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 دراسة مقارنة –أثر فقدان الزوج على نفقة الزوجة 
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 عبد القادر البدري عمي شاكر      جعفر صباح فميح                    
 كمية القانون / جامعة كربالء  كمية مزايا الجامعة/قسم القانون            

                                                             jafaars07@gmail.com 

 :الممخص
 ألنو العاقدين عمى تأثيًرا وأكثرىا شأنًا، واعظميا العقود، اىم من الزواج عقد يعد   

 ونظراً  النسل، وبناء المشتركة الحياة لبناء أساسا ويعد االسرة، داخل العالقات ينظم
 والحديثة، القديمة والقوانين السماوية واالديان الشرائع جميع اىتمام موضع اصبح لذلك
 الحقوق من جممة انعقاده عمى يترتب شرعي قانوني تصرف الزواج عقد وان

 بفقدان الحكم بعد الزوجية العالقة وتستمر ,األخرى العقود  شأن شأنو, وااللتزامات
 بذلك فيثبت, قائماً  الزواج عقد ويبقى, زوجيا ذمة عمى تضل الزوجة ان بمعنى, الزوج
 الزوجة حق ىو الحقوق تمك اىم ومن, الزواج عقد عمى المترتبة الحقوق كافة لمزوجة
 وسواء, غائب او حاضراً  كان سواء زوجيا من النفقة الزوجة تستحق حيث, بالنفقة
 كانت ولو الزواج عقد تاريخ من النفقة الزوجة وتستحق, غنية او فقيرة الزوجة كانت
, لذا تعرضت ىذه حق وجو بدون فامتنعت الزوج طمبيا اذا اال, اىميا بيت في مقيمة

الدراسة لحق زوجة المفقود بالنفقة اثناء فترة الفقد, وبيان مدى مالئمة النصوص التي 
 الدراسة ىذه بو ختمنا بما ذلك كل بعد ننتييل, , وضعيا المشرع ألحتواء ىذه الحالة

 . توصيات من طرحو وددنا وما نتائج من اليو توصمنا ما اىم إلى فييا بينا خاتمة من
 الكممات المفتاحية: )أثر، فقدان الزوج، نفقة الزوجة(.
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Abstract: 

The marriage contract is one of the most important and most 

important contracts, and the most influential on the two 

contractors because it regulates relations within the family, and is 

the basis for building common life and building offspring. A set of 

rights and obligations, like other contracts, and the marital 

relationship continues after the judgment of the loss of the 

husband, in the sense that the wife misled the husband, and the 

marriage contract remains valid, thus proving to the wife all the 

rights arising from the marriage contract 

One of the most important of these rights is the wife's right to 

alimony Therefore, this study has been subjected to the right of 

the wife of the lost alimony during the period of loss, and to 

demonstrate the appropriateness of the texts developed by the 

legislator to contain this situation. 

Keywords: (impact, loss of a husband, alimony of the wife). 

 

 المقدمة
 فكرة البحث : أوال:
 كان سواء, زوجيا عمى لمزوجة النفقة وجوب عمى االسالمية الشريعة فقياء اجمع  

 والسنة الكتاب ذلك عمى ودل فقيرة او غنية الزوجة كانت وسواء غائباً  او حاضراً 
 وقولو, ...(ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُين   ِرْزُقُين   َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَمى)... تعالى اهلل قال حيث النبوية
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 في اما, ...(الم و َآَتاهُ  ِمم ا َفْمُيْنِفقْ  ِرْزُقوُ  َعَمْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتوِ  ِمنْ  َسَعة   ُذو لُيْنِفقْ ) تعالى
 والو عميو اهلل صل) محمد النبي عن اهلل عبد بن جابر عن نقل ما فيو النبوية السنة
, اهلل بأمان اخذتموىن فأنكم النساء في اهلل فاتقوا)... الوداع خطبة عند قال( وسمم

 بذلك فثبت, ...(بالمعروف وكسوتين رزقين عميكم ولين, اهلل بكممة فروجين واستحممتم
 وحال حال بين االسالمية الشريعة تفرق ولم ، مطمقا لزوجتو الزوج عمى النفقة وجوب
 محكوم ألنيا, امره يتبين حتى مالو من زوجتو عمى بالنفقة مطالب فانو الزوج فقد وان
 او وفاتو عمى البينة قامت ما فاذا, حياتو عممت لو كما, النفقة ليا فتجب بالزوجية ليا

 ينفقو ما كل بالنفقة ويقصد ,منو بينونتيا او موتو حين الى النفقة فميا ليا طالقو عمى
 بحسب الزوجة يمزم ما وكل وأثاث وخدمة وسكن وكسوة طعام من زوجتو عمى الزوج
 خالل المعيشة وتكاليف المالية الزوجين حالة ضوء عمى لمزوجة النفقة وتقدر .العرف
 الذي المعدل الشخصية االحوال قانون من( 77) المادة نص حسب استحقاقيا فترة

 مع(, وعسراً  يسراً  حالتييما بحسب زوجيا عمى لمزوجة النفقة تقدر) انو عمى نصت
 حسب البمد واسعار, لمزوجين المالية الحالة في الحاصمة التغييرات االعتبار بنظر االخذ
 نصت الذي المعدل الشخصية االحوال قانون من( 78) المادة نص من االولى الفقرة
 وتحدد ،(البمد وأسعار المالية الزوجين حالة بتبدل ونقصيا النفقة زيادة تجوز)  انو عمى
, الدعوى إقامة قبل  واحدة سنة  عمى تزيد ال بمدة الماضية بالنفقة المطالبة مدة

 لسنة 99 رقم بالقانون الشخصية االحوال لقانون عشر الخامس التعديل بمقتضى
9999. 

 ثانيًا _ اىمية الموضوع واسباب اختياره: 

 التي الدراسات اغمب ان حيثيعالج البحث االحكام الخاصة بنفقة زوجة المفقود    
, والعممية العممية أىميتو مع وينسجم ودقيق تفصيمي بشكل الموضوع تتناول لم وجدناىا
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 كما, العراقي الشخصية األحوال قانون شاب الذي التشريعي النقص بمعالجة تتمثل التي
 الحروب فيو كثرت قد العراق ان وخصوصا الواقع مع تماسا اكثر بحثنا موضوع يعد

, لذا يكثر التساؤل عن كيفية استحصال زوجة المفقود لنفقتيا مما الفقدان وحاالت
 يتطمب منا البحث ووضع الحمول المناسبة ليذا التساؤل.

 ثالثًا _ مشكمة البحث: 

تكمن مشكمة بحثنا الحالي في النقص التشريعي الذي يشوب قانون االحوال الشخصية 
( الجية 03العراقي المعدل فيما يخص نفقة زوجة المفقود اذا لم يبين النص المادة )

دولة مصطمح عام وحيث ال يمكن لقاضي اذ ان مصطمح ال باألنفاقالمختصة 
 الموضوع ان يجتيد في مورد النص.

 رابعًا _ منيجية البحث : 

 الفقو في اتجاه كل أدلة تحميل خالل من, مقارناً  تحميمياً  أسموب البحث ىذا في اعتمدنا 
 والحنابمة والشافعية والحنفية األمامية بفقياء يتمثل والذي ادلتو ومناقشة اإلسالمي
, قانونية مقارنة االسالمي الفقو مذاىب عن فضالً  بالمقارنة اعتمدنا وكذلك, والمالكية

 وقانون, العراقي القاصرين رعاية وقانون العراقي الشخصية األحوال قانون بين اي
  .المصري االموال وقانون المصري الشخصية األحوال

 خطة البحث : خامسًا:

لذلك ارتئينا تقسيمو  نفقة زوجة المفقود ألحكاميتطمب البحث الحالي دراسة مفصمة    
الى مطمبين نخصص المطمب االول ألثر فقدان الزوج عمى نفقة الزوجة في الفقو 

 .االسالمي فيما نفرد المطمب الثاني ألثر فقدان الزوج عمى نفقة الزوجة في القانون
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 االول المطمب
 االسالمي الفقو في الزوجة نفقة عمى الزوج فقدان اثر

 االسالمي الفقو اتفاق موضع كانت وان زوجتو عمى الزوج انفاق وجوب مسألة ان   
  االسالمية المذاىب فقياء بين وجدل نقاش اثارت انيا اال, الشخصية االحوال وقوانين

 العقد تاريخ من النفقة تستحق ىل لمنفقة الزوجة استحقاق تاريخ منيا, نقاط عدة في
, عدمو من الماضية بالنفقة المطالبة الزوجة تستطيع وىل اخر؟ تاريخ من ام الصحيح
 ىو وما الوفاة او بالطالق تسقط كانت اذا وفيما النفقة دين قوة مدى بيان الى باإلضافة

 منا يتطمب طرحت التي االسئمة عن ولإلجابة, الزوجة نفقة عمى الزوج فقدان اثر
 :منيم كل موقف وبيان االسالمية المذاىب فقياء بأقوال الغوص

 :  االمامية فقياء -اوال  

 ال النفقة فيو تجب الذي والسبب النفقة وجوب وقت ان الى االمامية فقياء ذىب   
 او, صغيرة والزوجة كبير الزوج او, كبيرين الزوجين يكون ان اما احوال اربعة من يخمو
 .صغيرين يكونا ان او, صغير وىو كبيرة ىي

 مقابل في تجب النفقة فان, لالستمتاع يصمح منيما واحد كل كبيرين كانا فان   
 التمكين وجد ولو, نفقة فال التمكين دون العقد وجد لو ألنو, االستمتاع من التمكين
 بالعقد المستحق التمكين ىو النفقة يوجب الذي والتمكين, سقطت نشزت وان وجدت
 الزوجة تستحق ال فاسد عقد من او عقد غير من التمكين وجد لو انو اي, اليو المستند
 من االطالق عمى نفسيا من تمكنو ان وىو, التامة التخمية ىو التمكين وذلك, النفقة
 مدة ومضت يدفعيا لم فان النفقة استحقت والتمكين العقد وجد فاذا, عميو اعتراض غير
 يفرضيا لم ما الوقت بمضي تسقط بعضيم وقال, بذمتو النفقة استقرت الزمن من
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 الزوجة و كبير الزوج كان اذا اما كبيرين كانا ان ىذا, استقرت فرضت فمتى الحاكم
 عند اصح واالول النفقة ليا اخرون وقال ليا نفقة فال لصغرىا مثميا يجامع ال صغيرة
 .(9)االمامية فقياء

 وقال النفقة ليا قوم قال كبيرة والزوجة صغيراً  الزوج كان ان وىو الثالث القسم اما   
 عند ليا نفقة فال صغيرين كانا ان واما, عندنا اصح واالول ليا نفقة ال اخرون
 مكنتو فاذا التمكين من البد بل النفقة يوجب ال العقد مجرد ان القول وصفوة, (7)فقيائنا

 .النفقة تمزمو لم تمكنو لم وان, نفقتيا لزمتو اليو وسممتو نفسيا من

 الزوجة من التمكين حصل ان بعد غيبتو كانت فان زوجتو عن الزوج غاب فان   
 اال ليا نفقة فال التمكين قبل غيبتو كانت وان, غيبتو مدة واستمرت النفقة عميو وجبت

 النفقة وجبت الييا وصل فان, لزوجيا والطاعة التسميم وتبذل الحاكم عند تحضر ان
 في النفقة الحاكم فرض, عادة الييا الوصول يمكنو زمان ومضى يفعل لم وان, حينئذ
 .  (0)منو االمتناع الن مالو

ذا    جاز يدىا في مال لو كان فان خبره، فييا تعرف لم غيبة زوجتو عن الزوج غاب وا 
 مال لو يكن لم اذا اما, طالق او موتاً  لو تعرف ان الى نفسيا عمى منو تنفق ان ليا

ن, عمييا باإلنفاق كمف ولي لو كان ان فينظر  ينفق ولي وال منو تنفق مال لو يكن لم وا 
 في خبره عن ليبحث الحاكم إلى أمرىا رفعت ذلك، في الحكم واختارت عمييا،

 السمطان ألزمو حياة من خبرا لو عرفت فإن سنين، أربع بالتربص ويأمرىا األمصار،
, المال بيت من عمييا االنفاق الحاكم تولى خبره تعرف لم وان, (4)الفراق أو عمييا النفقة

 اذا اما, حضوره بعد الزوج عمي الرجوع ثم واالنفاق االستدانة في ليا يأذن ان ولمحاكم
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 عمى او عمييا رجوع فال االنفاق عمى موتو تقدم تبين ثم الحاكم او الولي عمييا انفق
 .(5)الظاىر عمى مبني والحكم ظاىراً  زوجتو كانت وقد, ألجمو محبوسو ألنيا المنفق

 :الحنفية فقياء -ثانياً 

 لمنفعة محبوس وكل, االحتباس جزاء ىي الزوجة نفقة ان عمى الحنفية فقياء اتفق   
 لصالح انفسيما حبسا النيما, الصدقات عمى والعامل كالقاضي, نفقتو يمزمو غيره

 كبيرة كافرة او مسممة كانت سواء زوجيا عمى الزوجة ونفقة, كفايتيما فتجب المسممين
 مسكيا ان واالستئناس لمخدمة تصمح صغيرة كانت لو وكذا, الوطء تطيق صغيرة او
 .(6)قرناء او رتقاء كانت لو كما ليا نفقة فال قبميا من المانع كان اذا اما, بيتو في

 او القاضي بقضاء ديناً  تصبح لمزوجة الماضية النفقة فان النفقة دين عن واما   
 قضاء قبل او تراضييما قبل واما, باالتفاق شير لكل معموم شيء عمى بتراضييما
, وجو من وصمة وجو من عوض الحنفية فقياء عند النفقة الن ديناً  تصبح ال القاضي

 حيث ومن, االقارب كنفقة رضا او قضاء غير من دين تصبح ال صمة انيا حيث فمن
 من النفقة ان وحيث, (7) التراضي او القضاء وجد اذا دين تصبح ألنيا عوض انيا

 وجبت اذا اال يصح ال النفقة عن االبراء وان المدة بمضي تسقط ال التي الديون
 النفقة القاضي يفرض لم اذا اما, االبراء يصح فحينئذ مدة ومضت الرضا او بالقضاء
 .(8)باطل فاإلبراء

 يكون ان اال ليا شيء فال بذلك وطالبتو الزمن من فترة عمييا الزوج ينفق لم اذا وحيث 
, مضى ما نفقة ليا فيقضى مقدارىا عمى الزوج صالحت او, نفقة ليا فرض القاضي

 كان اذا اما, النفقة سقطت شيور ومضى بالنفقة عميو قضي بعدما الزوج مات وان
, لمغائب المال بان يعترف اي بو يعترف رجل يد في مال لو كان فاذا غائب الزوج
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 ذلك من الزوجة نفقة القاضي فرض, الغائب زوجة المرأة ان يعترف اي وبالزوجية
 سفيان ابي امرأة ىند لحديث رضاه بغير زوجيا مال من تأخذ ان لمزوجة الن, المال

 من المال ذلك كان اذا ىذا, (9)(بالمعروف وولدك يكفيك ما زوجك مال من خذي)
 ألنو كفيالً  منيا ويأخذ, , كسوة او طعاما او دنانير او دراىم يكون كأن النفقة جنس
 ال جنسو خالف من كان اذا اما, عدتيا انقضت و الزوج طمقيا او النفقة استوفت ربما

 فقياء عند باالتفاق يباع ال الغائب مال و البيع الى يحتاج ألنو فيو النفقة تفرض
 .(93)الحنفية

 بينتيا  يسمع ان القاضي من وطمبت, ليا يقر من يجد لم او, مال لو يكن لم اذا اما  
 ويأمرىا الغائب عمى نفقتيا القاضي ليفرض ماالً  ليا يترك لم الزوج وان الزوجية عمى

 يجوز ال وذلك الغائب عمى قضاء ذلك في الن, بذلك القاضي يقضي ال باالستدانة
 يوسف ابي قول وىو, المسألة ىذه في قوالن لو ألنو, حنيفة البي الثاني القول وىذا

 لم وان, بالنفقة ليا يقضي زفر قول وىو االول حنيفة ابي قول اما, اهلل رحميم ومحمد
 حضر لو فانو الغائب عمى ذلك في ضرر وال, باالستدانة يأمرىا مال لمزوج يكن

 صدقت فقد اليمين عن نكل فان يحمف ذلك الزوج انكر وان, حقيا اخذت وصدقيا
 .(99)الزوجة او الكفيل يضمن عجزت وان, حقيا ثبت فقد البينة اقامت وان, الزوجة

 : الحنابمة فقياء -ثالثاً 

, باالستمتاع الزوج تمكين حين من النفقة تستحق الزوجة ان الى الحنابمة فقياء ذىب
 الزوج صغر مع ولو تاماً  تسميم لمزوج نفسيا وتسميم النكاح بعقد المستحق التمكين اي
 يجب وال مثميا يوطأ التي الصغيرة زوجتو عمى الزوج ينفق حيث, عنتو او مرضو او

 .(97)مثميا يوطأ ال التي نفقة عميو
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 زمن في تجب بل, عنو تسقط لم عميو نفقتيا ووجوب تمكينيا بعد الزوج غاب وان  
 التمكين قبل غاب وان, يسقطيا ما منيا يوجد ولم بالتمكين النفقة استحقت ألنيا غيبتو
 تستحق لم غائب وىو التسميم بذلت فان, ليا الموجب يوجد لم ألنو عميو ليا نفقة فال

 فبذلت الحاكم الى مضت ان لكن, فيو التسميم يمكن ال حال في بذلتو ألنيا النفقة
 ويعممو ليستدعيو الزوج فيو الذي البمد حاكم الى الحاكم كتب, خبره يعمم وكان التسميم
 النفقة وجبت نائبو او ىو فتسمميا فوصل اليو يسمميا من وكل او الييا سار فان, ذلك

 الييا الوصول يمكن كان الذي الوقت من نفقتيا عميو الحاكم فرض يفعل لم وان, حينئذ
 . (90)فيو وتسمميا

 غائباً  لغيره او لعذر الزمن من مدة زوجتو عمى الزوج ينفق لم اذا انو القول وصفوة   
 عمر الن, الحاكم يفرضيا لم ولو تسقط ولم الزوج بذمة دين تبقى فأنيا حاضراً  او كان
 فان, يطمقوا او ينفقوا ان يأمرىم نسائيم عن غابوا رجال في االجناد امراء الى كتب
 بمضي يسقط فمم واالعسار اليسار مع يجب حق وألنو, مضى ما بنفقة بعثوا طمقوا
, لو تجب من واعسار المنفق يسار فييا يعتبر صمة فأنيا االقارب نفقة بخالف, الزمان
 ان فتبين الغائب زوجيا مال من الزوجة انفقت وان, لغيره او لعذر االنفاق ترك وسواء
 بنفسيا انفقت سواء, زوجيا من ميراثيا من موتو بعد انفقتو ما عمييا حسب ميتاً  الزوج

 .(94)بموتو عميو النفقة وجوب النقطاع الحاكم بأمر او

 امرىا ورفعت منفق يوجد وال نفقة بال زوجتو وترك خبره يعرف ولم الزوج غاب اذا اما  
 المفقود زوجة عمى واالنفاق العقار بيع فممحاكم عقار او مال لو كان فان, الحاكم الى
 نفقة من اكثر ليا يعجل ان يجوز وال, الغائب عمى واجب ىو كما بيوم يوم ثمنو من
 الغائب بان اذا اما, ذلك قبل منو تبين او يقدم وقد, تبرع ألنو شير او كأسبوع, بيوم يوم
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 انفقتو ما زوجيا من ميراثيا من عمييا حسب اثنائو او عمييا الحاكم انفاق قبل ميتاً 
 .(95)لمنفقة استحقاقيا عدم لتبين الحاكم بأمر او بنفسيا

, عميو باالستدانة ليا يأذن ان لمحاكم جاز منو االنفاق تستطيع مال لو يكن لم اذا اما  
 فاذا عميو وواجب حق النفقة ان, مال لو يكن لم اذا الزوج عمى االستدانة جواز وجو و
 وليا اذنو بال مالو من كاألخذ, ذلك جاز عميو باالستدانة اال الحق ىذا قضاء يكن لم

 .(96)استدانتو بما عميو الرجوع

 :  الشافعية فقياء - رابعاً 

 الزوج تمكين تاريخ من النفقة تستحق الزوجة ان في الحنابمة فقياء مع الشافعية اتفق  
 من يقابميا ما فتستحق عمييا ممك ما سممت ألنيا التام بالتمكين اي االستمتاع من

 تجب لم زمان ذلك عمى مضى حتى عميو تعرض ولم نفسيا تسمم لم وان, ليا االجرة
 عمييا ودخل عائشة تزوج انو( ص) محمد النبي عن روي ما بذلك واستدلوا, النفقة ليا
 عرضت وان, مضى لما نفقتيا يمزم ولم عميو دخمت حين من اال ينفق ولم, سنتين بعد

 او وكيمو او ىو يقدم حتى النفقة ليا تجب لم, غائب وىو زوجيا عمى نفسيا الزوجة
 اال التام التمكين يوجد ال ألنو اخذىا عمى يقدر لكان المسير اراد لو زمان يمضي
 .(97)بذلك

 اذا الزوج بذمة دين تبقى بل تسقط فال الزوجة نفقة اال, الزمان بمضي النفقة وتسقط  
 قضى وسواء, لعجزه او متعدياً  االنفاق ترك سواء, زوجيا طاعة عمى مقيمة كانت

 في معاوضة الييا بالنسبة وىي, غيرىا من اقوى ألنيا يقض لم ام بنفقتيا القاضي
 حديث في الحنابمة فقياء عميو استدلوا بما ذلك عمى واستدلوا لالستمتاع التمكين مقابمة
 .(98)نسائيم عن غابوا الذين الرجال في الخطاب بن عمر
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 تختار او لمحاكم امرىا ترفع اما الزوجة فان, خبر لو يعرف وال الزوج فقد اذا اما   
 وجبت اذا النفقة الن, ابداً  ليا فالنفقة امره يتبين حتى الصبر اختارت فان, عميو الصبر
, منيما واحد يوجد ولم نشوز او بينونة اما, االمرين بأحد اال تسقط لم الزوج الى بالتسميم

 مال لو كان فان, (99)التربص مدة النفقة وليا المدة ليا فيضرب لمحاكم امرىا رفعت وان
 اذن كعقار يتيسر لم وان, فذاك الحاجة قدر فشيئاً  شيء بيعو او مالو ايجار وتيسر
 بدين يفي ما فيبيع العقار بيع يسيل ما يجتمع ان الى العقار عمى باالستدانة ليا الحاكم
 يباع انو اطمق من كالم يحمل ىذا وعمى, مشقة من فشيء شيء بيعو في لما النفقة
 مال لو يكن لم اذا اما, جميعاً  بيع, يؤجر لم او بعضو يباع لم فان,  االستدانة بعد

 .(73)المال بيت عمى فنفقتيا

 : المالكية فقياء - خامساً 

 زوجيا وتمكن, لموطء مطيقو الزوجة تكون ان النفقة لوجوب المالكية فقياء اشترط    
 حتى لمزوجة نفقة فال, لمدخول ودعيت بيا مدخول غير كانت اذا فييا االستمتاع من

 وال, مثميا يجامع ال لصغيرة نفقة وال, مثميا يوطأ ممن وىي لمدخول تدعى او بيا يدخل
 اما, يبمغا حتى نفقة فال صغيرين الزوجان كان فان, الوطء يبمغ حتى صبي عمى

 الزوجة نفقة وان, لموطء مطيقو الزوجة تكن لم وان مطمقاً  النفقة ليا فتجب بيا المدخول
 الوالدين نفقة بخالف, يحكم لم ام حاكم بيا حكم الزمن بمضي الزوج عن تسقط ال

 .(79)حاكم بيا يحكم لم ان الزمن بمضي تسقط فأنيا والولد
 واظيرت اليو واشتكت, الحاكم الى امرىا رفعت فاذا النفقة المفقود زوجة وتستحق  

 فانو الضرر عنيا يدفع ان وسألتو زوجيا لغيبة ضرر من يمحقيا وما, والفاقة الحاجة
 الضرر دفع عميو وجب االمران عنده ثبت فاذا, فقدانو واثبات الزوجية بأثبات يكمفيا
 باسم يعرفيم, البمد تمك نواحي الى او, فيو انو يضن الذي البمد حاكم الى ويكتب, عنيا
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 ضرب, اثر لو يوجد وال, خبر لو يقع لم فان, بو يشتير وما وصنعتو ابيو واسم المفقود
 زوجيا عصمة في باقية ألنيا, المدة ىذه في النفقة وليا سنين اربعة لزوجتو اجالً 

, منيا الخروج وبين زوجيا عصمة في البقاء بين يخيرىا المدة تمك انقضت فاذا المفقود
 ان امرىا منيا الخروج اختارت وان, النفقة ليا بقيت العصمة عمى البقاء اختارت فان
 قبل مات انو تبين اذا اما, (77)المدة تمك في الغائب مال في ليا نفقة وال الوفاة عدة تعتد
 صارت قد ألنيا, وفاتو يوم من انفقتو ما غرمت ليا اجالً  الحاكم ضربيا التي المدة
 زوجيا مال من النفقة ليا وتفرض, (70)انفقتو ما ترد ان وعمييا ماليا من ونفقتيا وارثة
 الناس عمى لو دين او, الناس عند مودع مال او, غائباً  او حاضراً  المال كان سواء
 الدين اجل يحل ان الى, عنده من الحاكم عمييا انفق مؤجالً  الدين  كان اذا اما, حاالً 
 . (74)ليا دفعو ما فيأخذ

 بعد يبعو ان فممحاكم, وديعة وال دين وال غيره مال لو يكن ولم عقار لو كان ذا اما  
 من كفيل الحاكم يأخذ ال و, ممكو من يخرج لم العقار ان البينة وتشيد, لو ممكو ثبوت

 عمى باق وزوجيا, القرض سبيل عمى النفقة تأخذ ال ألنيا نفقة من تقبضو بما الزوجة
 لمزوج يكن لم اذا حين في, قبضتو فيما عمييا رجع لمنفقة مسقط واثبت قدم فان حجتو
 باالستدانة الحق فميا, نفسيا عمى االنفاق ليا واباح الحاكم الى امرىا ورفعت, مال

 .(75)زوجيا عمى بذلك والرجوع

 من النفقة تستحق ال الزوجة ان عمى اتفقوا واالمامية والشافعية الحنابمة ان يتضح   
 العقد الن بيا االستمتاع من وتمكينو زوجيا الى نفسيا تسميم تاريخ من بل, العقد تاريخ
 مجيولة النفقة والن مختمفين عوضين يوجب ال وىو, النفقة بو تجب وال المير يوجب
 عائشة تزوج(  ص) محمد النبي ان ذلك عمى واستدلوا, مجيوالً  ماالً  يوجب ال والعقد
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 قبل عمييا انفق انو ينقل ولم سنتين بعد بيا ودخل سنين ست بنت وىي عنيا اهلل رضى
 .(76)الدخول

 جزاء ألنيا الصحيح بالعقد النفقة تستحق الزوجة ان الى الحنفية ذىب حين في
 . العراقي المشرع بو اخذ ما وىذا, االحتباس

 الى امرىا رفعت اذا المفقود زوجة ان عمى متفقة الفقو كممة ان, سبق مما ويفيم    
 ليا يأذن ان الحاكم فعمى, منو االنفاق تستطيع ماالً  ليا يترك لم الزوج ان وثبت الحاكم

 الذي االشخاص يحددوا لم الفقياء ان اال, عودتو عند الزوج عمى والرجوع باالستدانة
 حدد حيث, الثاني المطمب في سنراه والذي العراقي لممشرع خالفاً , الزوجة منيم تستدين

 جميع ان نرى ذاتو السياق وفي, الزوجة منيم تستدان ان تستطيع الذي االشخاص
 وان, االستدانة عمييا تعذر ان المفقود زوجة عمى باإلنفاق ممزم الحاكم ان بينوا الفقياء
 مسؤولية مدى عمى تدل والتي, االسالمية الشريعة اقرتيا التي السامية المبادئ من ذلك

 .الرعية تجاه الحاكم

 الثاني المطمب

 القانون في الزوجة نفقة عمى الزوج فقدان أثر

 و, عميو المترتبة االثار من واثراً , الصحيح الزواج نتائج من نتيجة الزوجة نفقة تعد   
 سواء الزوج عمى الزوجة نفقة اوجبت حيث الشخصية االحوال قوانين الحق ىذا أقرت

 وىذا الزوج لمصمحة محبوسة انيا طالما, فقيرة او غنية كانت وسواء, غائباً  او حاضراً 
 .المعدل العراقي الشخصية االحوال قانون في العراقي المشرع اقره ما
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 قطع حيث, الحنفية فقياء برأي المعدل العراقي الشخصية االحوال قانون اخذ وقد  
 الزواج عقد انعقاد بمجرد اي, زوجيا عمى الزوجة نفقة وجوب وقت في الخالف دابر

 الشخصية االحوال قانون من( 70) المادة من االولى الفقرة نص حسب, الصحيح
 مقيمة كانت ولو الصحيح العقد حين من الزوج عمى لمزوجة النفقة تجب) بقوليا المعدل

 دل فقد(, حق بغير فامتنعت بيتو الى باالنتقال الزوج طالبيا اذا اال اىميا بيت في
 ودل, الصحيح العقد تمام ابتدائيا ووقت النفقة وجوب سبب ان عمى بعبارتو النص
 الى لالنتقال الزم امر التمكين الن, النفقة وجوب في معتبر التمكين ان عمى بإشارتو

, التسميم عن امتناع عنو واالمتناع, بالتسميم قبول باالنتقال فالقبول, الزوجية بيت
 مدخول غير الزوجة كانت لو فيما الصحيح العقد بعد لمزوجة النفقة القانون وايجاب

 ىذه في التمكين حصول عدم الن, ذكرناه ما مع يتعارض ال ابييا بيت في باقية, بيا
 .(77)االنتقال منيا يطمب لم الزوج الن بل, الزوجة امتناع بسبب ليس الحالة

, الحياة مقتضيات في الستيالكيا الزوجة اليو تحتاج ما كل الزوجية النفقة وتشمل   
 حيث, (78)الناس بين عميو المتعارف بحسب وخدمة ودواء ومسكن وكسوة طعام من

 تشمل)  المعدل الشخصية االحوال قانون من( 74) المادة من الثانية الفقرة نصت
 الزوجة وخدمة المعروف بالقدر التطبيب واجرة ولوازميا والسكن والكسوة الطعام النفقة
 عميو المنفق وحال المنفق سعة النفقة تقدير في يراعى حيث(, معين ألمثاليا يكون التي

 تمييز محكمة ذلك الى وأشارت, االعتيادية غير النفقات تشمل وال, االقتصادي والوضع
 شرعاً  لو ممزم غير لزوجتو التدخين نفقات بدفع الزوج تعيد)  قائمة قراراتيا بأحد العراق
 يكون التي الزوجة وخدمة والتطبيب والكساء الطعام تشمل الزوجية النفقة الن وقانوناً 
 .(79)(معين ألمثاليا
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 دين يخص فيما الفقياء جميور برأي اخذ العراقي المشرع ان الى االشارة تفوتنا وال    
 المعدل الشخصية االحوال قانون من( 74) المادة من االولى الفقرة نصت حيث النفقة
 عمى تزيد ال مدة عن زوجيا ذمة في ديناَ  الناشز غير الزوجة نفقة تعتبر)  ان عمى
, ديناً  النفقة اصبحت اذا انو وحيث(,  عمييا االنفاق عن امتناعو وقت من واحدة سنة

 لو كان فان, الجبري التنفيذ طريق عن ذلك عمى اجبر لزوجتو دفعيا عن الزوج وامتنع
, ظاىر مال لو يكن لم اذ حبسو تطمب ان ليا ويجوز, نفقتيا لمزوجة واعطي بيع مال
 ان لمزوجة يجوز كما, الييا يمجأ وسيمة ىو بل الدين يسقط ال الحبس ىذا ان غير

 من المتراكم المقدر يسقط ال الطالق او الوفاة الن, (03)المتجمدة بالنفقة كفيل تطمب
 المقدار يسقط ال)  نصت حيث القانون ذات من( 07) المادة نص حسب, النفقة

 ان لمزوجة يجوز ال انو وحيث(, الزوجين احد بوفاة او بالطالق النفقة من المتراكم
 االحوال لقانون عشر الخامس التعديل حسب السنة عن تزيد ماضية بنفقة تطالب

 .(09)9999 لسنة 99 رقم بالقانون الشخصية

 تالحقو ان البد كان, غائباً  او حاضراً  كان سواء الزوج عمى واجبة النفقة كانت ولما   
 استمرارية عمى يؤثر ال فقده او اختفاؤه او غيبتو كون, فقد او اختفى او غاب وان

 لمزوجة ذلك عمى وبناء, االحتباس جزاء كونيا, منيا التخمص الزوج يستطيع وال, النفقة
 عمية نصت ما وىذا, (07)المفقود زوجيا عمى ليا نفقة فرض القاضي من تطمب ان

 بال زوجتو الزوج ترك اذا)  انو عمى المعدل الشخصية االحوال قانون من( 79) المادة
 بعد الدعوى اقامة تاريخ من بالنفقة ليا القاضي حكم, فقد او تغيب او واختفى نفقة
 ناشزاً  ليست وانيا نفقة ليا يترك لم الزوج بان الزوجة وتحميف الزوجية عمى البينة اقامة
 (.الحاجة لدى الزوج باسم باالستدانة القاضي ليا ويأذن, عدتيا انقضت مطمقة وال
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 عقد مستند بتقديم الزوجية العالقة تثبت ان الزوجة عمى ان اعاله النص من يتضح    
, الزوجة القاضي يحمف ان بعد تأتي االستدانة حكم ان وحيث,  شخصية بينة او الزواج
 الزوج ترك اذا اما, اجنبي يد في او يدىا متناول في سواء, ماالَ  ليا يترك لم الزوج بان
 فرض,  الزوجة يد متناول في وكان والطعام كالنقود, النفقة جنس من ظاىراً  ماالً 

 تستطيع انيا بل, زوجيا مال من المفروض المقدار بأخذ ليا واذن النفقة ليا القاضي
 بل الزوجة يد متناول في يكن لم اذا اما, القضاء الى الرجوع دون زوجيا مال من االخذ
 او المودع وامر النفقة ليا القاضي فرض اخر شخص ذمة في دين او وديعة كان

 . (00)عنده الذي الزوج مال من ليا المفروض المقدار الزوجة يسمم ان المدين

 او عقارات تكون كان, النفقة جنس من ليس ولكن اموال لمزوج كان اذا حين في  
 من النفقة باستيفاء ليا ويأذن النفقة ليا القاضي يفرض الحالة ىذه ففي زراعية اراضي
 .(04)النفقة استيفاء اجل من يبيعيا ان لو ليس ولكن ريعيا او ايجارىا

 الزوجة كانت فاذا, منو تنفق ان لمزوجة يمكن مال لو ليس الزوج ان تبين اذا اما  
 ذمة في دين اموال من نفسيا عمى تنفقو ما ويكون, امواليا من نفسيا عمى فتنفق موسرة
 ليا فيأذن معسرة الزوجة كانت اذا اما, رجع ما اذا بو الزوج تطالب ان حقيا ومن الزوج

 من( 03) المادة أقرتو ما وىذا, (05)بالنفقة ليا الحكم عند الزوج باسم باالستدانة القاضي
 الزوجة كانت اذا)  انو عمى نصت التي المعدل العراقي الشخصية االحوال قانون
 كانت لو) نفقتيا تمزمو من وجد فأن السابقة المادة حسب باالستدانة ومأذونة معسرة
, فقط الزوج عمى الرجوع حق ولو والمقدرة الطمب عند بإقراضيا فيمزم( زوج بذات ليست
 من يوجد لم وان الزوج او الزوجة مطالبة في بالخيار فالدائن اجنبي من استدانت فاذا

 (. عمييا باإلنفاق الدولة التزمت عمل عمى قادرة غير وكانت يقرضيا
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 منيم تستدين ان الزوجة تستطيع التي االشخاص رتبت انيا السابقة المادة من يتبين  
 كاألب – زوج ذات تكن لم لو - نفقتيا تمزميم الذي اقربائيا وىم مال ذات تكن لم اذ

 الرجوع ولو, مقدرة ذات كان ان المفروضة النفقة مقدار اقراضيا وعميو, واالخ والجد
 القدرة لو وليس معسر ولكنو وجد او قريب ليا يكن لم اذا اما, انفق بما فقط الزوج عمى
 ويطالبو الزوج عمى يرجع ان ولألخير, اجنبي من االستدانة حق فميا, اقراضيا عمى

 عمى يرجع ان االجنبي حق فمن الزوج يعد لم اذا اما زوجتو الى اقرضو الذي بالمبمغ
 من ال يقرضيا من الزوجة تجد لم فاذا, اياىا اقرضو الذي بالمبمغ ليطالبيا الزوجة
 قادرة تكن لم اذا اما, تعمل ان فعمييا العمل عمى قادرة كانت فاذا, اجنبي من وال قريب
 .(06)عمييا باإلنفاق الدولة تمتزم نفسيا عمى تنفق لكي العمل عمى

 التزام بشأن المعدل الشخصية االحوال قانون من( 03) المادة بو جاءت ما وان  
 ىو العمل عمى قادرة غير وكانت, يقرضيا من تجد لم اذا الزوجة عمى باإلنفاق الدولة
 لو يكن ولم مات اذا الشخص ان وحيث(, بالغنم الغرم) الشرعية الفقيية لمقاعدة تطبيقاً 
, عمييا ينفق من تجد لم ان نفقتيا الدولة عمى وبالتالي, لمدولة تؤول تركتو فان وارث
 رأفة من فييا لما, االسالمية الشريعة بو انفردت مميز حكماً  قررت المادة ىذه وان

 البالد قوانين اغمب اغفمتو ما وىذا, مواطنييا تجاه الدولة بمسؤولية وشعور, ورحمة
 .(07)المصري الشخصية االحوال قانون ضمنيا ومن العربية

, اغفالو يجوز ال ما اغفل انو, النقد مطرقة تحت العراقي المشرع جعل ما ان اال    
 الدولة مصطمح ان حيث, المفقود زوجة عمى باألنفاق تمتزم التي الجية تحديد عدم ىو

 ىذا تطبيق تعذر الى ادى باإلنفاق المختصة الدائرة تحديد عدم وان, واسع مصطمح
,  الحكم ىذا تطبيق تضمن قرار اي البحث عند اجد لم حيث, الواقع مستوى عمى الحكم
 عند القاضي يستطيع ال(, النص مورد في اجتياد ال) لقاعدة تطبيقاً  اخرى جية ومن
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 حال في, المفقود زوجة عمى باإلنفاق معينة جية يمزم ان دعوى ىكذا مثل في النظر
 يمزم وصريح واضح نص وجود لعدم,  يقرضيا من وجود وعدم العمل عمى قدرتيا عدم
 عمى االنفاق عاتقيا عمى يقع التي الجية وبيان النص تعديل من فالبد, معينة جية
 وعدم لقصوره اليو الركون يمكن وال تطبيق بدون الحكم ىذا بقي واال المفقود زوجة

 . شموليتو

 لمنفقة الزوجة استحقاق جعل حيث, نفسو االتجاه في سار المصري المشرع كذلك    
 احكام كافة المصري المشرع بين كما, اليو نفسيا سممت اذا الصحيح العقد تاريخ من

 المعدل الشخصية االحوال قانون من االولى المادة نص وىو, واحد نص في النفقة
 اذا الصحيح العقد تاريخ من زوجيا عمى لمزوجة النفقة تجب)  انو عمى نصت حيث
 يمنع وال الدين في معو مختمفة او موسرة كانت لو حتى حكماً  ولو اليو نفسيا سممت
 ومصاريف والمسكن والكسوة الغذاء النفقة وتشمل, لمنفقة استحقاقيا من الزوجة مرض
 امتنعت او, ارتدت إذا لمزوجة النفقة يجب وال, الشرع بو يقضى مما ذلك وغير العالج
 او, الزوج قبل من ليس بسبب ذلك الى اضطرت او حق دون نفسيا تسميم من مختارة
 مسكن من خروجيا الزوجة نفقة لسقوط سببا يعتبر وال, زوجيا اذن دون خرجت
 نص فيو ورد مما الشرع بحكم ذلك فييا يباح التي األحوال في زوجيا إذن دون الزوجية

 بإساءة مشوب المشروط لمعمل خروجيا وال, ضرورة بو قضت او عرف بو جرى او
 نفقة وتعتبر, عنو االمتناع الزوج منيا وطمب األسرة لمصمحة مناف او, الحق استعمال
 باإلدالء إال تسقط وال, وجوبو مع اإلنفاق عن امتناعو تاريخ من الزوج عمى ديناً  الزوجة

 رفع تاريخ نيايتيا سنة من ألكثر ماضية مدة عن النفقة دعوى تسمع وال, اإلبراء او
 اال عمييا لو دين وبين الزوجة نفقة بين بالمقاصة التمسك الزوج من يقبل وال, الدعوى
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 أموال جميع عمى امتياز الزوجة نفقة لدين ويكون, الضرورية بحاجتيا يفي ما عمى يزيد
 (.األخرى النفقة ديون عمى مرتبتو في ويتقدم, الزوج

 البد بل, العقد ثبوت بمجرد النفقة يوجب ال المصري المشرع ان تقدم مما لنا يتبين    
 بثمرات االنتفاع من يتمكن بحيث, زوجيا عمى نفسيا وقصر الزوجة احتباس من

 يكون الحكمي والتسميم, طاعتو في بدخوليا حكماً  او حقيقة نفسيا تسمم بان الزواج
 المصرية النقض محكمة ذلك اكدت وقد, (08)طمبو عند طاعتو في لمدخول باستعدادىا

 الزوجية قيام ىو الزوجة النفقة وجوب مناط ان المحكمة ىذه قضاء في المقرر) بقوليا
 ولم, طاعتو في مادامت عميو المعقود الستيفاء, اياىا الزوج واحتباس, صحيح بعقد
 الزواج من القصد فوات عميو يترتب لدييا مانع وجود عمى الدليل يقم ولم نشوزىا يثبت

 في النص ان)  انو عمى المصرية النقض لمحكمة اخر قرار في وجاء, (09)( ودواعيو
 9985 لسنة 933 رقم بالقانون المعدل 9973 لسنة 75 رقم القانون من االولى المادة
 نفسيا سممت اذا الصحيح العقد تاريخ من زوجيا عمى لمزوجة النفقة تجب)  انو عمى
 عمى شرعاً  واجبة الزوجة نفقة ان عمى يدل(, موسرة كانت ولو حتى حكماً  ولو اليو

 اليو نفسيا سممت دامت ما, غنية او كانت فقيرة, احتباسيا جزاء العقد بمجرد زوجيا
 نقميا يطمب لم طالما الزوج الى تنتقل ولم ولييا لدى باقية ضمت ولو, حكماً  او حقيقة
 ىو الزوج عمى لمزوجة النفقة وجوب فمناط, يدخل لم ام بيا دخل سواء, فامتنعت اليو
 في دامت ما عميو المعقود الستيفاء اياىا الزوج واحتباس صحيح بعقد الزوجية قيام

 القصد فوات عميو يترتب لدييا مانع وجود عمى دليل يقم ولم, نشوزىا يثبت ولم طاعتو
 .(43)(ودواعيو الزواج من

 عمى يتوقف وال, االبراء او باألداء اال يسقط فال صحيحاً  ديناً  النفقة دين ان وحيث   
 الشخصية االحوال قانون من االولى المادة عميو نصت ما وىذا, قضاء او تراض
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 امتناعو تاريخ من الزوج عمى ديناً  الزوجة نفقة وتعتبر)...  انو عمى المعدل المصري
 مدة عن النفقة دعوى تسمع وال,  االبراء او باألداء اال تسقط وال, وجوبو مع االنفاق عن

 ان المذكور النص عمى يترتب...(,الدعوى رفع تاريخ نيايتيا سنة من ألكثر ماضية
 ديناً  تعتبر بل, الرضا او القضاء الزوج ذمة في ديناً  اعتبارىا في يشترط ال الزوجة نفقة
 عمى سابقة سنة تتجاوز ال ان عمى, وجوبو مع االنفاق عن الزوج امتناع تاريخ من

 وال الزوجين احد بموت يسقط ال الزوجة نفقة دين ان وعميو, الدعوى رفع تاريخ
 واذا, تركتو من نفقتيا متجمد عمى الحصول لمزوجة كان الزوج مات فاذا, بالطالق
 ليا تجمد فيما الحق لممطمقة ان كما, تورث عنيا تركة نفقتيا متجمد كان الزوجة ماتت
 ان وحيث, المتجمد ىذا عمى الزوج خالعت قد تكن مالم الزوجية قيام حال النفقة من

 ما وىذا,(49)ناشزة الزوجة دامت ما وجوبيا من يمنع وانما النفقة متجمد يسقط ال النشوز
 .  المعدل الشخصية االحوال قانون من( 07) المادة في العرقي المشرع سمكو

 النفقة في لممطالبة المدة تحديد في المصري المشرع ذىب االتجاه نفس والى  
 قانون لتعديل 9985 لسنة 933 رقم لقانون االيضاحية المذكرة في جاء حيث, الماضية

 اال عمى فنص القضاء تخصيص جواز بقاعدة المشروع اخذ)  9973 لسنة 75 رقم
 الن ذلك, الدعوى رفع تاريخ غايتيا سنة من ألكثر ماضية مدة عن النفقة دعوى تسمع
, الدعوى رفع تاريخ عمى سابقة ماضية مدة عن بالنفقة المطالبة اجازة اطالق في

 من( 99) المادة في مقررة كانت التي المدة ان كما, عديدة بسنين المطالبة احتمال
 سنوات ثالث وىي, الشرعية المحاكم بالئحة 9909 لسنة 78 رقم بقانون المرسوم
, واحدة بسنة االكتفاء المشروع ىذا معو رأى مما كثيرة غدت, الدعوى رفع تاريخ نيايتيا

 المبادرة يمكنو اذ, الحكم بيذا الحق صاحب يضار وال, الدعوى سماع منع طريق عن
 .(47)(فاكثر سنة عميو تمضي ال حتى حقو طمب الى
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 حيث المالكية فقياء برأي المصري المشرع اخذ المفقود زوجة نفقة يخص فيما اما  
 الزوج كان اذا)  انو عمى المعدل الشخصية االحوال قانون من الخامسة المادة نصت
 لو يكن لم وان, مالو في بالنفقة عمية الحكم نفذ مال لو كان فان,  قريبة غيبة غائب
 تنفق ما يرسل لم فان, اجالً  لو وضرب المعروفة بالطرق القاضي اليو اعذر ظاىر مال
 مضي بعد القاضي عميو طمق عمييا لألنفاق يحظر لم او, نفسيا عمى زوجتو منو

 كان او, المحل مجيول كان او اليو الوصول يسيل ال الغيبة بعيد كان فان. االجل
 ىذه احكام وتسري, القاضي عميو طمق الزوجة منو تنفق لو مال ال ان وثبت, مفقوداً 
 (.بالنفقة يعسر الذي المسجون عمى المادة

 بين ساوى المعدل المصري الشخصية االحوال قانون ان المادة ىذه من يتضح حيث   
 غياب يمنع فال, الزوجة بنفقة عميو القضاء وجوب في الغائب والزوج الحاضر الزوج
 مال لو كان وسواء, بعيدة او قريبة غيبة كانت سواء, عميو النفقة فرض من الزوج
 حكم عميو نفذ ظاىر مال لو كان فاذا, جنسيا غير او النفقة جنس من, ال ام ظاىر
 يمكن ما ىو الظاىر والمال, الزوجة عمية استدانت ظاىر مال لو يكن لم وان النفقة
 تنفيذ في اتباعيا الواجب االجراءات الئحة في الواردة وىي المعتادة بالطرق عميو التنفيذ
 الحاضر المال كان اذا اما, (40), والكسوة والطعام كالنقود وىي الشرعية المحاكم احكام
 ايجار من النفقة تأخذ ان فالزوجة الزراعية االراضي او كالعقارات النفقة جنس غير من
 ان حيث, (44)منيا شيء ببيع يحكم ان لمقاضي يكن لم مؤجرة تكن لم فان االعيان ىذه

 الزوج معاممة الغائب يعامل ان يتضمن ما الخامسة المادة في جاء المصري المشرع
 غائب كان اذا التفريق حال في اليو يعذر انو بيد, مالو في النفقة لتنفيذ بالنسبة الحاضر

 . (45)االقامة ومعروف قريبة غيبة
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 النفقة فرض تطمب ان زوجيا عنيا غاب ان لمزوجة المصري المشرع اجاز حيث  
 كان نفقتيا الزوجة استدانت اذا الحالة ىذه وفي, باالستدانة ليا االذن مع زوجيا عمى

 ولو ابتداءً  الزوج بذمة لدائنيا ثبت قد الدين كون مباشرةُ  الزوج عمى الرجوع لدائنيا
 االستدانة في القاضي ليا يأذن لم اذا اما, رضائو دون ولو لمزوجة اداه بما عميو الرجوع
 لم اذا اما, دفعتو بما زوجيا عمى ىي وترجع الزوج عمى ال عمييا الدائن رجوع فيكون
 امتنع فاذا, متزوجة تكن لم لو نفقتيا عميو تجب ممن استدانت, مداينتيا يقبل احد تجد
 .(46)بذلك القاضي الزمو

, المصري والمشرع, العرقي المشرع من كالً  موقف لبيان وسعنا في ما بذلنا ان بعد  
 العراقي المشرع من كالً  ان لنا يتبين, المفقود زوجة نفقة بخصوص بو يتعمق وما

 لمنفقة الزوجة استحقاق تاريخ يخص فيما, نفسو االتجاه في سارا المصري والمشرع
 لدين بالنسبة الحال ىو وكذا, الصحيح الزواج عقد تاريخ من جعمو منيما كالً  حيث
 بالنفقة المطالبة مدة تحديد عن فضالً , االبراء او باألداء اال يسقط ال انو حيث, النفقة

 اعطى منيما كالً  ان الى باإلضافة, الدعوى اقامة تاريخ نيايتيا واحدة بسنة الماضية
 االحكام ىذه وكل, منو االنفاق تستطيع مال لمزوج يكن لم اذا, االستدانة حق الزوجة
 كونيا, االسالمية الشريعة الى يرجع والمصري العرقي, المشرعين لدى تشابييا واسباب
 .نص وجود عدم حال في ومصر العراق من كل في االول المصدر

 زوجة عمى باإلنفاق الدولة الزام ىو, غيره عن العراقي المشرع بو انفرد ما ان اال  
 حيث, العمل عمى قدرتيا وعدم منو االستدانة تستطيع من وجود عدم حال في, المفقود
 اغفالو اليجوز ما اغفل انو اال, العراقي المشرع بيا انفرد المميزة االحكام ىذا يعتبر
 يترتب ومتنوعة كثيرة الدولة مفاصل ان وبما, باإلنفاق المختصة الجية يحدد لم حيث
 ان عميو يتعذر دعوى ىكذا نظر ما اذ القاضي ان حيث, النص ىذا تطبيق تعذر عميو
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 من( 03) المادة جعل مما, النص لقصور, المفقود زوجة عمى باإلنفاق معينة جية يمزم
 .ليا قضائي تطبيق اي يوجد وال معطمة المعدل العراقي الشخصية االحوال قانون

 عمى باإلنفاق المختصة الجية وبيان, النص تعديل الى العراقي المشرع ندعو لذا   
 منفق وال نفقة بال وبقين ازواجين فقدن الذين الزوجات بحال رأفة, المفقود زوجة
 .شرعي

 الخاتمة

توصمنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي وضعت الحمول لممشاكل التي   
 تعترض احكام نفقة زوجة المفقود, نسردىا عمى فقرتين وكما يمي : 

 اواًل _ النتائج: 

 يقع ما بينت و, وأحكاميا المفقود بزوجة خاصة عناية اإلسالمية الشريعة أولت .9
 وجاء, زوجيا فقدان عند حقوق من لمزوجة وما التزامات من زوجتو عمى

 مواد معظم فجاءت اإلسالمية الشريعة من ومبادئو أحكامو مستمداً  القانون
 .وأحكامو ومبادئو اإلسالمي التشريع لروح مالئمة القانون

 حقاً  يرتب الزوج بفقدان الحكم بعد الزوجية العالقة استمرار ان الى توصمنا .7
 موضع وىذا, عميو محبوسة كونيا النفقة في حقيا باستمرار يتمخص لمزوجة
 .الوضعي والقانون االسالمي الفقو اتفاق

 غنية كانت وسواء غائباً  او حاضراً  كان سواء زوجيا من النفقة الزوجةتستحق   .0
 مال لو كان فان, الزوج عقد يرتبيا التي الحقوق اىم من النفقة كون, فقيرة او
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 ليا اذن مال لو يكن لم وان, نفسيا عمى االنفاق لغرض منو تأخذ ان فميا
 .حضوره عند عميو والرجوع باالستدانة القاضي

 وفي, منيم االستدانة الزوجة تستطيع التي االشخاص العراقي المشرع رتب  .4
 باإلنفاق الدولة تمتزم العمل عمى قادرة تكن ولم يقرضيا من وجود عدم حال
 النص تطبيق يتعذر مما باإلنفاق لمختصة الجية تحديد يتم لم انو اال, عمييا

 .المفقود زوجة بنفقة الخاص

 التوصيات:  :ثانيًا 

 المعدل، الشخصية االحوال قانون في المفقود زوجة بحقوق خاص باب تشريع .9
 مسائل في االسالمي الفقو في الراجح لمرأي تقنيناً  الباب ىذا مواد وتكون
 المفقود الى اشارت الذي النصوص جميع عمى مشتمالً  ويكون ، كافة المفقود

 .االخرى القوانين في
 وجعمو المعدل العراقي الشخصية االحوال قانون من( 03) المادة نص تعديل .7

 السابقة المادة نص حسب باالستدانة ومأذونة معسرة الزوجة كانت اذا) كاالتي
 بإقراضيا فيمزم( زوج بذات ليست كانت لو) نفقتيا تمزمو من وجد فان( 79)

 اجنبي من استدانت واذا, فقط الزوج عمى الرجوع حق ولو والمقدرة الطمب عند
 وكانت يقرضيا من يوجد لم وان الزوج او الزوجة مطالبة في بالخيار فالدائن
 المحافظة خزينة مديرية بواسطة المالية وزارة التزمت العمل عمى قادرة غير
 باإلنفاق الدولة التزمت) عبارة كون(, عمييا باإلنفاق الزوجة فييا تسكن التي
 الدولة في المختصة الجية تحدد لم اذ غامضة المادة نياية في الواردة( عمييا
 .معينة جية الزام القاضي عمى يتعذر وبذلك
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 ىوامش البحث :
 ٌٍطثاػح االضٛاء داس, 5ط, 52ض, اٌطا٘شج اٌؼرشج اؼىاَ فٟ إٌاضشج اٌؽذائك, اٌثؽشأٟ ٠ٛعف .1

 .111, ص٘ـ1111, ت١شٚخ, ٚاٌرٛص٠غ ٚإٌشش

, اٌّطثؼح اٌؽ١ذس٠ح, طٙشاْ, 3ِؽّذ تٓ اٌؽغٓ تٓ ػٍٟ اٌطٛعٟ, اٌّثغٛط فٟ فمٗ االِا١ِح, ض .5

, 18, ط8. ص٠ٓ اٌذ٠ٓ اٌؼاٍِٟ, اٌشٚضح اٌث١ٙح فٟ ششغ اٌٍّؼح اٌذِشم١ح, ض15-11٘ـ, ص1831

تٓ  . ِؽّذ تٓ اٌؽغ885ٓ٘ـ , ص1181ِطثؼح شش٠ؼح, اصذاس ِعّغ اٌفىش االعالِٟ, لُ

, ِؤعغح اعّاػ١ٍ١اْ, لُ, ٠8ٛعف تٓ ِطٙش اٌؽٍٟ, ا٠ضاغ اٌفٛائذ فٟ ششغ اشىاالخ اٌمٛاػذ, ض

 .533تذْٚ روش عٕح اٌطثغ, ص

 .٠112ٛعف اٌثؽشأٟ, اٌّصذس اٌغاتك, ص .8

٘ـ, 1111, ِؤعغح إٌشش االعالِٟ, لُ, 5ِؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ إٌؼّاْ اٌّف١ذ , اٌّمٕؼح, ط .1

 .281ص

 .195-183س اٌغاتك, ص٠ٛعف اٌثؽشأٟ, اٌّصذ .2

 داس, 1ط(, إٌىاغ وراب)اٌّخراس اٌذس, اٌؽٕفٟ اٌشؼّٓ ػثذ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّذ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّذ .3

اٌّشأج اٌشذماء: ٠ؼشف تأٔٗ أغذاد ِؽً اٌعّاع )*(  .523, ص5115َ,  ت١شٚخ,  اٌؼ١ٍّح اٌىرة

اٌشفشذ١ٓ. * اٌّشأج ِٕٙا تٍؽُ, ٚػشفٗ اخش ٘ٛ وْٛ اٌفشض ِغذٚداً ال ٠غٍىٗ روش تغثة ذالؼُ 

اٌمشٔاء: اٌمشْ ػثاسج ػٓ غذج غ١ٍظح اٚ ٌؽّح ِشذفؼح اٚ ػظُ ٠ّٕغ ِٓ عٍٛن اٌزوش فٟ اٌفشض, 

ٚػشفٗ اخش ٘ٛ شٟء ٠ثشص فٟ فشض اٌّشأج ٠شثٗ لشْ اٌشاج ذاسج ٠ىْٛ ػظّاً ف١ؼغش ػالظٗ, 

شاس اٌّرشذثح ػ١ٍٙا ٚذاسج ٠ىْٛ ٌؽّاً ٚال ٠ؼغش ػالظٗ. د. ٔاصش اؼّذ اتشا١ُ٘ إٌشٛٞ, اٌخٍٛج ٚاال

 .21, ص5111فٟ اٌشش٠ؼح االعال١ِح, داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج, االعىٕذس٠ح, 

, ِٕشٛساخ 1ِؽّٛد تٓ صذس اٌشش٠ؼح تٓ ِاصٖ اٌثخاسٞ, اٌّؽ١ظ اٌثش٘أٟ, اٌّعٍذ اٌشاتغ, ط .1

 .593٘ـ , ص1151اٌّعٍظ اٌؼٍّٟ, اٌش٠اض, 

 اٌىرة داس, 1ط, 1ض, اٌذلائك وٕض ششغ اٌشائك اٌثؽش, إٌغمٟ ِؽّٛد تٓ اؼّذ تٓ ػثذهللا   .3

 .599, ص٘ـ1113, ت١شٚخ, ت١ضْٛ ػٍٟ ِؽّذ ِٕشٛساخ, اٌؼ١ٍّح

, داس 1111ِغٍُ تٓ اٌؽعاض اٌمش١شٞ ا١ٌٕغاتٛسٞ, صؽ١ػ ِغٍُ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, سلُ اٌؽذ٠س .9

 .319اٌرأص١ً ٌٍثؽٛز ٚذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ, تذْٚ روش ِىاْ اٌطثغ, تذْٚ روش عٕح اٌطثغ, ص

, داس 1اؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ اؼّذ تٓ ظؼفش اٌمذٚسٞ اٌؽٕفٟ, ِخرصش اٌمذٚسٞ فٟ اٌفمٗ اٌؽٕفٟ, ط .11

. ِؽّٛد تٓ اؼّذ 118, ص1991اٌىرة اٌؼ١ٍّح, ِٕشٛساخ ِؽّذ ػٍٟ ت١ضْٛ, ت١شٚخ , 
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, داس اٌفىش ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ, ت١شٚخ , 1, ط2اٌؼ١ٕٟ, اٌثٕا٠ح فٟ ششغ اٌٙذا٠ح, ض

 .285-251َ, ص1931

 .595ِؽّٛد تٓ صذس اٌشش٠ؼح تٓ ِاصٖ اٌثخاسٞ, ِصذس عاتك, ص .11

, اٌغؼٛد٠ح, إشث١ٍ١ا داس, 1ط, اٌفمٗ فٟ اٌرزوشج, اٌؽٕثٍٟ اٌثغذادٞ ػم١ً تٓ ِؽّذ تٓ ػم١ً تٓ ػٍٟ .15

 .513, ص5111َ

ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ػّش تٓ اتٟ لاعُ تٓ ػٍٟ اٌثصشٞ اٌضش٠ش, اٌٛاضػ فٟ ششغ ِخرصش  .18

 .511َ, ص5111ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ, ت١شٚخ , , داس خضش 1, ط1اٌخشلٟ, ض

اؼّذ تٓ ػثذهللا تٓ اؼّذ اٌثؼٍٟ, اٌشٚض إٌذٞ ششغ وافٟ اٌّثرذٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, داس إٌٛادس,  .11

.  ػثذ اٌمادس تٓ ػّش اٌش١ثأٟ, ١ًٔ 391تذْٚ روش عٕح اٌطثغ, تذْٚ روش ِىاْ اٌطثغ, ص

 .591َ, ص1938اٌفالغ, اٌى٠ٛد, , , ِىرثح 1, ط5اٌّأسب تششغ د١ًٌ اٌّطاٌة, ض

ِٕصٛس تٓ ٠ٛٔظ تٓ ادس٠ظ اٌثٙٛذٟ, ششغ ِٕرٙٝ االساداخ اٌّغّٝ دلائك اٌٚٝ إٌٙٝ ٌششغ  .12

 .581َ, ص1998, داس ػاٌُ اٌىرة, ت١شٚخ, 1, ط8إٌّرٙٝ, ض

 .119ِٕصٛس تٓ ٠ٛٔظ تٓ ادس٠ظ اٌثٙٛذٟ, وشاف اٌمٕاع ػٓ ِرٓ االلٕاع, ِصذس عاتك , ص .13

 .311, ص1993, داس اٌمٍُ, دِشك, 1,  ط1شاصٞ, اٌّٙزب فٟ اٌفمٗ اٌشافؼٟ, ضاتٟ اعؽاق اٌش١ .11

لاعُ تٓ ِؽّذ إٌٛسٞ, اٌشٚض إٌض١ش اٌعاِغ ت١ٓ ذؽفح اٌطالب ٚ اٌر١غ١ش فٟ فمٗ االِاَ  .13

. 219َ, ص5111, داس اٌثشائش االعال١ِح ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ, ت١شٚخ , 1اٌشافؼٟ, ط

, داس اٌّؼشفح 1, ط8ِغٕٟ اٌّؽراض اٌٝ ِؼشفح اٌفاظ إٌّٙاض, ضِؽّذ تٓ اٌخط١ة اٌششت١ٕٟ, 

 .211, ص1991ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ, ت١شٚخ, 

, داس 1, ط11ػثذ اٌٛاؼذ تٓ اعّاػ١ً اٌش٠ٚأٟ, تؽش اٌّز٘ة فٟ فشٚع اٌّز٘ة اٌشافؼٟ, ض .19

 .839, ص5119اٌىرة اٌؼ١ٍّح, ت١شٚخ, 

, ِطثؼح ِصطفٝ اٌثاتٟ 1ػٍٝ ششغ ِٕٙط اٌطالب, ض ع١ٍّاْ اٌثع١شِٟ, ؼاش١ح اٌثع١شِٟ .51

 .151٘ـ , ص1812ٚأٚالدٖ, ِصش, 

. ِؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ ػثذ 159, ِصذس عاتك, ص5اؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ اؼّذ تٓ اٌذسد٠ش, ض .51

 .213اٌشؼّٓ اٌّاٌىٟ اٌّغشتٟ )اٌؽطاب(, ِصذس عاتك, ص

ٟ ششغ اٌّذٚٔح ٚؼً ػٍٟ تٓ عؼ١ذ اٌشظشاظٟ, ِٕا٘ط اٌرؽص١ً ٚٔرائط ٌطائف اٌرأ٠ًٚ ف .55

 . 551-551َ, ص5111, داس اتٓ ؼضَ ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ, ت١شٚخ , 1, ط1ِشىالذٙا, ض

عؽْٕٛ تٓ عؼ١ذ اٌرٕٛخٟ, اٌّذٚٔح اٌىثشٜ, اٌّعٍذ اٌخاِظ, ٚصاسج اٌشؤْٚ االعال١ِح ٚاالٚلاف  .58

 .181ٚاٌذػٛج ٚاالسشاد, اٌغؼٛد٠ح, تذْٚ روش عٕح اٌطثغ, ص
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, داس اؼ١اء اٌىرة اٌؼشت١ح, تذْٚ 5, ؼاش١ح اٌذعٛلٟ ػٍٝ اٌششغ اٌىث١ش, ضِؽّذ ػشفح اٌذعٛلٟ .51

 .251روش عٕح اٌطثغ, تذْٚ روش ِىاْ اٌطثغ, ص

, اٌّطثؼح اٌىثشٜ اال١ِش٠ح, 5, ط1اتٟ ػثذهللا ِؽّذ اٌخششٟ, اٌخششٟ ػٍٝ ِخرصش خ١ًٍ, ض .52

 .511٘ـ , ص1811ِصش, 

داٚد, اٌّعٍذ اٌشاتغ, داس اٌرأص١ً ٌٍثؽٛز ع١ٍّاْ تٓ االشؼس اٌغعغرأٟ, اٌغٕٓ ٌألِاَ اتٟ  .53

. ِغٍُ تٓ اٌؽعاض 121ٚذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ, تذْٚ روش ِىاْ اٌطثغ, تذْٚ روش عٕح اٌطثغ, ص

 .88اٌمش١شٞ ا١ٌٕغاتٛسٞ, اٌّعٍذ اٌشاتغ, ِصذس عاتك, ص

د. ِؽّذ خضش لادس, ٔفمح اٌضٚظح فٟ اٌشش٠ؼح االعال١ِح دساعح ِماسٔح, داس ا١ٌاسٚصٞ ٌٍٕشش  .51

 .82, ص5111اٌرٛص٠غ, ػّاْ, ٚ

 1929 ٌغٕح 133 سلُ اٌشخص١ح االؼٛاي لأْٛ ششغ, اٌغؼذٞ ػثاط ٚ وشىٛي ؼغٓ ِؽّذ .53

 .113, ص5111َ, تغذاد, اٌما١ٔٛٔح اٌّطثؼح, 5ط, ٚذؼذ٠الذٗ

, اشاس ا١ٌٗ: ظّؼح عؼذْٚ اٌشت١ؼٟ, 51/1/1931, 1919/شخص١ح/1981لشاس٘ا اٌّشلُ  .59

َ, 5111, اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح, تغذاد, 8اٌششػ١ح ٚذطث١ماذٙا اٌؼ١ٍّح, طاٌّششذ اٌٝ الاِح اٌذػاٜٚ 

 .13ص

 ٌغٕح 133 سلُ اٌؼشالٟ اٌشخص١ح االؼٛاي لأْٛ ششغ فٟ اٌٛع١ظ, وش٠ُ ػثذهللا فاسٚق. د .81

 .123ص, 5111َ, اٌغ١ٍّا١ٔح ظاِؼح طثغ, ٚذؼذ٠الذٗ 1929

 .151, ص15/1/1999فٟ  8135ٔشش فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح, تاٌؼذد  .81

, اٌعضء االٚي, ِطثؼح 1929ٌغٕح  133ػالء اٌذ٠ٓ خشٚفح, ششغ لأْٛ االؼٛاي اٌشخص١ح سلُ  .85

 .882, ص1935اٌؼأٟ, تغذاد, 

 .128د. فاسٚق ػثذهللا وش٠ُ, ِصذس عاتك, ص .88

د. اؼّذ اٌىث١غٟ, د. اؼّذ ػٍٟ اٌخط١ة, د. ِؽّذ ػثاط اٌغاِشائٟ, ششغ لأْٛ االؼٛاي  .81

 .151, ص1931اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ, تغذاد,  , ٚصاسج اٌرؼ1ُ١ٍاٌشخص١ح, ط

 اٌشخص١ح االؼٛاي لأْٛ ششغ فٟ اٌٛظ١ض, ص٠ٚٓ ِٙذٞ ٔث١ً. د, اٌفرالٚٞ اٌض٘شج ػثذ عالَ. د .82

 اٌغالَ داس ِىرثح, ٌٍطثاػح إٌثشاط ِؤعغح, 1ط, ٚذؼذ٠الذٗ 1929 ٌغٕح 133 سلُ اٌؼشالٟ

 .153, ص5112َ, إٌعف, اٌما١ٔٛٔح

. د. عالَ ػثذ اٌض٘شج اٌفرالٚٞ, د. ٔث١ً 155د. اؼّذ اٌىث١غٟ ٚاخشْٚ, ِصذس اٌغاتك, ص .83

 .128. د. فاسٚق ػثذهللا وش٠ُ, ِصذس عاتك, ص151ِٙذٞ ص٠ٚٓ, ِصذس عاتك, ص

 .811ػالء اٌذ٠ٓ خشٚفح, اٌّصذس اٌغاتك, ص .81
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 داس, اٌصأٟ ذاٌّعٍ, 55ط, اٌشخص١ح االؼٛاي فٟ ٚاٌمضاء اٌفمٗ ِٛعٛػح, اٌثىشٞ ػضِٟ ِؽّذ .83

 .551, صاٌطثغ عٕح روش تذْٚ,  اٌما٘شج, ِؽّٛد

 فرؽٟ. د . ٔمالً ػ19/5/5111ٓق/ اؼٛاي شخص١ح, فٟ  11ٌغٕح  311لشاس اٌطؼٓ اٌّشلُ  .89

 اٌفٓ داس,5ض, 1ط, االعشج ِٕاصػاخ فٟ اٌمضاء ِٚثادئ اٌمأْٛ أؼىاَ, ػضخ أٛس ِؽّذ

 .1883, ص5119َ,اٌما٘شج, ٚاٌرٛص٠غ ٌٍٕشش ِصش داس, اٌىثشٜ ٚاٌّىرثاخ

. ٔمالً ػٓ ِؽّذ ػضِٟ 51/8/5115/ اؼٛاي شخص١ح, فٟ 38ٌغٕح  1212لشاس اٌطؼٓ اٌّشلُ  .11

 .519اٌثىشٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, ِصذس عاتك, ص

اؼّذ اتشا١ُ٘ ته ٚ ٚاصً ػالء اٌذ٠ٓ اؼّذ اتشا١ُ٘, اؼىاَ االؼٛاي اٌشخص١ح فٟ اٌشش٠ؼح  .11

. ِؽّذ ػضِٟ 131, ص5118اعُ اٌّطثؼح ِٚىاْ اٌطثغ, , تذْٚ روش 2االعال١ِح ٚاٌمأْٛ, ط

 .511اٌثىشٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, اٌّصذس اٌغاتك, ص

 .521ٔمالً ػٓ ِؽّذ ػضِٟ اٌثىشٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, ِصذس عاتك, ص .15

 .532ِؽّذ ػضِٟ اٌثىشٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, ِصذس اٌغاتك, ص .18

, ِصش, اٌر١ٌٛف داس ِطثؼح, 5ط, َاالعال فٟ ٚاٌطالق اٌضٚاض أؼىاَ, تذساْ اٌؼ١ٕ١ٓ اتٛ تذساْ .11

 .191, ص1931َ

 عٕح روش تذْٚ, اٌطثغ ِىاْ روش تذْٚ, اٌؼشتٟ اٌفىش داس, اٌشخص١ح االؼٛاي, ص٘شج اتٛ ِؽّذ .12

 .511, صاٌطثغ

 .531ِؽّذ ػضِٟ اٌثىشٞ, اٌّعٍذ اٌصأٟ, ِصذس عاتك, ص .13


