ االباحة ألفعاؿ القانػني االثخ اف التأديب أؼ

بجاًل مغ الخجػع إلى لسذاكل كانياء الخرػمات ا في التأديب ىي لحل كفائجة ىحه الشدبية (ٕ) فييا اإلنابة
 ( ٖ)بيغ الدكجيغ القزاء أك أىل الدكجة في كل قزية تحرل

 السدسػح القجر تحجد بعزيا في معيشة شخكشاً  اشتخط ثع ، (ٗ)كرتبيا التأديب كسائل الذارع حجد      
 األقل الػسيمة استعسل إذا الا كسيمة إلى االلتجاء يجػز ال بحيث معيغ تختيب بإتباع الدكج كألـد بو،

 . (٘) "كالزخب كاليجخ الػعع" ىي التأديب ككسائل ججكاىا، عجـ لو كثبت مشيا جدامة
 زكجتو تأديب اراد إذا الدكج عمى أؼ الستعاقب الستبلحق التختيب سبيل عمى جاءت الػسائل كىحه     
 . خؽيفاً  ضخباً  ضخبيا فمو يشفع لع فاف ىجخىا فمو يشفع لع فاف الػعع إلى يمجأ أف ما معرية عغ
 لو عمييا مغ حقػؽ  هللا أكجب بسا يحكخىا بأف كعس زكجتو فعمى الدكج الدكجة نذػز ضيخ فإذا      
 الػقت اختيار مع كمقشع كحكيع رقيق بأسمػب الػعع يكػف  اف كيجب بيشيسا السعاشخة كحدغ شاعتو مغ

                                                           

، ككحلظ حدغ مػسى الرفار ٖٓٓ، ص ٕٙٓٓ، مخكد الفقاىة، ببل مكاف نذخ، ٔفاضل الرفار، فقو االسخة، ط (.ٔ)
 . ٖٛ، ص ٕٗٓٓر اليادؼ، بيخكت، لبشاف، ، دأفقو االسخة ط

 .ٚٛ-ٗٛ ، مرجر سابقمحسػد حدشي بد. نجي (.ٕ)
جساؿ ابػ سشيشو، الصاعة الدكجية، رسالة ماجدتيخ في القزاء الذخعي، جامعة الخميل، كمية الجراسات العميا .  . دمحمٖ))

 . ٔ٘ص ٕ٘ٓٓدار الثقافة . االردف، 
 ..ٕٛٚمرجر سابق، ص  (. د. سامي جسيل الؽياض الكبيدي،ٗ)
جامعة   -(. ميا صادؽ صبيح  ، استعساؿ الحق سببًا مغ اسباب االباحة ، رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية الحقػؽ ٘)

 .ٓٚ،ص ٜٜٜٔالشيخيغ ، 
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 إلى تؤدؼ بشتائج يأتي ال لكي االشفاؿ أك الغيخ ماـا يكػف  ال أف يجب كسا السبلئسة كالعبارات السشاسب
   .(ٔ) اخصاءىا عمى الدكجة كاصخار الدكجيغ بيغ الرخاع زيادة

 في الثانية الػسيمة إلى الدكج يشتقل ىشا الدكجة حاؿ اصبلح في بشتيجة الػعع يأت لع إذا أما
 داخل اليجخ يقترخ اف بذخط ىايصؤ  كال يكمسيا ال بأف اليجخ كيكػف  السزاجع في اليجخ كىي التأديب
 ، كلكغ الخأؼ الخاجح يتخؾ أمخ تقجيخىا لمدكجكسا اف مجة اليجخ محل خبلؼ بيغ الفقياء االسخؼ  البيت

(ٕ). 

 كىي يشتقل إلى اخخ كسيمة يمجأ الييا الدكج الدكجة تأديب في الدابقتيغ الػسيمتيغ اخفقت إذا أما     
كيذتخط في  اصبلح حاؿ الدكجةج عجد الػسائل األخف مشيا في عشجما يثبت لمدك  الغيخ السبخح الزخب
 .(ٖ) كال يقع عمى األماكغ الخصخ كالخأس كالرجر اف يكػف خؽيفًا كغيخ مبخح الزخب

 عشجما يكػف قرج الدكج كيتحقق ذلظ زكجتو عشج مباشخة لحق التأديب الدكج الشية حدغ كيذتخط      
 ككاجباتيا الذخعية األكامخ تشفيح عمى كحسميا حاليا كاصبلح ةسمػؾ الدكج تيحيب مغ كراء التأديب ىػ

 الشية حدغ ضابط ىػ التأديب أفعاؿ مباشخة عشج الغاية ىحه استيجاؼ كاف ،(ٗ) عميو الشذػر كتخؾ الدكجية
 الشية ُحدغ النتفاء؛ األسخؼ  مغ قبيل العشف فعمو كاف أخخػ  غاية ابتغى فإف ، (٘) الحق ىحا استعساؿ في
 بو اراد أك ، أىميا مغ التذفي أك الدكجة مغ االنتقاـ اراد لػ ، كساالعشف األسخؼ غ قبيل كيعج م الشية
 .  الشية سيء يكػف  الحاالت ىحه في فالدكج ، معرية عمى حسميا

                                                           

 ،الخياض.  االمشية لمعمـػ العخبية نايف اكاديسية، شبل، الدكجية لمعبلقة الجشائية الحساية محسػد شو احسج محسػد(. ٔ)
 .ٕٖٓ ص ٕٕٓٓ

 .ٕٓٚد. سامي ؼياض الكبيدي، مرجر سابق، ص(. ٕ)
بجكف شبعة،  ، القانػنية لئلصجارات القػمي السخكد كالقانػف، الفقو ضػء في العقاب امتشاع ، فػدة الحكع عبج. د(. ٖ)

 .ٔٓٔ،صٕٛٓٓ
 

ـ ، ص ٜٔ٘ٔىػ/ٖٔٚٔعالسية ، (. د. الدعيج مرصفى الدعيج ، االحكاـ العامة في قانػف العقػبات ، السصبعة الٗ)
ٔ٘ٛ. 

. كد. ماىخ عبج شػير ، االحكاـ العامة في قانػف العقػبات ،  ٔ٘ٔ(. د. محسػد نجيب حدشي ، مرجر سابق ، ص ٘)
 .٘ٓٔص،ٜٜٓٔ، دار الحكسة لمصباعة ، السػصل ، 
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  الذخيعة اإلسبلمية الػارد في الستعاقب بالتختيب الدكجةضػابط تأديب  كأيزا إذا لع يخاعى الدكج    
مسا يعج  فإف ذلظ يعج تجاكز لحجكد التأديب ،الزخب السبخح  أكى اليجخ دكف الػعع كأف يشتقل مباشخة إل

 .(ٔ) عشفًا أسخياً 
 بيغ مدتقخة الدكجية الحياة تكػف  بأف ،التأديب حق مباشخة قيج قجكعمى صعيج القزاء العخاقي        

 الدكجيغ بيغ الستبادؿ االحتخاـ اـبانعج الحق ىحا انعجـ كاال بيشيسا الستبادؿ االحتخاـ يدػدىا كاف الدكجيغ
   .مشو السخجػة الفائجة النتفاء الحق بيحا االحتجاج يسكغ ال كعشجئح ، (ٕ) الدكجية الحياة كتفكظ
 (ٖ) ، فقج ذىب الفقياء الحشؽيةاألسبلمي مغ حق الدكج في تأديب الدكجة  عغ مػقف الفقو أما       

؛ لقػلو تصيعو ؼيو  اف في ما امخىا هللااعة الدكجة إلى زكجيا في كجػب ش (٘) كاإلمامية،  (ٗ) كالسالكية
َوّللااُ َعِديد  َحِكيع { َكِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغا َدَرَجة   }َكَلُيغا ِمْثُل الاِحؼ َعَمْيِيغا ِباْلَسْعُخكؼِ تعالى 

اؼ لمدكجة السيخ  ،(ٙ)
 كجل عد هللا كالف أذف؛مغ السشدؿ مغ دكف كعجـ الخخكج ، كعمييا اف تصيعو في تسكيغ نفديا مشو كالشفقة
  كجل عد بقػؿ شاعتيا عشج كنيى ، شاعة الدكجة عجـ عشجالغيخ مبخح  كالزخب باليجخ بتأديبيغ أمخ
 شاعتيغ لدكـ عمي فيجؿ ، الصاعة لتخؾ كاف التأديب أف فجؿ ، (ٚ) {سبيبل َعَمْيِيغا  َتْبُغػا َفبل َأَشْعَشُكعْ  َفِإفْ }

    . (ٛ) االزكاج
 الفخاش إلى دعػتو إجابة عغ امتشعت لػ ؼيسا زكجو عمىالدكج  حق تأديب أف حجكد ىح كمعشي

فأف رأػ شيئيًا مغ ذلظ جاز لو أّف يؤدبيا كىحا   ؛ مغ غيخ مػجب حقالبيت إذا خخجت مغ  أك عحر لغيخ
 . جسيع الفقياء باتفاؽ

                                                           

 . ٖٛحدغ مػسى الرفار، مرجر سابق، ص  .(ٔ)
،نقبل عغ، د. عباس الحدشي ككامل الدامخائي ، ٜٗٙٔ/ٙ/ٜفي  ٜٗٙٔ/تسيدية / ٜٖٕقخار محكسة التسييد رقع . (ٕ)

 . ٘ٔٗ، ص ٜٜٙٔ، ٔ، ج ٔالفقو الجشائي في قخارات محكسة التسييد، مصبعة االرشاد، ط
 .ٖٖٗ . عبلء الجيغ الكاساني ، مرجر سابق،(ٖ)
 .ٕٚ٘ مرجر سابق، ص ابػ عسخ بغ يػسف القخشبي،(. ٗ)
 .ٚٓٔ، بجكف مكاف نذخ، بجكف شبعة، بجكف سشة نذخ، صٖاج الرالحيغ، جعمي الحديشي الديدتاني، مشي(. ٘)
 .ٖٕٛ(. سػرة البقخة، اية ٙ)
 .ٖٗسػرة الشداء، اية، (. ٚ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔابغ عابجيغ، مرجر سابق ،ص (. ٛ)
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 بػجو حق، اك خخجت  يغ نفديا لدكجيامغ تسككأمتشعت  عحر شخعيإذا كاف لجييا  بخبلؼ كىحا        
كيعصي لمدكجة الحق في رفع امخىا إلى الحاكع  العشفإيحاءه ليا مغ قبيل فبل يجػز لمدكج تأديبيا كيعتبخ 

 . كشمب التفخيق
  في الفقو اإلمامي كالسالكي ليا يأذف أف غيخ مغ خخجت بأف زكجيا السخأة  تصع لع كأيزا إذا        
 كإال قبمت فإف ، القػؿ التغميع دكف  كاليغ الخفق عمى أكالً  ؼيعطيا التختيب عمى لكغ ، يؤدبيا أف فالدكج
 .( ٔ) مبخح غيخ ضخباً  ضخبيا كإال قبمت فإف الفخاش في ىجخىا كإال قبمت فإف بو القػؿ غمع

كأف  اإلسبلميةال يدتخجـ الدكج كسائل التأديب بالتختيب الػارد في الذخيعة  فالتعشيف يكػف عشجما              
 . مبخحاً  أك ضخب زكجة ضخبًا  يشتقل مباشخة إلى اليجخ دكف الػعع 

  الثانيالفرع 
  الرغارحق تأديب 

لحلظ ابيح لآلباء كمغ في  أف يؤدبػا تقتزي بصبيعتيا ةتشذئة صحيحتخبية الرغار كتشذئتيع  أف
فحق التأديب ،  رمحة السجتسعتحؿيقًا لسرمحتيع كمتأديبيع كتعمييع  بقرج الرغار يعشفػااف  حكسيع

فالتأديب ضخكرة يقخىا السجتسع كالذخيعة  ،(ٕ)عغ شخيق تقػيع كتيحيب سمػؾ أفخادىا األسخةيحقق مرمحة 
مجخد حق لمقائسيغ عمى تخبية الرغيخ بل ىػ كاجب  يعجفإف التأديب ال  لحلظ،،كالذخيعة كالقانػف كالعخؼ

في حكسيع الحق في تأديب األكالد  كمغ لآلباء كالسرخؼ  أباح السذخع العخاقي، (ٖ) كحق في نفذ الػقت
 .(ٗ) ، كاإلشفاؿالقرخ

                                                           

 . عمي الحديشي الديدتاني، مرجر سابق،ٖٖٗ(. شسذ الجيغ بغ دمحم بغ عخفو دسػقي، مرجر سابق، ص ٔ)
 .ٚٓٔص
 .ٕٛٚ د. سامي الكبيدي، مرجر سابق، ص (.ٕ)
 ٜٓٔ، ص ٕٔٓٓلبشاف،  -، دار اليادؼ، بيخكت ٔ(. أحسج بيذتي، اإلسبلـ كحقػؽ الصفل تخجسة إؾباؿ كافي نجع، طٖ)

، ٕ، جٕٚٓٓمخاكر،  -، مكتبة السشارة، السغخب ٔ، د. عبج العالي الجليسي، الحساية القانػنية لمصفل، طٔٓٔ – ٜٓٔ
  .ٕٓص.

( مغ قانػف العقػبات العخاقي السعجؿ كالتي جاء فييا ))تأديب الدكج زكجتو كتأديب اآلباء ٔ/ الفقخة / ٔٗ) (. السادةٗ)
( مغ قانػف ٔٓٔكالسعمسيغ كمغ في حكسيع األكالد الرغار في حجكد ما ىػ مقخر شخعًا كقانػنًا أك عخفًا(( ، السادة )

ت عمى ))يحكع عمى الصفل الحؼ لع تجاكز سشو خسذ عذخة (  ، حيث نرٜٜٙٔ( لدشة )ٕٔحساية الصفل السرخؼ رقع )
 =سشة ميبلدية كاممة إذا ارتكب جخيسة بأحج التجابيخ اآلتية. التػبيخ التدميع. اإللحاؽ بالتجريب كالتأىيل اإللداـ بػاجبات
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، كػل مػغ لػع يبمػغ سػغ الخشػج القػانػف ىػػ  كالقاصػخاف الخاضع لمتأديب قانػنًا ىػػ الػلػج القاصػخ ، 
  (ٕ)أك مغ اكسل الخامدة عذخ مغ العسخ كتػدكج، (ٔ) مغ العسخ عذخة ثامشة تساـ ىػ  كسغ الخشج القانػني

كاف تأديبػػو فػػي  قػػػاه العقميػػة أكتسػػاؿ نحػػػلعػػجـ  ؛ال يخزػػع لمتأديػػب الجشائيػػةف سػػغ السدػػؤكلية كالرػػغيخ دك 
 .العسخ يعج عشفًا أسخياً 

 عسػخه مغ التاسعة أتع إذا إال ، التأديب تدتحق كانت لػ حتى ، أفعالو عغ مدئػؿ غيخ كالرغيخ
 مػػغ عذػػخة الثامشػػة يكسػػل كلػػع عسػػخه مػػغ التاسػػعة أتػػع مػػغ كػػل ىػػػ لمتأديػػب الخاضػػع الذػػخز فػػإف كبالتػػالي
 . عاقبلً  كاف اف نفدو عمى كلياً  ؼيربح الخشج سغ بمغ قج يكػف  العسخ مغ ثامشة عذخة اتع مغ الف ؛عسخه

 خػػارج يعتبػػخ الخشػػج سػػغ بمػػغ الػػحؼ كالذػػخز سػػشػات تدػػع يكسػػل لػػع الػػحؼ الرػػغيخ فػػإف كبالتػػالي
 .األسخؼ  العشف نصاؽ في يجخل دًياما أك معشػًيا بو األذػ إلحاؽ إف حيث التأديب في الحق نصاؽ

 أكليػاء بػو يقرػج بػل ، الػشز ضػاىخ يػجؿ كسػا ، فقػط األب عمػى يقترػخ ال ىشػا باآلبػاء كالسقرػد
 ، األبػػػيغ كالعػػع ، ألب األخ ، الذػػقيق كاألخ ، الرػػحيح كالجػػج ، األب كىػػع ، الشدػػبية العرػػبة مػػغ الػػشفذ
 اآلبػػاء كتعبيػخ القاصػخ الػلػج كتخبيػػة رعايػة يتػلػػف  حيغالػ ىػع كػػػنيع، (ٖ) لمجػج الرػحيح كالعػع ، األب كالعػع
 . أيزاً  األكصياء يذسل

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

ة التشفيحية ليحا القانػف معيشة. االختبار القزائي. العسل لمسشفعة العامة، بسا ال يزخ برحة الصفل أك نفديتو كتحجد البلئح
 أنػاع ىحا العسل كضػابصيا اإلبجاع في أحج السدتذؽيات الستخررة، اإلبجاع في إحجػ مؤسدات الخعاية االجتساعية((. 

 ( مغ القانػف السجني العخاقي ، حيث نرت عمى ))سغ الخشج ىي ثساني عذخ كاممة(( ٙٓٔالسادة ). (ٔ)
(،حيث نرت عمى))الرغيخ الحؼ لع يبمغ ٜٓٛٔ( لدشة )ٛٚقانػف رعاية القاصخيغ ) ( مغٔ/الفقخة/أكاًل/ٖالسادة ) (.ٕ)

 سغ الخشج كىػ تساـ الثامشة عذخة مغ العسخ، كيعتبخ مغ اكسل الخامدة عذخة كتدكج بإذف مغ السحكسة كامل االىمية((. 
، مصبعة العاني ،  ٔجدائية ، طمحدغ ناجي ، االحكاـ العامة في قانػف العقػبات يذخح عمى متػف الشرػص الد.  (.ٖ)

 .ٕٕٙ، ص  ٜٗٚٔبغجاد ، 
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 حالػػة فػػي بػػو كتعتشػػي الرػػغيخ الصفػػل عمػػى كصػػية تكػػػف  أف بذػػخط ، كسػػا يثبػػت حػػق التأديػػب لػػؤلـ
 .(ٖ) أخخػ  مخة األكلياء كمغ (ٕ) مخة األكصياء مغ عجىا قج العخاقي السذخع كاف خاصة ،(ٔ) األب غياب

سػاء  انحخاؼ في الدمػؾ الػاجب القاصخحق التأديب يذتخط أف يرجر مغ  مسارسة كمغ أجل
فعل أك قػؿ عشو  كأف يرجر مغ القاصخ ما يجب فعمة أك فعل ؼيسا يجب تخكةفي  تسثل ىحااالنحخاؼ

يقترخ األمخ عمى األفعاؿ التي تزخ باآلخخيغ بل  كالسجتسع، كاليخفزو الجيغ أك القانػف أك العخؼ 
 . (ٗ) كيرح التأديب إذا تػسل أك سخؽ كنحػ ذلظ ،ألفعاؿ التي تزخ الرغيخ نفدوتذسل ا

ايحاءه بالقػؿ أك الفعل يربح عشفا أسخيا يػجب  فإفما يػجب تأديبو  القاصخأما إذا لع يقع مغ 
 مختكبو.السدؤكلية عمى 

مى القائع ،كسا كسا يجب عبالسػعطة كالشريحة كاألرشاد فتكػف  القاصخكسائل تأديب أما عغ  
جاز لمسؤدب أف  القاصخفي اصبلح  نفعاً فإف لع تجج  ،األسمػب السحبب لجػ القاصخ  اختيار بالتأديب

 . (٘)الخؽيف غيخ السبخحالزخب يشتقل إلى 
الدمػؾ الحؼ يتفق مع  عمى كحسمو القاصخ تيحيب سمػؾ ىي القاصخ تأديب إقخار مغ كالغاية

 كعخفا شخًعا السقخرة كشخكشو ضػابصو ضسغ التأديب حق رسةمسا يجب لحا ؛ كالسجتسع مرمحة األسخة
 . (ٙ)يتخصاىا أف لمسؤدب يحق كال

 
 

                                                           

،بجكف شبعة، ٔعبج القادر عػدة، التذخيع الجشائي اإلسبلمي مقارنًا بالقانػف الػضعي، دار الكتاب العخبي، جد.  .(ٔ)
 .ٛٔ٘ص  ،ٕٛٓٓ

ية شؤكف كلجه الرغيخ ( مغ قانػف رعاية القاصخيغ، حيث نرت عمى ))الػصي ىػ مغ يختاره االب لخعاٖٗالسادة ) .(ٕ)
اك الجشيغ ثع مغ تشربو السحكسة، عمى اف تقجـ االـ عمى غيخىا كفق مرمحة الرغيخ فاف لع يػجج احج تشرب السحكسة 

 تشرب السحكسة كصيا((.  كصيا مشيسا فتكػف الػصاية لجائخة رعاية القاصخيغ حتى
مى ))يعتبخ كليا، االب كاالـ اك اؼ شخز ضع اليو (، مغ قانػف رعاية األحجاث، حيث نرت ع٘/الفقخة /ٖالسادة) (.ٖ)

 صغيخ اك حجث اك عيج اليو بتخبية احجىسا بقخار مغ السحكسة((. 
 .ٖٗٔ د. دمحم نجيب حدشي  ، مرجر سابق، ص. (ٗ)
، مجمة حيجر الكخيصي، رديشو دمحم كخبػؿ، التعدف في استعساؿ حق التأديب، كميو اآلداب جامعة الكػفةد. . (٘)

 .ٖٓٙص ،ٕٛٔٓ، ٖ٘،العجد ٓٔ، مجمج مةالسشطػ 
 ٖٗٔ حيجر البرخؼ، مرجر سابق، صد. (. ٙ)
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 األسخؼ  العشف كبيغ الرغار التأديب حق مسارسة بيغ  الفخكؽ  أىع كمغ

 ؼ العشف األسخ كلكغ في حالة ،  ىػ تيحيب سمػؾ القاصخ كتقػيسو بالغخض في حالة التأدييكػف  .ٔ
 . (ٔ)الحاؽ الزخريكػف استخجاـ القػة بيجؼ 

في حالة تأديب القاصخ كسائل التأديب عمى التختيب الستعاقب مغ خبلؿ  القائع في التأديبيدتخجـ   .ٕ
إذا لع تجج أؼ فائجة في األساليب  غيخ السبخح ثع االنتقاؿ إلى الزخب الخؽيف السػعطة كاألرشاد

 . (ٕ) لزخب السبخح الذجيج فيشتقل مباشخة إلى االعشف األسخؼ  أما القاصخالدابقة في إصبلح 
يذكل الزخب كلكغ في حالة العشف  ،الرغيخ خصخًا عمى جدع في التأديب  الزخبال يذكل   .ٖ

 الرغيخ قج يرل إلى الكدػر أك العاىة السدتجيسة. خصخًا 

السػجب  العشف األسخؼ  مغ قبيل فإف افعالو تعج األبشاء الحجكد في تأديب الػالجيغفإذا تجاكز أحج  
لكػل مػغ الدكجيغ شمب التفخيق عشج  نز "؛ حيث العخاقيفي قانػف األحػاؿ الذخرية التفخيق لصمب 

إذا أضخ أحج الدكجييغ بالدكج اآلخخ أك بأكالدىسػا ضػخرا يتعحر معو  -ٔتػافخ أحج األسباب االتية 
  ".استسخار الحياة الدكجية

كال  ، أضخار الدكج بدكجتوعمى حالة فإف حق شمب التفخيق يقترخ  السرخؼ،أما بالشدبة لمقانػف  
 باألكالد.يذسل حالة اإلضخار 

 يؤدبػف  كما الرغار تأديب، فقج أباح الفقياء الفقو اإلسبلميالذخيعة اإلسبلمية ك  عمى مدتػػ أما     
 ِحيغَ الا  َيأَيّيآ }، فسغ القخآف الكخيع ما جاء في قػلو تعالى استشادا إلى القخآف الكخيع كالدشة الشبػية  ؼيو

ّىآ َءاَمُشػا د  ُقػ   ( ٖ){َكاْلِحَجاَرةُ  الشااُس  َكُقػُدَىا َناًرا َكأَْىِميُكعْ  َأنُفَدُكعْ  ك 

 كنييو امتثاالً  بو هللا بسا أمخ مغ خبلؿ إلداميا األنفذ كقاية يجؿ عمىالكخيسة  اآلية فتفديخ      
 . (ٗ) كتعميسيع بتأديبيع األكالدك  األىل ككقاية العحاب، كيػجب هللا يدخط عسا كالتػبة اجتشاباً 

                                                           

 ٖ٘ٔ حيجر البرخؼ، مرجر سابق، صد. (.ٔ)
 .ٚٚٔ، ٙٚٔ(. دمحم سيج فيسي، مرجر سابق ذكخه، صٕ)
 .ٙ(. سػرة التحخيع، اآلية ٖ)
 .ٖٖٚ، صٓٔ، ج۰ـ، ط ۷۱۱۸(. دمحم بغ صالح العثيسيغ ، تفديخ القخآف الكخيع، اليسغ، دار اليجاية، ٗ)
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بَ  أَلَفْ ")و كآلو كسمع دمحم صمى آهلل عمي رسػؿفي حجيث  كردما كمغ الدشة الشبػية الذخيفة   ُيَؤدِّ
ؽَ  َأفْ  ِمغْ  َخْيخ   َكَلَجهُ  الّخُجلُ   تأديب عمى بسشصػقو يجؿ الذخيف الحجيث مغ الجاللة ، فإف("ِبَراع   َيَتَرجِّ
 .الرغار األكالد

 تأديب كالػصي حكسيع في كمغ لمػالجيغ أف عمى اإلمامية كالسالكية الحشؽية (ٔ) الفقياء ىبذكقج 
 :االتية االفعاؿ التأديب حجكد نصاؽكيجخل في  ، أبشائيع

 . عمييا يعتاد حتى الصيارة عمى ككحلظ ،استصاعو إذا  كصػـ صبلة مغ العبادات إذا تخؾ الرغيخ  -ٔ 
 .كسخقة كغيبة كحب مغ السحخمات مغ اً شيئ قاـ الرغيخ بفعل  إذا -ٕ
 .إذا خالط الرفيخ اقخاف الدػء -ٖ 
 .بالجراسة يتعمق ما ككل السجرسية الػاجبات إىساؿ عمى ك التعميعالتأديب عمى   -ٗ

يجخل في نصاؽ ما يػجب التأديب  مشو ايحاء الرغيخ اذا لع يقع نبلحع افما تقجـ فسغ خبلؿ       
 عمى مختكبة.  يةلمسدؤكلالتعشيف السػجب 

 في السػاضع غيخالزخب الغيخ مبخح  (ٕ) كيجخل في نصاؽ التأديب عشج الفقياء السالكية كالحشؽية       
 . إذا كاف بحدغ نية كبقرج اصبلح الرغيخكالقمب  السيسة في الجدع كالبصغ

التعشيف الحؼ قج يؤدؼ إلى تمف في الرغيخ يجخل في نصاؽ فإف الزخب السبخح ؼبالتالي        
 .( ٖ) السػجب لمزساف عمى األب أك الجج عشج الفقياء اإلمامية كالحشؽية كالسالكية

 

 

                                                           

(. عمي الحديشي الديدتاني، االستفتاءات، تخبية األكالد، مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني لسكتب الديج عمي الديدتاني ٔ)
، أحسج بغ دمحم ٖٕٕٓ/ٔ/ٕٕزيارة السػقع في  /،تستhttps://www.sistani.org/arabic/qa/0380عمى الخابط اآلتي 

 ٜٜٚٔبغ إسساعيل الصحصاكؼ ، حاشية الصحصاكؼ عمى مخاقي الفبلح شخح نػر اإليزاح ، بيخكت، دار الكتب العمسية، 
 .ٕٗٙمرجر سابق، ص أحسج بغ دمحم بغ أحسج الجرديخ، ، أبػ البخكات ٖٚٔ، ص ٔ،جٔـ ط 

،بجكف دار نذخ، بجكف مكاف ٕبجاية السجتيج كنياية السقترج، ج (. أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ رشج القخشبي،ٕ)
، دمحم عبج الخحسغ الصخابمدي السعخكؼ بالحصاب ، مػاىب الجميل شخح مخترخ ٖٔ٘، ص ٜٜ٘ٔنذخ، بجكف شبعة، 

 .ٗ٘-ٖ٘، صٔـ ،ط ٜٜ٘ٔ،  ٕخميل، بيخكت، دار الكتب العمسية ،ج
مرجر سابق،  أحسج بغ دمحم بغ أحسج الجرديخ، بخكات ، أبػ الٖٓٔ-ٜٕٔ(. ابغ عابجيغ، مرجر سابق، ص ٖ)

 .ٖٗٙ،ٖٖٙص

https://www.sistani.org/arabic/qa/0380/،تمت
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 السظلب الثاني

 السهازنة بين العشف األسري وبعض الحقهق االقترادية 

يعتبخ حخماف أحج الدكجيغ مغ الحقػؽ التي يشز عمييا القانػف أك الذخع صػرة مغ صػر العشف  
أك معشػية  ،في الحجيث عغ أنػاع العشف األسخؼ سػاء كانت ىحه الحقػؽ مادية اً أيشا سابقر كسا األسخؼ 

عمى زكجتو رغع يداره يعتبخ  اإلنفاؽكمغ بيغ حقػؽ الدكجة عمى زكجيا حق الشفقة كامتشاع الدكج عغ 
أك إعداره  مغ يجيد لمدكجة شمب التفخيق، كلكغ إذا كاف امتشاع الدكج عغ اإلنفاؽ بدبب، (ٔ)عشفا أسخيا 

 ىحا الرػرة  مغ صػر العشف األسخؼ.  عجّ لدبب خارج عغ إرادتو فبل يسكغ 
فيتشاكؿ السػازنة في الفقو ، أما الثاني  الفخع األكؿفي القانػف في السػازنة  عمى  لحا سيقترخ بحثشا  

 .اإلسبلمي

 الفرع األول

 في القانهن السهازنة 

نجج أنو نفقة الدكجة كاجبة عمى الدكج بسجخد  ،بالخجػع إلى أحكاـ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي
إلى بيت  انتقالياالدكج  شمبإال إذا  ،انعقاد عقج الدكاج صحيحا حتى كإف كانت ال تداؿ في بيت أىميا

 . (ٕ) معجل ميخىاليا عمسا انو يعتبخ امتشاعيا بحق ما داـ الدكج لع يجفع  ،بغيخ حق كامتشعتالدكجية 

تكػف الدكجة ناشدا فإف كانت  أالفقة تعتبخ ديشا في ذمة الدكجة شخط أضف إلى ذلظ أف ىحه الش 
الشفقة الصعاـ، كالكدػة، كالدكغ، كأجخة التقميب، بالقجر السعخكؼ  مغ ضسغناشد تدقط نفقتيا كيجخل 

 .(ٖ)ككحلظ خجمة الدكجة التي يكػف ألمثاليا معيغ 

                                                           

 .ٔٔٔ(. فخيجة بػلداف، العشف الدكجي، مرجر سابق ذكخه، صٔ)
تجب الشفقة لمدكجة عمى الدكج مغ  -ٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))ٖٕ(. السادة )ٕ)

يعتبخ  - ٕيت اىميا اال إذا شالبيا الدكج باالنتقاؿ الى بيتو فامتشعت بغيخ حقحيغ العقج الرحيح كلػ كانت مؿيسة في ب
 امتشاعيا بحق ما داـ الدكج لع يجفع ليا معجل ميخىا اك لع يشفق عمييا((. 

تعتبخ نفقة الدكجة غيخ الشاشد ديشا  - ٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح حيث نرت عمى )ٕٗ(. السادة )ٖ)
تذسل الشفقة الصعاـ كالكدػة  - ٕمة زكجيا عغ مجة ال تديج عمى سشة كاحجة مغ كقت امتشاعو عغ االتفاؽ عمييافي ذ

 كالدكغ كلػازميا كاجخة التصبيب بالقجر السعخكؼ كخجمة الدكجة التي يكػف ألمثاليا معيغ((. 
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عمى زكجتو قاصجًا في قصع نفقة   جكاف الدك يعتبخ عجـ اإلنفاؽ مغ صػر العشف االقترادؼ إذا 
الحالة ضسغ صػر العشف فبل تعج عدخ الدكج ، أما إذا كاف عجـ اإلنفاؽ نتيجة ايقاع الزخر فييا 
  األسخؼ االقترادؼ.

 عجـ اإلنفاؽ مغ الحاالت التي نز عمييا قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالسقارف  يعج
أال أنيا تعج عشف أسخؼ كتجخل ضسغ مفيـػ ، يػـ التفخيق لمزخر كأسباب لمتفخيق القزائي خارج مف

 . (ٔ)التفخيق لمعشف االقترادؼ 
 مقبػؿدكف عحر   عمى زكجتو الدكج عغ اإلنفاؽ امتشاع كقج عج قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي 

حيث  (ٕ) لمدكجة الحق في شمب التفخيق مغ األسباب التي تعصي بعج إميالو مجة أقراىا ستػف يػما
كإنسا  حتى لػ كاف لو ماؿ ضاىخ عمى زكجتو اإلنفاؽلع يشز عمى إجبار الدكج عمى  نبلحع اف السذخع
يشفق عمى زكجتو بإرادتو فإف أصخ عمى عجـ االتفاؽ بعج انتياء السيمة القانػنية  حتىيسيمو مجة معيشة 

 حكست السحكسة بالتفخيق . 

امتشاع الدكج عغ اإلنفاؽ عمى  عشج الشفقة مباشخة لتحريفقج اعصى لمسحكة القانػف السرخؼ  أما
إنو معدخ  يبيغنفح الحكع بالشفقة عميو في مالو فإف لع يكغ ماؿ ضاىخ كلع  ضاىخاً  ماالً إذا كاف لو  وزكجت

 . (ٖ)أك مػسخ كلكشو أصخ عمى عجـ اإلنفاؽ شمق عميو 

يق مغ زكجيا إذا رفس دفع فقج أعصى الدكجة حق شمب التفخ ، أما مػقف قانػف القزاء العخاقي 
، فقج جاء في قخار محكسة (ٗ) التشفيحالشفقة السحكػـ بيا بعج أف تع مشحو مجة أقراىا ستػف يػمًا مغ دائخة 

                                                           

 ٕٔ(. كساـ عمي الرخاخ، مرجر سابق ذكخه، ٔ)
 غ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح . (  مٚ/ الفقخة/ٖٗ(. السادة )ٕ)
.التي نرت عمى ))إذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ عمى زكجتو، ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘( مغ القانػف السرخؼ رقع ٗ(. السادة )ٖ)

فإف كاف لو ماؿ ضاىخ نفح الحكع عميو بالشفقة في مالو فإذا لع يكغ لو ماؿ ضاىخ كلع يقل انو معدخ أك مػسخ كلكغ أصخ 
مى عجـ اإلنفاؽ شمق عميو القاضي في الحػاؿ كاف ادعى العجد فإف لع يثبتو شمق عميو حاال كاف أثبتو أميمو مجة ال تديج ع

 عغ شيخ فاف لع يشفق شمق عميو بعج ذلظ((. 
/الرادر في تاريخ ٖٔٛٗ//تٕٕٓٓ/ىيئة األحػاؿ الذخرية /ٖٖٛٗ(. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد ٗ)
 قخار غيخ مشذػر.   ،ٕٕٓٓ/ٜ/ٙ
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إذا رفس دفع الشفقة السحكػـ بيا بعج أف تع مشحو مجة يحق لمدكجة شمب التفخيق  التسييد االتحادية "
 "أقراىا ستػف يػمًا مغ دائخة التشفيح

 في عجـ األنفاؽ الزخر السختب عمى العشفجدامة  قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقيافتخض  كقج
بعج تقجيع  مغ دكف الحاجة إلى تجخل السحكسة السػضػع في تقييسو )ستػف يػمًا( بسجخد انتياء السيمة 

في  االساسيةك  بالحاجات الزخكريةكػف الشفقة تتعمق  ؛مغ قبل الدكجة كأثبات عجـ اإلنفاؽ التفخيق شمب
 . (ٔ) كالسدكغ كالسمبذ كالسأكلالحياة 

 الفرع الثاني
 اإلسالمي السهازنة في الفقو 

 الػجػب كىحا صحيح، بشكاح  كتابية أك كانت مدمسة  لمدكجة الشفقة كجػب عمي (ٕ)الفقياء اتفق
 . كالسعقػؿ كالدشة بالقخآف ثابت

 في أصل اآلية فيحه ،(ٖ){ِباْلَسْعُخكؼ َكِكدػُتُيغا  ِرْزُقُيغا  َلوُ  اْلَسْػُلػدِ  َعَمىكَ  } تعالى  هللا فقػؿ القخآف أما
  كقػلو ،(ٔ){كججُكعْ  مغ سكشتع حيث ِمغ أسكشػىغا  تعالى} قػلو ككحلظ ،(۱)االزكاج عمي الدكجات نفقة كجػب

                                                           

كالتي نرت عمى ))إذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ عمى  ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘( مغ قانػف األحػاؿ السرخؼ رقع ٗ. السادة )(ٔ)
زكجتو، فاف كاف لو ماؿ ضاىخ نفح الحكع عميو بالشفقة في مالو فإذا لع يكغ لو ماؿ ضاىخ كلع يقل أنو معدخ أك مػسخ 

مق عميو القاضي في الحػاؿ كأف ادعى العجد فإف لع يثبتو شمق عميو حاال كاف أثبتو أميمو كلكغ أصخ عمى عجـ اإلنفاؽ ش
( كالتي نرت عمى ))إذا كاف الدكج غائبا غيبة قخيبة ٘مجة ال تديج عغ شيخ فإف لع يشفق شمق عميو بعج ذلظ((، كالسادة )

و مػاؿ ضاىخ اعحر إليو القاضي كضخب لو أجبل فإف فإف كاف لو ماؿ ضاىخ نفح عميو الحكع بالشفقة في مالو كأف لع يكغ ل
لع يخسل ما تشفق مشو زكجتو عمى نفديا أك لع يحزخ لئلنفاؽ عمييا شمق عميو القاضي بعج مزي األجل. فإف كاف بعيج 
الغيبة ال يديل الػصػؿ إليو أك كاف مجيػؿ السحل أك كاف مفقػدا كثبت اف ال ماؿ لو تشفق مشو الدكجة شمق عميو 

( التي نرت عمى ))تصميق القاضي لعجـ ٙقاضي كتدخؼ أحكاـ ىحه السػادة عمػى السدجػف الحؼ يعدخ بالشفقة ، كالسادة )ال
اإلنفاؽ يقع رجعيا كلمدكج أف يخاجع زكجتو إذا ثبت يداره كاستعج لئلنفاؽ في أثشػاء العجة فإف لع يثبت يداره كلع يدتعج 

( مػغ القانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح كالتي نرت عمى ))لمدكجة شمب ٖٗاإلنفاؽ لع ترح الخجعة(( ، كالسادة ) 
إذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ عمييا دكف عحر مذخكع بعج إميالو مجة أقراىا  -ٚالتفخيق عشج تػافخ أحج األسباب اآلتية 

 .ٕٕٔستػف يػما((، كيشطخ أيزا ، دمحم كساؿ الجيغ أماـ ، مرجر سابق ، ص 
 ٘ٔ،مرجر سابق، ص ٗ،جعبلء الجيغ الكاساني .(ٕ)
 .ٖٖٕسػرة البقخة، اآلية، (. ٖ)
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 َما ِإالا  َنْفًدا ّللااُ  ُيَكمِّفُ  ال هللاُ  َتاهُ آ ِمساا َفْمَيشفق ِرْزُقوُ  َعَمْيوِ  ُقجرَ  َكَمغ َسَعِتوِ  مِّغ َسَعة   ُذك ليشفق } تعالى
؛ خ باإلسكاف متزسغ لؤلمخ باإلنفاؽكاألم الػجػب عمىكاإلنفاؽ يجالف  باإلسكاف، فيحاف أمخاف (ٕ){آَتاَىا

  .دابالشفقة إال بالخخكج كاالكت إلىألف السخأة ال ترل 
 هللا، بأماف أخحتسػىغ فإنكع ، الشداء في هللا فاتقػا)  لخسػؿ )ص( حجيث في فقج جاء الدشة كأما  

 ككدػتيغ رزقيغ عميكع كليغ تكخىػنو أحجا فخشكع يػشئغ أال عمييغ كلكع هللا، بكمسة فخكجيغ كاستحممتع
 . (ٖ) (بالسعخكؼ

 الترخؼ مغ مسشػعة  الدكاج عقج بسقتزى الدكج عمي محبػسة الدكجة أف فيػ السعقػؿ كأما      
 ، بالزساف كالخخاج بالغشع الغـخ ألف ؛ كفايتيا كعميو عمييا يشفق أف عميو فكاف و،لحق لتفخغيا كاالكتداب

  .(ٗ)الغيخ ىحا ماؿ في نفقتو كجبت غيخه لسشفعة احتبذ فسغ ، االحتباس جداء فالشفقة
 قادر أنو مع اإلنفاؽ ىحا عغ امتشع بأف بالسعخكؼ عمييا اإلنفاؽ في السخأة  بحق الدكج أخل فإذا       

كاختمف الفقياء بذأف أثخ عجـ  ، رفعو يجب معتبخ ضخر أنو عمي اإلخبلؿ ىحا إلي يشطخ فإنو وعمي
 .الشحػ ىحا عمي كذلظ عمى انحبلؿ عقج الدكاج اإلنفاؽ

 الفقو السالكي -ٔ
التفخيق القزائي بيغ الدكجيغ لعجـ الدكجة الحق في  شمب  اعصاءإلى  (٘)السالكية الفقياءذىب   
 مى شمب الدكجة ذلظ إذا لع يكغ لمدكج ماؿ ضاىخ يسكغ تحريل الشفقة مشو:بشاء ع ،اإلنفاؽ

 كاستجلػا 
َتافِ  الصابَلؽُ  }قػػػػػػػلو تعالى  -ا  كالكقػلو تعالى } (ٙ){ ِبِإْحَداف َتْدِخيح   َأكْ  ِبَسْعُخكؼ   َفِإْمَداؾ   َمخا

 . (ٔ) {ِلَتْعَتُجكا ِضَخاًرا ُتْسِدُكػُىغا 

                                                                                                                                                                                     

 .ٗسػرة الصبلؽ، اآلية (. ٔ)
 .ٚسػرة الصبلؽ، اآلية  .(ٗ)
، صحيح مدمع، كتاب الحج ، باب حجة الشبي صمى هللا عميو كسمع ، الحجيث رقع مدمع  بغ. جسعة أبػ الحديغ ( ٖ)

 .ٛ٘٘ة ، بجكف سشة ، ص ، بجكف مكاف نذخ، بجكف شبعٔ،ج۰۷۰۹
 .ٜٔعبلء الجيغ الكاساني، مرجر سابق، ص  (.ٗ)
 .ٛٔ٘ (. شسذ الجيغ دمحم بغ دمحم بغ عخفو دسػقي، مرجر سابق، ص٘)
 .ٜٕٕ(. سػرة البقخة، جدء مغ اآلية ٙ)
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 اإلنفاؽأف الػاجب عمى الدكج اإلمداؾ بالسعخكؼ، أك التدخيح بإحداف فعجـ  يؤخح مغ ىحا الخأؼ  
فإذا امتشع الدكج عغ اإلنفاؽ كعغ التصميق كلع يكغ لو ماؿ ، عمى الدكجة ليذ مغ السعخكؼ أك اإلحداف

 . ضاىخ قاـ القاضي بالتصميق عمى الدكج لخفع الطمع عغ الدكجة
 مغ قبيل الزخرعمى الدكجة  انفاؽ الدكجكعجـ  (ٕ)" ضخر كال ضخارقاؿ الخسػؿ )ص( " ال -ب

 . يصمقيا القاضي  عشج ذلظ شخعاً كالزخر يداؿ 
 

 الفقو الحشفي -ٕ 

التفخيق بيغ الدكجيغ لعجـ اإلنفاؽ حتى كإف كاف الدكج  امكانيةإلى عجـ  (ٖ)الفقياء األحشاؼ يخػ  
ي نفقة الدكجة أما إذا لع يكغ لو ماؿ مغ ماؿ الدكج كيرخفو ف يأخححالو ميدػرا كأف يكػف لمقاضي أف 

 . حتى يشفق عمييا كال يجػز التفخيق جاز لمقاضي حبدوضاىخ 
 الفقو اإلمامي -ٖ

 اإلنفاؽ عغ عاجداً  كاف أك، زكجتوبعس الفقياء اإلمامية إلى جػاز التفخيق لعجـ اإلنفاؽ  ذىب
 أف إليو أمخىا الدكجة رفعت إذا يساؼ  الذخعي لمحاكع يدتصيع ال لكي اقامتو؛ مػضع پإخفاء فقاـ عمييا
 لصمبيا تمبية زكجتو بصبلؽ يقـػ أف لمحاكع يجػز الحالة ىحه ففي ،عميو الستختبة اإلجخاءات بذأنو يتخح
 . (ٗ) كغيخه اإلببلغ مغ الصبلؽ يتقجـ ما تشفيح عميو تعحر إذا ؼيسا

إذا كاف عجـ اإلنفاؽ بشية اإلضخار  في جػاز التفخيق لعجـ اإلنفاؽ السالكي كاإلمامياتفقشا مع الخأؼ  
الدكجة بالزخر كفقجاف أثخ بالدكجة ككاف الدكج ميدػر الحاؿ كلع يكغ عشجه ماؿ ضاىخ لمشفقة عشجما تت

 .اً حقػقيا السقخرة قانػن
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .ٜٜٕ سػرة البقخة، جدء مغ اآلية(. ٔ)
الدبلـ كشخح بمػغ السخاـ مغ جسع اكلو االحكاـ، تحقيق  (. ابغ ماجو الرشعاني دمحم بغ اسساعيل االميخ الرشعاني سبلٕ)

 .ٕٜٛ، ٕٜٜٔ، بيخكت، دار الفكخ ، ٖ، ج ٔدمحم عبج القادر عصا ط
 .ٜٖٓالكساؿ بغ اليساـ الحشفي ، مرجر سابق، ص (. ٖ)
 .ٛٓٔ(. عمي الحديشي الديدتاني، مرجر سابق، صٗ)
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 الثاني  السبحث
 تكيف ودعهى انحالل عقج الزواج بجافع العشف األسري 

 لسعالجة الػضعية كالتذخيعات األسبلمية الذخيعة تيااقخ  التي الحمػؿ أحج انحبلؿ عقج الدكاج يعج
 معالجتو معيا يسكغ ال درجة إلى األسخؼ  العشف كصل ما إذا،  إثاره مغ األسخة كحساية األسخؼ  العشف
 كسا حقػقيا، كأنتياكو بيا الدكج أضخار عشج لمدكجة الحق ىحا اإلسبلمية الذخيعة اقخت فقج،  أخخػ  بصخؽ 
 فقج مختمفة أنػاعا يكػف  الحؼ األسخؼ  العشف التفخيق شمب في الدكجيغ لكبل الحق رنةالقػانيغ السقا أعصت
 .مادؼً  أك معشػًيا يكػف 

 الجعاكػ  عغ تختمف ال العاـ األشار حيث مغ األسخؼ  لمعشف انحبلؿ عقج الدكاج دعػػ  إفكسا 
 شكمية شخكط مغ خخػ األ الجعاكػ  في يتصمب ما فييا يتػفخ أف كالبج القزاء اماـ تقاـ التي األخخػ 

 .الجعػػ  ىحه بشطخ السخترة القزائية الجية لجػ السصبق القانػف  حدب كمػضػعية
تكيف انحبلؿ ىػ ما سشجرسو في ىحا السبحث عمى مصمبيغ تكيف كدعػػ انحبلؿ عقج الدكاج  إف

 دعػػ انحبلؿ عقج الدكاج. لبياف  فشكخسوالثاني األسخؼ في األكؿ، اما عقج الدكاج بفعل 
 السظلب الثاني   

  األسري  انحالل العقج الزواج بفعل العشفتكيف 
 يخػ  فقج ،انحبللو يسكغ كال مشو التحمل يجػز ال مؤبجا عقجا اإلسبلمي الفقو في الدكاج عقج ليذ

 كيحرل الدكاج، انحبلؿ ؼيكػف  الدكجية الخابصة بقاء في مرمحة ال أف كبلىسا أك الدكجة أك الدكج
 االنحبلؿ سسي قزائي بحكع االنحبلؿ حرل كإذا ، شبلقاً  حيشيا كيدسى السشفخدة كجالد  بإرادة االنحبلؿ

 . سسي خمعاً ، الدكجيغ بيغ باتفاؽ االنحبلؿ حرل كإذا ، قزائياً  تفخيقا
، ىػ ما سشػضحو في ىحا السصمب  األسخؼ  العشف تكييف انحبلؿ عقج الدكاج بفعل اف البحث في

اما الثاني فديكػف لبياف العشف السػجب لمتفخيق، األكؿ،  الفخع فيحيث نتشاكؿ العشف السػجب لمصبلؽ 
 كالثالث يتزسغ العشف السػجب لمخمع. 

 الفرع األول 
  العشف السهجب للظالق 

الصبلؽ رفع قيج  -أكالً " بأنو الصبلؽ( ٖٗفي السادة )عخؼ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح 
الصبلؽ اال بالريغة  كال يقعاف ككمت بو أك فػضت أك مغ القاضي مغ الدكج أك الدكجة  بأيقاعالدكاج 
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فمع يعخؼ الصبلؽ كأنسا اكتفى ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘أما قانػف رقع ) ،"السخرػصة لو شخعًا 
 . إليو  باألشارة

 مغ الصبلؽ كقػع يعشي ما كىػ الدكجة مغ عشج كقػع شبلؽ كالتفػيس التػكيل عبارتي كركد كنخػ 
 الثانية كالحالة نفديا شبلؽ في الدكج يػكميا باف كذلظ التػكيل األكلى الحالة، حالتيغ في كػف ي الدكجة

  .نفديا تصميق حق زكجتو الدكج يعصي اف كىػ التفػيس
 :اآلتية األمػر في (ٔ)التفػيس عغ التػكيل كيختمف

 إيقاع الدكج يشػؼ  حيشسا إال التػكيل يتع فبل )الدكج( مػكمو ارادة حدب )الدكجة( الػكيل يكػف عسل -ٔ 
 بالصبلؽ فػضت إف لمدكجة يكػف  حيث وبأرادات يعسل السفػض أف حيغ في الدكجة بو كيػكل الصبلؽ
  .بالصبلؽ ككمت إف تسمكو ال خيار كىػ ايقاعو كعجـ الصبلؽ ايقاع في الخيار

 بإيجاب يشعقج عقج فانو التػكيل اما الدكجة مغ مػافقة إلى حاجة دكف  الدكج مغ يرجر التفػيس-ٕ
 عقج ىي نعخؼ كسا الػكالة حيغ في صجركه بعج بو فػض ما عغ الخجػع السفػض الدكج كال يحق كقبػؿ
 .الصبلؽ ايقاع قبل ككيمو عدؿ السػكل لمدكج ؼيو يجػز الـز غيخ

 عميو ما نرتكىحا  شخعاً  لو السحجدة بالريغة تكػف  باف الصبلؽ صيغة العخاقي السذخع كقج حرخ
 لو السخرػصة بالريغة اال الصبلؽ كال يقع" ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافحٖٗ) السادة
 . "شخعاً 

 االلفاظ كماىي شخعاً  لو السخرػصة الريغة مغ السقرػد يبيغ لع العخاقي السذخع اف كيبلحع 
 السذخع نز إلى األقخب اإلسبلمي الفقو أحكاـ إلى الخجػع الحالة ىحه في القاضي كعمى ؟كحلظ تعج التي

 ( ٕ) الصبلؽ دائخة يزيق ألنو التذخيع؛ ركح إلى ىػ األقخب اإلمامي الفقو رأؼ أف كنخػ  كيصبقيا  العخاقي
، كتدتحق  (ٖ)بالصبلؽ آثار مالية مشيا سقػط األجل السعيغ الستحقاؽ السيخب عمى شبلؽ تكيتخ 

 .( ٗ) جكر الحكع بالصبلؽمغ تاريخ ص لمسصمقة عمى زكجيا كاف كانت ناشد كحلظ نفقة العجة

                                                           

 .ٖ٘ٔرجر سابق، صمسبلـ عبج الدىخة الفتبلكؼ، د. نبيل ميجؼ زكيغ، . (ٔ)
 .ٔٗٔ، ص  سبلـ عبج الدىخة الفتبلكؼ، د. نبيل زكيغ (. د. ٕ)
، مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي حيث نرت عمى ))يدقط االجل السعيغ في العقج (ٕ/ الفقخة/ٕٓ) السادة(. ٖ)

 االستحقاؽ السيخ بالػفاة اك الصبلؽ((. 
لعخاقي حيث نرت عمى ))تجب نفقة العجة لمسصمقة عمى زكجيا الحي ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية آ٘(. السادة )ٗ)

 كلػ كانت ناشدا كال نفقة لعجة الػفاة((. 
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 تاريخ زكجيا مغ فتدتحق السصمقة نفقة مغ السرخؼ  (ٜٕٜٔلدشة )( ٕ٘قانػف رقع ) اما في 
 .(ٔ)" بالصبلؽ الحكع

 شمب لمسصمقة يجػز كال، لسجة ال تديج عغ سشة كاحجة الشفقة القانػف السرخؼ  في السصمقة كتدتحق
 سشة عمى تديج ال لسجة الشفقة شمبيا عمى تختب كإال ؽ،بالصبل الحكع تاريخ مغ سشة عمى تديج لسجة الشفقة
 .(ٕ) سساعيا بعجـ السحكسة كقزاء الجعػػ  رد

 في ساكشة البقاء في الحق لمدكجة (ٖ)القانػف العخاقي  أعصى فقج السعتجة سكغ بأحكاـ يتعمق ؼيسا اما
 :  ىي شخكط بعجة قيجه بل مصمقا الحق ىحا يجعل لع أنو إال ،كببل بجؿ  الصبلؽ بعجة الدكجي مدكغ

 ىي بالدكغ السصمقة حق عمى الشز مغ الغاية ألفإذا كانت ال تسمظ دار عمى سبيل االستقبلؿ، -ٔ
 . الحق ىحا ألعصاءىا حاجة فبل تسمكو كانت فإذا كالتفخيق الصبلؽ مدكغ لمسصمقة بعج تػفيخ

 الدكغ تدتحق فبل كإال ستقبلؿاال كجو عمى الصبلؽ قبل الدكجية دار في مصمقيا مع ساكشة تكػف  أف -ٕ
 . الصبلؽ بعج
 لمدكغ العادؼ االستعساؿ عغ الشاتجة البديصة االضخار عجا  الدكجية بسدكغ االضخار عجـ-ٖ

 في مدكغ صغيخىا مع االستقبلؿ شبلقيا بعج الحاضشة لمسصمقة السرخؼ  القانػف  كقج أعصى
 .  (ٗ) مشاسبا آخخ مدكشا السصمق يييء لع ما السؤجخ الدكجية
الصبلؽ يقع مغ الدكج حرخًا، أك مغ الدكجة اف ككمت بو أك فسغ خبلؿ ما تقجـ نبلحع اف   

أك مغ  ، الدكج تجاهمغ الدكجة  الرادر السػجب لمصبلؽ ىػ العشف العشف األسخؼ  فإففػضت كبالتالي 
قريخ الدكجة إذا اثبت ت الزخركاستحراؿ حكع بو نتيجة  فالدكج رفع دعػػ شبلؽ األكالد، تجاهالدكجة 

 .التعدفي لتجشب التعػيس عغ شبلؽ

                                                           

( السرخؼ حيث نرت عمى ))السصمقة التي تدتحق الشفقة تعتبخ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٕ(. السادة  )ٔ)
 ))نفقتيا ديشا كسا في السادة الدابقة مغ تاريخ الصبلؽ.

)) ال تدسع الجعػػ لشفقة  ( السرخؼ، حيث نرت عمىٜٕٜٔ)لدشة  (ٕ٘) رقع  قانػف  مغ( ٚٔ/الفقخة /ٔالسادة ) (.ٕ)
 عجة لسجة تديج عمى سشة مغ تاريخ الصبلؽ ((( كىػ السعسػؿ بو في السحاكع العخاؾية .

 .(ٖٜٛٔ)( لدشة ٚٚ( مغ قانػف حق الدكجة السصمقة في الدكغ رقع )ٕالسادة )(. ٖ)
( ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٛٔكأيزا السادة )( ٜٜٚٔ( لدشة )ٗٗ)رقع  ( مغ القانػف السرخؼ ٗالسادة )(. ٗ)

 .السرخؼ 
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فالدكجة الحق في شمب تعػيس عغ مغ اثبات تقريخ الدكجة  السعشف يتسكغ الدكجفإذا لع  
 زكجيا.  تجاهصادر مغ الدكجة كاف كاف العشف  (ٔ) تعدف زكجيا في شبلقيا

شمب الدكج عمى  ، فتختبة اتجاه الدكج أك األكالدكأيزا عمى رغع مغ العشف الرادر الدكج 
 . (ٕ) زكجياحق سكشى عمى زكج اذا لع تخضى بصبلؽ ك  حقػؽ مالية الصبلؽ نتيجة العشف األسخؼ 

، حيث جاء في شبلؽ الدكجة تعدؽيًا يعصييا الحق في شمب التعػيسعج القزاء العخاقي  كقج
 شمب يحخميا ال كؿاال التعدفي الصبلؽ عغ تعػيزا السجعية استحقاؽقخار محكسة التسييد االتحادية "" 

 ( ٖ) "الثاني التعدفي شبلقيا عغ التعػيس
 ال يسكغ فيشااألكالد  تجاهأك مغ الدكج  ،الدكجة تجاهالدكج العشف األسخؼ مػجو مغ  إذا كاف أما

إذا كانت الدكجة مفػضة في  االفقط  حرخًا لمدكجلمدكجة شمب الصبلؽ كػف رفع قيج الدكاج في الصبلؽ 
 . صحيحاً ، كسا ليا اف تصمق نفديا كيكػف الصبلؽ حيشئح اف اصابيا ضخرعػػ الصبلؽ فميا فخع د

 السآؿ اك الحاؿ في الرحيح الدكاج قيج رفع "بأنو فقج عخؼ الحشؽية الصبلؽ  أما في الفقو اإلسبلمي     
 ختيغم تكخرىا مػجباً  بدكجتو الدكج تستع حمية تخفع حكسية صفة "بأنوكعخفو السالكية ، (ٗ)"مخرػص بمفع
 .(٘) لمتحخيع األكلى عمى زيادة

، ، أما الفقياء اإلمامية كشاية أك لفع بأؼ يقع قج الصبلؽ أف عمى (ٕ) كالسالكية (ٔ)الحشؽية الفقياء تفقا
 المفع ىحا كغيخ شالق انت لدكجتو يقػؿ أؼ شالق بمفع تكػف  أف الصبلؽ في صيغة ؼيذتخشػف ، اإلمامية

 . (ٖ)"سأشمقظ أك شمقتظ انا أك مصمقة انت اذىبي ليا يقػؿ كأف الصبلؽ بو يقع ال

                                                           

( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح حيث نرت عمى ))اذا شمق الدكج زكجتو كتبيغ ٕ/الفقخة/ٜٖالسادة )(. ٔ)
اصابيا ضخر مغ جخاء ذلظ، تحكع السحكسة بصمب مشيا عمى مصمقيا لمسحكسة اف الدكج متعدف في شبلقيا كاف الدكجة 

بتعػيس يتشاسب كحالتو السالية كدرجة تعدفو، يقجر جسمة، عمى اف ال يتجاكز نفقتيا لسجة سشتيغ عبلكة عمى حقػقيا الثابتة 
 )) االخخػ 

كجة مغ ىحا الحق في احجػ حيث نرت عمى ))تحـخ الد  ( مغ قانػف حق الدكجة السصمقة في الدكغ،ٖالسادة )(. ٕ)
 )) اذا رضيت بالصبلؽ أك التفخيق -الحاالت اآلتية : ب 

ـ جية  ٕٛٓٓ/ٖ/ٓٔتاريخ القخار :  ٕٛٓٓ/ شخرية اكلى /  ٖٗٓٔقخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد العجد : (. ٖ)
الخابط اإللكتخكني مشذػر عمى السػاقع مجمذ القزاء األعمى عمى  ،: محكسة التسييد االتحاديةاالصجار

https://www.sjc.iq/qview.435/،ٕٗزيارة السػقع في  تست/ٔ/ٕٕٖٓ. 
 .ٕٙٙابغ عابجيغ، مرجر سابق، ص(. ٗ)
 .ٛٔ، مرجر سابق،،صٗج  (. دمحم عبج الخحسغ الصخابمدي السعخكؼ بالحصاب،٘)

https://www.sjc.iq/qview.435/،تمت
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 يجيدكا فمع (ٙ) االمامية فقياء اما، لمدكج اف يفػض زكجتو  (٘)كالسالكية، (ٗ) كاجاز الفقياء الحشؽية
 االمامية فقياء قدع رفس حيث ، فقط الصبلؽ بأيقاع التػكيل كاجازكا الصبلؽ في التفػيس الدكج لدكجتو

  ككيمو. أك الدكج بيج اال يكػف  ال صبلؽال ألف ؛الصبلؽ ايقاع في التفػيس
حيث تدتحق الدكجة بعج ( ٚ)كنفقة العجة أما اآلثار السالية لمصبلؽ في الفقو اإلمامي ىي السيخ 

      شبلؽ الستبقي مغ السيخ، كنفقة العجة البالغة أربعة أشيخ كعذخة اياـ. 
حق شبلؽ كػف لمصبلؽ  مػجباً  سبباً  ال يرمح اف يكػف نخػ اف العشف األسخؼ  كمغ خبلؿ ما سبق

الدكجة أك  تجاهالتفخيق اذا كاف العشف صادر مغ الدكج لمدكج حرخًا كبالتمي ال تدتصيع الدكجة شمب 
 ايقاع حالة في الدكج عمى السالية االنعكاساتكحلظ اذا لع تفػض زكجة بصمب شبلؽ،  األكالد تجاه

  ،إذا لع يدتصيع إثبات تقريخ الدكجة التعدفي الصبلؽ

 الثاني  الفرع
 السهجب للتفريق  العشف األسري  

 كيسكغ الدكجة أك الدكج شمب عمى بشاء القاضي يػقعو الحؼ الصبلؽ ىػ القزائي التفخيق اف
 اك الدكج مغ شمب عمى بشاء القاضي قبل مغ يػقع بصبلؽ الدكاج قيج حل " بانو القزائي التفخيق تعخيف
 .( ٛ)"القانػنية االسباب تحقق عشج الدكجة

قج اعصى الحق لكبل الدكجيغ في شمب التفخيق  ،لمتفخيق لمزخر نجج اف القانػف العخاقي ؼبالشدبة
 لمزخر " لكبل الدكجيغ شمب التفخيق عشج تػافخ احج األسباب اآلتية:

اذا اضخ احج الدكجيغ بالدكج اآلخخ اك بأكالدىسا ضخرا يتعحر معو استسخار الحياة الدكجية كيعتبخ مغ -ٔ
االضخار اإلدماف عمى تشاكؿ السدكخات اك السخجرات عمى اف يثبت حالة اإلدماف بتقخيخ مغ لجشة  قبيل

                                                                                                                                                                                     

 .ٕٗٚ مرجر سابق، ص ػرؼ البمخ،نطاـ الجيغ البخنياب(. ٔ)
 .ٙ٘ٗ مرجر سابق، ص أحسج بغ دمحم بغ أحسج الجرديخ ، . أبػ البخكات (ٕ)
 .ٜٔٔ عمي الحديشي الديدتاني، مرجر سابق، ص(. ٖ)
 .ٜٕٗ عبلء الجيغ الكاساني، مرجر سابق، ص(. ٗ)
 .ٛٓٗ شسذ الجيغ بغ دمحم بغ عخفو دسػقي، مرجر سابق، ص(. ٘)
 .ٖٔ ع نجع الجيغ بغ جعفخ الحمي، مرجر سابق، صأبػ القاس(. ٙ)
 .ٚ٘ٔ-ٕٛ عمي الحديشي الديدتاني، مرجر سابق، ص. (ٚ)

 .ٛٙٔص ،د. سبلـ عبج الدىخة الفتبلكؼ، د. نبيل زكيغ، مرجر سابق(. ٛ)
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ذا ارتكب الدكج اآلخخ، ، شبية مخترة كيعتبخ مغ قبيل االضخار كحلظ مسارسة القسار في بيت الدكجية
  .(ٔ)المػاط بأؼ كجو مغ الػجػه ." لالدكجية فعالخيانة الدكجية كيكػف مغ قبيل الخيانة 

سابقًا ، ىػ الزخر الجديع الحؼ يتعحر معو إستسخار الحياة الدكجية كسا بيشا بالزخركالسقرػد 
 في الشصاؽ السػضػعي لمعشف األسخؼ. 

دكف  فقط قرخ ىحا الحق عمى الدكجة ( السرخؼ ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘رقع ) قانػف  نججحيغ في    
حيث  ، بشػعيو السادؼ كالسعشػؼ  األبشاء تجاه أك مػجو مغ الدكجة تجاه في حيغ قج يكػف الزخرالدكج 

ز بيغ امثاليسا يجػ  دكاـ العذخة معو عال يدتصانز القانػف السرخؼ " اذا ادعت الدكجة االضخار بيا بسا 
كاعصاء الحق بالتفخيق لمدكج يعؽيو مغ كثيخ مغ االعباء السالية  ،(ٕ)" ليا اف تصمب مغ القاضي التفخيق

 حالة الصبلؽ.  التي قج تتختب عميو في
إذا كاف ببل  الحق بصمب التفخيق لميجخقانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي لمدكجة اعصى  كسا

  (ٖ)  كاف كاف الدكج معخكؼ اإلقامة ، كلو ماؿ تدتصيع االنفاؽ مشة  مذخكعمبخر 
لحق شمب التفخيق لميجخ عمى الدكجة مغ دكف الدكج ال يعج مأخحا  السذخع العخاقي اف قرخ

كسيمة قانػنية لمسحافطة عمى حقػقو في حالة ىجخ  لمدكج القانػف أعصى ح عمى السذخع العخاقي كػف يؤخ
 .(ٗ) الدكجة لو كىي اعتبارىا ناشدا كرفع دعػػ السصاكعة

اف تصمب التفخيق مغ القاضي إذا غاب زكجيا اجاز لمدكجة  السرخؼ فقج القانػف  عمى صعيجأما 
    .(٘)لو ماؿ تدتصيع اإلنفاؽ مشولسجة سشة اك اكثخ كأف كاف  عشيا

                                                           

 مغ قانػف االحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح . (ٔ/الفقخة/ٓٗ)السادة  .(ٔ) 
 . (ٜٕٜٔ)لدشة  (ٕ٘)لسرخؼ رقع ( مغ القانػف اٙ. السادة )(ٕ) 

عشج لمدكجة شمب التفخيق  ، حيث نرت عمى ))( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافحٕ/الفقخة /ٖٗالسادة )(. ٖ)
إذا ىجخ الدكج زكجتة مجة سشتيغ فأكثخ ببل عحر مذخكع، كاف كاف الدكج معخكؼ اإلقامة ،  -ٕتػافخ احج األسباب االتية

 ))ع االنفاؽ مشةكلو ماؿ تدتصي
ال نفقة لمدكجة في االحػاؿ االتية ا  - ٔ/ا(  مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي حيث نرت ))ٔ/الفقخة/ ٕ٘السادة)(. ٗ)
 اذا تخكت بيت زكجيا ببل اذف كبغيخ كجو شخعي(( . -ا 

لدكج سشة فأكثخ ببل اذا غاب اى ))حيث نرت عم ،. (ٜٕٜٔ)لدشة  (ٕ٘)( مغ القانػف السرخؼ رقع ٕٔالسادة )(٘) 
عحر مقبػؿ جاز لدكجتو اف تصمب الى القاضي تصميقيا بائشا اذا تزخرت مغ بعجه عشيا كلػ كاف لو ماؿ ضاىخ 

 ))تدتصيع االنفاؽ مشو
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 التي األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح قانػف االخخػ السذار الييا في القزائي كمغ حاالت التفخيق        
اذا امتشع الدكج عغ االنفاؽ عمييا دكف عحر ؼيسا ىي التفخيق لعجـ االنفاؽ  مغ صػر العشف األسخؼ  تعج

  .(ٔ)ا"مجة أقراىا ستػف يػم أميالومذخكع ، بعج 
لع في قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح اف السذخع العخاقي  نبلحعاستشادا الى نز ىحه السادة 

حتى كاف كاف لو ماؿ ضاىخ عشج امتشاعو عغ االنفاؽ ،   جبخاً  يشز عمى تحريل الشفقة مغ أمػاؿ الدكج
 كسا بيشا سابقًا. عمى زكجتو بقرج االضخار بيا 

انػف السرخؼ بالشدبة الى حالة امتشاع الدكج عغ االنفاؽ عمى زكجتو حيث نز في الق لكغ        
القانػف السرخؼ عمى أنو" اذا امتشع الدكج عغ االنفاؽ عغ عمى زكجتو فاف كاف لو ماؿ ضاىخ نفح الحكع 

مػسخ كلكشو اصخ عمى عجـ االنفاؽ  معدخ،اكبالشفقة عميو في مالو فأف لع يكغ ماؿ ضاىخ كلع يقل أنو 
 .(ٕ)شمق عميو القاضي" 

قانػف  فمع يذخىػ السيخ القزائي ببغ الدكجيغ االثار السالية التي تتختب عمى التفخيق  كمغ         
 بالتفخيق الخاصة القانػنية لمشرػص تشطيسو عشج السيخ احكاـ بياف إلى األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح

 يدقط "بتشطيع احكاـ السيخ عشج الصبلؽالخاصة  (ٕخة/الفق/ٜٔ) السادة الى الخجػع يعشي كىحا القزائي
 " الصبلؽ اك بالػفاة السيخ االستحقاؽ العقج في السعيغ االجل

إذا لع  عشج الصبلؽ حيث نجج مغ الشز اعبله اف الدكجة تدتحق السيخ بالتفخيق بعج الجخػؿ
  (ٖ)تكغ ناشدًا 
 بيغالخبلؼ  حالة في السيخ ـاحكا بيغ فقج، (ٗ)السرخؼ  (ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘رقع ) في اما

 درجة الخد قخار اكتداب بعج إثبات الزخر عمى عجـ قجرة الدكجة بدبب التفخيق دعػػ  رد عشج الدكجيغ

                                                           

 ( مغ قانػف االحػاؿ الذخرية العخاقي .ٖٗ. السادة )(ٔ) 
 . (ٜٕٜٔ)لدشة  (ٕ٘)( مغ القانػف السرخؼ رقع ٗ. السادة )(ٕ) 

لمدكج شمب التفخيق، بعج اكتداب حكع الشذػز درجة البتات، كعمى  -/ب( حيث نرت عمى ))٘/الفقخة /ٕ٘ادة )الس (.ٖ)
السحكسة اف تقزي بالتفخيق، كتمـد الدكجة بخد ما ؾبزتو مغ ميخىا السعجل، كيدقط ميخىا السؤجل، اذا كاف التفخيق قبل 

السؤجل، كتمـد الدكجة بخد نرف ما ؾبزتو، اذا كانت قج ؾبزت الجخػؿ، اما اذا كاف التفخيق بعج الجخػؿ ؼيدقط السيخ 
 جسيع السيخ((. 

 ( السرخؼ. ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٓٔالسادة )(. ٗ)
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 عمى بشاء الحالة ىحه في السيخ احكاـ كتقخر لشفذ الدبب كالسػضػعمخة أخخػ  رفع دعػػ  كتكخر البتات
 : عمى نحػ اآلتي الحكسيغ تقخيخ في يخد ما
 مغ لذيء مداس دكف  باتشة بصمقة التصميق الحكساف اقتخحا الدكج جانب مغ كميا اإلساءة كانت ففإ -ٔ 

 كالصبلؽ.  الدكاج عمى الستختبة الدكجة حقػؽ 
 بو تمتـد انو يقخ مشاسب بجؿ نطيخ التصميق الحكساف اقتخحا الدكجة جانب مغ كميا اإلساءة كانت كإذا -ٕ

 . الدكجة
 يعخؼ لع فإذا اإلساءة ندبة مع يتشاسب ببجؿ اك بجؿ دكف  التصميق اقتخحا خكةمذت اإلساءة كانت كاف -ٖ

 .بجؿ دكف  تصميقا الحكساف اقتخح مشيسا السديء
 عشج لمدكج تعػيس بجفع السدببة الزخر الدكجة الداـ في كنخػ اف السذخع السرخؼ كاف مػفقاً 

 دكف أف تجفع زكجيا مغ لتصميقياضغط  كػسيمة ضج الدكج الدكجة العشف تدتخجـ ال حتى بالتفخيق الحكع
 . لو تعػيس

كببل  الصبلؽ بعج الدكجية مدكغ في ساكشة البقاء التفخيقعشج  لمدكجة، (ٔ)القانػف العخاقي أعصىكقج 
 كسا بيشيا في الفخع الدابق. شخكط بعجة قيجه بل مصمقا الحق ىحا يجعل لع أنو إال ،بجؿ 

 كنجج ، (ٕ) كاف كانت ناشد مغ تاريخ صجكر الحكع بالصبلؽنفقة العجة عمى زكجيا   لمسصمقة كأيزا
 زكجيا ذمة في ديغ نفقتيا كغيخ الشفقة تدتحق التي السصمقة"  أنو عمى القانػف السرخؼ  في مذابو نز
 .(ٖ)" الصبلؽ تاريخ مغ

بيغ الدكجيغ في قانػف القزائي  لمتفخيق العشف األسخؼ السػجب كمغ خبلؿ ما سبق نخػ اف
أك مغ أحج ، أك العكذ، الدكجة تجاهالرادر مغ الدكج العشف  يذسل ،لذخرية العخاقي الشافحاألحػاؿ ا
 . ،؛ إذا اثبت أحج الدكجيغ الزخر الستختب عمى العشفاألكالد تجاهالدكجيغ 

 عمػى كحكستيػا اإلسػبلمية الذػخيعة فقػج قزػت في الفقػو اإلسػبلمي أما عغ العشف السػجب لمتفخيق  
 ذلػػظ كمػػع أك ككمػػت مػػغ قبػػل الػػدكج بػػو فػضػػت إف إال لمدكجػػة يعصػػى كال الػػدكج يػػج فػػي الصػػبلؽ يكػػػف  أف

                                                           

 . ( مغ قانػف حق الدكجة السصمقة في الدكغ ٕالسادة )(. ٔ)

لعجة لمسصمقة عمى زكجيا الحي ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي حيث نرت عمى ))تجب نفقة آ٘(. السادة )ٕ)
 كلػ كانت ناشدا كال نفقة لعجة الػفاة((. 

 ( السرخؼ . ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف رقع )ٕ(. السادة  )ٖ)
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 زكجيػػا مػػغ القزػائي بػػالتفخيق تصالػػب أف حػق الدكجػػة تعصػػى أف عػجالتيا اقتزػػت قػػج أيزػا الذػػخيعة فػإف
 ذلػػظ سػػبيل فػػي ألدمػػت كقػػج كال يخاعػػي كخامتيػػا كشػػعػرىا كاحداسػػيا يزػػخىا عشػػجما الػػدكاج رابصػػة كإنيػػاء
لػػحلظ جعمػػػا ىػػحا الحػػق فػػي ؛ (ٔ) عشيػػا الطمػػع كيخفػػع التفخيػػق فػػي الدكجػػة شمػػب يجيػػب أف قزػػاءال الذػػخيعة

شمػػب التفخيػػق لمدكجػػة دكف الػػدكج كسػػا إّف حػػق الدكجػػة بصمػػب التفخيػػق يقترػػخ عمػػى مػػا لحقيػػا مػػغ عشػػف  
 .(ٕ)االبشاء  تجاهكاذػ مغ زكجيا كال يتعجاه إلى العشف الرادر مغ الدكج 

التػػي تكمػع عشيػػا فقيػػاء الذػخيعة اإلسػػبلمية كأسػػباب لمتفخيػق كالتػػي تػػجخل  خيػػقالتفحػاالت  كمػغ أىػػع  
ىػػػي التفخيػػػق لمزػػػخر كعػػػجـ االنفػػػاؽ كلكػػػل مػػػغ ىػػػحه الحػػػاالت آراء لمفقػػػو  األسػػػخؼ ضػػػسغ مفيػػػـػ العشػػػف 

 اإلسبلمي بذأنيا كسشتشاكليا بالحبث تباًعا عمى الشحػ اآلتي :
 بيغ القزائي التفخيق مذخكعية في اإلسبلمية السالكية كالحشؽية كاإلمامية فقياء اختمففقج 

 في لمدكجة يحق فيل دكاـ العذخة معيا يدتحيل درجة إلى األمخ ككصل اضخ الدكج بدكجتو إذا الدكجيغ
 عمى التفخيق شمب حق اقرخك  السدمسيغ الفقياء أف باعتبار التفخيق لصالب القزاء إلى المجػء الحاؿ ىحه

 الدكج.  دكف  الدكجة
 : السدألة ىحه بذأف اتجاىاف السدمسيغ قياءمفل       

 الفقياء السالكية -ٔ 
التفخيق ككجج القاضي إلى جػاز تفخيق القاضي بيغ الدكجيغ إذا شمبت زكجة ذىب الفقياء السالكية        

كضخبيا دكف ، كاىساليا، كسبيا ،بدكجتو في كل ما يجػز شخعا كاليجخ اضخار الدكجفي ما يبخر ذلظ 
 ( ٖ)كعجـ اإلنفاؽ اذا لع يكغ لو ماؿ ضاىخ تدتصيع اإلنفاؽ نشو ، كقصع كبلـ عشياعحر شخعي 

 واإلمامية  الفقياء الحشفية-ٕ

ألف  عجـ إمكانية التفخيق القزائي بيغ الدكجيغ لمزخر؛ (٘) كالحشؽية ،(ٗ) الفقياء االماميةيخػ 
غيخ ذلظ ال يسمظ أحج ، بالخمع يسمكو الدكج بالصبلؽ كالدكجةحق خاص بالدكجيغ  انحبلؿ عقج الدكاج

                                                           

يع،د.  (ٔ)  .ٖٙٗص  ،قمرجر ساب حارث عمي ابخـا
 .ٖٔٛ، صٜٜٗٔة ، محسػد مصمػب، الػجيد في احكاـ االسخة اإلسبلـ،دار الشيزة العخبية ، القاىخ  . عبج السجيج (ٕ)

 

 .ٚٔٔ(. أبػ الػليج بغ سميساف بغ خمف الباجي، مرجر سابق، ص ٖ)
 .ٚٔٔ أبػ القاسع جعفخ بغ الحدغ الحمي، مرجر سابق، ص(. ٗ)
 .ٜٖ٘، مرجر سابق، ص، ابغ عابجيغ(. ٘)
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البعس مغ ، كيخػ كاف شمبت الدكجة ذلظ مغ القاضي نتيجة اضخاره بيا ،غيخ الدكجيغ التفخيق بيشيا
 الحاكع إلداـ بعج أيزاً  شبلقيا مغ كامتشع الدكجية حقػقيااذا اضخ بيا زكجيا كأمتشع مغ أداء اإلمامّية 
 (  ٔ).عشجئح الحاكع ؼيصمقيا األمخيغ بأحج إياه الذخعي

 قج يكػف ىػ الحل االندب لسػاجية ،أف التفخيق القزائي بيغ الدكجيغ نخػ  ما تقجـفسغ خبلؿ        
الزخر الستختب عمى إذا كاف لكبل الدكجيغ في شمب التفخيق الحق كػنو يعصي ،  األسخؼ العشف  حاالت
 تجاهعكذ، أك مغ أحج الدكجيغ اك ال الدكجة، تجاهالدكج  صادر مغ، ، بشػعيو السادؼ كالسعشػؼ العشف
يعفي الدكج مغ تعػيس الدكجة عغ شبلؽ التعدفي اذا  كسا اف التفخيق القزائي لمعشف األسخؼ  ، األبشاء

 . األبشاء تجاهاتجاىو، أك  تجاهالرادر مغ الدكجة  رخ اثبت الز

 الفرع الثالث 
  للخلعالعشف األسري السهجب 

 لكخاىة الدكجة مغ بصمب كالدكجة الدكج بيغ الدكجية ةالخابص فظ " بأنوً  عخؼ الخمع اصصبلحا
 قانػف  كعخفو ، (ٕ)"باالنفراؿ نفدو لو لتدسح جما يدي اك السيخ مغ ليا وما قجم لو بحليا بإزاء لدكجيا مشيا

 كقبػؿ بإيجاب كيشعقج معشاه في ما أك الخمع بمفع الدكاج قيج ازالة " بأنو العخاقي الشافح  الذخرية االحػاؿ
 . (ٖ)"القانػف  ىحا مغ كالثبلثيغ التاسعة السادة احكاـ مخاعاة مع القاضي ـاما
الخمع، في قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح، اف يكػف بالفع الخمع اك كيذتخط في صيغة      

 . (ٗ)ما في معشاه بإيجاب كقبػؿ أماـ القاضي 

                                                           

الخابط اإللكتخكني  (. عمي الحديشي الديدتاني، مػقع سساحة الديج عمي الديدتاني، االستفتاءات، الصبلؽ،مشذػر عمىٔ)
https://www.sistani.org/arabic/qa/0586ٚٔزيارة السػقع في  /،تست/ٔ/ٕٕٖٓ. 

، عبج الػىاب خبلؼ ، أحكاـ األحػاؿ الذخرية في الذخيعة اإلسبلمية ٕٕٔد. فاركؽ عبج هللا ، مرجر سابق، ص (. ٕ)
 .ٕ٘ٔ، ص  ٜٙ٘ٔى كفق محىب أبي حشيفة كما عميو العسل في السحاكع، دار الكتب العمسية، بجكف شبعة، عم
( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح، حيث نرت عمى ))الخمع ازالة قيج الدكاج بمفع ٔ/الفقخة /ٙٗ(. السادة )ٖ)

 (( الخمع اك ما في معشاه كيشعقج بو ايجاب كقبػؿ اماـ القاضي
 . السرجر نفدو. (ٗ)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0586/،تمت
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، فإف لع يتخاضيا كرفعت الخمعدكجيغ عمى ال مػافقة عمى نزفقج أما بالشدبة لمقانػف السرخؼ،    
كرددت عميو الرجاؽ الحؼ دفعو ليا، حكست السحكسة ،  كتشازلت الدكجة عغ حقػقيابصمب خمع دعػػ 
 .( ٕ)إذا فذمت مكاتب التدػية في الرمح بيغ الدكجيغ كأصخت الدكجة عمى شمب الخمع  (ٔ) بالتصميق

أؼ اف القانػف ،  (ٖ) ، كتكػف الدكجة محبل لوقاع بوالدكج أىبل لؤليكيذتخط لرحة الخمع اف يكػف 
اذا كاف أحج الدكجيغ صغيخ سػاء مسيد، اك ، كبالتالي ال يقع الخمع اشتخط البمػغ ك العقل لكبل الدكجيغ

 . (ٗ)، أك مراب بجشػف، أك سفو غيخ مسيد
  الذخرية االحػاؿ قانػف  كلع ،مقابل شبلقيا تجفعو الدكجة لدكجيا عػض الخمع مقابل كيكػف 

 الحقػؽ  مغ حق أك ،مالية ؾيسة ذك شيئاً  أك ،ماالً  يكػف  اف ؼيسكغ الدكجة تجفعو الحؼ العػض نػع يحجد
 لمسيخ مداكؼ  اك اقل اك أكثخ يكػف  اف ؼيسكغ الدكجة بجفعو تمتـد التي العػض مقجار أما ،(٘)السالية
 .(ٙ) بيشيسا االتفاؽ بحدب

   لمدكجة السالية الحقػؽ  الخمعبالحكع في  تدقطف لسرخؼ ا (ٕٓٓٓ( لدشة )ٔقانػف رقع ) فيأما 
السالية أك غيخ  األكالد حقػؽ  عمى شكل بأؼ الخمع يؤثخ كال مخالعتيا، مقابل خكالسي ، العجة، نفقة مثل

 . (ٚ) كالحزانة كالشفقة السالية

                                                           

( السرخؼ، حيث نرت عمى ))لمدكجيغ أف يتخاضيا ؼيسا بيشيسا عمى ٕٓٓٓ( لدشة )ٔ(  مغ قانػف رقع )ٕٓالسادة )(. ٔ)
الخمع ، فإف لع يتخاضيا عميو كأقامت الدكجة دعػاىا بصمبو كافتجت نفديا، كخالعت زكجيا بالتشازؿ عغ جسيع حقػقيا 

 ))  ميو الرجاؽ الحؼ دفعو ليا حكست السحكسة بتصميقيا عميوالسالية الذخعية، كردت ع
 .ٕٖٓٔد . عاصع أحسج بديػني حجازؼ، مرجر سابق، ص  (.ٕ)
( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح، حيث نرت عمى ))يذتخط لرحة الخمع اف يكػف ٕ/الفقخة /ٙٗ(. السادة )ٖ)

 الدكج اىبًل أليقاع الصبلؽ((. 
 .ٜٙٔـ عبج الدىخة الفتبلكؼ،. نبيل زكيغ، مرجر سابق، ص. د. سبل(ٗ)
 .1٩١ ،ص.المصدرنفسه٧))

(( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي،حيث نرت عمى ))  لمدكج اف يخالع زكجتو عمى ٖ/الفقخة/ٙٗالسادة ) (.ٙ)
 ))عػض اكثخ اك اقل مغ ميخىا

رخؼ، حيث نرت عمى ))لمدكجيغ أف يتخاضيا ؼيسا بيشيسا عمى ( السٕٓٓٓ( لدشة )ٔ(  مغ قانػف رقع )ٕٓالسادة ) (.ٚ)
عمى الخمع ، فإف لع يتخاضيا عميو كأقامت الدكجة دعػاىا بصمبو كافتجت نفديا، كخالعت زكجيا بالتشازؿ عغ جسيع حقػقيا 

 ))  السالية الذخعية، كردت عميو الرجاؽ الحؼ دفعو ليا حكست السحكسة بتصميقيا عميو
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 عمى الستػقفة شكاحال ممظ إزالة ، فقج عخؼ الفقياء الحشؽية الخمع بأنو "أما بالشدبة لمفقو اإلسبلمي
كعخفو  ،( ٕ) "بعػض الصبلؽبأنو" كعخفو السالكية ، (ٔ)عػض" مقابل معشاه في ما أك الخمع بمفع السخأة  قبػؿ

 كاف الصخفيغ مغ الكخاىة كانت كإذا لدكجيا، الكارىة الدكجة مغ بفجية الصبلؽ ىػ الخمع "اإلمامية بأنو 
 مغ نػعاف كالسباراة  فالخمع مباراة  كال خمعاً  يكغ لع خاصة الدكج شخؼ مغ الكخاىة كانت كاف مباراة،
 .( ٖ) "غيخه زكجاً  تشكح حتى السصمق عمى السصمقة حخمت تصميقتاف احجىسا الى انزع فاذا الصبلؽ

كىحا رأؼ  الكشائي بالمفع أك  كالخمع الرخيح بالمفع فتكػف  كبخرػص األلفاظ التي يتع بيا الخمع
، فأف شاء الخجل  الخمع صيغة في اف الخمع  ال يقع  كذىب فقياء اإلمامية (ٗ) الفقياء الحشؽية كالسالكية

 .(٘) جسع بيشيسا أك اكتفى بػاحجة
 بالغاً  يكػف  افأما عغ شخكط الخمع الستعمقة بالدكج، فقج اشتخط الفقياء اإلمامية كالحشؽية كالسالكية 

أك مراب بعارض مغ عػارض قز األىمية مغ عجيع أك نا الصبلؽ يقع ال لحا؛ لمخمع ايقاع قاصجاً  عاقبلً 
 . (ٙ) األىمية كالجشػف، كالدفو، كالعتو

 كانت فاذا عاقمة بالغة تكػف  بأف لمتبخع أىبل تكػف  اف بالدكجة ؼيجب الخاصةأما عغ الذخكط 
فزبًل عغ ذلظ فقط اشتخط الفقياء اإلمامية  ،(ٚ)الخمعي الصبلؽ تصمب اف ليا يجػز فبل مجشػنة أك صغيخة

 . (ٜ)كسا اشتخشػا اف تكػف الدكجة في شيخ، مع كجػد شاىجيغ، ( ٛ)كػف عقج زكاج صحيحاإلمامية اف ي
 يكػف  أف صمح ما كل أف كالحشؽية، فقج اتفق الفقياء اإلمامية بالعػضكبخرػص الذخكط الستعمقة 

 يكػف  اف كيرمح كبيعو تسمكو يرح مسا يكػف  اف ؼيو كاشتخشػا ، الخمع في عػضاً  يكػف  اف صمح ميخاً 

                                                           

 .ٜٖٗ مرجر سابق، صعابجيغ،  أبغ(. ٔ)
 .ٛٔمرجر سابق، ص ،دمحم عبج الخحسغ الصخابمدي السعخكؼ بالحصاب(. ٕ)
عمي الحديشي الديدتاني، مػقع سساحة الديج عمي الديدتاني، االستفتاءات، الصبلؽ الخمعي،مشذػر عمى الخابط . (ٖ)

 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٕٕزيارة السػقع في  تست،/ https://www.sistani.org/arabic/qa/0589اإللكتخكني

 .ٖٔ٘ ، شسذ الجيغ دمحم بغ عخفو الجسػقي، مرجر سابق، صٖٗٗ ابغ عابجيغ، مرجر سابق، ص (.ٗ)
 .ٓٙ(. بػ القاسع نجع الجيغ بغ جعفخ الحمي، مرجر سابق، ص ٘)
 .ٖٛٗ-ٖٚٗص  يغ دمحم بغ عخفو الجسػقي، مرجر سابق،شسذ الج ،ٔٗٗ ابغ عابجيغ، مرجر سابق، ص(. ٙ)
 .ٛ٘ٗ،. .ابغ عابجيغ، مرجر سابق، ص(ٚ)
 ٜٙص .أبػ القاسع نجع الجيغ بغ جعفخ الحمي، مرجر سابق،(ٛ)
 .ٔٚ(. السرجر نفدو، صٜ)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0589/،تمت
https://www.sistani.org/arabic/qa/0589/،تمت
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 عػضا يكػف  أف يسكغ كال شخعاً  التدامو يرح ال ما عمى أك ظال يسم ما عمى الخمع كقع فاذا ،(ٔ) ػضاً ع
 . ( ٕ)"االمامية فقياء رأؼ عمى رجعياً  الدكجيغ بيغ الصبلؽ كيقع الخمع فيبصل الخشديخ أك كالخسخ
 كال ـػ كعشج ذلظبتحخيع الي يعمساف كاف الدكجيغ إذا عجـ صحة الخمع فقخركا الحشؽية فقياء اما
 .(ٖ) "عػض ببل خمعاً  ؼيكػف  شيئاً  السصمق يدتحق

 كػف الخمع ؛ سببًا مػجبًا لمخمعنخػ اف العشف األسخؼ ال يسكغ أف يكػف  ،قفسغ خبلؿ كل ما سب
 فتتشازؿ لمدكج، يتختب عميو دفع تعػيس بدبب كخه الدكجة لدكجيا، يشعقج بإيجاب كقبػؿ أماـ القاضي

؛ كبالتالي ال يسكغ لمدكجة شمب الخمع نتيجة العشف بأكثخ أك أقل مغ ميخىاؼ ما يداك  الدكجة عغ
يتصمب ، إضافة إلى ذلظ يتصمب مػافقة الدكج الخمعاألكالد؛ ألف  تجاهالدكجة أك  تجاهالرادر مغ الدكج 

 . تشازؿ الدكجة عغ حقػقيا

 السظلب الثاني
  دعهى انحالل عقج الزواج بجافع العشف األسري 

بكػنيا تسذ كياف االسخة، كعمى  انحبلؿ عقج الدكاج بجافع العشف األسخؼ ىسية دعػػ تكسغ أ   
العشف  بفعل عقج الدكاج تكييفشا ألنحبلؿ، كبعج  أساس الحكع الرادر فييا يتقخر مريخ الحياة الدكجية

كؿ دعػػ ألفي الفخع ا نتشاكؿ ثبلث فخكع ، السصمب إلى ىحا اف نقدع ارتأيشا األسخؼ بأنو تفخيق قزائي
أما الثالث فديكػف لبياف سمصة ، ثبات العشف األسخؼ إالفخع الثاني  كيتزسغ ، االسخؼ  التفخيق لمعشف

 في دعػػ التفخيق لمعشف األسخؼ. القاضي 

 الفرع األول
 دعهى التفريق للعشف األسري 

خكط الذ اف تتػافخ فييأعػػ اخخػ ليا اشخافيا الحيغ يجب د مثل أؼدعػػ التفخيق لمعشف  فّ إ
 ا ،كمحميً  االسحكسة التي تختز بشطخىا مػضػعيً ىشاؾ  أف كسا ، الخاصة بالسجعي كالسجعي عميو

لحا  شافحة؛ات العلقػانيغ السخاف اكفقً  ةف تدتػفي الجعػػ عشج أقامتيا الذخكط الذكمية السصمػبأكيجب 
 سشبيغ كل ىحا في فقخات متتالية عمى الشحػ اآلتي :

                                                           

 .ٖٙ مرجر سابق، ص ،، أبػ القاسع نجع الجيغ بغ جعفخ الحميٚٗٔعبلء الجيغ  الكاساني، مرجر سابق، ص (. ٔ)
 .٘ٙ مرجر سابق، ص ،.أبػ القاسع نجع الجيغ بغ جعفخ الحمي(ٕ)
 . ٚٗٔ(. الجيغ الكاساني، مرجر سابق ، ص ٖ)
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 روطيااطراف الجعهى وش : وال  أ
يخفعيا أحجىع عمى  ىسا الدكج كالدكجة شخفافمغ  األسخؼ  لمعشفالقزائي دعػػ التفخيق  تتكػف 

   تفخيق الحق في شمبلمدكج السعشف  تعصي التياالخخ عشج تعخضو لحالة مغ حاالت العشف األسخؼ 
 ز القانػف كاجامغ األخخ  لمزخر أحجىساالقانػف العخاقي ىحا الحق لمدكجيغ عشج تعخض  أجازحيث ، 

(ٔ)رفع دعػػ إذا اضخ بياالسرخؼ 
 

فتتسثل بالسرمحة كاألىمية كالخرػمة  ؼ لمعشف األسخ التفخيق القزائي  أما عغ شخكط دعػػ        
 القزاء إلى المجػء مغ السجعي عمييا يحرل السشفعة التي أؼ (ٕ) كأكؿ ىحه الذخكط ىػ شخط السرمحة

 .(ٖ)الجعػػ  لخفع بالباعث الجافع عشيا ؼيعبخ ، الحق عمى التعجؼبسجخد  السرمحة ىحه كتتحقق ،
الستعمقة مغ استخجاـ الحقػؽ  الجعػػ  تسكغ أشخاؼالتي  االداء أىميةأما الذخط الثاني ىػ   

 . (ٗ) مشيا يحج اك اىميتو عجـ القانػف  يقخر لع ما لمتعاقج اىبلً  الذخز كػف بالجعػػ 
 اكسل مغ أك ، مغ عسخة عذخة الثامشة  سغ عخاقي إذا بمغكيعج الذخز كامل األىمية في القانػف ال     

 الخرـػ اىمية مغ تتحقق اف السحكسة عمى كيجب السحكسة مغ بأذف كتدكج عسخه مغ عذخة الخامدة
 ( ٘). بيا الجفع يخد لع كلػ حتى

 ؼيذخط في السجعي الجعػػ  أشخاؼ إلى اف تشرخؼ التي يجب أما الذخط الثالث فيػ الخرػمة  
 دعػػ  في كالخرػمة ،(ٙ) شخاؼ الجعػػ أبيغ  الخرػمة تشعقج حتى عميو لمسجعى خرسا ف يكػ  أف

 اف كسا يجب ،الرادر مغ أحج الدكجيغ تجاه األخخ الزخر  في تتسثل ؼ لمعشف األسخ  القزائي التفخيق
 السحكسة عمى اؼ ،الدكجيغ بيغ كاقعةلمعشف األسخؼ  القزائي التفخيق  دعػػ  في الخرػمة تكػف 

                                                           

لدشة  (ٕ٘)( مغ القانػف السرخؼ رقع ٙالسادة )، مغ قانػف االحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح (ٔ/الفقخة/ٓٗ)السادة . (ٔ)
(ٜٕٜٔ.) 

 ة..الخ((مرمح بو السجعى يكػف  اف الجعػػ  في يذتخطحيث نرت عمى )) ،لعخاقي( مغ قانػف السخافعات اٙالسادة ) (.ٕ)
 .ٖٔٔ. ص ـٜٜٛٔ بيخكت، الجامعية، الجار ، السجنية السحاكسات أصػؿ ،الػفا ابػ أحسج. د.  (ٖ)
 اىميتو عجـ القانػف  يقخر لع ما لمتعاقج اىل شخز كل ( مغ القانػف السجني العخاقي، حيث نرت عل ))ٖٜالسادة ). ( ٗ)
 ((.مشيا يحج اك
 العخاقي.( مغ قانػف رعاية القاصخيغ ٖ( مغ القانػف السجني العخاقي ، كالسادة )ٙٓٔالسادة )  (.٘) 
 اقخاره عمى يتختب خرسا عميو السجعى يكػف  اف يذتخط( مغ قانػف السخافعات العخاقي، حيث نرت عمى ))ٗالسادة )(. ٙ)

 ((.الجعػػ  ثبػت تقجيخ عمى بذيء ممدما اك محكػما يكػف  كاف مشو اقخار صجكر بتقجيخ حكع
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 الخابصة تكػف  اف بج فبل الجعػػ  مػضػع في الجخػؿ قبل الستخاصسيغ بيغ الدكجية ؾياـ مغ قالتحق
 . (ٔ) الصخفيغ بيغ قائسةالدكجية 

 : السحكسة السخترة اثاني  
استشادًا  مدائل الفخقة كالصبلؽ فيفي الشطخ الشطخ في  نػعياً  تختز محكسة األحػاؿ الذخرّية     

 .(ٕ) العخاقي السجنية السخافعات إلى أحكاـ قانػف 
 بيا تتسيد التي فالمخرػصية التفخيق لمعشف األسخؼ  أما ؼيسا يتعمق باألختراص السكاني لجعػػ        

 السجعى إقامة محل في تخفع الجعػػ  أف كىي األصل بالقاعجة اإلخبلؿ كدكف  األحػاؿ الذخرية دعاكػ 
 محكسة في بالتفخيق الحكع شمب أك الصبلؽ ترجيق دعػػ  إقامة العخاقي تقانػف السخافعا أجاز ،عميو
 .(ٖ)العقج محل محكسة أك الجعػػ  سبب ؼيو حجث الحؼ السحل محكسة أك  عميو السجعى محل

 مغ التفخيق القزائي لمعشف األسخؼ ؼيكػف نطخ دعػػ  عمى صعيج القانػف السرخؼ  اام  
 كفقاً  حػاؿ الذخرّيةكػنيا السحكسة السخترة في الشطخ في مدائل األ محكسة األسخة اختراص

ة بالقانػف رقع كأجخاءات التقاضي في مدائل األحػاؿ الذخرية الرادر  اعضطيع اك شألحكاـ قانػف الت
 .(ٗ) " ٕٓٓٓ( لدشة ٔ)

                                                           

(1) ، ٕٙٓٓالسكتبة القانػنية بغجاد ، ، ٕجسعة سعجكف الخبيعي، السخشج الى أقامة الجعاكػ الذخعية كتصبيقيا العسمية ،شػػ.
 .ٔ٘ٔص
تز محاكع تخحيث نرت عمى )) ٜٜٙٔلدشة  ٖٛ(  مغ قانػف السخافعات العخاقي رقع ٔ/الفقخة/ٖٓٓالسادة )(.ٕ)

الدكاج كما يتعمق بو مغ ميخ كنفقة كندب كحزانة كفخقة كشبلؽ كسائخ  -ٔاألحػاؿ الذخرية بالشطخ في األمػر اآلتية :
 ))امػر الدكجية

 ( مغ قانػف السخافعات العخاقي . ٖٖٓ. السادة ) (ٖ)
تختز محاكع األسخة دكف )) السرخؼ، حيث نرت عمى (ٕٗٓٓ) ( لدشةٓٔ(  مغ قانػف رقع )ٖ/الفقخة /ٔ. السادة )(ٗ)

ألحكاـ قانػف  اكشبقً ، ئية كاألبتجائية ااألختراص بيا لمسحاكع الجد  يشعقج شطخ جسيع مدائل األحػاؿ الذخرية التيبغيخىا 
 ))" ٕٓٓٓ( لدشة ٔكأجخاءات التقاضي في مدائل األحػاؿ الذخرية الرادرة بالقانػف رقع ) اعضطيع اك شالت
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( ٕٓٓٓ( لدشة )ٕٔفي قانػف رقع ) لجعػػ التفخيق القزائي ص السحمياألخترا عغ ماأ      
 ( ٔ) ؼيكػف مغ اختراص محكسة األسخة السرخؼ 

 ا : أجراءات سير الجعهى لث  ثا
إلى محكسة األحػاؿ  مغ أحج الدكجيغ تحخيخؼ  بصمب لمعشف القزائي قتبجأ دعػػ التفخي        

السشرػص عمييا في قانػف السخافعات  اإللداميةالذخكط كالبيانات ىحا الصمب  ، يتزسغالذخرية
 . (ٕ)العخاقي
الخابصة لسحاكلة الرمح كتجشب تفكظ  إلجتساعيكبعج ذلظ تحيل السحكسة الجعػػ إلى الباحث ا      

  .(ٖ) الدكجية

 السحاسب الى إحالتو تتع ، األحػاؿ الذخرية محكسة قاضي الى الصمب تقجيع يتع أف بعج        
 في تدجل ثع ، لمجعػػ  رقع ىشاؾ سيكػف  ليحا ككفقاً  ، األصػؿ كفق كتدجيمو القانػني الخسع الستيفاء
 ككيمو أك السجعي كيعتبخ ، لمسخافعة مشاسب مػعج تعييغ كيتع القزائي اكف السع عغ شخيق الجعاكػ  سجل
 . (ٗ)مبمغا

                                                           

تكػف محكسة األسخة السخترة محميا بشطخ  ( حيث نرت عمى ))"ٕٗٓٓ( لدشة )ٓٔانػف رقع )( مغ قٕٔ ( (. السادة ٔ)
ك ، أييسا أدكف غيخىا بشطخ جسيع الجعاكػ التي تخفع بعج ذلظ مغ  الييا مغ أحج الدكجيغ مخترة محميً إكؿ دعػػ تخفع أ

 (( األحػاؿ الذخرية كجسيع دعػػ  التصميقك ،أ ك الصبلؽ، أتختبة عمى الدكاج مأك ،  ةتكػف متعمق
( مغ قانػف السخافعات العخاقي، حيث نرت عمى ))يجب اف تذتسل عخيزة الجعػػ عمى البيانات االتية ٙٗالسادة ) .(ٕ)
اسع كل مغ السجعي كالسجعى عميو كلؿبو كميشتو كمحل اقامتو . فاف لع  - ٖاسع السحكسة التي تقاـ الجعػػ اماميا .  - ٔ

بياف مػضػع الجعػػ فاف كاف  - ٘بياف السحل الحؼ يختاره السجعى لغخض التبميغ .  - ٗقامة يكغ لمسجعى عميو محل ا
كقائع  - ٙمشقػال ذكخ جشدو كنػعو كؾيستو كاكصافو كاف كاف عقارا ذكخ مػقعو كحجكده اك مػقعو كرقسو اك تدمدمو . 

 بدشج مرجؽ عميو مغ جية مخترة(( ل مفػضاتػؾيع السجعى اك ككيمو اذا كاف الػكي - ٚالجعػػ كادلتيا كشمبات السجعى
(، الخاص بالبحث االجتساعي في محاكع األحػاؿ الذخرّية، حيث ٜٛ٘ٔ( لدشة )ٗ( مغ قانػف رقع  )ٗ. السادة ) (ٖ)

نرت عمى ))يتػلى مكتب البحث االجتساعي في االحػاؿ الذخرية في السحكسة الؿياـ بالبحث االجتساعي في دعاكػ 
 كالشفقة كالسصاكعة كالحزانة كمعامبلت االذف بالدكاج كالجعاكػ كالسعامبلت االخخػ التي تختأؼ السحكسةالصبلؽ كالتفخيق 

 اجخاء البحث االجتساعي فييا((. 
. سالع السػسػؼ ،ماـية الجعػػ اماـ محاكع األحػاؿ الذخرية ،كبحث مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني (ٗ(

www.iraqai.iq   تاريخ الديارة ،ٔٛ|ٔ|ٕٕٖٓ. 
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 التابع األسخية السشازعات تدػية لسكتب  تقجـلمعشف  دعػػ التفخيق فإفالسرخؼ  في القانػف  لكغ        
 عػف يد الحيغ كالشفدييغ االجتساعييغ األخرائييغ خبلؿ مغ الجعػػ  فحز كيتع السجعى سكغ لسقخ

 لخفس الرمح إتساـ بعجـ تقخيخ كتابة يتع مدجكد، لصخيق الرمح مداعي كصػؿ حالة كفى لمرمح
لى مكتب تدػية السشازعات إ جـ مغ السجعي شالب التفخيقبصمب يق تبجأ أحجىسا رفس أك الصخفيغ
 ،(ٔ)لتفخيقعغ ا ابعيجً  الشداع بيشيع لحل الستخاصسيغالدكجيغ  بيغ بجكره في الرمحالحؼ يقػـ  األسخية

 األسخية السشازعات تدػية مكتب عمى العخيزة عخض مغ يػماً  خسدة عذخ بعج السجعى حق كمغ،
 .( ٕ) األسخة محكسة أماـ الجعػػ  إقامة

 الدكجيغ أشخاؼ الجعػػ بيغ  الرمح مكتب تدػية السشازعات األسخية فييدتصيع لع  اذا ككحلظ         
شؤكف األسخة في  نيابة بحزػربجأ محكسة األسخة بشطخ الجعػػ ت ثعماـ محكسة األسخة أالجعػػ  تخفع

 .(ٖ)ابيً ػ جك  الخأؼ كيكػف تجخميا بأبجاءدعػػ التصميق لتقػـ 
 السشازعات تدػية لسكتب الجعػػ  عخيزة السجعى تقجيع عجـ حالة في الجعػػ  السحكسة تخفس        
 ( ٗ) األسخية
فأف ذلظ ال يسشع مغ سيخ الجعػػ فترجر السحكسة  فعةأشخاؼ الجعػػ لمسخا أحجفأذا لع  يحزخ       

مشح الدكج ميمة اإلنفاؽ عمى  القانػف قجكػف اإلنفاؽ  التفخيق  لعجـ حالةباستثشاء  ، حكسيا غيابياً 
 .(٘)  بيشيسافإذا لع يشفق عمييا رغع انتياء السيمة التي حجدىا القانػف فخؽ القاضي  زكجتو
 مجة معيشة تسيل السحكسة الدكج معخكؼ اإلقامةكاف ذا إف لدكجتو كجالد  حالة ىجخ في كأيزا       

يبجؼ الدكج عحر مذخكع لمسحكسة كلع  فإذا لع يخجع الدكج زكجتو كانتيت السجة ألرجاع زكجتو إليو
إذا ما أ ،يسيغ االستطيار الدكجة ؾياـ السحكسة بتحميفبعج  ترجر السحكسة قخارىا بالتفخيق بيغ الدكجيغ

السحكسة بيغ  فخقتيسيغ ت الفكحمعغ إثبات ىجخ الدكج  كعجدت الدكجة األقامة معخكؼدكج ال لع يكغ

                                                           

 ( السرخؼ،ٕٗٓٓ( لدشة )ٓٔ( مغ قانػف رقع  )ٙالسادة ) .(ٔ)
 ( السرخؼ،ٕٗٓٓ( لدشة )ٓٔ( مغ قانػف رقع  )ٛالسادة )(. ٕ)

 السرجر نفدو. . (ٖ)
 ( السرخؼ،ٕٗٓٓ( لدشة )ٓٔ( مغ قانػف رقع  )ٜالسادة )(. ٗ)

 .ٖٛ، مرجر سابق، صحديغ كاضع الذسخؼ  رد. حيج. (٘)
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 تقػـ اليسيغ أما إذا لع تحمف الدكجة،  السجة التي حجدىا القانػف دكف الحاجة إلى مشح الدكج  الدكجيغ
 .(ٔ)الصعغ بالحكع الػيابي  اجاز لمدكج الغائب أف القانػف ال إ السحكسة بخد الجعػػ 

 فرع الثانيال
 االسري  أثبــــــات العشــف

 سخياف قػاعجه القانػنية عمى عمى( ٜٜٚٔلدشة )( ٚٓٔالعخاقي رقع ) قانػف األثبات أشار        
الزخر إلى كسائل إثبات  كأيزا أشار قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي ، (ٕ)األحػاؿ الذخرية  قزايا

 .(ٖ)الستختب عمى العشف 
تدخؼ  (ٜٛٙٔ)لدشة  (ٕ٘رقع )السرخؼ  قػاعج قانػف اإلثباتالسرخؼ فإف نػف كعمى صعيج القا  

 .(ٗ)السرخؼ  كسائل إثبات الزخر الستختب عمى
 أما عغ كسائل إثبات الزخر الستختب عمى العشف األسخؼ فتكػف عمى نحػ اآلتي:         
 األدلــــة الكــتابية أكاًل:

 بذكل حق تبياف أك أك نفي حق،شأنيا إثبات حق، مغ ىي كل كتابة " الكتابية باألدلةيقرج 
 . (٘)" التمسيح شخيق عغ عخضاً  أك ، عمي شخيق مغ إليو اإلشارة أك صخيح،

في حالة  التقاريخ الصبية في ؼ في دعػػ التفخيق القزائي لمعشف األسخ  األدلة الكتابية تتسثل    
في حالة  درة مغ محاكع الجشح كالجشاياتالباتة الرا كاألحكاـ القزائية ،االعتجاء الجدجؼ كالشفدي

ؼيسا إذا كاف زكج مػجػد في  كػثائق اإلقامة في حالة اليجخ ، كالػثائق األخخػ الجدجؼ كالمفطي االعتجاء
 . (ٙ)دكلة أخخػ 

 

                                                           

 .ٖٛ، مرجر سابق، صحديغ كاضع الذسخؼ  رد. حيج. (ٔ)
   ( .ٜٜٚٔ( لدشة )ٚٓٔ( مغ قانػف األثبات العخاقي رقع )ٖ/الفقخة/ٔٔ. السادة )(ٕ)
يجػز أثبات اسباب التفخيق بكافة كسائل ، حيث نرت عمى ))( مغ قانػف االحػاؿ الذخرية العخاقي ٗٗ. السادة ) (ٖ)

  ((لى السحكسةإخة كيعػد تقجيخىا تذا كانت متػاإالدساع  األثبات بسا في ذلظ الذيادات الػاردة عمى
 ( .ٜٛٙٔ( لدشة )ٕ٘( مغ قانػف اإلثبات السرخؼ رقع )ٔ. السادة ) (ٗ)
، ٜ٘ٚٔبغجاد،بجكف شبعة،-.د.حديغ السؤمغ، نطخية اإلثبات السحخرات أك األدلة الكتابية، مكتبة الشيزة، بيخكت (٘)
 .٘ص
 .ٜٖ، مرجر سابق، صد. حيجر حديغ كاضع الذسخؼ (. ٙ)
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أمػػاـ  الحػػائدة عمػى درجػػة البتػات حجػػة العخاؾيػة الجشائيػػة تعػج االحكػػاـ القزػائية الرػػادرة مػغ السحػػاكع      
 كتعمػق صػفاتيع تتغيػخ كلػع  أشػخاؼ الػجعػػ  تحػجإذا  بسا فرػمت ؼيػو مػغ حقػػؽ حػاؿ الذخرية محاكع األ

 .(ٔ) كسبباً  محبلً  الحق بحات الشداع
في اعتبار الحكع الجشائي الرادر مغ محكسػة الجػشح  كػردستاف إقميع ذىب اليو القزاء فيكىحا ما       

  .(ٕ)" ألثبات الزخر السػجب لمتفخيق كاؼياً   في االعتجاء عمى زكجتو دليبلً  الدكج بأدانة
فػي القػانػف  السػجني القزػاء فػي الحكػع الجشػائي ليكػػف حجػة أمػاـ أما عغ الذخكط الػاجػب تػفخىػا 
 كىحه الذخكط ىي : ،(ٖ) السرخؼ 

 .كحجة الػاقعة الجدائية  -ٔ
 . بات جشائيصجكر حكع  -ٕ
ػػ السجنية ليتقيج القاضي البات قبل صجكر حكع بات في الجع الجشائييذتخط أف يرجر الحكع   -ٖ

 السجني بو.
  .تمتـد السحكسة بالػصف القانػني الحؼ يحىب اليو الحكع الجدائي كيصمقو عمى الػاقعة  -ٗ

الحكع  مغ ندخة تقجيع، فعميو لجيو حكع جشائي بأدانة السجعى عميو السعشف الدكج فإذا كاف       
 القاضي السجني ؛ ألف حكسة األحػاؿ الذخريةإلى مكليذ فقط مشصػؽ الحكع  محتػياتوالجشائي بكافة 

 .(ٗ) اال مغ خبلؿ الػقائع التي فرل فييا الحكع ككاف فرمو ضخكريا بالحكع الجشائي طال يختب
لشفي كجػد العشف اذا كاف  ،مغ الحكع الجشائياألفادة لمسجعى عميو في القانػف السرخؼ  كسا يسكغ    

 .(٘) ضج الدكج األخخ لعشفمغ أرتكاب ا بخأتوائي يثبت شالحكع الج

                                                           

/، قخار ٕٕٓٓ/ٕ/ٕ٘،صادر في تاريخ ٕٕٓٓ/السجنية السػسعة الييئة/ ٖ٘قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد .  (ٔ)
 غيخ مشذػر. 

/  الذخرية األحػاؿ ىيئة/  ٕٙٚ. رئاسة محكسة التسييد في إقميع  كػردستاف، قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد (ٕ) 
 .ٚٛ  نقبل عغ حيجر حديغ كاضع الذسخؼ، مرجر سابق، ص   ،ٕٚٓٓ/ش/ ٚٙ/  الضبارةا رقع ٕٚٓٓ

مغ قانػف اإلثبات  (ٕٓٔ)(، كالسادة ٜٛ٘ٔ( لدشة )ٓ٘ٔ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ رقع )ٙ٘ٗ. السادة )(ٖ)
 السرخؼ. 

 مغ قانػف اإلثبات العخاقي.  (ٚٓٔ) السادة(. ٗ)
 انػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ. ( مغ قٙ٘ٗالسادة ). (٘)
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، كالسعشػؼ ىي التقاريخ الصبية األدلة الكتابية التي يسكغ مغ خبلىا إثبات العشف الجدجؼ كمغ    
السعشػؼ عغ شخيق الصب  كأثبات العشفؼيسكغ مغ خبلىا إثبات العشف الجدجؼ كالزخب كالحخؽ 

ليجعسيا أك يقػييا اك قخائغ  آخخ دليلإلى  فأنيا تحتاج ال تعج دليل قاشع في اإلثباتأنيا  الّ إ ، الشفدي
 . (ٔ) كأنسا تقترخ عمى إثبات كجػد العشف كػنيا ال تكذف ىػية مختكب العشف داخل األسخة ؛تعزجىا

  : الذـــــــيادةاثاني  
 الجليل السدتسج مشيا كيحطى ؼ في إثبات قزايا العشف األسخ  مغ األدلة السيسة الذيادةتعج     

 ، عمييا يذيج التي لمػاقعة بالشدبة لمذاىج اإلدراؾ مزسػف  عغ التعبيخ ىي فالذيادة ةباىتساـ السحكس
 عغ  بحػاسو أدركو أك سسعو أك شاىجه عسا األشخاص أحج يقػلو ما خبلؿ مغ معيشة كاقعة إثبات فيي
  .مباشخة بصخيقة الػاقعة ىحه

بات أسباب التفخيق سػاء كانت شيادة في إثقبػؿ شيادة  كاجاز قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي       
عشفًا  أرتكب أحجىع بيغ األصػؿ كالفخكع إذاكحلظ أجاز القانػف العخاقي الذيادة ، (ٕ) عيشية اك سساعية

 فييا العشفالتي حجث  الػاقعةمعايشة الذاىج محل  اشتخط القزاء السرخؼ في حيغ ، (ٖ)ضج األخخ
 .(٘) بيغ األصػؿ كالفخكعالذيادة يد جي ألحكاـ  كسا لع ال كفقً فبل تقب الدساعيةالذيادة  ماأ ، (ٗ) بشفدو

 األحػاؿ قانػف  في السبيح لمتفخيق العشف إثبات في الذيادة نرابالعخاقي  السذخع يحجد كلع  
 اف تخدكلمسحكسة  ؼيسكغ اف يتحقق نراب الذيادة بذاىج  كاحج مع يسيغ الدكج السجعي الذخرية

                                                           

 التقاريخ الصبية ال تكفي ألثبات العشف األسخؼ ،مقاؿ مشذػر عمى السػقع اإللكتخكني نػرة العصػؼ ، .(ٔ)
www.qlriyadh.com.  ٖٕتاريخ الديارة|ٔ|ٕٕٖٓ. 

  .لعخاقي( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية اٗٗ) السادة (.ٕ)
، بحث مشذػر عمى مػقع السخجع االلكتخكني ٘٘صخزيخ دمحم، أثخ الذيادة  في اإلثبات الجشائي،  شالب (.ٖ)

اريخ زيارة بت ،تستhttps://almerja.com/reading.php?idm=51004لمسعمػماتية، عمى الخابط اإللكتخكني 
٘/ٕ/ٕٕٖٓ. 

 أنو، حيث جاء ؼيو ))ٜٗٛٔ/ٖ/ٖٔقزائية، الرادر في جمدة  ٕ٘لدشة  ٚٗقخار محكسة الشقس السرخية بالخقع  . (ٗ)
األضخار السبيحة لمتصميق لمزخر(( مشذػر عمى مػقع  ٜٗٛٔقبل شخعًا في إثبات أك نفى كقائع ت ال بالتدامع الذيادة

 .ٖٕٕٓ/ٕ/ٙتست زيارة بتاريخ ,parilmany,com بخلساني، عمى رابط اإللكتخكني 
  ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ.ٕٙٛ. السادة )(٘)

http://www.qlriyadh.com/
http://www.qlriyadh.com/
https://almerja.com/reading.php?idm=51004،تمت
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اما ،  (ٔ)، فالذيادة بػزنيا كؾيستيا ال بكثختيا كقمتيا شيادتوبرحة  تقتشع شيادة شاىج اك أكثخ إذا لع
ك رجل كأمختيغ كال يثبت العشف بذيادة ، أ يغرجمشيادة القانػف السرخؼ فقج حجد نراب الذيادة 

 (ٕ)السرخؼ  القانػف  أخح بوفخدات كىػ ما شالشداء م
 ، حيثالجدجية كالشفدية مغ خبلؿ الذيادة شفإثبات صػر الع العخاقي القزاءقانػف كسا اجاز       

 ااء عمى الدكجة بالزخب كالذتع سببً األعتجبأنو " قخاراتيا أحجد العخاؽ في يمحكسة تسي قخارجاء في 
السؤكجة لؿياـ الدكج بزخبيا  عميو كالبيشة الذخرية ىلى اقػاؿ السجعإمشيا  االستساعلمتفخيق بعج  امػجبً 
 .(ٖ)الذخرية مغ قانػف األحػاؿ  (ٓٗ)السادة لى نّز ا اكاستشادً مبخًحا  اضخبً 
ذا تػافخت شخكط إبالذيادة  كسا أشار القزاء السرخؼ إلى إمكانية إثبات ىجخ الدكج لدكجتو     

لمحكع  اىجخ الدكج فخاش الدكجية سببً "ة محكسة الشقس السرخي جاء في قخارصحة الذيادة كىحا ما 
جؼ السجعية كاف السجعى عميو ىجخ فخاش الدكجية مشح ثبلث سشػات لذيادة شاى االستساعبالتفخيق بعج 

 (ٗ) ." ٜٕٜٔلدشة  ٕ٘( مغ قانػف ٙسادة )بال مى اقامتو معيا في بمج كاحج عسبًل ع
عمع ليقتزي  أخبار حاكع عغ"  الذيادةلكية السا الفقياء عخؼأما في الفقو اإلسبلمي فقج      

إذا كاف يزخبيا أك  بالذيادة ضخر زكج لدكجتوأثبات  ة إمكانيةفيخػ الفقياء السالكي، (٘)بسقتزاه " 
 .(ٙ)  كال بيشة ليا عمى ذلظ يدئ ليا

 
 

                                                           

 السػصل، جامعة- كالشذخ لمصباعة الكتب دار ، ۷ ط العخاقي، األثبات قانػف  أحكاـ شخح العبػدؼ، عباس. د(. ٔ)
۰۸۸۲،ٕٚٔ. 

استذارات قانػنية عمى الخابط اآلتي مشذػر عمى ،ٜٓٙٔ/ٕ/ٛٔؽ الرادر في جمدة  ٕٚلدشة  ٕٓالصعغ رقع . (ٕ) 
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com،ٙٔزيارة بتاريخ  تست/ٔ/ٕٕٖٓ. 

عغ ناديا خيخ  نقبلً  ، ٕٔٓٓ/٘/ٗٔ،الرادر في  ٕٔٓٓ،شخرية / ٛٙ٘ٔ(. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد  ٖ)
بحث مشذػر في مجمة  شخؽ اإلثبات في قزايا األحػاؿ الذخرية بالسدائل غيخ السالية، جامعة السػصل، الجيغ عديد ،

 .ٙ٘، ص ٕٕٓٓلدشة  ٔ٘كمية القانػف، جامعة السػصل، العجد 
ػعة األحػاؿ مػس نقبًل عغ معػض عبج التػاب ، محكسة الشقس السرخية ، ٜٓٛٔ/ٗ/ٕفي  ٚٗ ٘ٔ. شعغ رقع  (ٗ)

 .٘ٙٙص الذخرية ،
 .ٗٙٔ دمحم شسذ ديغ بغ عخفو دسػقي، مرجر سابق ذكخه، ص(. ٘)

 .ٖ٘ٗ، ص السرجر نفدة. (ٙ)

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com،تمت/
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 اإلقرار : اثالث  
 ،ألخخ عميو بحق السحكسة اماـ الخرع اخبار ىػ عخؼ قانػف اإلثبات العخاقي اإلقخار بأنو "

 .(ٔ)"  السحكسة خارج يقع الحؼ ىػ القزائي غيخ كاالقخار
 مدائل في كأركانو شخكشو تػافخات ذاإحجية األثبات  في فيتستع، عتبخ اإلقخار سيج االدلةي        

الحؼ  العشف األسخؼ  عمىالزخر الستختب إلثبات كاؼيًا  حيث يعج اإلقخار دليبًل ،  (ٕ)األحػاؿ الذخرية 
  يبيح شمب التفخيق أماـ محاكع األحػاؿ الذخرية.

 رابعا: القرائن 
بيغ الدكجيغ ىي خخػ إلثبات الزخر الستختب عمى العشف السبيح لمتفخيق القزائي مغ األدلة األ  

 اثباتيا السخاد الػاقعة ذات عمى بيا االثبات يخد ال استشتاجي دليل"  أنيا عمى ُتعخاؼ التي ،القخائغ
 طاستشبا بػاسصتيا ثبتت ألمكغ لػ كثيقًا، اتراالً  بيا مترمة أخخػ  كاقعة عمى يشرب بل مباشخة،
 (ٖ) اثباتيا السصمػب الػاقعة
كقخائغ  ، (ٗ)"استشباط السذخع امخًا ثابت مغ امخ غيخ ثابتقانػنية  قخائغ ىسا أما انػاع القخائغ      

 .(٘) أمخ غيخ ثابت لجيو مغ أمخ ثابت" "استشباط القاضيقزائية كىي 
مغ  لسا ليا القانػنية رياغة؛ ألنيا تعج مغ أىع كسائل الحيث تعج القخيشة عسمية استشتاج فكخؼ      

بشائيا أك مغ ناحية مبخرات  ، كسا تؤدؼ دكرًا سػاء مغ ناحيةإثبات الحقػؽ كالسخاكد القانػنيةدكر في 
 .(ٙ) كجػدىا
 لعجـ القجرة عمى اثباتو كرفعيا مخة اخخػ التفخيق لزخر دعػػ  ردالعخاقي  السذخعاعتبخ حيث        

 دعػػ  ردت اذا"  حيث نز القانػف  ،تعسق الخبلؼ بيغ الدكجيغقخيشة عمى  لشفذ الدبب كالسػضػع
 درجة الخد قخار كاكتدب ثبػتو لعجـ القانػف  ىحا مغ االربعيغ السادة في السحكػرة االسباب الحج التفخيق

                                                           

 ( مغ قانػف اإلثبات العخاقي. ٜ٘السادة )(. ٔ)
 .ٕ٘ٔص ،ٕٜٚٔ ،، دار الفكخ العخبي ٚ،شػ ٕ، رسالة األثبات ،جاحسج نذأت .(ٕ) 

 .ٙد.حديغ مؤمغ، مرجر سابق، ص.  (ٖ)
 ( مغ قانػف اإلثبات العخاقي. ٜٛالسادة )(. ٗ)

 ( مغ قانػف اإلثبات العخاقي. ٕٓٔالسادة ).  (٘)
لدشة ،ٕٗ،العجد ٔٔمجمج مجمة الخافجيغ لمحقػؽ، د. محسػد داكد سميع، القخيشة القانػنية كدكرىا في التفخيق القزائي، . (ٙ)

 .ٔ٘ ص ،ٜٕٓٓلدشة ،ٕٗ
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 في كرد لسا كفقا التحكيع الى تمجا اف السحكسة فعمى الدبب لشفذ بالتفخيق ثانية دعػػ  اؾيست ثع البتات
 .(ٔ) " .كاالربعيغ لحاديةا السادة
 كسيمةكتعخؼ بأنيا )ىي اليسيغ  ؼ لحاالت العشف األسخ  خخػ األق األثبات ائمغ شخ  كأيزا      

 لزسيخ بيا ليحتكع يجعيو ما اثبات عمى الجليل لجيو يػجج يػ ال عشجما اال الخرع الييا يمجأ ال احتياشية
 .( ٕ)(كذمتو خرسو

 إثبات الزخر السختب عمى العشف إذا عجد السجعي عغ اثباتو سةالحاس اليسيغ ؼيسكغ مغ خبلؿ     
 أف بعج السحكسة عمى السقتزى كاف" ، حيث  جاء في قخار محكسة التسييد االتحادية بصخؽ األخخػ 

 اف الذخرية االحػاؿ قانػف  مغ ٓٗ/  السادة كفق بو السجعى الزخر اثبات عغ السجعية ككيل عجد
 ( ٖ) ". االثبات قانػف  مغ ٛٔٔ السادة احكاـ كفق عميو السجعى الى سسةالحا اليسيغ تػجيو حق تسشحو
إذا كانت  مغ خبلؿ تػجيو اليسغ الحاسسة إلى السجعى عميو اليجخكسا يسكغ لمدكجة إثبات         
 كاف عغ إثبات مجة اليجخ، كىحا ما ذىبت إليو محكسة التسييد االتحادية في أحج قخارتيا "عاجدة 
/  ٖٗ/  السادة كفق بو السجعى اليجخ مجة اثبات عغ السجعية عجدت أف بعج السحكسة عمى السقتزى

 عسبلً  عميو السجعى الى الحاسسة اليسيغ تػجيو حق تسشحيا اف الذخرية االحػاؿ قانػف  مغ ٕ/  اكالً 
 .(ٗ) "االثبات قانػف  مغ ٛٔٔ السادة بأحكاـ

 
 
 
 

                                                           

 ة العخاقي. ( مغ قانػف األحػاؿ الذخريٕٗالسادة ).  (ٔ)
 .ٜٜٕ(. د. عباس العبػدؼ، مرجر سابق، صٕ)
قخار مشذػر .ٜٕٓٓ/ٜ/ٖٓ،الرادر في تاريخ ٜٕٓٓ ،شخرية اكلى،ٙٙ٘ٗ(. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد ٖ)

زيارة  تست/https://www.mohamah.net/lawعمى السػقع اإللكتخكني استذارات قانػنية مجانية عمى الخابط اآلتي 
 .ٖٕٕٓ/ٕ/ٙالسػقع بتاريخ 

قخار مشذػر  ،ٜٕٓٓ/٘/ٚ،الرادر في تاريخ ٜٕٓٓ،شخرية أكلى، ٕ٘ٚٔ. قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد (ٗ)
السػقع  تستhttps://www.mohamah.net/law/عمى السػقع اإللكتخكني استذارات قانػنية مجانية عمى الخابط اآلتي 

 .ٖٕٕٓ/ٕ/ٙبتاريخ 

https://www.mohamah.net/law/تمت
https://www.mohamah.net/law/تمت
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  الثالثالفرع 
  األسري  شفللع التفريقسلظة القاضي في دعهى 

القزائي لمعشف  دعػػ التفخيق رفع ال تحكع بالتفخيق مباشخة عشج محكسة األحػاؿ الذخرية إف  
كيختمف  القزيةالسػضػع دكرا في ىحه  لمسحكسةيكػف  بلالعشف   تعخضمغ قبل الدكج الحؼ  األسخؼ 

 . دعػػ نصاؽ ىحا الجكر حدب ضخكؼ 
التقجيخيػػػػة لدػػػػمصة  تخزػػػػع  السػػػػادؼ كالسعشػػػػػؼ  بشػعيػػػو العشػػػػف الزػػػػخر الستختػػػػب عمػػػػى جدػػػامة أف  

 كىػػػحا األمػػػخ يختمػػػفعمػػػى حػػػجة   دعػػػػػ فػػػي كػػػل  السػجػػػػدة لمعشاصػػػخ  كفقػػػاً حدػػػب كػػػل كاقعػػػة   لمسحكسػػػة
حيث يعػد  الشفدياألجتساعية لمدكجيغ كبرفة خاصة ما يتعمق بالعشف  باختبلؼ البيئة كالثقافة كالسكانة

 .(ٔ)عمى حجة دعػػ في تقجيخ ضخكؼ كل  ة أكبخسمصة تقجيخي لمقاضيكيكػف  لمسحكسةتقجيخه 
الزخر كدرجتو فميذ كػل ضػخر مبػيح لمتفخيػق دؾيقًا في تقجيخ جدامة  يمـد اف يكػف القاضي كسا  

نتيجػة فذػل مدػاعي األصػبلح  الحيػاة الدكجيػةمعو استسخار  مسا يتعحر شجيجًا كجديسا أف يكػف بل يجب 
 ل بجقة قبل الحكع بالتفخيق بيغ الدكجيغ. ؼيقجر القاضي ىحه السدائ (ٕ) بيغ الدكجيغ

 كالتأكػػج مػػغ صػػحة األسػػخؼ  لمعشػػف القزػػائي دعػػػػ التفخيػػق تدػػييخ فػػيالقاضػػي  يكػػػف دكر كسػػا  
 لتحقيػػػق ىػػػػ مصمػػػػبالقػػػخارات فػػػي ضػػػػء مػػػا  كيرػػػجراالجػػػخاءات يتخػػػح  الػػػحؼ ، فالقاضػػػي ىػػػػإجخاءاتيػػػا 

 إدارة عػػغ مدػػؤكؿ كىػػػ كسػػا أف القاضػػي ، الػػجعػػ فػػي  أشػػخاؼ الػػجعػػ العجالػػة السصمػبػػة كالتدػػػية بػػيغ 
 الػػجعػػ  محزػػخ فػػي يكتػػب كال ، بإذنػػو إال الكػػبلـ الخرػػـػ  ألحػػج يسكػػغ فػػبل ، السخافعػػة كضػػبط جمدػػات

 .(ٖ)مشو بأمخ إال شيء
فيتػسػػع فػػي العشػػف السختكػػب  بػػاختبلؼ نػػػعأمػػا عػػغ نصػػاؽ سػػمصة القاضػػي فػػي الػػجعػػ ؼيختمػػف   

فػػي تقػػجيخ  فالقاضػػي سػػمصة تقجيخيػػة ىػػػ الذػػقاؽ التفخيػػق دعػػػػ  سػػبب كػػاف إذا دعػػػػ التفخيػػق القزػػائي 

                                                           

 .ٗ٘ٔ د. مرصفى الدلسي، مرجر سابق، ص. (ٔ)
 .ٚٚحيجر حديغ كاضع الذسخؼ، مرجر سابق، ص. (ٕ)  
داب الحكع الجرجة زىيخ كاضع عبػد مدار ،الجعػػ السجنية في قانػف السخافعات السجنية مغ عخيزة الجعػػ إلى اكت. (ٖ)

 . ٖٕٕٓ/ٔ/ٕ٘تاريخ الديارة :  www.iraqja.iqالقصعية ، بحث مشذػر عمى السػقع االلكتخكني : 
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كمدػتسخًا حيػث يرػعب خبلؼ يؤدؼ إلى تفخيق بل يجب أف يكػف مدػتحكسًا   فميذ كل كدرجتو الخبلؼ
 .(ٔ)الدكجيغ تحسلعمى أحج 

يزػػيق دكر القاضػػي مثػػل حالػػة إذا كػػاف سػػبب دعػػػػ  األخػػخػ  ؼ العشػػف األسػػخ  حػػاالت فػػي  لكػػغ  
 بسجة التي تبيح في اليجخ افتخض جدامة الزخر؛ألف القانػف قج  لدكجتو ىجخ الدكجىػ التفخيق لمعشف 

الػدكج كاحقيتػو  مذخكعية عحرعمى تقجيخ  يقترخ دكر القاضي، حيث  إذا كاف بجكف عحر مقبػؿ سشتيغ
دكر فػي السحػجدة قانػنػًا يمتػـد القاضػي بػالحكع بػالتفخيق كإف كػاف لػو  باألدلػة ثبت اليجخفإذا   ،في اليجخ

 .(ٕ)ادلة االثبات  تقييع
عػجـ  مػغ السحكسػة تحقػق بسجػخدفيشػا  اإلنفػاؽفي حالة التفخيق لعػجـ  كأيزا تزيق سمصة القاضي       
تقزػي عشػج ذلػظ  السػضػػع  كثبػت ذلػظ لمسحكسػة بقرػج األضػخار بالدكجػة كبجكف عػحر مذػخكع  اإلنفاؽ

 دكر لػو يكػػف  أف مػغ لمقاضػي يسشػع ال ىػحا لكػغف القػانػ  عمييػانز  التي السيمةالدكج  مشحبعج بالتفخيق 
كتفكػػػظ  التفخيػػػق حكػػػع عػػػغ بعيػػػًجالحػػػل الشػػػداع  تقخيػػػب كجيػػػات الشطػػػخ كمدػػػاعي الرػػػمح بػػػيغ الػػػدكجيغ فػػػي

كتحكيخىع بسا عمى اآلخخ مغ  بيشيسا الدكجية الخابصة استسخار بأىسية الدكجيغ ارشاد ، مغ خبلؿ(ٖ)األسخة
 . (ٗ) حقػؽ ككاجبات

 كأنيػاءه الشػداع الحاصػل بػيغ الػدكجيغ تدػػية كحػل فػي بالتػجخلالقاضي  لسذخع السرخؼ كقج الـد ا  
صمحًا كال يجػز لمقاضي أف يحكع بالتفخيق إال بعج العجد عغ االصػبلح بػيغ الػدكجيغ فػي حالػة الزػخر 

 . (٘) كالّذقاؽ
 

                                                           

يع، مرجر سابق، ص. (ٔ)  .ٖٛٗ د. حارث عمي إبخـا
 .ٕٕ ،صٕٙٔٓالتفخيق لميجخ، بجكف شبعة، بجكف مكاف نذخ، حديغ عمي سعجؼ، د. عجناف . (ٕ)
، مكتبة الػفاء القانػنية ، االسكشجرية ،  ٔي ، سمصة القاضي في التفخيق بيغ الدكجيغ ، ط. عبج الخحسغ الديج الذافع(ٖ)

 . ٛٚ، ص ٕٔٔٓ
، مشذػرات زيغ الحقػؾية، بيخكت  ٕ. اكـخ باغي ، قػانيغ االحػاؿ الذخرية لجػ الصػائف السديحية كاإلسبلمية ، ط (ٗ)
 . ٕٓٔ، ص ٖٕٔٓ، 
مشذػر  عمى مػقع  اليـػ  الدابع عمى الخابط  اآلتيع الذقاؽ كالصبلؽ، في كقائ، دكر القاضي عبلء رضػاف(.٧)

com.D-youm7-https://m،  ٕٕتست زيارة السػقع بتاريخ/ٔ/ٕٕٖٓ. 

https://m-youm7-com.d/
https://m-youm7-com.d/
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 فعمػػى ببالدػالسػضػػػع ك  لػشفذ الزػخر لعػجـ اإلثبػػات أخػػخػ  مػخة رفعيػا ثػػع الػجعػػ  رفػػس عشػج أمػا  
 يخالف حكع إصجار السرخؼ  القانػف  في لمسحكسة يجػز كال ، التحكيع إلى الدكجيغ إحالة السحكسة عمى
 . (ٔ)لمصعغ قاببلً  حكسيسا كاف لػ حتى ، السحكسيغ قخار

كذلػظ بعػج  كالتػجقيق  لمقػانػف كسا يجخل في نصاؽ سمصة القاضي التأكج مغ مجػ مػافقة اجخاءاتػو         
كبعج صجكر حكسو في دعػػ التفخيق يحق لمخرػـ فػي الػجعػػ الصعػغ بػالحكع الرػادر  عةتجقيق كمخاج

القاضػػي إذا كػػاف قػػج كقػػع فػػي خصػػأ أك خمػػل فػػي االجػػخاءات التػػي اتخػػحىا، أك  قػػخارفػػي الػػجعػػ لترػػحيح 
   .(ٕ) تأييج الحكع إذا كاف مػافًقا لمػجو الذخعي كالقانػني

 التحقػق في تتسثل األسخؼ  لمعشف التفخيق دعػػ  في حكسةالس سمصة نبلحع أف تقجـفسغ خبلؿ ما   
 الزػخر الستختػب عمػى العشػف جدػامة كتقيػيع ،اجخاءات الستخحة مغ قبل الخرػـ فػي الػجعػػ  سبلمة مغ

 كبحؿ الجيج لرمح بػيغ التحكيع، إلى كاالحالة ، الجعػػ  في السقجمة األدلة كتقييع ، التفخيق سبباً  باعتباره
  .القانػف  ألحكاـ ككفقاً  مشاسباً  يخاه  ما كفق الحكع يرجر ذلظ بعج ثع كمغ الدكجيغ

   
 

 

 
 
 

                                                           

 السرخؼ.   (ٜٕٜٔ(  لدشة )ٕ٘(  مغ قانػف رقع )ٔٔ-ٓٔ-ٜ-ٛ-ٚ-ٙالسػاد ). (ٔ)
 . ٙٗٔ، ص ٕٕٔٓ، عساف ،  ٔ، ط ٔ، القزاء كالجعػػ كاالثبات كالحكع ، دار الثقافة ، ج .أحسج دمحم عمي داككد(ٕ)
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 الخاتــسة
دراسػػػة  - الدكاج عقجانحبلؿ  فيكأثخه العشف األسخؼ  )بعج أف انتييشػا مػغ دراسة بحثشػا السػسػـ بػ  
 البحث:تي تػصمشا إلييا خبلؿ كالسقتخحات ال االستشتاجاتنػػجد ؼيسػا يمػي أىع  (مقارنػػػة 

 االستشتاجات : أوال  

 بيحه الستعمقة القانػنية الشرػص فشبلحع مػحج قانػف  في االسخؼ  العشف العخاقي السذخع لع يشطع  -ٔ
 كقانػف ، الذخرية االحػاؿ كقانػف ، العقػبات قانػف  مشيا عخاؾية عجة قػانيغ في مشتذخة الطاىخة
 . العخاؽ كػردستاف اقميع في االسخؼ  العشف ىزةمشا قانػف  كجػد مع األحجاث رعاية

 مشيا تعاني التي االسخؼ  العشف حاالت كعالجت نطست قج السذار إلييا أعبله الشافحة التذخيعات إف -ٕ
أك لتعجيل نرػص لتذخيع قانػف لسشاىزة العشف األسخؼ نخه ال ضخكرة  كبالتالي كالصفػلة، االسخة

    الشرػص الػاردة في التذخيعات كانت كاؼية في ىحا الرجد. قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي كػف 
بيغ  القزائي التفخيق لحاالت تشطيسو عشج األسخؼ  العشف مرصمح يعخؼ لع االسبلمي الفقو أف  -ٖ

لمدكجة  يبيح سبباً  كجعميا األخخػ  االسخؼ  العشف صػر الزخر كبعس إلى أشار كأنسا الدكجيغ
 اعتشت  ميةاإلسبل الذخيعة أف كسا التفخيق شمب

 لكبل الحق يعصي كػنواف تكييف انحبلؿ عقج الدكاج  بفعل العشف األسخؼ ىػ تفخيق قزائي  -ٗ
 مغ صادر كالسعشػؼ  السادؼ بشػعيو العشف عمى الستختب الزخر كاف إذا التفخيق شمب في الدكجيغ
 لمعشف لفزائيا التفخيق اف كسا األبشاء، تجاه الدكجيغ أحج مغ أك العكذ، أك الدكجة، تجاه الدكج

 مغ صادر الحاصل الزخر اثبت اذا التعدفي شبلؽ عغ الدكجة تعػيس مغ الدكج يعفي األسخؼ 
 .األبشاء اتجاه أك ،الدكج تجاه الدكجة

ىي تقجيع شمب مسغ ثبلث شخكط يتصمب في العشف األسخؼ الحؼ يدػغ شمب التفخيق بيغ الدكجيغ  -٘
في كجػدة كتعحر استسخار الحياة الدكجية شف الزخر الستختب عمى العلو الحق في ذلظ كجدامة 

كالثقافة االجتساعية بيغ الدكجيغ شخري ال مػضػعي يختمف باختبلؼ البيئة كالسعيار في ذلظ 
 كخاضعة لخقابة محكسة التسييد. الدمصة التقجيخية لقاضي السػضػع نصاؽ كتجخل ىحه السدألة في

عمى العشف في حالة اليجخ أك خر الستختب افتخض قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي جدامة الز -ٙ
 كانا بجكف عحر شخعي. إذا  لوانتياء السجة السحجدة قانػنًا عجـ اإلنفاؽ بسجخد 
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في قزايا العشف األسخؼ مغ الرادرة مغ محاكع الجشح كالجشايات  الباتة تعتبخ االحكاـ الجشائية -ٚ
أماـ دؼ كالسعشػؼ حيث تتستع بالحجية في إثبات العشف األسخؼ بشػعيو الساالػسائل األكثخ شيػعًا 

 لمحكع بيغ الدكجيغ بالتفخيق. محاكع األحػاؿ الذخرية 
 ىسا السيخ كالشفقة بيغ الدكجيغ  القزائي ىشاؾ آثار مالية تتختب عمى صجكر حكع بات بالتفخيق -ٛ

 ثانيا: السقترحات

مغ تذخيع تسع السجني نػصي السذخع العخاقي بعجـ االستجابة إلى ما تصالب بو بعس مشطسات السج -ٔ
العخاقي كػنو مع الشطاـ العاـ ال تشدجع مدتشدخ مغ القػانيغ الغخبية التي قانػف لمعشف األسخؼ 
 الدكج عمى زكجة.  أك ؾيسػمةاألسخة  عمى كصاية األب أك يتجاخل مع مبجأ كالية

كىي  خيقتصمب التفمجة ىجخ الدكجة دكف عحر شخعي بدشتيغ لكي  قانػف األحػاؿ الذخريةجد ح -ٕ
كعميو فإنشا نقتخح عمى السذخع العخاقي أف  مجة شػيمة تتػحر مشيا الدكجة كيتزخر مشيا األبشاء

 ضخراً بدشة كاحجة كىي فتخة مشاسبة ال نخػ فييا  مدمظ السذخع السرخؼ في تحجيج مجة اليجخ يدمظ
األحػػاؿ الذخرية  ( مغ القانػف ٖٗنز الفقخة الثانية مغ السادة ) بتعجيلكذلظ  األزكاجحقػؽ  عمى

إذا ىجػخ الػدكج الدكجػة مػجة أقراىا سػشة -ثانياً  ،يجػز لمدكجة شمب التفخيق-أكالً بالذكل اآلتػي )
 .تو(كاممة ببل عحر مذخكع كلػ كاف معخكفا أقام

كمحاسبة الدكج مختكب العشف جشائيًا في حاؿ لع البلزمة األبشاء الحساية القانػنية العسل عمى تػفيخ   -ٖ
 . الدكج األخخ التفخيق لمعشف األسخؼ يصمب 

التعامل ى  ىػ األقجر عمكػف الباحث األسخؼ  لمعشفدعػػ تفخيق في لمباحث اإلجتساعي دكر  إعصاء -ٗ
بعيجًا عغ حل الخابصة تسكشو مغ األصبلح بيغ الدكجيغ بدبب ما لو مغ خبخة عسمية السذكمة  مع ىحه
 .ٕٗٓٓلقانػف مكاتب التدػية لدشة مثل ما فعل السذخع السرخؼ في تذخيعو الدكجية 

االساس الدميع الحؼ لبشاء أسخة سميسة تكػف  االنداف؛كحقػؽ احتخاـ حقػؽ السخأة كالصفل  ثقافة نذخ -٘
 كخارجو. يحتـخ حقػؽ االنداف داخل نصاؽ األسخة 
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 القرآن الكريم

 كتب اللغة والشحه :أوال  

 .ٜٜٚٔ، ٔالقاىخة، ط - خالسعارؼ، مر، دار ٗ، ج لداف العخب ،ابغ مشطػر -ٔ
 .ٕ٘ٓٓ، ٔط لبشاف،-بيخكت التخات،دار  السحيط،الفيخكز أبادؼ، القامػس  -ٕ
 .ٜ٘ٚٔ، ٔبيخكت، ط - فلمشذخ، لبشامحيط السحيط، ساحة الرمح  ،بصخس البدتاني -ٖ

 

  اإلسالمٍ الفمه كتب :ا  ثانُ

 -ىػ ٕٔٗٔ، ٔطبيخكت، ، دار الفكخ، ٔج ،السختارحاشية رد السحتار عمى الجر ابغ عابجيغ،  -ٔ
 .ـ.۰۸۸۷

 جسع مغ السخاـ بمػغ كشخح الدبلـ سبل ،الرشعاني االميخ اسساعيل بغ دمحم الرشعاني ماجو ابغ -ٕ
 . ٕٜٜٔ،  بيخكت، ٖ ج، ٔط دار الفكخ،، االحكاـ اكلو

، ٔمالظ، ج أبػ البخكات أحسج بغ دمحم بغ أحسج الجرديخ، الذخح الرغيخ أقخب السدالظ إلى محىب -ٖ
  .دار السعارؼ، القاىخة، بجكف سشة نذخ

 دار كالحخاـ، الحبلؿ مدائل في اإلسبلـ شخائع الحمي، الحدغ بغ جعفخ الجيغ نجع القاسع أبػ -ٗ
 بجكف سشة نذخ.  ،ٕ ج بيخكت - األضػاء

أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي، البياف كالتحريل كالذخح التػجيو كالتعميل لسدائل  -٘
 .ٜٛٛٔبيخكت، ج ،-السدتخخجة، دار الغخب اإلسبلمي، لبشاف

 دار بجكف  ،۷ ج السقترج، كنياية السجتيج بجاية القخشبي، رشج بغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم الػليج أبػ -ٙ
 .ٜٜ٘ٔ شبعة، بجكف  نذخ، مكاف بجكف  نذخ،

البحػث العمسية  يجالسجكنة، معالجامع لسدائل  ،أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ يػنذ التسيسي الرقمي -ٚ
دار الفكخ  (،بصبعيػا السػصيجامعة أـ القخػ )سمدمة الخسائل الجامعية  –كإحياء التخاث اإلسبلمي 

  .ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔمكة،  –العخبية الدعػدية  ، السسمكةٔط كالتػزيع،لمصباعة كالشذخ 
 .ٕٗٓٓ، ايخاف، قع،  االسبلمي الفقو السعارؼ دار الفقيي السعجع الصػسي، دمحم جعفخ أبػ -ٛ
 ،ٕط العمسية، الكتب دار السالكي، السجيشة أىل فقو في الكافي القخشبي، يػسف بغ عسخ ابػ -ٜ

 .ٕٕٔٓ ،ٕجبيخكت،
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 .  ٜٛٛٔ ،ٗج،ٔط بيخكت، -لبشاف القخآف، عمػـ مؤسدة الدخار بحخ البدار، أحسج بغ بكخ أبي -ٓٔ
 دار بيخكت، لفبلح،ا مخاقي عمى الصحصاكؼ  حاشية ، الصحصاكؼ  إسساعيل بغ دمحم بغ أحسج -ٔٔ

 .۰۸۸۲ ،ٔ،طٔجالعمسية، الكتب
، بجكف مكاف نذخ، بجكف شبعة ، بجكف ٔ،ج جسعة ابػ الحديغ مدمع بغ الحجاج، صحيح مدمع -ٕٔ

 . سشة
 - لبشاف الفكخ، دار ،ٕ ج الكبيخ، الذخح عمى الجسػقي حاشية الجسػقي، عخفة دمحم الجيغ شسذ -ٖٔ

 .ٕٕٓٓ  بيخكت،
 –، لبشاف ٕ، دار الكتاب العخبي، جٔالرشائع في تختيب الذخائع، طعبلء الجيغ الكاساني، بجائع  -ٗٔ

 .ٕٜٛٔبيخكت، 
 خكت،يب ل،يخم مخترخ شخح الجميل مػاىب ، بالحصاب السعخكؼ الصخابمدي الخحسغ عبج دمحم -٘ٔ

 .ٜٜ٘ٔ ،ٕ،جٔطالعمسية، الكتب دار
 الكبخػ  السصبعة ليشجية،ا بالفتاكػ  السعخكفة العالسكيخية الفتاكػ  ، البمخي البخنيابػرؼ  الجيغ نطاـ -ٙٔ

 .ٖٓٔٔ ،ٕ ،ٔ ج ، مرخ ، األميخية
 

 ثانيا   : كتب الفقو السعاصر 
 ٕٓٗٓٓأحكاـ االسخة في اإلسبلـ، دار الجامعة الججيجة ، اإلسكشجرية  ، احسج فخاج حديغ -ٔ
د. رشجؼ شحاتو ابػ زيج ، العشف ضج السخأة ككيؽية مػاجيتو في ضػء احكاـ الفقو اإلسبلمي،  -ٕ

 .ٕٔٔٓالقانػنية، االسكشجرية  بة الػفاء، مكتٔط
د، محسػد عمي سخشعاكؼ، شخح قانػف األحػاؿ الذخرية، كمية الذخيعة، الجامعة األردنية، دار  -ٖ

 .ٕٓٔٓ، ٖعساف، ط -الفكخ، األردف 
عبج الػىاب خبلؼ ، أحكاـ األحػاؿ الذخرية في الذخيعة اإلسبلمية عمى كفق محىب أبي حشيفة  -ٗ

 .ٜٙ٘ٔالسحاكع، دار الكتب العمسية، بجكف شبعة،  كما عميو العسل في
عبجالسجيج محسػد مصمػب، الػجيد في أحكاـ األسخة اإلسبلـ، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ،  -٘

ٜٜٔٗ. 
  .، بجكف مكاف نذخ، بجكف شبعة، بجكف سشة نذخٖعمي الحديشي الديدتاني، مشياج الرالحيغ، ج -ٙ
 .ٕٙٓٓالفقاىة، ببل مكاف نذخ، ، مخكد ٔفقو االسخة، ط ،فاضل  صفار  -ٚ
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  .، ج۰ـ، ط ۷۱۱۸ اليسغ، دمحم بغ صالح العثيسيغ ، تفديخ القخآف الكخيع، دار اليجاية، -ٛ
، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ٔدمحم زيج االبياني، شخح األحكاـ الذخعية في االحػاؿ الذخرية، ط -ٜ

 .ٕٙٓٓبيخكت،  –لبشاف 
، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ٔة في االحػاؿ الذخرية، طدمحم زيج االبياني، شخح األحكاـ الذخعي -ٓٔ

 .ٕٙٓٓبيخكت،  –لبشاف 
 ،ٕٔٓٓدمحم كساؿ الجيغ أماـ  ، احكاـ األحػاؿ الذخرية لمسدمسيغ ، السعارؼ، اإلسكشجرية ،  -ٔٔ
، مكتبة الػفاء القانػنية، ٔياسخ أحسج الجميػجي، حقػؽ الصفل كأحكامو في الفقو اإلسبلمي، ط -ٕٔ

 .ٕٕٔٓية ،اإلسكشجر  -مرخ
 

  المانىن كتب :ثالثا

مرخ ، ٔط العخبية،كبلت كقزايا األحػاؿ الذخرية، مكتبة الشيزة مذ الغدالي،حسج بخيت د. ا -ٔ
 .ٕ٘ٓٓ القاىخة، -

 عساف، ،ٔط ، ٔ ج ،الثقافة دار، كالحكع كاإلثبات كالجعػػ  القزاء،  داككد عمي دمحم حسجاد.  -ٕ
ٕٕٓٔ. 

، القاىخة، الحجيث الجامعي السكتب ،األسخة محاكع يعاتتذخ  في الػسيط، خميل محسػد حسجاد.  -ٖ
ٕٓٓٛ. 

 .ٕٜٚٔ ،بيخكت -، لبشاف الفكخ دار،   األثبات رسالة ،نذأت حسجاد.  -ٗ
 األردف -عساف ،الثقافة دار، السجني القزاء أماـ الجدئي الحكع حجية ،الدىخاكؼ  يػسف حسجا -٘

ٕٕٓٔ.  
 دار، كاالماراتي الدعػدؼ كالقانػف  اإلسبلمي قوالف فيف السقار  األثبات ،السدجؼ حجازؼ  اسامةد.  -ٙ

 .ٖٕٔٓ،  القاىخة، القانػنية الكتب
 زيغ مشذػرات ،ٕط ،كاإلسبلمية السديحية الصػائف لجػ الذخرية االحػاؿ قػانيغ ياغي، أكـخد.  -ٚ

 .ٖٕٔٓ بيخكت الحقػؾية،
 .ٕٓٔٓ، األردف ،الثقافة دار ،ٔ، طاإلسبلمية الذخيعة في الذيادة،   البصػف  نيار بداـد.  -ٛ
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 -لبشاف ، ٔط أحكاـ األحػاؿ الذخرية لغيخ السدمسيغ الجار الجامعية، فخج،تػفيق حدغ د.  -ٜ
 .ٕٔٓٓبيخكت، 

بغجاد،بجكف -حديغ السؤمغ، نطخية اإلثبات السحخرات أك األدلة الكتابية، مكتبة الشيزة، بيخكت -ٓٔ
 .ٜ٘ٚٔشبعة،

 .ٕٙٓٓ، ٔطبيخكت،  الحقػؾية،الحمبي  أحكاـ األسخة، مشذػرات الذافعي،جابخ عبج اليادؼ د.  -ٔٔ
 ،ٔط ، الخيخية خالج السمظ مؤسدة الحياة، مخاحل خبلؿ األسخؼ  العشف،الجبخيغ عمى جبخيغد.  -ٕٔ

 .ٕ٘ٓٓض، الخيا
 السكتبة ،ٕ،ط العسمية كتصبيقيا الذخعية الجعاكػ  إقامة الى السخشج، الخبيعي سعجكف  جسعة -ٖٔ

 .ٕٙٓٓ، بغجاد، القانػنية
مصبعة  الثاني،السجمج  الذخرية،ر، السحيط في شخح مدائل األحػاؿ مشرػ حدغ  غحدد.   -ٗٔ

  .ٕٔٓٓ، ٔطاإلسكشجرية، -مرخ سامي.
 .ٕ٘ٔٓ الجكحة، ،ٔط القصخية، الكتب دار األسخؼ، السجاؿ في السخأة  عشف: فخقػتي حشاف د -٘ٔ
 حجية مجػ، هللا خمف مرصفى، کـخ عػض عػاد دمحم كساؿ غابة ابػ العطيع عبج خالجد.  -ٙٔ

 .ٖٕٔٓ اإلسكشجرية،، الجامعي الفكخ دار، األثبات في مذخكعيتيسا كضػابط كالقخائغ ادةالذي
 لئلصجارات القػمي السخكد،   كالقانػف  الفقو ضػء في العقاب امتشاع ، فػدة الحكع عبجد.  -ٚٔ

 .۷۱۱۲ ،شبعة بجكف  ، القانػنية
 .ٕٙٔٓ نذخ، مكاف بجكف  شبعة بجكف  لميجخ، التفخيق سعجؼ، عمي حديغ عجناف. د -ٛٔ
 نذخ دار ببل ،، االتحادية التسييد محكسة قزاء في الذخرية األحػاؿ، الجشابي سمساف دريجد.  -ٜٔ

 .ٕٓٔٓ نذخ، مکاف كببل
الشادر كالسيع في قخارات الدادة قزاة محكسة االحػاؿ الذخرية في  الدىاكؼ،ربيع دمحم د.  -ٕٓ

  .ٕٔٔٓبغجاد،  - الدشيػرؼ، العخاؽمكتبة  ،ٔ، طٔالبياع، ج
 القانػنية،العشف العائمي في القانػف الجدائي، السخكد القػمي لئلصجارات  دحاـ،كحيج  بشزيد.  -ٕٔ

  .۷۱۰۷، ٔط القاىخة،-مرخ
 الكتب دار االباحة، اسباب في الجشائية السدؤكلية رفع ، الكبيدي الؽياض جسيل ساميد.  -ٕٕ

 .ٕ٘ٓٓ ، لبشاف بيخكت، ، األكلى الصبعة ، العمسية
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، بجكف  العالسية السصبعة ، العقػبات قانػف  في العامة االحكاـ ، جالدعي مرصفى الدعيجد.  -ٖٕ
 .ٜٔ٘ٔ بجكف مكاف نذخ، شبعة،

قانػف األحػاؿ الذخرية ميجؼ زكيغ، الػجيد في شخح  لالفتبلكؼ، د. نبيسبلـ عبج الدىخة د.  -ٕٗ
 .ٕ٘ٔٓ، ٔط القانػنية،مشذػرات دار الدبلـ  الشجف، –العخاؽ  ،ٜٜ٘ٔلدشة  ٛٛٔكتعجيبلتو رقع 

دراسة تأصيمية كتحميمية كقانػنية  كالتصبيق،العشف ضج السخأة بيغ الشطخية  دزيى،شيباؿ د.  -ٕ٘
  .ٕٓٔٓ القاىخة-مرخ، دار الكتب العمسية، ٔكاجتساعية، ط

عباس الحدشي ككامل الدامخائي ، الفقو الجشائي في قخارات محكسة التسييد، مصبعة االرشاد، د.  -ٕٙ
 .ٜٜٙٔ، ٔ، ج ٔط
 - كالشذخ لمصباعة الكتب دار ،ٕط ،العخاقي األثبات قانػف  أحكاـ شخح، دؼالعبػ  عباسد.  -ٕٚ

 .ٜٜٚٔ ،السػصل جامعة
، القانػنية الػفاء مكتبة، ٔط، الدكجيغ بيغ التفخيق في القاضي سمصة، الديج الخحسغ عبجد.  -ٕٛ

 .ٕٔٔٓ االسكشجرية
 القاىخة -، مرخٕ، طاإلسكشجرية مصبعة السجنية السخافقات قانػف  شخح، العبلـ الخحسغ عبجد.  -ٜٕ

ٜٔٛٚ. 
 القاىخة . القزاة نادؼ شبعة، الجشائية لؤلجخاءات العامة القػاعج شخح، ميجؼ، الخؤكؼ عبجد.  -ٖٓ

ٕٖٓٓ. 
 .ٕٚٓٓ مخاكر، - السشارة، السغخب، مكتبة ٔط لمصفل،الحساية القانػنية  الجليسي،عبج العالي د.  -ٖٔ
 ج العخبي، الكتاب دار الػضعي بالقانػف  ناً مقار  اإلسبلمي الجشائي التذخيع عػدة، القادر عبجد.  -ٕٖ

 .۷۱۱۹ بجكف مكاف نذخ، شبعة، بجكف  ٔ
 القزاء كنطاـ الذخعية السحاكسات أصػؿ قانػف  شخح، البرل ابػ مػسى الشاصخ عبجد.  -ٖٖ

 .ٕ٘ٓٓ، بيخكت،   الثقافة دار ،ٔط،   الذخعي
 في القيت عسمة كرقة أة السخ  لحقػؽ  الجكلية الحساية اعساؿ في القاضي دكر ،حػػ  حمي فاتغد.  -ٖٗ

 السؤتسخ العخبية بيخكت جامعة"  األدكار كتعجد اليجؼ كحجة الخرػمة في القاضي دكر"  مؤتسخ
 بيخكت، ،الحقػؾية الحمبي مشذػرات ،ٔط ، ٕج ، الخرػمة في القاضي دكر الدشػؼ  العمسي
ٕٕٓٔ. 
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يع،فاركؽ د.  -ٖ٘  ٜٜ٘ٔلدشة  ٛٛٔع الػسيط في شخح قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي رق إبخـا
 .ٕٗٓٓ، ٔطسميسانية،  –سميساني العخاؽ كتعجيبلتو، كمية القانػف، جامعة 

 .ٕٓٔٓ، القاىخة، العخبية الشيزة دار. األسخة محاكع، الخحسغ عبج احسج فايدد.  -ٖٙ
 .ٕٜٛٔ، بغجاد بجكف شبعة، ،الذعب مصبعة الذخرية االحػاؿ، فشياف فخيجةد.  -ٖٚ
يع،إسساعيل  فكاكاد.  -ٖٛ  األسخؼ،مدعػد حسيج إسساعيل، شخح قانػف مشاىزة العشف د.  إبخـا

 .ٕٛٔٓ، ٔط بيخكت، -الحقػؾية، لبشاف دراسة قانػنية تحميمية، الشاشخ، مشذػرات زيغ 
ليمى عبج الػىاب، العشف االسخؼ كالجخيسة كالعشف ضج السخأة ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ، د.  -ٜٖ

 .ٕٓٓٓبيخكت،
 العخبية الشيزة دار، الذخرية األحػاؿ دعػػ  في التقاضي اتإجخاء ،خزيخ عمياف ماىخد.  -ٓٗ

 . ٕٓٔٓ، القاىخة
 ،  الجدائية الشرػص متػف  عمى يذخح العقػبات قانػف  في العامة األحكاـ ، ناجي محدغد.  -ٔٗ

 .ٜٗٚٔ.  بغجاد ، العاني مصبعة
يع دمحمد.  -ٕٗ  .ٕٕٔٓ، عساف الثقافة، دار، ٕشػ، كالقانػف  الفقو بيغ الجعػػ  ،البجراني ابخـا
دمحم حديغ مشرػر، احكاـ األسخة السصبقة عمى السديحيغ السرخييغ ، دار السصبػعات د.  -ٖٗ

 .ٜٜٜٔالجامعية ، اإلسكشجرية ، 
 الحجيث،السكتب الجامعي  األسخؼ التحجيات كاليات السعالجة ،العشف  ،دمحم سيج فيسي د.  -ٗٗ

 .ٕٙٔٓ، ٔط اإلسكشجرية، -مرخ
 .ٜٜٛٔ، كالتػزيع لمشذخ محسػد دار، ٔط، الذخرية األحػاؿ في القزاء ،البكخؼ  عدمي دمحمد.  -٘ٗ
 نذخ مكاف ببل، ناشخ ببل ،اإلسبلمي التذخيع في لؤلسخة القانػني الشطاـ، محجػب عمي دمحمد.  -ٙٗ

  ٕٙٓٓ ببل شبعة،
، ٔ،ط الذخرية األحػاؿ مدائل في التقاضي إجخاءات ،غشيع دمحم محسػد، نجيب فتحي دمحمد.  -ٚٗ

 .ٕٕٓٓة، الذخكؽ، القاىخ  دار
، الخياض، كاالقتراد القانػف  مكتبة،  السقارنة االنطسة في األثبات أدلة، دمحم نرخ دمحمد.  -ٛٗ

ٕٓٔٗ. 
، الحمبي مشذػرات، ٔط، كالسحىبية الذخعية السحاكع قانػف  في الػسيط، ياسيغ يػسف دمحمد.  -ٜٗ

 .ٕٙٓٓ، بيخكت



 ٜٗ         ............................................................................................................... املصادر

 

 .ٕٔٔٓ، القاىخة، لقانػنيةا الكتب دار، الذيادة عغ الخجػع ،الرادؽ يػسف األميخ محسػدد.  -ٓ٘
القدع الخػاص، دار الشيزة العخبيػة، مرخ  -محسػػد نػجيػب حػدػشي " شخح قانػف العقػبات د.  -ٔ٘

  سشة.، بجكف ٔط القاىخة، -
 السػصل ، لمصباعة الحكسة دار ، العقػبات قانػف  في العامة االحكاـ ، شػير عبج ماىخ د.  -ٕ٘

،۰۸۸۱  .  
العامة لمجخيسة كالشطخية  )الشطخيةالقدع العاـ  -نػف العقػبات شخح قا حدشي،محسػد نجيب د.  -ٖ٘

 .۰۸۲۲القاىخة، -العخبية، مرخدار الشيزة  ،ٗط  االحتخازؼ(،العامة لمعقػبة كالتجبيخ 
 .ٜٚٛٔ بيخكت، ،ٔالجامعية، طالجار  السدمسيغ،قانػف األسخة لغيخ  الجساؿ، ىمرصفد.  -ٗ٘
 .ٕٙٓٓ اإلسكشجرية، السعارؼ مشذأة، ٔط،  كالخمع التصميق دعػػ ، العجػز ناىجد.  -٘٘
يع الدلسي، مجػ -ٙ٘  خبلؿ كاألعخاؼ كالقػانيغ الذخائع في الصبلؽ في اإلرادة سمصاف مرصفى إبخـا

  .بجكف دار نذخ، بجكف مكاف نػر،بجكف سشة نذخ ،ٔط ، سشة آالؼ أربعة
 ،بعةش،بجكف دار نذخ،بجكف مكاف نذخ،بجكف لمزخر القزائي التفخيق، كاضع لصيف ياسخ -ٚ٘

۷۱۱۲. 

 كتب متفرقة رابعا :

 .ٜٜٜٔ ،القاىخة – مرخ كالشذخ لمصباعة ؾباء دار األسخؼ، العشف ، حمسي إسساعيل إجبلؿد.  -ٔ
 انسػذجًا، بغجاد مجيشة - العخاقي السجتسع في مطاىخه كبعس االجتساعي العشف ، جسيل أسساءد.  -ٕ

 .۷۱۰۷ بغجاد، ، ۷ ط العامة، الثقاؼية الذؤكف  دار
عاصسة الثقافة بغجاد، مغ إصجارات مذخكع  الدكجة،العشف األسخؼ ضج  دمحم،جاسع أفخاح د.  -ٖ

  .ٖٕٔٓ، ٔطبغجاد،  – العخبية، العخاؽ
 االردف، ،۷ ط ، الفجخ مكتبة االردني، السجتسع في الدكجة ضج العشف ، العػاكدة سالع أمل. د -ٗ

۷۱۱۷. 
الو كأسبابو ككاقعو في االردف، األردف  عبج القادر الخفاعي، العشف السجتسعي ماىيتو كأشك ةد. جسيم -٘

 .۷۱۰۲، ، شبكة األلػلةٔ، ط
 .ٕٔٓٓ بيخكت، البيزاء، السحجة دار كالحمػؿ، الجكافع - األسخؼ  العشف البرخؼ  حيجرد.  -ٙ
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أبػ شامة عبج السحسػد، جخائع العشف كأساليب مػاجيتيا في الجكؿ العخبية، جامعة نايف  سد. عبا -ٚ
 ٕٕٔٓ،الخياض، ٔطالعخبية لمعمـػ األمشية، 

 دار، ٔط كالحمػؿ، كالشتائج السدببات في مشيجية دراسة األسخؼ  العشف، اليػسف احسج هللا عبجد.  -ٛ
 ،ٕٓٔٓ، لبشاف، بيخكت البيزاء السحجة

 .ٕٔٔٓ ،ٔمشى يػنذ بحخؼ، العشف األسخؼ، دار الرفاء لمشذخ كالتػزيع، ط -ٜ
  .ٕٙٔٓ، ٔطاألردف،  -عساف األياـ،دار  الدكاجي،العشف  بػلداف،فخيجة د.  -ٓٔ
 ،ٔمصبعة الثقافة، ط أربيل،ضاىخة العشف األسخؼ دراسة ميجانية في مجيشة  تاك كخيع، ىود.  -ٔٔ

    .ٕٗٔٓأربيل ، - العخاؽ

 والرسائل الجامعية األطاريح خامدا:

 إلى مقجمة ماجدتيخ رسالة الجدائخؼ، القانػف  في العشف مغ لمسخأة  القانػنية الحساية حشاف راضي -ٔ
 .۷۱۰۱ ،كىخاف بجامعة الدياسية كالعمػـ الحقػؽ  كمية

 مقجمة ماجدتيخ رسالة مقارنة، دراسة الديكػسػماتية باالضصخابات كعبلقتو السخأة  ضج األسخؼ  العشف الدىخة ريحاني -ٕ

 .ٕٓٔٓ بدكخة، خزيخ دمحم بجامعة كاالجتساعية اإلندانية العمـػ كمية الى
 جامعة في القانػف  كمية مجمذ إلى بيا تقجمت رسالةعشف األسخؼ، رسل ؼيرل داكد حسادؼ، حساية الدكجة مغ ال -ٖ

 ٕٙٔٓ ،الجشائي القانػف  في الساجدتيخ درجة نيل متصمبات مغ جدء كىي بغجاد
 كمية، الخميل جامعة الذخعي القزاء في ماجدتيخ رسالة، الدكجية الصاعة ةسشيش ابػ جساؿ دمحم -ٗ

 .ٕ٘ٓٓ، االردف الثقافة دار.  العميا الجراسات
كمية الشيخيغ  -رسالة ماجدتيخ  اإلباحة،استعساؿ الحق سببا مغ أسباب  صادؽ،ميا مديح  -٘

 .ٜٜٜٔ جامعة الشيخيغ، لمحقػؽ،
 مقجمة دكتػراه  أشخكحة الجدائخ، في كالسجتسع األسخة عمى كأثخه األسخؼ  العشف ، مخاد حاج مػالؼ -ٙ

 .۷۱۰۲ كاىخاف بجامعة االجتساعية العمػـ كمية إلى
 رسالة، القانػف  مع مقارنة دراسة،  األمامي الفقو في األسخؼ  العشف أحكاـ ، جاسع دمحم نػر -ٚ

 .۷۱۰۲ كخببلء، بجامعة اإلسبلمية العمػـ كمية مجمذ الى مقجمة ماجدتيخ
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 البحهث والسقاالت  سادسا:

يع، سمصة القاضي التقجيخي -ٔ في فس مشازعات التفخيق القزائي، مجمة كمية  ةحارث عمي ابخـا
 .ٕٕٔٓ، في اب، ٖٙجامعة بغجاد، العجد  القانػف،

 عمى مشذػر بحث، الذخرية األحػاؿ محاكع اماـ العسمية األجخاءات، عفر الباسط عبج حسػد -ٕ
 .ٖٕٕٓ|ٔ|ٛٔ الديارة تاريخ Kenana on line .com اإللكتخكني السػقع

يغ دراسة حيجر حديغ كاضع الذسخؼ، التفخيق لمزخر السادؼ كالسعشػؼ الحؼ يريب أحج الدكجد.  -ٖ
مجمة  الكػفة،مجمة مخكد دراسات  القانػف،كمية  ،الكػفةجامعة  اإلسبلمي،قانػنية مقارنة بالفقو 

 . ٕٗٔٓ ،ٖ٘ العجد، مكية،فرمية 
حيجر الكخيصي، رديشو دمحم كخبػؿ، التعدف في استعساؿ حق التأديب، كميو اآلداب جامعة د.  -ٗ

 .ٕٛٔٓ، ٖ٘،العجد ٓٔالكػفة، مجمة السشطػمة، مجمج 
 . Ma3loMa.net دعاء عخاجي العشف األسخؼ األسباب كالشتائج، مقاؿ مشذػر عمى السػقع، -٘
 إلى الجعػػ  عخيزة مغ السجنية السخافعات قانػف  في السجنية الجعػػ  ،مدار عبػد كاضع خيزىد.  -ٙ

 تاريخ www.iraqia.iq:  االلكتخكني السػقع عمى مشذػر بحث، القصعية الجرجة الحكع اكتداب
 .ٖٕٕٓ/ٔ/ٕ٘ ، رةالديا

العمػـ  ،بابلبحث مشذػر في مجمة جامعة  األسخؼ،العشف  الحسيجؼ،ساىخة قحصاف عبج الجبار د.  -ٚ
  .ٖٕٔٓ ,ٗ، العجد ٕٔالسجمج  اإلندانية،

العجد  كالقزاء،مجمة القانػف  العشف االسخؼ كدبب مغ أسباب التفخيق، سبلـ اسساعيل زيجاف، -ٛ
 . ٕٔٔٓ الدابع،

، بحث مشذػر عمى مػقع السخجع االلكتخكني ٘٘ثخ الذيادة  في اإلثبات الجشائي، صشالب خزيخ دمحم، أ -ٜ

 بتاريخ تست زيارة السػقع https://almerja.com/reading.phpاإللكتخكني لمسعمػماتية، عمى الخابط
ٕٕٖٓ/ٕ/٘ . 

 د. عاصع أحسج بديػني حجازؼ، التفخيق بيغ الدكجيغ لدػء العذخة دراسة مػازنة بيغ الفقو -ٓٔ
اإلسبلمي كالقانػف السرخؼ، مجمة الجراسات العخبية، كمية دار العمػـ، جامعة، السيشا، بجكف عجد، 

 بجكف تاريخ. 
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 مجمة، كالصفل السخأة  السجتسع عمى كآثاره األسخؼ  العشف ، القخيذي ميجؼ مخمف عائجةد.  -ٔٔ
 .ٕٛٔٓ، ٙ٘ العجد كالشفدية، التخبػية البحػث

 عمى الدابع اليـػ مػقع عمى مشذػر كالصبلؽ، الذقاؽ ائعكق في القاضي دكر رضػاف، عبلء -ٕٔ
 .۷۱۷۱/۰/۷۷ بتاريخ السػقع زيارة تست .https://m.youm7-com اآلتي الخابط

الذخيعة كاألنطسة جامعة  اإلجخاـ، كميةأثخ العشف األسخؼ عمى  العيشيغ،عبج الشبي دمحم أبػ د.  -ٖٔ
 .ٕٕٔٓ ،ٔالعجد  ،ٗٔالسجمج ، مجمة الذخيعة كالقانػف  العخبية،السسمكة  -الصائف

 الديج لسكتب اإللكتخكني السػقع عمى مشذػر الزخب، االستفتاءات، الديدتاني، الحديشي عمي -ٗٔ
تست زيارة بتاريخ   https://www.sistani.org/arabic/qa الخابط عمى يالديدتان عمي
ٔٛ/ٔ/ٕٕٖٓ. 

 لسكتب اإللكتخكني السػقع عمى مشذػر األكالد، تخبية االستفتاءات، الديدتاني، ديشيالح عمي -٘ٔ
تست زيارة بتاريخ  https://www.sistani.org/arabic/qa الخابط عمى الديدتاني، عمي الديج
ٕٓ/ٔ/ٕٕٖٓ. 

 السعخفة،مؤسدة  السعخفة،مجمة  الدكجة،كج عمى مازف راضي حدػف فمدفة ؾيسػمة الد د.  -ٙٔ
  .ٕٚٓٓ الثاني،كانػف  ،ٖٕالعجد  الدشة الثالثة، كخببلء،

كمية الحقػؽ  –مشذػر بسجمة القانػف كاالقتراد  –بحث بعشػاف أجخاـ العشف  -مأمػف سبلمة د.  -ٚٔ
  .ٜٗٚٔ، ٗٗ، العجد ٕجامعة القاىخة، مجمج

 .ٜٚٚٔ ، ٚ الدشة ، ٗ العجد ، العجلية االحكاـ مجسػعة -ٛٔ
 األضخار ٜٗٛٔ كقائع نفى أك إثبات في شخعاً  تقبل ال بالتدامع الذيادةمشذػر ))مقاؿ بعشػاف  -ٜٔ

 parilmany comمقاؿ مشذػر عمى مػقع بخلساني، عمى رابط اآلتي  ((لمزخر لمتصميق السبيحة
 .ٖٕٕٓ/ٕ/ٙتست زيارة السػقع بتاريخ 

عػػ شمب التفخيق(( عمى مغ استذارات قانػنية عمى اليسيغ في دمقاؿ بعشػف مشذػر بعشػف )) -ٕٓ
 ٖٕٕٓ/ٕ/٘زيارة بتاريخ  ،تست/https://www.mohamah.net/lawالخابط اآلتي 

 ۰۱ العجد ،شاممة تحميمية ثقاؼية مجمة، العالسية الرحة مشطسة كارقاـ حقائق يالسشار العخب -ٕٔ
 .ٕٓٓٓ، مارس ،الجدائخ

شخؽ اإلثبات في قزايا األحػاؿ الذخرية بالسدائل غيخ السالية،  ناديا خيخ الجيغ عديد ، -ٕٕ
 ٕٕٓٓلدشة  ٔ٘بحث مشذػر في مجمة كمية القانػف، جامعة السػصل، العجد  جامعة السػصل،

https://www.sistani.org/arabic/qa
https://www.sistani.org/arabic/qa
https://www.mohamah.net/law/،تمت
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 بحث، القزائية كتصبيقاتو القزائي التفخيق لصمب سبياً  الدكجة ضج ،العشف صخاخ عمى كساـ -ٖٕ
 .ٖٕٔٓ القزائي، السعيج إلى مقجـ

  القهانين ومذروعات القهانين سابعا: 
  : القهانينا

 ( السرخؼ. ٜٕٜٔ( لدشة )ٕ٘قانػف رقع ) -ٔ
  الشافح. ( السعجؿٜٔ٘ٔ)لدشة  (ٓٗ)السجني العخاقي رقع  القانػف  -ٕ
 (. ٜٛ٘ٔ( لدشة )ٓ٘ٔاإلجخاءات الجشائية السرخؼ رقع )قانػف  -ٖ
 السعجؿ الشافح.  (ٜٜ٘ٔ( لدشة )ٛٛٔلعخاقي رقع )قانػف األحػاؿ الذخرية ا -ٗ
 ( السعجؿ الشافح.ٜٛٙٔ( لدشة )ٕ٘قانػف اإلثبات السرخؼ في السػاد السجنية كالتجارية رقع ) -٘
 ( السعجؿ الشافحٜٜٙٔ( لدشة )ٖٛقانػف السخافعات العخاقي رقع ) -ٙ
 ( السعجؿ الشافح. ٜٜٙٔ( لدشة )ٔٔٔقانػف العقػبات العخاقي رقع ) -ٚ
 ( الشافح. ٜٜٚٔ( لدشة )ٚٓٔاالثبات العخاقي رقع )قانػف  -ٛ
 (.ٜٓٛٔ ( ( لدشة ٛٚقانػف رعاية القاصخيغ رقع ) -ٜ

 (.ٖٜٛٔ( لدشة )ٙٚ)قانػف رعاية األحجاث رقع  -ٓٔ
  .(ٖٜٛٔ( لدشة )ٚٚرقع )قانػف حق الدكشى  -ٔٔ
  .(ٜ٘ٛٔ( لدشة )ٗرقع ) الخاص بالبحث االجتساعي في محاكع األحػاؿ الذخرية قانػف  -ٕٔ
 ( السرخؼ. ٕٓٓٓ( لدشة )ٔقع )قانػف ر  -ٖٔ
 ( السرخؼ. ٕٗٓٓ( لدشة )ٓٔقانػف رقع ) -ٗٔ
 الشافح. ( ٕٔٔٓلدشة ) (ٛ) رقعقانػف مشاىزة العشف االسخؼ في إقميع كػردستاف  -٘ٔ

 مذروعات القهانين  :ب

 .ٜٕٔٓلدشة السقجـ  مغ قبل مجمذ الػزراء مذخكع قانػف مشاىزة العشف األسخؼ العخاقي  -ٔ
 .ٕٕٓٓلدشة السقجـ  مغ قبل رئاسة الجسيػرية مغ العشف األسخؼ العخاقي  مذخكع قانػف الحساية -ٕ

 

 



 ٜٜ         ............................................................................................................... املصادر

 

 واألحكام القزائية ثامشا: القرارات

/  الذخرية كالسػاد الذخرية األحػاؿ ىيئة/  ٕٕٕٓ/ٗٗٛ٘ بالعجد االتحادية التسييد محكسة قخار -ٔ
 . .مشذػر غيخ قخار ٕٕٕٓ/ٗ/۰۷ في الرادر/  ٓ٘ٛ٘/  ت

 ۰۷۹۸/ ت/ ۷۱۷۱/  الذخرية األحػاؿ ىيئة ۲۱۱۱ بالعجد االتحادية التسييد محكسة قخار -ٕ
 .مشذػر غيخ قخار ،ٕٕٔٓ/ٔ/۷۲ تاريخ في الرادر

 في الرادر/  ٚ٘ٚٗ/ ت الذخرية األحػاؿ ىيئة ٜ٘ٚٗ بالعجد االتحادية التسييد محكسة قخار -ٖ
 .مشذػر غيخ قخار ، ، ٕٕٕٓ/ٖ/ٙٔ خيتار 

 في الرادر/  ٕٕٓٓ/  الذخرية األحػاؿ ىيئة/  ٕٙ٘ٔ بالعجد االتحادية التسييد محكسة قخار -ٗ
 .مشذػر غيخ قخار ،ٕٕٓٓ/ٜ/ٙ تاريخ

/  ٗٚٗٗ/  ت ، ۷۱۷۷ الذخرية، األحػاؿ ىيئة ٘٘٘ٗ بالعجد االتحادية التسييد محكسةقخار  -٘
 .مشذػر غيخ قخار ٕٕٕٓ/۱/ٖٔ تاريخ في الرادر

 في الرادر/  ٖٔٓٙ/ت ۷۱۰۲ الذخرية، األحػاؿ ىيئة ٕٙٔ٘ بالعجد التسييد محكسة قخار -ٙ
 .مشذػر غيخ قخار ،۰۰/۸/۷۱۰۲ خيتار 

/ ٖٔٛٗ/ت/ٕٕٓٓ/  الذخرية األحػاؿ ىيئة/ ٖٖٛٗ بالعجد االتحادية التسييد محكسة قخار -ٚ
 .مشذػر غيخ قخار ،ٕٕٓٓ/ٜ/ٙ تاريخ في الرادر

خ ،صادر في تاريٕٕٓٓ/السجنية السػسعة الييئة/ ٖ٘قخار محكسة التسييد االتحادية بالعجد  -ٛ
 /، قخار غيخ مشذػر. ٕٕٓٓ/ٕ/ٕ٘
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Abstract 

       There is no doubt that the marriage contract is one of the most sacred 

contracts; Because it includes a lofty building for the family, which is the nucleus 

of society, and since this contract is one of its eternal features, except that this 

does not mean survival or permanence until the death of one of the spouses; 

Because this contract may be afflicted by things that limit its survival, whether by 

a divorce that takes place from the husband, or by a divorce that both spouses 

spend on, or by separation that the judge signs at the request of one of the spouses.  

 

        And what is related to the subject of the research is the lawful marital bond, 

and its reasons, although they are many, but the most important of these reasons is 

the lawful marriage contract of violence that affects one of the spouses from the 

other, or from one of the spouses towards the children; Because this violence, with 

its continuation, may make it difficult for him to continue the marital life with 

giving, rather it is an insult at the heart of this relationship that encourages feelings 

of hatred towards the other, especially the one who is harmed towards the 

perpetrator of violence, and since the dissolution of the marriage contract due to 

domestic violence is a matter of disagreement between Muslim jurists regarding 

its permissibility or not. And there is no objection, except that the position of man-

made legislation, especially the Arab ones, believes that it is permissible to resort 

to it, even if it differs in the statement of the authority that has the right to request 

a differentiation between those who give it to the husband and wife together, and 

those who limit it to the wife only on the grounds that the husband is in his hand 

the infallibility, and then divorce. 

         In addition, domestic violence may lead to the atrophy of the marital 

relationship and the accompanying assault by one of the spouses on the other, 

which leads to the destabilization of the family entity and then ending it, and this 

fodder may come from the husband towards the wife, or vice versa, or from her 

towards the husband’s children the other and even his relatives. 

       Domestic violence harms the abused husband, which means the complication 

of marital life, and thus its impact on the fate of marital life. This distinction is for 

domestic violenc.  

       Domestic violence harms the abused husband, which means the complication 
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