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 الشكر والتقدير

عالمًا فإن لم تستطع فكن متعممًا، فإن لم تستطع فأحب العمماء، فإن لم تستطع فال تبغضيم" عمر بن "كن 

 عبد العزيز رضي اهلل عنو

الحمد  الذم أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كمف منطمؽ أنو ال يعرؼ الفضؿ إال ذك الفضؿ، 

سييؿ األحمد عميد كمية الحقكؽ في جامعو فمسطيف  الدكتكر الفاضؿ األستاذ الشكر الجزيؿ إلىأتكجو ب

عميد كمية  استيتي ميندكالدكتكر الذم أشرؼ عمى ىذه الرسالة كلما منحتني مف كقت كجيد كنصح  االىمية

، دكتكر عبلء السرطاكم رئيس قسـ الدراسات اإلسبلمية جامعو فمسطيف األىميةكال الشريعة في جامعو الخميؿ

الكفاء كالعرفاف إلى جميع أساتذتي في كمية الدراسات العميا عمى ما أفاضكه عمى مف نبع ككما أتقدـ بعظيـ 

 عمميـ كخبرتيـ، ككؿ مف قدـ لي المساعدة طيمة فترة دراستي.
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 ممخص الرسالة

الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو األميف كعمى آلو كصحبو الغر المياميف كمف تبعو 
 بإحساف الى يـك الديف كبعد:

كحمؿ كؿ طرؼ مسؤكليتو تجاىيا  رة لحمايتيا مف السقكط كاالنييارحرص اإلسبلـ عمى تكطيد دعائـ األس
حؽ الطاعة كمف ىذه الحقكؽ  قياـ الرابطة الزكجية كاستقرارىاكشرع األحكاـ كالحقكؽ التي تحافظ عمى 

 لذلؾ اخترت مكضكع: سة خاصةدراكىذا ما دعت الحاجة الى كتابتو في  الزكجية

 "الحق في الطاعة الزوجية بين قانون األحوال الشخصية األردني النافذ في فمسطين واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة"

 كجعمتو في مقدمة كخاتمة كخمسة فصكؿ.

حيث اشتمؿ عمى تعريؼ الحؽ لغة  الجتماعية في االتفاقيات الدكليةماىية الحقكؽ األسرية كا الفصل األول:
كتعريؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ األسرية كاالجتماعية كأىـ كالحقكؽ االجتماعية كاصطبلحان 

مثؿ اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية  االتفاقيات المنظمة ليا
الممزمة لبلتفاقيات الدكلية طبيعة الكبياف  يع أشكاؿ التمييز ضد المرأةكاالجتماعية كاتفاقية القضاء عمى جم

المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية كعبلقتيا بالقكاعد اآلمرة كتشريعات األحكاؿ الشخصية النافذ في فمسطيف 
 كاإلجراءات العممية لتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات األحكاؿ الشخصية بعد االنضماـ ليا.

ذ في المقصكد باألسرة كالحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني الناف فصل الثاني:ال
 حقيقة األسرة كأسس بنائيا في المفيـك الشرعي كاالتفاقيات الدكلية حيث تناكؿ فمسطيف كاالتفاقيات الدكلية

األلفاظ ذات ك  األردني كاالتفاقيات الدكليةماىية الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية ك 
 النشكز.ك  بيت الطاعةك  لقكامةكابيما الصمة 

كاؿ الشخصية كاالتفاقيات التكييؼ الفقيي كالقانكني لمحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحالفصل الثالث: 
قانكف األحكاؿ مكقع الحؽ في الطاعة الزكجية في منظكمة الحقكؽ الزكجية في حيث فصمت  الدكلية

أىمية ك  كجية في استقرار األسرة في قانكفأثر الكقكؼ عمى الحقكؽ الز كناقشت  الشخصية كاالتفاقيات الدكلية



 ث
 

عبلقة ك  االلتزاـ بمنظكمة الحقكؽ الزكجية في الحياة األسرية في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
 .المعاشرة بالمعركؼك  تأديب الزكجةكال النفقةكالحؽ في  زكجيةحقكؽ الالحؽ في الطاعة الزكجية بغيره مف ال

كاؿ العكامؿ المؤثرة في استحقاؽ الحؽ في الطاعة الزكجية كبقائو كاستمراره في قانكف األحالفصل الرابع: 
المعيار المؤثر في استحقاؽ الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف  اشتمؿ عمى الشخصية كاالتفاقيات الدكلية

 في الحؽ استحقاؽ في تكفير الزكج لممسكف الشرعي كمعيار مؤثرك  األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
الدكلية مف المعيار المؤثر في استحقاؽ الحؽ  كاالتفاقيات الشخصية األحكاؿ قانكف مكقؼك  الزكجية الطاعة

 الشخصية كاالتفاقيات الدكليةحدكد الطاعة الزكجية كضكابطيا في قانكف األحكاؿ ك  في الطاعة الزكجية
األثر الشرعي كالقانكني المترتب عمى عدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية الخاصة بالطاعة الزكجية في قانكف ك 

النشكز كأثر لعدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية حيث تطرقت الى  األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
 بالطاعة الخاصة الحقكقية بالمنظكمة االلتزاـ لعدـ الزكجة كأثر سقكط نفقةك  الخاصة بالطاعة الزكجية

 .الزكجية

مكقؼ قانكف اإلشكاالت الكاردة عمى الحؽ في الطاعة الزكجية في االتفاقيات الدكلية ك الفصل الخامس: 
 الحؽ في الطاعةك  الحؽ في الطاعة الزكجية كالتمييز ضد المرأة حيث تناكلت فيو األحكاؿ الشخصية منيا
الحؽ في الطاعة الزكجية ك  الحؽ في الطاعة الزكجية كالعنؼ ضد المرأةكتناكلت  الزكجية كأىمية المرأة

   .كمفيـك الحرية كالمساكاة لممرأة

 كتكصياتو. اشتممت عمى نتائج البحثالخاتمة: 

 تضمنت فيرس باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كنصكص مف اتفاقية سيداك.المالحق: 

 دارين محمود محمد عادي                                                                               

 

 

 



 ج
 

Thesis abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon His faithful 
Messenger, his family and his faithful companions, and those who follow him in 
goodness until the Day of Judgment and after: 

Islam was keen to consolidate the foundations of the family to protect it from 
falling and collapse, and each party held its responsibility towards it and legislated 
the provisions and rights that preserve the establishment and stability of the 
marital bond, and among these rights is the right of marital obedience, and this is 
what was needed to be written in a special study, so I chose the topic: 

The right to marital obedience between the Jordanian Personal Status Law in 
force in Palestine and international conventions, a comparative study 

And made it in the introduction and conclusion and five chapters. 

Chapter One: What are family and social rights in international conventions, 
which included the definition of the right linguistically and idiomatically, social 
rights and the definition of international conventions related to family and social 
rights and the most important conventions regulating them such as the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic and Social 
Rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women And a statement of the binding nature of international agreements 
related to social rights and their relationship to jus cogens and personal status 
legislation in force in Palestine and the practical procedures for applying 
international agreements to personal status legislation after joining them. 
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Chapter Two: What is meant by the family and the right to marital obedience in 
the Jordanian Personal Status Law in force in Palestine and international 
conventions, where it deals with the reality of the family and the foundations of its 
construction in the legal concept and international conventions, and what is the 
right to marital obedience in the Jordanian Personal Status Law and international 
conventions, and related terms such as guardianship Obedience, and 
disobedience. 

Chapter III: Doctrinal and legal adaptation of the right to marital obedience in 
personal status law and international conventions, where it detailed the position of 
the right to marital obedience in the system of marital rights in personal status law 
and international conventions, and discussed the impact of standing on marital 
rights on the stability of the family in law, and the importance of commitment to 
the system Marital rights in family life in personal status law and international 
conventions, and the relationship of the right to marital obedience to other marital 
rights, such as the right to alimony, disciplining the wife, and respectful 
cohabitation. 

Chapter Four: Factors affecting the entitlement of the right to marital obedience 
and its survival and continuity in personal status law and international 
agreements, it included the criterion affecting entitlement to the right to marital 
obedience in personal status law and international agreements, and the 
husband’s provision of a legal home as an influential criterion in entitlement to 
the right to marital obedience, And the position of the Personal Status Law and 
international conventions on the criterion affecting the entitlement to marital 
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obedience, the limits of marital obedience and its controls in the Personal Status 
Law and international conventions, and the legal and legal impact of non-
compliance with the legal system of marital obedience in the Personal Status Law 
and international conventions, where it touched on disobedience. As an effect of 
non-compliance with the legal system of marital obedience, and the loss of 
alimony as an effect of non-compliance with the legal system of marital 
obedience. 

Chapter Five: Problems with the right to marital obedience in international 
conventions and the position of the Personal Status Law on it, in which it dealt 
with the right to marital obedience and discrimination against women, the right to 
marital obedience and the capacity of women, and the right to conjugal obedience 
and violence against women, and the right to conjugal obedience The concept of 
freedom and equality for women. 

Conclusion: It included the results of the research, and its recommendations. 

Appendices: It included an index of Quranic verses, hadiths, and texts from 
CEDAW. 

                                    Dareen Mahmoud Mohamed Adi 
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 المقدمة

الحمد  الذم خمؽ األرض كالسماكات، فمو الحمد مؿء خزائف البركات، كلو الحمد ما تتابعت           

جا ۡ  َأز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّن ۡ  َأن ۦَٓءايََِٰتهِ  ۡ  َوِمن) بالقمب النبضات، الحمد  الذم جؿ في عبله، كقاؿ: وََٰ

ِلَك َل  ۡ  َمة  ۡ  َنُكم مََّودَّة َورَحۡ  َها َوَجَعَل َبيۡ  ِإَليْا ۡٓ ُكُنوۡ  لَِّتس كالصبلة السبلـ عمى  1،(م يَ تَ َفكَُّرونَ ۡ  يََٰت لَِّقوۡٓ ِإنَّ ِفي ذََٰ

كعمى آلو كصحبو كمف سار  2رسكؿ ا خير زكج ألىمو، القائؿ )خيركـ خيركـ ألىمو، كأنا خيركـ ألىمي(،

 أما بعد:عمى دربو كاىتدل بيداه إلى يـك الديف، 

أزكاج مف  ـألدلة عمى أنو الخالؽ سبحانو، فيجعؿ خمؽ األزكاج مف ا قدسبحانو كتعالى  اف اف          

مِّف السكف )ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا( معنى  ـ، جعميـبشر مثمنا حتى نأنس بي ـكىأنفسنا،  ا سكنان لنا كطمأنينة، كضي

الميؿ لتعدية الفعؿ بػ "إلى"، أك معنى المضي، فنحف نميؿ إلى أزكاجنا طمبان لمسكف، كنمضي إلى أزكاجنا 

 طمبان لمسكف أيضان.

مبدأ التكازف كالتكافؤ كتساكم عقد الزكاج كغيره مف العقكد فيو حقكؽ ككاجبات متبادلة عمبلن بك           

ينظـ عبلقة الزكجيف أساسان لً  ان قائم ان عقد واألطراؼ، إاٌل أف عقد الزكاج عقد يبنى عمى التأبيد أساسان، كلككن

، كمف جممة ىذه بينيما ةحقكؽ المشتركالف اإلسبلـ نظـ حقكؽ كؿ مف الزكجيف ك إف ،عمى أصكؿ كقكاعد

لطاعة الزكجية كما يترتب عمييا مف آثار تحقؽ مصمحة األسرة بشكؿ الحقكؽ الخاصة بالزكج عمى زكجتو ا

 خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ.

                                                           
1

 .21سورةالروم،اآلٌة
2

شركةمكتبةومطبعةمصطفىالبابًالحلبً،الترمذيسننالضحاك،السلمًالترمذي،محمدبنعٌسىبنَسْورةبنموسىبنأبوعٌسىالترمذي،

،دارالفكر،بٌروت،صحٌحبنحبان،636\1،سننابنماجه،محمدبنٌزٌدأبوعبدهللاالقزوٌن،حسن،وسنده709/ص5جالثانٌة،مصرالطبعة-

البٌهقًالكبرى،أحمدبنالحسٌنبنعلًبنموسىأبو،مإسسةالرسالة،بٌروت،سنن484\9محمدبنحبانبنأحمدأبوحاتمالتمٌمًالبستً،

،مكتبةدارالباز،مكةالمكرمة.468\7بكرالبٌهقً،
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إف طاعة الزكجة لزكجيا مجمبة لميناءة كالرخاء، كأما النشكز فيكلد الشحناء كالبغضاء كيكجب           

ف الزكجة كمما أخمص ت في طاعة زكجيا ازداد النفكر كيفسد العكاطؼ كينشئ القسكة كيمحؽ بالمرأة الببلء، كا 

فإف مف لكاـز طاعة الزكجة ، ك الشحناء، مف ىناالحب كالكالء كتكارث ذلؾ األبناء فساد جك السعادة كانقشع ج

زكجيا التزاميا بكؿ ما مف شأنو رضاه كجمب السعادة إلى البيت كنشر الحب فيو، فميس ليا أف تقكـ بأم ل

كرفض أم مطمب لمزكج ما التـز حدكد الشرع فيو، كقد ذكر عمؿ مف شأنو تعكير صفك الحياة الزكجية 

ف عمييا القياـ بكاجباتيا الفقياء أنو ال يجكز لمزكجة الخركج مف البيت إاٌل بإذف ال تجاه تربية األكالد زكج كا 

ف عمييا حسف معاشرة  تربيو صالحو كأف تككف حريصة عمى ماؿ الزكج فبل تبذر كال تسرؼ بغير كجو حؽ، كا 

، كبمقابؿ ذلؾ فاف عمى الزكج أف يؤدم حقكؽ زكجتو لتكتمؿ أسس بناء زكج كاحتراـ مشاعره كالكفاء لوالأىؿ 

 األسرة كلتقكـ عمى نظاـ شامؿ متكامؿ مف الحقكؽ المترتبة عمى كؿ مف الزكجيف.

الطاعة  زكجيا ىي أساس قكة الحياة الزكجية كاستمرارىا، مع التأكيد عمى أف لفظطاعة الزكجة ف إ          

ف تضمف معنا انتقاص إلنسانية المرأة ككرامتيا، بؿ جاءت الطاعة  ىا االنقياد كالمكافقة، إاٌل أنو ليس فيوكا 

مف ثمار عقد الزكاج، كىذا ما يجعميا حقان لمزكج عمى الزكجة إاٌل أف ىذا الحؽ يجب أال يصحبو  ةكثمره كاجب

 الحؽ أف يحسف معاممة زكجتو كيعاشرىا بالمعركؼ، اإلساءة في استخدامو إذ يتكجب عمى الزكج صاحب ىذا

 .كرامتيا ككيانيا كمشاعرىا كحفظ القائمة عمى صكفاإلسبلـ بأحكاـ  كذلؾ التزامان 

جاءت االتفاقيات  ،كالتشريعات المنظمة لضبط العبلقات بيف أفرادىا كمككناتيااألسرة كمع أىمية           

الدكلية مف خبلؿ العيكد الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا لمكقكؼ عمى قكاعد عامة 

 ،تنظـ ىذه العبلقات قد تتفؽ في بعضيا مع ما جاء بو قانكف األحكاؿ الشخصية أك أنيا قد تختمؼ معو

اعة الزكجية بدراسة تقارف بيف قانكف األحكاؿ كلذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتعالج مكضكع الحؽ في الط
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الشخصية األردني النافذ في فمسطيف كبيف االتفاقيات الدكلية كما نتج عنيا مف تطبيقات عممية تتعمؽ 

 تأثير ذلؾ عمى المجتمع الفمسطيني كاألسرة الفمسطينية.بالتشريعات الفمسطينية كمدل 

 أىداف الدراسة:

 ا يأتي: مييدؼ البحث الى           

 تكضيح مفيكـ طاعة المرأة لزكجيا كحدكد ىذه الطاعة كالمنيج الذم ينبغي أف يتعامؿ بو الزكجاف -1

مع بعضيما كفؽ منظكمو الحقكؽ المتعمقة بالعبلقات األسرية بشكؿ عاـ كالزكجية بشكؿ خاص 

 .فات الزكجيةال يككف الخبلؼ الفقيي سببان لمخبل كذلؾ حتى

 .عمى الزكجة أف تطيع زكجيا فييا كالحاالت التي ال يتكجبشركط ىذه الطاعة تحديد  -2

النافذ في  بياف أكجو التشابو كاالختبلؼ حكؿ طاعة المرأة لزكجيا في قانكف األحكاؿ الشخصية -3

 .كاالتفاقيات الدكلية الضفة الغربية

ية الكقكؼ عمى التكييؼ الفقيي كالقانكني لمحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخص -4

 التفاقيات الدكلية.كا

 العكامؿ المؤثرة في ضبط الحؽ في الطاعة الزكجية كبقائو في القانكف كاالتفاقيات الدكلية. معرفة -5

 أىمية الدراسة:

النافذ في الضفة الغربية  تكمف األىمية في دراسة طاعة المرأة لزكجيا بيف قانكف األحكاؿ الشخصية          

 مف خبلؿ ما يأتي: الدكلية كاالتفاقيات
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لذم يكجد بيف مقاصد الشريعة حكؿ ىذه الطاعة كتسميط الضكء عمى ىذا الجانب ا الكقكؼ عمى -1

 .طيات الكتب

عمى الدارسيف كطبلب العمـ في الحصكؿ عمى دراسة شافية في مفيكـ طاعة المرأة لزكجيا  تسييؿال -2

الدكلية، كالتسييؿ عمى أىؿ  باالتفاقياتمقارنة  النافذ في الضفة الغربية في قانكف األحكاؿ الشخصية

 االختصاص بيذا الجانب في االلماـ بالمكضكع مف كؿ جكانبو.

 أسباب اختيار البحث:

 :يتمثؿ فيما يأتي ف األسباب الداعية لمكتابة كالبحث في مكضكع الدراسة مف قبؿ الباحثةإ          

في  ة في ىذا المكضكع، كارتباط ىذا المكضكعالدكلياىتماـ الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف المحمية ك  -1

 بينيـ. فيما إقامة الكد كالمحبة كالتعاكفمحاكلة العمؿ عمى حياة األزكاج ك 

في بياف األحكاـ المتعمقة بطاعة المرأة لزكجيا في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخصية النافذ  -2

المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية، كجمعيا كدراستيا كتحميميا، كمحاكلة االرتقاء بيا الضفة كمقارنة ذلؾ مع 

بيف الحقكؽ الزكجية سكاء أكاف ذلؾ لتصبح عمى درجة مف النضج يمكف مف خبلليا إقامة التكازف 

 متعمؽ بالزكج أك الزكجة أك بيما.

مع أىميتو العممية كخاصة اممة بما يتفؽ إف ىذا المكضكع لـ يحظ بدراسة تأصيمية كتحميمية ش -3

 مع القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية. الجانب المراد بحثو

 

 



5 
 

 إشكالية الدراسة:

دراسة في مدل ضماف االتفاقيات كالتشريعات الدكلية لحؽ الطاعة؟، كما ىك المراد تتمثؿ إشكالية ال          

في أف ا تعالى أكجب عمى المرأة طاعة زكجيا ك  بالطاعة عندىـ؟، كمقارنة بينيا كبيف الشريعة اإلسبلمية؟

الحكـ فيما لك ما  المخمكؽ في معصية الخالؽ، حيث يرد ىنا سؤاؿ مفادهكفي الكقت نفسو نيى عف طاعة 

لزكج أـ تتبع ما ترجح تقدـ حينئذ طاعة ااف لـ يكف حرامان في نظر الزكج؟ ىؿ أمرت الزكجة بما تراه حرامان ك 

صيانة حؽ  رة التشريعات الكطنية كالدكلية عمىمدل قدفي المسألة كطبيعتيا في ذلؾ؟ ك  ؟ كىؿ يؤثر نكعلدييا

ذا الحؽ مف قبؿ الزكج في طاعتو مف قبؿ زكجتو كحدكد ىذه الطاعة، كضماف عدـ التعسؼ في استعماؿ ى

 الزكج عمى زكجتو؟

 حدود الدراسة:

 61رقؾ  قانكف األحكاؿ الشخصية األردني تقتصر الدراسة عمى مفيكـ طاعة المرأة لزكجيا كفؽ          

، كأىمية ىذه الطاعة ككيفيتيا، دكف التطرؽ االتفاقيات الدكليةك  الضفة الغربيةالمطبؽ في  1976،1لسنة 

 لغيرىا مف الحقكؽ المشتركة بيف الزكجيف أك المفركضة مف أحدىما عمى اآلخر.

 الدراسات السابقة:

خاصة مستقمة تتحدث كبمنيج مقارف بيف قانكف األحكاؿ الشخصية بعد البحث لـ أجد دراسة           

كمشركعيتيا كحدكد ىذه الطاعة ككيفيتيا، كلـ أقؼ  الزكجية طاعةال الحؽ في عف مفيكـاالتفاقيات الدكلية ك 

                                                           
1

 .551ص،1/12/1976بتارٌخ،الجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة،2668المنشورفًالعدد،1976لسنة61لشخصٌةاألردنًرقمقانوناألحوالا
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ال أنني كجدت إفيما اطمعت عميو مف مصادر كمراجع قديمة أك حديثة كبلمان شافيان حكؿ مكضكع الرسالة، 

 :ما يأتيعدة دراسات تحدثت عف ىذا المكضكع، كمف تمؾ 

كحسيف  ،محمد جماؿأبك سنينة،  ،االسالمي وقانون األحوال الشخصيةالطاعة الزوجية في الفقو  أوال:

بيف الكتاب مفيـك  حيث ،ـ2005افة لمنشر كالتكزيع في عاـ مطاكع الترتكرم، كىك كتاب نشر في دار الثق

كالحقكؽ المتبادلة بيف الزكجيف كمكاصفات مسكف الزكجية الذم يستطيع الزكج طمب زكجتو لطاعتو الطاعة، 

الكتاب كيؼ يتقدـ الزكج بدعكل  ذكرثـ  ،فيو كقارف بيف ما ذكره الفقياء مع ما تبناه قانكف األحكاؿ الشخصية

ل الزكج ككيؼ كالدفكع التي يمكف بيا دفع دعك  ،ىذه الدعكل فككيؼ تجيب الزكجة ع ،اعة صحيحةط

كاآلثار المترتبة عمى رفض الزكجة تنفيذ حكـ الطاعة، مف خبلؿ استقراء القرارات  ،يصدر الحكـ بالدعكل

حصاء لدعاكل الطاعة المقدمة لممحاكـ الشرعية إثـ تضمف الكتاب  ،ادرة عف محاكـ االستئناؼ الشرعيةالص

 ، كنتيجة ىذه الدعكل. 2000طيف عاـ في الضفة الغربية مف فمس

أقكاؿ الفقياء، كما ذىب اليو قانكف األحكاؿ  ياأنيا تعرض في كؿ مسألة مف مسائم تميزت ىذه الدراسة:

اجراءات دعكل الطاعة كاجابة الزكجة عمييا كدفكعيا لرد الدعكل،  الدراسة كقارنت بينيما، كبينت الشخصية،

 الزكجية كطبيعة ذلؾ. طاعةبال الحؽمعالجة  في المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية ليوإال أنيا لـ تبيف ما ذىبت إ

العبادم، ، : حدود طاعة المرأة لزوجيا في الفقو االسالمي: الخالف الفقيي بين الزوجين أنموذجاً ثانياً 

المجمد  كىك بحث منشكر في المجمة العالمية لمدراسات الفقيية كاألصكلية في ،محمد ابراىيـ عبد العزيز

ضيح حدكد طاعة المرأة لزكجيا ـ، كقد ىدؼ ىذا البحث الى تك 2018ق/1440الثاني مف العدد الثاني عاـ 

بياف المنيج الذم ينبغي أف يتعامؿ بو الزكجاف المذاف بينيما خبلؼ فقيي في المسائؿ الخبلفية بينيما،  ىكال

اشكالية البحث ىي أف ا تعالى أكجب عمى  حتى ال يككف الخبلؼ الفقيي سببان لمخبلفات الزكجية، ككانت
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المرأة طاعة زكجيا كفي الكقت نفسو نيى عف طاعة المخمكؽ في معصية الخالؽ، كقد اتبع الباحث المنيج 

االستقرائي في جميع األقكاؿ كالمسائؿ، كالمنيج التحميمي في دراسة ىذه األقكاؿ، كأخيران المنيج النقدم في 

اؿ المختمفة، كقد كصؿ الباحث الى عدد مف النتائج مف أىميا أف الرجؿ ليس مف حقو الترجيح بيف ىذه األقك 

الزاـ زكجتو بأمر ليس مف حقكقو الشرعية أك العرفية السيما اف كانت تتضرر بيا، كأف المرأة عمييا طاعة 

لية في ذلؾ خاصة زكجيا في ما أكجبو عمييا الشرع أك العرؼ الصحيح، اال أنيا لـ تتطرؽ لرأم المكاثيؽ الدك 

 اتفاقية سيداك.

تميزت ىذه الدراسة: بأنيا سمطت الضكء عمى معيار ميـ في طاعة المرأة لزكجيا كىك أنيا مقركنة بحدكد 

فبينت ىذه الحدكد كاألدلة عمى كجكب طاعة المرأة لزكجيا كما اتفؽ عمى كجكب طاعة المرأة فيو كما اتفؽ 

طاعة المرأة زكجيا في األمكر البلزمة بالعرؼ ال بأصؿ الشرع، عمى عدـ كجكب طاعة المرأة فيو، كحكـ 

 ككما تميزت بتناكليا أثر الخبلؼ الفقيي عمى األمكر الشخصية كعمى المسائؿ المشتركة بيف الزكجيف.

كىك كتاب نشر  ،سامي كديع عبد الفتاح القدكمي، ،: طاعة الزوج وأثرىا في أحكام الخروج من البيتثالثاً 

ق، تناكؿ الباحث صكرة عامة لمعبلقة بيف الزكجيف في ضكء 1426ضاح في األردف/عماف عاـ في دار الك 

اآليات القرآنية كفي ضكء السنة النبكية، كلذلؾ كاف العنكاف "طاعة الزكج" كبعد ذلؾ "كأثرىا في أحكاـ خركج 

يقكمكا بيا كذكر أف مف المرأة مف البيت" كلـ يغفؿ عف بياف أف عمى األزكاج حقكقان كمسؤكليات عمييـ أف 

الرجاؿ مف يسيء التصرؼ بناء عمى زعمو أف ىذا مف القكامة، كفي ىذا البحث تنبيو عمى عادات متكارثة 

كمفاىيـ مصطمح عمييا مجتمعيان تفترض أف لمزكج عمى زكجتو السمطة المطمقة، كأف عمى الزكجة الطاعة 

ال يجب عمى المرأة ك  عمى زكجتو يالمزكج أف يفرضال يحؽ  أمكر ىنالؾألف  كىذا غير صحيحالمطمقة، 

طاعة زكجيا فييا، كما دفع الباحث لمكتابة حكؿ ىذا المكضكع ىك غياب العمـ الشرعي عف فئات مف الناس 
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حكؿ طاعة الزكجة زكجيا كحدكدىا بؿ اف في األمر افراطا حينا كتفريطا في حيف آخر، اال أف الدراسة لـ 

قانكف باإلضافة الى أنيا لـ تبيف رأم المكاثيؽ الدكلية كالقانكف الدكلي في طاعة تضع صكرة كاضحة لرأم ال

 المرأة لزكجيا كحدكدىا.

تميزت ىذه الدراسة: بكضكحيا كتناكليا مكضكع طاعة الزكجة لزكجيا مدعمان باألدلة الشرعية مف القرآف 

ككما تميزت باحتكائيا عمى اقتباسات الكريـ كالسنة النبكية كمقارنتيا أحيانان بنصكص القانكف الكضعي، 

كتكجييات لمزكجة بطاعة زكجيا مع عدـ التبـر كالتذمر مف ذلؾ، كالتركيز عمى أحكاـ خركج الزكجة مف 

 البيت كأثر كجكد الطاعة كالقكامة لمزكج عمى ذلؾ.

مف قبؿ دار عبد الكىاب، كىك كتاب نشر خبلؼ، ، رابعًا: أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية

ـ، تناكؿ الباحث أحكاـ األحكاؿ الشخصية في 1938-ىػ1357الكتب المصرية بالقاىرة الطبعة الثانية عاـ 

الشريعة اإلسبلمية، كجمع فييا بيف مذىب االماـ أبي حنيفة كما عميو العمؿ اآلف بالمحاكـ الشرعية المصرية 

حكمة تشريعو، كذكر مكاد القكانيف المكضكعية التي مف المذاىب األخرل، كبسط عبارة الحكـ كأقرنو بدليمو ك 

أخذت مف المذاىب األخرل كاألسباب الباعثة عمى األخذ بيا كما صدر بشأنيا مف المنشكرات كالمذكرات 

 االيضاحية.

كتميزت ىذه الدراسة: بأنيا أعطت صكرة مجممة عف أحكاـ األحكاؿ الشخصية فتناكلت الزكاج كأركانو 

ما يترتب عمى ىذا العقد مف حقكؽ لمزكجة عمى زكجيا مف مير كنفقة كبالمقابؿ مف كشركطو كصيغتو، ك 

ذلؾ ما يترتب مف حقكؽ لمزكج عمى زكجتو مف مدخؿ كطاعة ككالية التأديب، ككما تناكؿ الحقكؽ المشتركة 

كالمريض بيف الزكجيف، ثـ شرع بالحديث عف الطبلؽ كالعدة كالحضانة كالنفقات، كانتيى بالحديث عف الحجر 

 مرض المكت.
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كىك كتاب نشر مف  فيمي، ، جدعاف،غراءات الحريةا  : خارج السرب، بحث في النسوية الرافضة و خامساً 

ـ، تناكؿ جدعاف بدراسة تحميمية كنقدية أعماؿ أربع 2010قبؿ المؤسسة العربية لمدراسات في بيركت عاـ 

نساء مبينان تفسيرىف لكضع المرأة المسممة مف خبلؿ استخداميف المجمكع الفقيي النسائي اإلسبلمي، بقراءة 

التأكيؿ، كىذا يمثؿ االتجاه المضاد لمنسكية  إلىية النصكص الدينية كالخركج عف القراءة الظاىرية النص

يتخصص الكتاب في اإلضاءة عمى بحث جديد، كىك ما يسمى بالنسكية  ،االسبلمية الرافضة "خارج السرب"

اإلسبلمية الرافضة في سياؽ العكلمة في عالمنا المعاصر، حيث يدكر حكؿ كيفية تبني قضايا المرأة كحقكقيا 

المجتمع اإلسبلمي، كضمف إطار عالمي، مف خبلؿ تناكؿ أفكار كأطركحات مجمكعة كحريتيا ككضعيا في 

مف الكاتبات المكاتي ينتميف أصبلن إلى مجتمعات إسبلمية، لكنيف ألسباب متعددة اضطررف إلى الرحيؿ عف 

أجؿ الفضاءات اإلسبلمية األصمية كالذىاب إلى العالـ األكركبي كاألميركي، الذم كٌفر ليف الحرية مف 

التعبير عف قضايا نسكية، عانيف منيا في فترات مبكرة في بيئاتيف اإلسبلمية األصمية، كأعدف النظر في 

 مجمؿ معطيات المسألة النسكية مف منظكر ككاقع المرأة المسممة في العالـ.

المشكؿ  تميزت ىذه الدراسة: بنزعة مستحدثة في مدينة اإلسبلـ الحالية كليست تمؾ األسئمة إال بعض كجكه

في ىذه النزعة في ىذا الكتاب الخارج عف المألكؼ يدخؿ فيمي جدعاف إلى الدائرة الحمراء لعالـ نزعت عنو 

، أغبلؿ المقدس الحرية كيخص ىذه العصبة بالبحث المكضكعي المحمؿ كبالنظر المدقؽ كبالمساءلة النقدية

 يات الدكلية كخاصة اتفاقية سيداك.كما تميزت بو ىذه الدراسة أنيا تناكلت رأم القانكف كاالتفاق
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 أنيا وقفت عمى: ما يميز ىذه الدراسة

ما يتعمؽ بالحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية كقامت بمقارنة ذلؾ مع           

ككذلؾ معرفة كيؼ  الزكجية،كمكقع ىذا الحؽ في منظكمة الحقكؽ  التكييؼ،مف حيث  الدكلية،االتفاقيات 

 أثرت ىذه االتفاقيات عمى التشريعات الفمسطينية الخاصة باألسرة مف حيث النظرية كالتطبيؽ العممي.   

 منيج الدراسة:

 كذلؾ كفؽ اآلتي:المقارف كذلؾ المنيج التحميمي ك ك كصفي ال يفكقد اتبعت في الدراسة المنيج          

ذا كانت المسألة مف إذا كانت المسائؿ في مكاضع االتفاؽ  -1 أذكر حكميا بدليميا مع تكثيؽ االتفاؽ، كا 

مسائؿ االختبلؼ أذكر األقكاؿ في المسألة مع مف قاؿ بيا مف أىؿ العمـ كعرض الخبلؼ حسب 

 االتجاىات الفقيية كتكثيؽ األقكاؿ مف المصادر األصمية كترجيح ما يرجحو الدليؿ.

 إعطاء تصكير عف المسائؿ قبؿ ذكر حكميا. -2
تخريج األحاديث النبكية مف ك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية المستشيد بيا، ك عز  -3

 كتخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية.مصادرىا األصمية 

 تعريؼ المصطمحات الفقيية الكاردة في الرسالة كتكثيؽ المعاني مف معاجـ المغة المعتمدة. -4

تو كحدكد ىذه الطاعة، كتأصيميا كمقارنتيا بيف أحكاـ قانكف دراسة كتحميؿ طاعة المرأة لزكجيا ككيفي -5

 ، ةالدكلي االتفاقياتمكاثيؽ ك الاألحكاؿ الشخصية المتعمقة بطاعة الزكجة لزكجيا مع 

 عمى نحك يحقؽ أىداؼ الدراسة كيعززىا. المتعددةأحكاـ التشريعات عمى آراء الفقياء ك  الكقكؼ -6

 الفقيي كذكر المادة القانكنية اف كجدت.مقارنة الفقو بالقانكف بذكر القكؿ  -7

 االستعانة بالكتب القانكنية فيما يتعمؽ بالقانكف. -8
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 محتوى الدراسة:

 -كخاتمة كخمسة فصكؿ كذلؾ عمى النحك اآلتي:  الى مقدمة دراسةلقد قمت بتقسيـ ال

 الفصل األول: ماىية الحقوق األسرية واالجتماعية في االتفاقيات الدولية

 .االجتماعيةك  األسرية األكؿ: تعريؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽالمبحث 

  .المطمب األكؿ: مفيـك الحقكؽ االجتماعية

  .المطمب الثاني: أىـ االتفاقيات الدكلية المنظمة لمحقكؽ االجتماعية

 .كمدل االلزاـ بيا في فمسطيف المبحث الثاني: طبيعة االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية

 لمدكؿ.  ممزمة اتفاقيات ىي االجتماعية بالحقكؽ المتعمقة الدكلية المطمب األكؿ: االتفاقيات

 المطمب الثاني: خصكصية االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية كعبلقتيا بالقكاعد الدكلية االمرة. 

 .ريعات األحكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيفالمبحث الثالث: أثر االتفاقيات الدكلية عمى تش

  .المطمب األكؿ: التكفيؽ بيف االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الفمسطينية

 المطمب الثاني: تطكر تشريعات األحكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيف لتتكافؽ مع االتفاقيات الدكلية. 

االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات األحكاؿ الشخصية المبحث الرابع: اإلجراءات العممية الخاصة بتطبيؽ 
 .النافذة في فمسطيف

 المطمب االكؿ: االجراءات التحضيرية لتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات االحكاؿ الشخصية.  

المطمب الثاني: اجراءات تطبيؽ االتفاقية الدكلية عمى تشريعات االحكاؿ الشخصية بعد االنضماـ إلى 
 ية. االتفاق
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الفصل الثاني: المقصود باألسرة والحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني النافذ في 
 فمسطين واالتفاقيات الدولية

 .المبحث األكؿ: حقيقة األسرة كأسس بنائيا في المفيـك الشرعي كاالتفاقيات الدكلية

 .التفاقيات الدكليةالمطمب األكؿ: مفيـك األسرة كمكانتيا في الشريعة كا

 .المطمب الثاني: أسس البناء األسرم كمقاصده في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية

  .المبحث الثاني: ماىية الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني كاالتفاقيات الدكلية

  .الطاعة لغة كاصطبلحان  حؽ المطمب األكؿ: تعريؼ

  .ماىية الطاعة الزكجية في قانكف االحكاؿ الشخصية األردني كاالتفاقيات الدكليةالمطمب الثاني: 

المبحث الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات 
 .الدكلية

 .المطمب األكؿ: القكامة

  .المطمب الثاني: بيت الطاعة

 .المطمب الثالث: النشكز

 المطمب الرابع: النفقة.

الفصل الثالث: التكييف الفقيي والقانوني لمحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية 
 واالتفاقيات الدولية

المبحث األكؿ: مكقع الحؽ في الطاعة الزكجية في منظكمة الحقكؽ الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية 
 .كاالتفاقيات الدكلية

 الشخصية. األحكاؿ قانكف في الزكجية الحقكؽ منظكمة في الزكجية الطاعة في الحؽ مكقع المطمب األكؿ:
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 الدكلية. الزكجية في االتفاقيات الحقكؽ منظكمة في الزكجية الطاعة في الحؽ المطمب الثاني: مكقع

ية المبحث الثاني: أثر الكقكؼ عمى الحقكؽ الزكجية في استقرار األسرة في قانكف األحكاؿ الشخص
 .كاالتفاقيات الدكلية

المبحث الثالث: أىمية االلتزاـ بمنظكمة الحقكؽ الزكجية في الحياة األسرية في قانكف األحكاؿ الشخصية 
 .كاالتفاقيات الدكلية

المبحث الرابع: عبلقة الحؽ في الطاعة الزكجية بغيره مف الحقكؽ الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية 
 .كاالتفاقيات الدكلية

  .المطمب االكؿ: عبلقة الحؽ في الطاعة الزكجية بالحؽ في النفقة

 .المطمب الثاني: عبلقة الحؽ في الطاعة الزكجية في الحؽ بتأديب الزكجة

 .المطمب الثالث: عبلقة الحؽ في الطاعة الزكجية بالحؽ بالمعاشرة بالمعركؼ

زوجية وبقائو واستمراره في قانون األحوال الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في استحقاق الحق في الطاعة ال
  .الشخصية واالتفاقيات الدولية

المبحث األكؿ: المعيار المؤثر في استحقاؽ الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية 
 .كاالتفاقيات الدكلية

 .الزكجية الطاعة في الحؽ استحقاؽ في المطمب األكؿ: تكفير الزكج لممسكف الشرعي كمعيار مؤثر

الدكلية مف المعيار المؤثر في استحقاؽ الحؽ في  كاالتفاقيات الشخصية األحكاؿ قانكف المطمب الثاني: مكقؼ
 .الطاعة الزكجية

 .المبحث الثاني: حدكد الطاعة الزكجية كضكابطيا في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
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ترتب عمى عدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية الخاصة بالطاعة المبحث الثالث: األثر الشرعي كالقانكني الم
 .الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية

 .المطمب األكؿ: النشكز كأثر لعدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية الخاصة بالطاعة الزكجية

 .الزكجية بالطاعة الخاصة حقكقيةال بالمنظكمة االلتزاـ لعدـ المطمب الثاني: سقكط نفقة الزكجة كأثر

الفصل الخامس: اإلشكاالت الواردة عمى الحق في الطاعة الزوجية في االتفاقيات الدولية وموقف قانون 
 .األحوال الشخصية منيا

 .المبحث األكؿ: الحؽ في الطاعة الزكجية كالتمييز ضد المرأة

 .المبحث الثاني: الحؽ في الطاعة الزكجية كأىمية المرأة

 .المبحث الثالث: الحؽ في الطاعة الزكجية كالعنؼ ضد المرأة

   .المبحث الرابع: الحؽ في الطاعة الزكجية كمفيـك الحرية كالمساكاة لممرأة

 

ف حصؿ تقصير فمف نفسي كمف الشيطاف كأستغفر إف كاف ثمة تكفيؽ فمف ا تعالى كإفيذا جيد الباحثة ك

 ا العظيـ.
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 ماىية الحقوق األسرية واالجتماعية في االتفاقيات الدوليةالفصل األول: 

 وفيو أربعة مباحث:

 االجتماعيةاألسرية و المبحث األول: تعريف االتفاقيات الدولية المتعمقة بالحقوق 

 ومدى االلزام بيا في فمسطين المبحث الثاني: طبيعة االتفاقيات الدولية المتعمقة بالحقوق االجتماعية

 الثالث: أثر االتفاقيات الدولية عمى تشريعات األحوال الشخصية النافذة في فمسطينالمبحث 

المبحث الرابع: اإلجراءات العممية الخاصة بتطبيق االتفاقيات الدولية عمى تشريعات األحوال الشخصية 

 النافذة في فمسطين
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يات الدكلية، حيث اشتمؿ عمى تعريؼ الحؽ تناكؿ ىذا الفصؿ ماىية الحقكؽ األسرية كاالجتماعية في االتفاق

لغة كاصطبلحان كالحقكؽ االجتماعية كتعريؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ األسرية كاالجتماعية كأىـ 

االتفاقيات المنظمة ليا مثؿ اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية 

القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كبياف الطبيعة الممزمة لبلتفاقيات الدكلية كاالجتماعية كاتفاقية 

المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية كعبلقتيا بالقكاعد اآلمرة كتشريعات األحكاؿ الشخصية النافذ في فمسطيف 

 نضماـ ليا.كاإلجراءات العممية لتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات األحكاؿ الشخصية بعد اال

 

 االجتماعيةو  األسرية المبحث األول: تعريف االتفاقيات الدولية المتعمقة بالحقوق

 حقكؽال ضمف ، كىي تندرجاإلنساف لحقكؽ األساسية التصنيفات أحد االجتماعية الحقكؽ تعتبر          

 االجتماعي، كالضماف بالعمؿ، كالمتعمقة كحرية، بكرامة لمعيش الضركرية االجتماعية األكضاع تعالج التي

الحقكؽ ، كسيناقش ىذا المبحث مسألة كالثقافة الصحية، كالبيئة كالسكف، كالمياه، كالغذاء، كالتعميـ، كالصحة،

 األسرية كاالجتماعية في مطمبيف ىما:

 المطمب األكؿ: مفيـك الحقكؽ االجتماعية 

 المطمب الثاني: أىـ االتفاقيات الدكلية المنظمة لمحقكؽ االجتماعية 
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 المطمب األول: مفيوم الحقوق االجتماعية 

 حقكؽ مف أساسية حقكؽ كىي 1اإلنساف، لحقكؽ الثاني الجيؿ االجتماعية الحقكؽ عمى يطمؽ          

 الحرفي بالمعنى فردية كليست جماعية حقكؽ أنيا عمى إلييا ينظر ما ككثير. منيا يتجزأ ال كجزء اإلنساف

 . لمكممة كالقانكني

 -فرعيف ىما: المقصكد بالحقكؽ االجتماعية مف خبلؿ  الباحثةفي ىذا المطمب ستكضح 

 ع األكؿ: تعريؼ الحؽ لغة كاصطبلحاى الفر 

 الفرع الثاني: تعريؼ الحقكؽ االجتماعية 

 -يأتي: كبياف ذلؾ فيما 

 اً الحق لغة واصطالحالفرع األول: تعريف 

اف مفيكـ الحؽ يحتمؿ أكثر مف معنى، فالحؽ ىك ا تعالى، كيأتي مفيكـ الحؽ بمعنى الكاجب           

المقرر لؤلفراد كالذم يمنحيـ سمطة التصرؼ كفؽ ما يسمح بو الشرع كالقانكف لذلؾ ستقكـ الباحثة في ىذا 

   المقصكد بالحؽ في المغة كاالصطبلح:الفرع بتكضيح 

 

 

                                                           
1
،أنظرأٌضاًأجٌالحقوق28-16رٌاضصبح،حقوقاالنسان،أجٌالحقوقاالنسان،وزارةالشإونالسٌاسٌةوالبرلمانٌة،بدونتارٌخنشر،ص

م.rights-human-of-generations-ights/2019/01/14/thehttps://sites.uab.edu/humanr/،3/10/2021االنسان،

https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/
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 أواًل: تعريف الحق في المغة 

اف لكممة الحؽ في المغة معاف تعكد معظميا لمثبكت كالكجكب كاستعمؿ الفقياء ىذه الكممة في حدكد          

كيجمع بحقكؽ، كالحؽ يأتي  2يعد الحؽ في المغة نقيض لمباطؿ،ك  1ىذا المعنى المغكم كلـ يخرجكا عميو،

" كما  3ِمُنونَ ۡ  ََل يُؤ ۡ  فَ ُهم ۡ  ثَرِِهمۡ  َأك ۡٓ ُل َعَلىَٰ ۡ  َقوۡ  َحقَّ ٱل ۡ  َلَقدبمعنى الثابت الدائـ؛ قاؿ سبحانو كتعالى: " 

 ۥَمغُهُ ۡ  بََِٰطِل فَ َيدۡ  َحقِّ َعَلى ٱلۡ  ِذُف بِٱلۡ  َنق ۡ  َبلالمغة بمعنى البياف؛ كقد قاؿ سبحانو كتعالى: " يأتي الحؽ في 

" أم بمعنى نبيف الحؽ فيدحض الباطؿ كيزيمو. كما يطمؽ الحؽ  4 ُل ِممَّا َتِصُفونَ ۡ  َويۡ  َوَلُكُم ٱل ۡ  ِإَذا ُهَو زَاِهقفَ 

ِلِهمۡ  َأم ۡٓ َوٱلَِّذيَن ِفيفقد قاؿ تعالى:"  5في المغة عمى الحقكؽ المالية؛   6".ُلومۡ  َحّق مَّع ۡ  وََٰ

 كاألحكاـ كالكجكب الثبكت كيأتي بمعنى الباطؿ، نقيض الحؽ أف ككرد في كتاب لساف العرب          

 7.كاليقيف كالصدؽ كالتحقيؽ

 المغة: في الحؽ معاني كمف إنكاره، يسكغ ال الذم الثابت أنو الحؽ تعريفو في( الجرجاني) كذكر          

  8.العقار كحقكؽ اليقيف، الكاجب، النصيب،

 كاألمر الباطؿ، كضد كالقرآف، صفاتو، مف أك تعالى ا أسماء مف: الحؽ" آبادم: الفيركز كقاؿ          

، كالمكت، كالصدؽ، الثابت، كالمكجكد كالممؾ، كالماؿ، كاإلسبلـ، كالعدؿ، المقضي،   9.الحقكؽ ككاحد كالحـز

                                                           
1
 .88،ص2003،دارعالمالكتب،-بٌنالشرٌعةاإلسالمٌةوقانونالمرافعاتالمدنٌة-ٌاسٌن،محمدنعٌم،كتابنظرٌةالدعوى
2
 .55صم،1987بٌروت،ط.-المقري،أحمدبنمحمدالفٌومً،المصباحالمنٌر،مكتبةلبنان
 . 7 اآلية ،سكرة يس 3
 .18 اآليةسكرة االنبياء،  4
5
 .94م،ص1990الجرجانً،علًبنمحمدالشرٌف،التعرٌفات،مكتبةلبنان،ط.،
 .24اآلية سكرة المعارج،  6
 .46، ص 1ج ،ىػػ1405 إيراف، لساف العرب، منشكرات الحكزة، ،محمد ابف مكـر ابف منظكر جماؿ الديفأبي الفضؿ ابف منظكر،  7
 . 93، ص 1985بيركت، التعريفات، مكتبة لبناف،  ،الجرجاني، الشريؼ عمي 8
9
.527ص،1الجزءم،1987بٌروت،االولى،الطبعةالرسالة،مطبعةالمحٌط،القاموسٌعقوب،بنمحمدبادي،آالفٌروز
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كقد ذكر الشيخ عبد العزيز البخارم في شرحو كشؼ األسرار عمى أصكؿ البزدكم اف الحؽ:" ىك           

 1جو، الذم ال ريب في كجكده".كؿ ك المكجكد مف 

 كالمذاىب كاألدياف كالعقائد األقكاؿ عمى كيطمؽ لمكاقع، المطابؽ الحكـ فالحؽ في المغة ىك          

 كيقابمو الخاصة، األقكاؿ في شاع فقد الصدؽ، أيضا الحؽ كيعني. الباطؿ كيقابمو ذلؾ، عمى الشتماليا

 2.إياه الكاقع مطابقة حقيقتو كمعنى الكاقع، جانب مف الحؽ في تعد المطابقة فأل بينيما، يفرؽ كقد الكذب،

 ثانيًا: تعريف الحق في االصطالح: 

 ىك أك لمفرد، إرادية سمطةذكر فقياء القانكف العديد مف التعريفات لمحؽ، حيث ييعرؼ بأنو:"            

 السمطات". كما ييعرؼ بأنو: "القانكف يحميو شخص إلى اختصاص() انتماء ىك أك القانكف يحمييا مصمحة

 3".الحؽ لصاحب تثبت التي ىي فالقيمة الحؽ كمحؿ القيمة ليذه بالنسبة يمارسيا أف لصاحبيا يمكف التي

الحؽ المكجكد "الحديث عف األحكاـ كأنكاعيا في أصكؿ الفقو قاؿ:  كقد ذكر العبلمة البزدكم عند          

جو الذم ال ريب في كجكده كمنو: السحر حؽ كالعيف حؽ أم مكجكد بأثره كىذا الديف حؽ، أم: ك مف كؿ 

مكجكد صكرة كمعنى كلفبلف حؽ في ذمة فبلف أم شيء مكجكد مف كؿ كجو قاؿ )كحؽ ا تعالى( ما يتعمؽ 

 4."لى ا تعالى تعظيمان إبو النفع العاـ لمعالـ فبل يختص بو أحد كينسب 

                                                           
1
 .89ٌاسٌن،نظرٌةالدعوى،مرجعسابق،ص
 .93سابؽ، ص مرجع ، الجرجاني، الشريؼ عمي 2
 .11ـ، ص2010بغداد،  ،حقكؽ االنساف كالديمقراطيات كالحريات العامة، مطبعة الكتاب، الطبعة الثانية ،ماىر كاظـ، 3
4
المسمىأصولالبزدوي،دارالكتاباإلسالمً،القاهرة،مصر،-البخاري،عبدالعزٌزبنأحمد،كشفاألسرارعنأصولفخراإلسالمالبزدوي

 .135،ص4جزء
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 ال أك حقو يستعمؿ أف لو الحؽ فصاحب تركو، عمى يعاقب كال فعمو يجكز ماخركف بأنو: "آيعرفو ك           

 االمتيازات مجمكعةخركف بأنو: " آ"، كيعرفو  عميو إثـ فبل تركو فا  ك  عميو حرج فبل استعممو فإذا يستعممو،

  1".الضماف تستحؽ التي تمؾ أك العامة السمطات بأخرل أك بصكرة تضمنيا كالتي األفراد بيا يتمتع التي

 سبيؿ عمى األشخاص مف شخصان  القانكف يخكؿ بمقتضاىا قانكنية رابطةكما ييعرؼ الحؽ بأنو: "           

 سمطة أك قدرة ىك الحؽ كقيؿ آخر، شخص مف معيف أداء اقتضاء أك شيء عمى لمتسمط كاالستئثار االنفراد

  2".القانكف يحمييا مصمحة الحؽ إف كقيؿ حدكدىا، ا يرسـمعينن  شخصان  القانكف يخكليا إدارية

كترل الباحثة أف الحؽ سمطة يمنحيا الشرع أك القانكف لشخص معيف تخكلو االستئثار أك          

االختصاص في شيء معيف بذاتو أك بعينو، بحيث يككف لو كامؿ السمطات عمى الشيء محؿ الحؽ في 

التصرؼ فيو بجميع أشكاؿ التصرؼ المادية أك القانكنية طالما كانت استعماؿ ىذا الحؽ في إطار حدكد 

أك تجاكز حدكد الصبلحية الممنكحة، كالشريعة ىي اختصاص الشخص بو دكف التعدم عمى حؽ الغير 

مصمحة قصد الشارع أساس الحؽ كليس الحؽ أساس الشريعة كا سبحانو كتعالى منح الحؽ لحكمو كىي 

 تحقيقيا كاالصؿ في الحؽ التقيد ألنو اذا كاف منحة مف الشارع فيك مقيد بما قيده.

 حقوق االنسان  كواحد منالثاني: تعريف الحقوق االجتماعية  الفرع

تعد الحقكؽ االجتماعية أحد التصنيفات األساسية لحقكؽ اإلنساف؛ لذلؾ ال بد مف تكضيح           

 المقصكد بحقكؽ اإلنساف كمف ثـ تكضيح المقصكد بالحقكؽ االجتماعية. كذلؾ فيما يأتي:

                                                           
 .471ص ، 1جبيركت،  ،دار الكتاب العربي التشريع الجنائي اإلسبلمي، ،عبد القادر عكدة، 1
ـ، 2002 بيركت، ،كلىراسات الكحدة العربية، الطبعة األحقكؽ اإلنساف في الفكر العربي، مركز د الكريـ،ف آفاركؽ السامرائي، حقكؽ اإلنساف في القر  2

 .79ص 
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 أواًل: تعريف حقوق اإلنسان

" المصطمح الذم يشير إلى مجمكعة الحقكؽ المصيقة بالشخصية يعرؼ مفيكـ حقكؽ اإلنساف بأنو:         

االنسانية، التي نصت عمييا المكاثيؽ الدكلية، كالتي يتمتع بيا اإلنساف، كال يجكز تجريده منيا ألم سبب 

"  1كالعرؽ كالجنس كغير ذلؾكاف، بصرؼ النظر عف كؿ مظاىر التمييز مثؿ الديف كالمغة كالمكف كاألصؿ 

   2.كما تيعرؼ بأنيا: " تمؾ الحقكؽ غير القابمة لمتجزئة أك االنتقاص منيا كتجب لمجميع دكف تمييز"

حقكؽ االنساف بأنيا:" المعايير األساسية التي ال يمكف " فت منظمة العفك الدكلية "أمنيستيكقد عر           

حدل نشرات األمـ المتحدة إر". كقد كرد تعريؼ حقكؽ اإلنساف في لمناس مف دكنيا أف يعيشكا بكرامة كبش

" السمطة المتأصمة في طبيعتيا، كالتي ال يتسنى بغيرىا أف تعيش عيشة البشر، فيي الحقكؽ التي تكفؿ بأنو:

لنا كامؿ إمكانيات التنمية كاالستثمار كما نتمتع بو مف صفات البشر كما كىبناه مف ذكاء كمكاىب كضمير 

أجؿ تمبية احتياجاتنا الركحية كغير الركحية، كىي تستند إلى تطمع اإلنساف المستمر إلى الحياة التي مف 

 3."تتميز احتراـ كحماية الكرامة المتأصمة في كؿ إنساف كقدره

 منح (أما التعريؼ الشرعي لحقكؽ االنساف في اإلسبلـ فقد عرفيا الدكتكر محمد الزحيمي بأنيا          

اليية مف ا الخالؽ البارئ لئلنساف بمقتضى فطرتو التي فطره ا عمييا ليككف خميفة منو في األرض 

كيمارس جميع ما كىبو ا لو في الحياة الدنيا كينعـ بجميع المصالح التي تعكد عميو بالخير كالنفع كتدفع 

                                                           
عماؿ حقكؽ اإلنساف االقتصادية في الدكؿ العربية، مجمة الباحث، العدد السادس، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، الجزائر، أليات آ ،األسرج، حسيف 1

 . 146ص  ـ،2008
  .53ص  ،2003 مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقكؽ اإلنساف عمى المستكل اإلقميمي، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، القاىرة، 2
 .(rights-depth/human-https://www.un.org/ar/sections/issues  ،30/10/2020) المتحدة، ، مكقع األمـ حقكؽ اإلنساف 3

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights
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س جميعان عمى مستكل االفراد عنو الشر كالسكء فيي حقكؽ شخصية لئلنساف كمطمب مصكف كمقدس لمنا

 1كالجماعات(.

أف حقكؽ األنساف ىي:" مجمكعة المبادئ كالمعايير التي تتفؽ كالطبيعة اإلنسانية المكتكبة كما           

المتأصمة في الكرامة اإلنسانية، كالمؤسسة عمى الحرية كالمساكاة لؤلفراد كالجماعات دكف تمييز، ككاجبة 

 2".كزمف النزاعات المسمحة االحتراـ في زمف السمـ

ىك تعريؼ الزحيمي فيك األحؽ، ألف الحقكؽ لحقكؽ اإلنساف  األرجحأف التعريؼ باحثة كترل ال          

لقياـ ، كيبيف اليدؼ مف الحقكؽ كىك ايضيؽ منياال يكسع مف نطاقيا أك  فيكمنحة مف ا عز كجؿ 

 .في األرض كالتنعـ بالمصالح كىبات ا لو فييا بكاجبات الخبلفة

 : يأتي كيتضح مف التعريفات السابقة أف حقكؽ اإلنساف تتميز بالعديد مف الخصائص أبرزىا ما          

تعتبر حقكؽ االنساف ممؾ لمبشر بصفتيـ بشران فيي ليست منحة مف أحد كال تباع كال تشترل كال . أ

كىي منحة مف ا عز  نسافإنساف العتبار ككنو إيمكف التصرؼ بيا كىي متأصمة كمبلزمة لكؿ 

 3.كجؿ

النظر عف المكف، العرؽ، الديف، الجنس، الرأم  بصرؼ البشرحقكؽ اإلنساف ىي نفسيا لكؿ . ب

كمتساككف في الكرامة كالحقكؽ، بيذه  السياسي أك األصؿ االجتماعي...الخ. فنحف جميعا كلدنا أحراران 

  1.الحقيقة فإف حقكؽ اإلنساف ىي عالمية مف حيث المحتكل كالمضمكف
                                                           

1
،27دمشقللعلوماالقتصادٌةوالقانونٌة،المجلدالزحٌلً،محمدمصطفى،الحرٌةالدٌنٌةفًالشرٌعةاإلسالمٌةأبعادهاوضوابطها،مجلةجامعة

.376،ص2011العدداألول،
 ـ،2011ليات حماية حقكؽ االنساف في القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة األزىر، فمسطيف،آ ،نشكاف، كاـر 2

.14ص

 .14مرجع سابؽ، صالنشكاف،  3
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الحؽ في حرماف شخص آخر منيا  أحد يممؾ بل، فبأم حاؿ االنتقاص مف حقكؽ اإلنسافيجكز ال . ت

ميما كانت األسباب، كحتى لك كانت القكانيف في بمد ما ال تعترؼ بذلؾ أك أف بمد ما يقكـ بانتياكيا، 

فإف ذلؾ ال يفقدىا قيمتيا كال ينكر تأصميا في البشر. إف انتياؾ الحقكؽ ال يعني عدـ كجكدىا، فيي 

 2.غير قابمة لمتصرؼ

سكاء كانت مدنية كسياسية أك  فحقكؽ اإلنساف ،غير قابمة لمتجزئةكاحدة ك  كحدة سافحقكؽ اإلنتعتبر . ث

اقتصادية كاجتماعية كثقافية، ىي كحدة كاحدة تنطكم عمى الحرية كاألمف كالمستكل المعيشي 

  3.البلئؽ

حقكؽ اإلنساف في حالة تطكر مستمر، ككما أنيا مرتبطة باإلنساف بصفتو إنسانا، فإف حاجة  إف. ج

رتفاع مستكاه المادم كالركحي في حالة تطكر مستمر يستكجب معو تطكير الحقكؽ اإلنساف كا

 4.كالكاجبات كبذلؾ يصار إلى تصنيؼ حقكؽ أخرل

  المقصود بالحقوق االجتماعيةثانيًا: 

تعرؼ الحقكؽ االجتماعية بأنيا " الحقكؽ التي تمنحيا الدكلة لممكاطنيف بقصد تكفير مستكل حياة           

  5المجتمع". حياة في المشاركة كامؿ لضماف ضركرية تيعد التي الحقكؽالئؽ ليـ، كىي 

                                                                                                                                                                                           
  .52 ، صـ2007 عماف،، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، اإلنساف حقكؽ ،الفتبلكم، سييؿ 1
 .15ص، ـ1998 ،مطابع مؤسسة البحر كالييئة الخيرية، غزة ،"حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني" دراسة مقارنة ،فتحي الكحيدم، 2
 . 15مرجع سابؽ، ص ال 3
، 1994مجمة العربية لحقكؽ اإلنساف، العدد األكؿ، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، تكنس، ال، سميـ المغماني، "مفيـك حقكؽ اإلنساف نشأتو كتطكره 4

 .9ص
 الكتركني:مقدمة الى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الشبكة العربية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، مكقع  5

net.org/ar/resources/368498-https://www.escr. 

https://www.escr-net.org/ar/resources/368498
https://www.escr-net.org/ar/resources/368498
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 كتكفير كاالقتصادم االجتماعي الرفاه مف أدنى بحد مكاطف كؿ بحؽ االجتماعية الحقكؽ كتتمثؿ          

 كالحؽ االجتماعي التاميف في كالحؽ الكافي الغذاء في كالحؽ الصحية الرعاية في كالحؽ االجتماعية الحماية

 لكؿ كافيو خدمات في كالحؽ نظيفة بيئة في كالحؽ التنمية في كالحؽ المساعدة في كالحؽ المسكف في

 .مكاطف

 

 كتتميز تمؾ الحقكؽ بما يأتي:           

 ال كالسياسية المدنية الحقكؽ كانت فإذا الدكلة، قبؿ مف كفاعبلن  إيجابيان  تدخبلن  ىي حقكؽ تتطمب. أ

 يحتاج ال الذم مثبل، التعذيب كحظر ما، بفعؿ القياـ عف الدكلة امتناع سكل لتحقيقيا غالبا تحتاج

 إلى يحتاج مثبل، التعميـ في الحؽ إعماؿ بينما مباشرة، بو لمكفاء بو القياـ عف الدكلة امتناع سكل

 1.الدكلة قبؿ مف مكمفان  كتدخبلن  لممكارد كتضافر حثيثة جيكد

 الكامؿ تحقيقيا إف حيث الفكرم، لمتطبيؽ قابمة ليست أنيا أم ،تدريجيان  بيا الكفاء يتـ حقكؽىي . ب

 تدريجية خطكات اتباع عمى تعتمد كىي دكلية، ـأ محمية كانت سكاءن  المتكفرة المكارد تسخير يستكجب

 2.بيا الكفاء إلى النيائية في تؤدم

 

 

 
                                                           

1
 .60الفتالوي،حقوقاالنسان،مرجعسابق،ص
2
 .60الفتالوي،المرجعالسابق،ص
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  : أىم االتفاقيات الدولية المنظمة لمحقوق االجتماعيةالمطمب الثاني

تعد االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية إحدل مصادر الحقكؽ كالحريات المنظمة          

بالتشريعات الكطنية، كتزداد قيمتيا عند انضماـ الدكلة أك مصادقتيا عمى االتفاقيات الدكلية ذات العبلقة بيذه 

لضماف تنفيذىا. كقد اىتمت العديد الحقكؽ، كما يتبعيا مف التزامات دكلية كاردة في نصكص ىذه االتفاقيات 

مف المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية بتنظيـ الحقكؽ االجتماعية كنستعرض ثبلثة مف أبرز تمؾ االتفاقيات مف 

 خبلؿ الفركع التالية: 

 

 عالن العالمي لحقوق اإلنسان الفرع االول: اإل

 مف العاشر في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية تبنتو الذم اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف ديع          

 مف اإلعبلف ذلؾ تضمنو لما بالنظر العالمي، المستكل عمى اإلنساف لحقكؽ كثيقة أىـ ،1948 ديسمبر

 أك دينو، أك كلكنو جنسو عف النظر بغض اإلنساف بيا يتمتع أف يجب التي لمحقكؽ كتكضيح كتحديد تصنيؼ

 .االجتماعي أصمو أك السياسي أك الديني معتقده

 كالحريات اإلنساف حقكؽ تحدد مادة كثبلثيف ديباجة مف اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف يتألؼك           

 دكف اإلعبلف، صدكر عمى الحؽ زماف أم كفي ،ـالعال في مكاف أم في البشر، لجميع تحقؽ التي األساسية

 . تمييز أم
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 الضماف في الحؽعبلف العالمي مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية أبرزىا ما يأتي: كقد تضمف اإل          

 الفراغ كأكقات الراحة في الحؽك  2،إلييا كاالنضماـ النقابات إنشاء في الحؽك  العمؿ في الحؽ، 1االجتماعي

 كالممبس المأكؿ كالسيما مبلئـ معيشي مستكل في الحؽك  .3العمؿ ساعات لعدد معقكؿ تحديد كالسيما

 في الحرة المشاركة في الحؽ5.التعميـ في الحؽك 4.الضركرية االجتماعية كالخدمات الطبية كالعناية كالمسكف

 6.الثقافية المجتمع حياة

 

 الفرع الثاني: العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 كقعةمال لمدكؿ اإلعبلف إلزامية مدل حكؿ جدؿ دار اإلنساف، لحقكؽ العالمي اإلعبلف صدكر بعد          

 التي األمنيات مف مجمكعة ككنو يعدك ال اإلعبلف ىذا بأف لمقكؿ الدكلي القانكف فقياء بعض كذىب عميو،

 العامة الجمعية أحالتكعمى إثر ذلؾ فقد . اإلنساف حقكؽ عمييا ستككف التي لمحالة عميو المكقعكف يتمناىا

 ممزمة معاىدة كضع ألجؿ المتحدة األمـ ىيئة في كاالجتماعي االقتصادم لممجمس اإلعبلف المتحدة لؤلمـ

 ةيالجمع عمى دكلييف عيديف المذككرة المجنة أحالت 1966 عاـ كفي. عمييا كالمصادقة المكقعة لمدكؿ

 االجتماعية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيدك  كالسياسية، المدنية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد: كىما العامة،

 فيو فصمت الذم العيد عف مستقؿ عيد في كالسياسية المدنية الحقكؽ تفصيؿ تـ كبذلؾ. كالثقافية كاالقتصادية

                                                           
 ـ.1948كانكف األكؿ/ديسمبر  10، بتاريخ لؤلمـ المتحدة امةالجمعية الع ،1948لعاـ  ( مف االعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف22انظر: المادة ) 1
 .1948لعاـ  االعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف( 23انظر: المادة) 2
 .1948لعاـ  ( مف االعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف24انظر: المادة ) 3
 .1948لعاـ ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف 25انظر: المادة ) 4
 .1948لعاـ ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف 26انظر: المادة ) 5
 .1948لعاـ  ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف27)انظر: المادة  6
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 لمدكؿ ممزميف قانكنيف عيديف أصبحا بأنيما العيداف ىذاف كيتميز. كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية الحقكؽ

 1.اإلنساف لحقكؽ الدكلي القانكف أجزاء مف ىامان  جزءنا أصبح كبالتالي عمييما، كالمصادقة المكقعة

كينص العيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى مجمكعة مف االلتزامات           

 كالحقكؽ االجتماعية أبرزىا ما يأتي: 

   2عمييا في العيد. ضركرة أف تتمتع االناث كما يتمتع الذككر بكافة الحقكؽ االجتماعية المنصكص. أ

 حؽ كؿ شخص في الضماف االجتماعي، بما في ذلؾ التأمينات االجتماعية. . ب

كجكب منح األسرة أكبر قدر ممكف مف الحماية كالمساعدة، كحظر عقد الزكاج دكف مكافقة الطرفيف، . ت

 3كضركرة تكفير حماية لممرأة خبلؿ فترة معقكلة قبؿ الكضع كبعده.

حاجتيـ مف الغذاء كالكساء شي كاؼ لو كألسرتو، يكفر ما يفي حؽ كؿ شخص في مستكل معي. ث

 4كالمأكل.

حؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمى مستكل مف الصحة الجسمية كالعقمية، كخفض معدؿ المكاليد كتأميف . ج

  5نمك الطفؿ بشكؿ صحي، ككجكب الكقاية مف االمراض الكبائية كعبلجيا كمكافحتيا.

 

 

                                                           
 .73مرجع سابؽ، ص  ،الفتبلكم 1
/ كانكف 3لؤلمـ المتحدة، بتاريخ ـ، الجمعية العامة 1976لعاـ  القتصادية كاالجتماعية كالثقافية( مف العيد الخاص بالحقكؽ ا3انظر المادة ) 2

 ـ.1976اكؿ/ديسمبر 
 ـ.1976لعاـ  ( مف العيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية10انظر المادة ) 3
 .( مف العيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية11انظر المادة ) 4
 .االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية( مف العيد الخاص بالحقكؽ 12انظر المادة ) 5
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 " أشكال التمييز ضد المرأة " سيداوالفرع الثالث: اتفاقية القضاء عمى جميع 

تحتؿ اتفاقية مناىضة التمييز ضد المرأة مكانة عظيمة ضمف المعاىدات الدكلية المتعمقة بحقكؽ           

ي تبني اإلنساف؛ ككنيا تتناكؿ حقكؽ كقضايا المرأة التي تشكؿ نصؼ المجتمعات. كما تحتؿ أىمية كبرل ف

المجتمعات كالقكانيف المحمية لحقكؽ المرأة، حيث تدعك االتفاقية جميع الدكؿ األطراؼ لسف تشريعات مكاكبة 

لحقكؽ المرأة ككافمة لتقدميا في كامؿ المجاالت. كما تدعك االتفاقية الدكؿ إلى المساكاة التامة بيف المرأة 

  2كالمدنية كاالقتصادية. في الحقكؽ االجتماعية كالسياسية كالثقافية 1كالرجؿ

( مادة كفمت حقكؽ منكعة لممرأة، كحظرت أم تمييز بحقيا، 30كقد احتكت االتفاقية عمى )          

( كتنص 16-1كتحتكم االتفاقية عمى ستة أجزاء؛ مقسمة إلى جزأيف؛ حيث يضـ الجزء األكؿ المكاد )

لدكؿ ضدىا االتفاقية في ىذا الجزء عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس لحماية المرأة مف أم تمييز قد تتخذه ا

في كافة المجاالت؛ ابتداء مف تكضيح المقصكد بمعنى التمييز ضد المرأة كالذم عرفتو االتفاقية بأنو:" أم 

تفرقة أك استبعاد أك تقييد يتـ عمى أساس الجنس كيككف مف آثاره عدـ االعتراؼ لممرأة بحقكؽ اإلنساف 

جتماعية كالثقافية كالمدنية أك في أم ميداف أخر، كالحريات األساسية في المياديف السياسية كاالقتصادية كاال

أك تكىيف أك إحباط تمتعيا بيذه الحقكؽ أك ممارستيا ليا، بصرؼ النظر عف حالتيا الزكجية كعمى أساس 

فيك  30حتى المادة  17المساكاة بينيا كبيف الرجؿ". أما الجزء الثاني مف االتفاقية كالذم يبدأ مف المادة 

ئة أك لجنة مختصة بتكفير حماية لممرأة مف االنتياكات التي قد تتعرض ليا، كما يتناكؿ ىذا يتناكؿ تشكيؿ ىي

                                                           
1
ستناقشالطالبةفًالمبحثاألولمنالفصلالثالثموقفالشرٌعةاالسالمٌةمنالمساواةالتامةبٌنالرجلوالمرأة.
/ سبتمبر/ 3لمتحدة، بتاريخ ـ، الجمعية العامة لؤلمـ ا1979"سيداك" لعاـ  ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة3انظر: المادة ) 2

 ـ.1981أيمكؿ
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الجزء طرؽ االنضماـ لبلتفاقية، كبدء نفادىا، كطرؽ حؿ الخبلفات التي قد تنشأ بيف الدكلة األطراؼ ليذه 

  1االتفاقية.

 

 لممرأة كىي: كقد نصت االتفاقية عمى مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية           

المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحؽ بالعمؿ، كالحؽ في أف تختار المرأة مينتيا كعمميا بحرية تامة، . أ

كأف تحصؿ عمى كافة المزايا كالترقيات التي يحصؿ عمييا الرجؿ في ىذا اإلطار، كأف تككف متساكية 

المتعمقة بالعمؿ. كما نصت مع الرجؿ في األجكر، كالضماف االجتماعي، ككافة الحقكؽ األخرل 

  2االتفاقية عمى ضركرة تكفير حماية خاصة لممرأة أثناء فترة الحمؿ.

الصحية، بما في ذلؾ ما يتعمؽ بخدمات تنظيـ االسرة، كقد  مساكاة المرأة بالرجؿ في الرعاية ضركرة. ب

دة كبشكؿ حثت االتفاقية الدكؿ عمى أف تكفر لممرأة حماية خاصة لممرأة في حالة الحمؿ كالكال

 3مجاني.

كفي الحصكؿ  4،ة بيف الرجؿ كالمرأة في االستحقاقات العائميةاحثت االتفاقية الدكؿ عمى كفالة المساك . ت

  5عمى القركض المصرفية، كالحؽ في االشتراؾ باأللعاب الرياضية.

                                                           
.73صالفتبلكم، مرجع سابؽ،   1
 .ـ1979"سيداك" لعاـ  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة( مف 11انظر: المادة )  2
 .ـ1979"سيداك" لعاـ  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة( مف 12المادة)انظر:   3

4
 ستتحدثالطالبةفًالفصلالثالثحولموقفالشرٌعةاإلسالمٌةمنمساواةالرجلبالمرأةفًاالستحقاقاتالعائلٌة.
 .ـ1979"سيداك" لعاـ  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة( مف 13انظر: المادة )  5
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تعيش في دعت االتفاقية الدكؿ لبلىتماـ بالمرأة الريفية؛ عف طريؽ إزالة أم تمييز ضد المرأة التي . ث

المناطؽ الريفية، كأف يككف ليف الحؽ في التنمية كالعمؿ كالتطكر مثميف مثؿ الرجاؿ، ككذلؾ ضركرة 

  1.أف تكفر الدكؿ ليف رعاية صحية مناسبة، كبرامج لمضماف االجتماعي

 

 

 المبحث الثاني: طبيعة االتفاقيات الدولية المتعمقة بالحقوق االجتماعية

ة الدكلية لحقكؽ يمف االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية تحت إطار الشرعتندرج العديد           

عامان كشامبلن؛ بصرؼ النظر عف نظميا السياسية  لزامان إاالنساف، كالتي جاءت أحكاميا ممزمة لمدكؿ 

قافية ال مجاؿ لمتذرع كاالقتصادية كالثقافية، فاالختبلفات النسبية في ىياكؿ الدكؿ السياسية كاالقتصادية كالث

  2بيا لئلفبلت مف ىذا االلتزاـ العالمي الشامؿ. كىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ال بذؿ عناية.

في ىذا المبحث ستتطرؽ الباحثة إلى طبيعة االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية مف           

 : اآلتيةخبلؿ المطالب 

 

 .ىي اتفاقيات ممزمة لمدول لية المتعمقة بالحقوق االجتماعيةالمطمب األول: االتفاقيات الدو 

الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية عمى الدكؿ التزامات لتعزيز كحماية الحقكؽ االتفاقيات  تفرض          

االجتماعية؛ إال أف تمؾ االتفاقيات تختمؼ فيما بينيا في التعبير عف تمؾ االلتزامات؛ حيث تفرض بعض 

                                                           
.ـ1979"سيداك" لعاـ  التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ مف  (14)انظر: المادة   1

2
 .29نشوان،مرجعسابق،ص
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االتفاقيات كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التزامات مشركطة بمراعاة القيكد 

 1.المتعمقة بمكارد الدكؿ، خاصة بالنسبة لمدكؿ النامية

 

 

  كترتب االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية عمى كاىؿ الدكؿ ثبلثة أنكاع مف االلتزامات ىي:          

 أواًل: االلتزام باالحترام

مف خبلؿ عدـ التدخؿ في التأثير عمى الحقكؽ االجتماعية، كامتناع الدكؿ  االلتزاـ باالحتراـ ككفي          

ؿ ضد منظكمة الحقكؽ االجتماعية؛ كاالمتناع عف التدخؿ في حريات األشخاص كفي ممارستيـ عف أم عم

الدكؿ باالمتناع عف األعماؿ التي قد تساىـ في حرماف األشخاص لحقكقيـ؛ كما يتضمف ىذا االلتزاـ إلزاـ 

مف حقكقيـ االجتماعية؛ فمثبلن تككف الدكلة منتيكة ليذا االلتزاـ كفقان لمجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

 كالثقافية  في حاؿ اشترطت في قكانينيا الكطنية عمى الزكجة الحصكؿ عمى إذف زكجيا لمعمؿ خارج المنزؿ

كيعد ىذا التصرؼ مف الدكلة  -األمر الذم يختمؼ مع الناحية الفقيية كالشرعية- أك لفتح حساب مصرفي؛

 2( مف العيد الخاص لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.6ألحكاـ المادة ) خرقان 

كبخصكص عمؿ المرأة برضى زكجيا مف ناحية فقيية جائز فبل يسقط عمؿ الزكجة داخؿ البيت           

 1ف كافقيـ مف الفقياء المعاصريف،كم 3،ليو الحنفيةإكالغزؿ كالنسيج نفقتيا إذا كاف بإذف زكجيا كىذا ما ذىب 

                                                           
1
 .30نشوان،المرجعالسابق،ص
2
علومالشرٌعة–محمد،نطاقالتزاماتالدولاألطراففًالعهدالدولًالخاصبالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالثقافٌة،مجلةدراساتالموسى،

 .163صم،1،2006،العدد33،المجلدوالقانون،الجامعةاألردنٌة
3
 .775ابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتارعلىالدرالمختار،الجزءالثالث،ص
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رأة العاممة برضا الزكج خارج أما الم 2ؿ ناشزان ألنيا لـ تخرج مف البيت،كذلؾ ألف الزكجة ال تصير بذلؾ العم

البيت فقد اختمؼ الفقياء في كجكب النفقة ليا عمى مذىبيف: المذىب األكؿ: سقكط نفقة الزكجة بخركجيا 

كالمذىب الثاني: عدـ سقكط نفقة الزكجة  4كالشافعية، 3ليو الحنفية في قكؿ ليـ،إلمعمؿ مطمقان كىذا ما ذىب 

 5و الحنفية في قكؿ آخر.ليإالعاممة بإذف الزكج كىذا ما ذىب 

كمف كافقيـ مف  7كالشافعية، 6ليو الحنفية،إتسقط نفقتيا كىذا ما ذف الزكج إكالمرأة العاممة خارج البيت بغير 

كأما المرأة العاممة بغير رضى الزكج داخؿ البيت فقد  8،الفقياء المعاصريف كأبي العينيف كأبي زىرة كالزحيمي

لى: سقكط نفقتيا باستمرارىا في العمؿ بمخالفة إاختمؼ الفقياء في كجكب النفقة ليا فذىب المذىب األكؿ 

ليو إلى: عدـ سقكط نفقتيا كىذا ما ذىب إكالمذىب الثاني ذىب  9ليو الحنفية،إأمر الزكج كىذا ما ذىب 

 10اصريف كأبي العينيف كالزحيمي.بعض الفقياء المع

ـ كحده كخصكصياتيـ ال يجكز لى خالقيإلى أف سرائر البشر إكأما المكقؼ الشرعي فيذىب            

مف خبلؿ العامميف فييا - ةكأنو ال يجكز لمدكلة المسمم 11حيث قاؿ تعالى:" كال تجسسكا"، عمييا التجسس

أف تتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل، كتأكيد مبدأ  -كأكلي األمر كأصحاب النفكذ كحتى المكاطنيف

السيادة كتحقيؽ السبلـ كالتناغـ، كالكفاء بالعيد كالميثاؽ ما داـ الطرؼ اآلخر كفيان بعيده ألف ذلؾ أساس زرع 

                                                                                                                                                                                           
1
 .242أبوالعٌنٌن،الفقهالمقارنلألحوالالشخصٌة،ص
2
.577ابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتار،الجزءالثالث،ص
3
 .577الحصكفً،الدرالمختار،الجزءالثالث،ص
4
.474النووي،روضةالطالبٌن،الجزءالسادس،ص
5
.239أبوزهرة،األحوالالشخصٌة،ص
6
 .507ابننجٌم،النهرالفائق،الجزءالرابع،ص
7
 .474النووي،روضةالطالبٌن،الجزءالسادس،ص
8
.7378،الزحٌلً،الفقهاإلسالمًوأدلته،الجزءالعاشر،ص239أبوزهرة،األحوالالشخصٌة،ص
9
 .577ابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتارعلىالدرالمختار،الجزءالثالث،ص
10
،الزحٌلً،الفقهاإلسالمًوأدلته،الجزء242،أبوالعٌنٌن،فقهالمقارنلألحوالالشخصٌة،ص237قدريباشا،قانوناألحوالالشخصٌة،ص

.7378،ص10
11
 .12سورةالحجرات،اآلٌة
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تنظـ كال مانع مف كجكد تشريعات  الثقة كالتقدير كاالحتراـ لذا حـر اإلسبلـ الغدر كالخيانة في كافة األحكاؿ

 1.ذلؾ طالما كانت متكائمة مع الشريعة اإلسبلمية

 ثانيًا: االلتزام بالحماية

ية أم انتياؾ يقكـ بو طرؼ ثالث، كقد أقرت لجنة الحقكؽ يككف مف خبلؿ تدخؿ الدكؿ لمكاج           

لضبط كتنظيـ داة ناجعة أاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ىذا االلتزاـ بصكرة كاضحة كاعتبرت التشريعات 

 2ليات خاصة بتسكية النزاعات الخاصة.آنشاء إمر فيما يخص قات الخاصة، ككذلؾ األالعبل

أك الخطر الذم ييدد الشخص أك مالو مف ما المكقؼ الشرعي فيقكـ عمى جكاز التدخؿ لمكاجية االعتداء أك 

 3عمى صنع الخالؽ.ال كاف اعتداء ا  ال بسبب شرعي ك إنساف إخبلؿ الدفاع الشرعي، فبل يجكز قتؿ 

 ثالثًا: االلتزام باألداء

لكفاء ليات مف خبلؿ القياـ بدكر إيجابي في مجاؿ التشريعات كالسياسات كاآل يككف االلتزاـ باألداء          

إال أف ىذا االلتزاـ ىك التزاـ متراخ زمنيان كىذا ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ تحمؿ الدكلة  .الدكؿ بالتزاماتيا

  4ب اعمالو، فالكاجب أف يجرم تفسير ىذا االلتزاـ بصكرة ال تفرغو مف مضمكنو أك مف معناه.مف كجك 

كالجدير ذكره أف التزامات الدكؿ الثبلثة السابقة تعد التزامات متكاممة لحماية الحقكؽ االجتماعية           

 مف أم انتياؾ، كفي حاؿ أخفقت الدكؿ في أم مف االلتزامات الثبلثة فتككف منتيكة لمنظكمة حقكؽ االنساف. 

                                                           
1
 .118-111،ص2004الموالقانونالدولً،المجلةالدولٌةللصلٌباألحمر،الزحٌلً،وهبة،اإلس
2
 .163صالموسى،مرجعسابق،
3
 .123-119الزحٌلً،مرجعسابق،ص
4
 .164صمحمد،مرجعسابق،الموسى،
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الجتماعية خصكصية تميزىا عف باقي بعض االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ الكتجدر اإلشارة إلى أف           

اتفاقيات حقكؽ االنساف؛ فمثبل عمى صعيد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ال 

تككف الدكؿ ممزمة بتحقيؽ الحقكؽ المحمية في العيد بشكؿ فكرم، فتستطيع الدكؿ أف تقـك بتطبيؽ تمؾ 

الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية  ( مف العيد1/2ت المادة )الحقكؽ بشكؿ تدريجي؛ كعمى ذلؾ نص

 المساعدة طريؽ كعف بمفردىا تتخذ، بأف العيد ىذا في طرؼ دكلة كؿ تتعيدالتي جاء فييا:"  كالثقافية

 ما المتاحة، مكاردىا بو تسمح ما كبأقصى كالتقني، االقتصادم الصعيديف عمى سيما كال الدكلييف، كالتعاكف

 جميع ذلؾ إلى سالكة العيد، ىذا في بيا المعترؼ بالحقكؽ التدريجي الفعمي التمتع لضماف خطكات مف يمـز

 1".تشريعية تدابير اعتماد سبيؿ كخصكصا المناسبة، السبؿ

يتضح مف نص المادة السابقة أف التزاـ الدكؿ المنصكص عميو في المادة ىك التزاـ بتحقيؽ غاية،           

عمؿ الدكؿ األطراؼ في العيد عمى تحقيؽ الحقكؽ المقررة فيو بشكؿ كامؿ، إال أف ىذا  يتمثؿ في كجكب

االلتزاـ ىك التزاـ تدريجي كليس فكرم، بمعنى أف الدكؿ تممؾ في سبيؿ تحقيقو سمطة تقديرية كاسعة في 

قكؽ االقتصادية اختيار الكسائؿ كاألساليب لتطبيؽ تمؾ الحقكؽ كفؽ المكارد المتاحة. كلقد أكضحت لجنة الح

( الخاص بطبيعة التزامات الدكؿ األطراؼ، بأف المادة 1990)3كاالجتماعية كالثقافية في تعميقيا العاـ رقـ 

زامات ( مف العيد تشتمؿ عمى التزامات بتحقيؽ نتيجة كأخرل ببذؿ عناية؛ ككف أف العيد ينص عمى الت1/2)

 الحقكؽ دكف تمييز. ف األفراد بالتمتع بيذهشتى ذات أثر فكرم مثؿ تمكي

ير كقد أقرت المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بأىمية المكارد لمكفاء بمعاي          

يتيح لمدكلة التيرب مف االلتزامات؛ حيث أشارت  فر المكارد نصان النص عمى تك  حقكؽ االنساف، كلكنيا ال تعد

                                                           
1
 (منالعهدالدولًالخاصبالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالثقافٌة.2/1انظر:المادة)



35 
 

الت التي تعيش فييا أعداد كبيرة مف األفراد في فقر كجكع، يجب عمى عمى سبيؿ المثاؿ إلى أنو:" في الحا

الدكلة أف تثبت أف عدـ رعايتيا ليؤالء األشخاص يرجع ألسباب خارجة عف إرادتيا " كما أكدت المجنة عمى 

أنو: " حتى عندما يثبت أف المكارد المتاحة غير كافية، تظؿ الدكلة الطرؼ ممزمة بالسعي لضماف التمتع، 

  1.مى أكسع نطاؽ ممكف بالحقكؽ ذات الصمة في ظؿ الظركؼ السائدة"ع

كقد ذكر ف كاف أشد ما يبغضو االستسبلـ ا  لى السبلـ ك إأما المكقؼ الشرعي مف ذلؾ فقد جاء اإلسبلـ داعيان 

لمسمـ ف جنحكا ا  :" ك ا سبحانو أف عمى المسمميف كاجب األخذ بالسمـ إذا ماؿ أعداء المسمميف ليا فقاؿ تعالى

ف السبيؿ الستقرار السبلـ ىك معاىدات األماف كعدـ ا  ك  2فاجنح لو كتككؿ عمى ا انو ىك السميع العميـ"،

ف المعاىدات ال تستمد قكتيا مف نصكصيا بؿ مف عزيمة عاقدييا عمى الكفاء كلذلؾ حث القرآف أاالعتداء ك 

 3أخذان في أسباب الضعؼ.عمى الكفاء كاعتبر الكفاء بالعيد كالميثاؽ قكة، كالنكث فيو 

 

 . مرةجتماعية بالقواعد الدولية اآلاالتفاقيات المتعمقة بالحقوق االلمطمب الثاني: عالقة ا

 فيينا اتفاقية مف 53 المادة في اإليي اإلشارة كردت حيثمرة؛ القكاعد اآل الدكلي المجتمععرؼ           

 إبراميا كقت كانت إذا مطمقان  بطبلنان  باطمة المعاىدات تعتبر: "أنو عمى نصت عندما المعاىدات لقانكف

 القانكف قكاعد مف آمرة قاعدة تعتبر االتفاقية ىذه كألغراض الدكلي، القانكف قكاعد مف آمرة قكاعد مع تتعارض

                                                           
1
(منالعهدالدولًالخاص1)2قالعامالثالثللجنةالمعنٌةبالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالثقافٌة،طبٌعةالتزاماتالدولاألطراف،المادةالتعلٌ

 .11م،الفقرة1994بالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌةوالثقافٌة،وثٌقةاألممالمتحدة،
2
.61سورةاألنفال،اآلٌة
3
 .42م،ص1995مد،العالقاتالدولٌةفًاإلسالم،دارالفكرالعربً،القاهرة،أبوزهرة،مح
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 كال بيا اإلخبلؿ يجكز ال قاعدة باعتبارىا بيا كتعترؼ مجمكعيا في الدكلية الجماعة تقبميا قاعدة كؿ الدكلي

 1."الصفة ذات ليا العاـ الدكلي القانكف قكاعد مف الحقة بقاعدة إالا  تعديميا يمكف

 القكاعد لتحديد يفيأساس معياريف ىناؾ؛ كيمكف القكؿ أف العاـ النظاـ بفكرة اآلمرة القكاعدكترتبط           

  2ىما: الدكلي القانكف في اآلمرة

 الدكلية المعاىدات في القانكنية القاعدة عمى تدؿ صياغة أك لفظ كجكد يعني كىك: المفظي المعيار. أ

،) التالية: الكممات كاستخداـ  كجكد بسبب بالدقة دائمان  يتسـ ال المعيار ىذا أف إال يمنع( يحظر، يحـر

 .الدكلي القانكف لقكاعد ىاـ مصدر كىي مكتكبة الغير الدكلية األعراؼ

 تيدؼ التي القكاعد تمؾ أنيا أساس عمى خبللو مف اآلمرة القكاعد تحديد كيمكف: المكضكعي المعيار. ب

 .الدكلي العاـ كالنظاـ الدكلي المجتمع مصالح حماية إلى

 تترؾ التي القكاعد كىي 3المكممة القكاعد كذلؾ يعرؼ اآلمرة القكاعد العاـ الدكلي القانكف يحدد ككما          

 الشكاطئ حالة في البحرية الحدكد رسـ مسألة في مثبلن  يناسبيا تنظيـ اختيار في األطراؼ لحرية مجاالن 

. األحمر لمبحر المشاطئة الدكؿ بيف الحاؿ ىك كما الحد ىك الكسط خط يككف االتفاؽ عدـ حالة كفي المقابمة

 المصادر استبعاد أف عمى االتفاؽ النزاع أطراؼ يمكف حيث الدكلي القانكف مصادر تحديد في األمر ككذلؾ

  4.كاإلنصاؼ العدؿ مبادئ بمقتضى كالحكـ األصمية

ضمف االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ  ةالقكاعد المكجكد فأ لىإ الدكلي القانكف فقياء مف العديد يذىبك          

 بيذه المساس فأ مف انطبلقان  ،بشأنيا تعاقدم اتفاؽ يكجد لـ كلك احتراميا يتعيف ،مرةآ قكاعد ىي االجتماعية
                                                           

1
م.1969/أٌار/ماٌو23م،الجمعٌةالعامةلألممالمتحدة،بتارٌخ1969مناتفاقٌةفٌٌنالقانونالمعاهداتلعام53المادة
2
 .120،ص2016المجلةالجزائرٌةللحقوقوالعلومالسٌاسٌة،العددالثانً،باٌة،عبدالقادر،الطبٌعةالموضوعٌةألحكاماتفاقٌاتحقوقاالنسان،
3
.30م،ص2018ماهرملندي،ماجدالحموي،القانونالدولًالعام،الجامعةاالفتراضٌةالسورٌة،الجمهورٌةالعربٌةالسورٌة،
4
 .23باٌة،المرجعسابق،ص
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 لقكاعد انتياؾ الحقكؽ تمؾ عمى التجاكز عمى يترتب إذ ،الدكلي لممجتمع العاـ بالصالح مساس ىك الحقكؽ

 فأ لىإ ضافةإ ،لمدكؿ السياسية الحدكد المكضكعية الناحية مف تتجاكز التي ،المجردة نسافاإل بقيمة ترتبط

 في كراسخة سائدة جعميا الدكلي المجتمع يحاكؿ التي القيـ عمى التجاكز لىإ يؤدم الحقكؽ بيذه المساس ىذا

 الصدد، ىذا كفي. الحقكؽ ىذه انتياكات فردية بصكرة كلك تكررت ذاإ يتحقؽ ذلؾ خبلؼ ،الدكلية الممارسة

 منع اتفاقية عمى التي التحفظات بشأف ،1951 عاـ في الدكلية العدؿ لمحكمة االستشارم الرأم في جاء

 االتفاقية ىذه تضمنتيا التي المبادئ عمى النص تضمف الذم ،1948 سنة الجماعية اإلبادة جريمة كمعاقبة

  1.تعاقدية التزامات غياب في حتى ممزمة كمبادئ المتحدة االمـ بيا تعترؼ مبادئ ىي

كمف النتائج العممية المترتبة عمى اعتبار االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية قكاعد آمرة، سمك           

 القانكف عمى الدكلي القانكف سمكٌ  مبدأ ييعد  قكاعد كنصكص تمؾ االتفاقيات عمى إرادة المشرع الكطني، حيث 

 في كذلؾ عقكد؛ منذ الدائمة الدكلية لعدؿا محكمة إليو تطٌرقت ما كىذا الدكلية، المبادئ أىـٌ  أحد الداخمي

 لطرؼ يجكز ال: "أنو عمى المعاىدات لقانكف فيينا اتٌفاقية" مف 27 المادة نٌصتكما  استشارم، رأم مف أكثر

 ."المعاىدة تنفيذ في إلخفاقو كمبٌرر الداخمي قانكنو بنصكص يحتجٌ  أف معاىدة في

بشكؿ صريح  تتٌطمبشارة إلى أف العديد مف االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية كتجدر اإل          

 عمى لمقضاء الدكلية االتٌفاقية حاؿ ىك كما معيا متعارض ىك ما إلغاء أك األطراؼ الدكؿ تشريعات تعديؿ

 في النظر إلعادة فٌعالة تدابير طرؼ دكلة كؿ تٌتخذ" أفٌ  عمى تنص   التي العنصرم التمييز أشكاؿ جميع

                                                           
1
وقاالنسانفًظلالتشرٌعالوطنًوالقانونالدولًاالتفاقً،رسالةماجستٌر،كلٌةالحقوق،جامعةسعداٌتعبدالمالكنادٌة،الحماٌةالجنائٌةلحق

 .24،ص2005دحلببالبلٌدة،الجزائر،
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 إقامة إلى مؤٌدية تككف أنظمة أك قكانيف أية إبطاؿ أك إلغاء أك كلتعديؿ كالمحمية، القكمية الحككمية السياسات

 1".قائما يككف حيثما إدامتو إلى أك العنصرم التمييز

الكطنية ما  كمف أىـ الدالئؿ عمى سمك االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية عمى القكانيف           

  2يمي:

 تعيد الدكؿ األعضاء بااللتزاـ بتمؾ االتفاقيات.  .1

 تعيد الدكؿ بتغيير تشريعاتيا كسياساتيا بما ينسجـ مع تمؾ االتفاقيات.  .2

 تعيد الدكؿ بتقديـ التقارير لمجاف التعاقدية المشكمة بمكجب االتفاقيات. .3

 تضمنو ىذه االتفاقيات. قبكؿ الدكلة في غالبية االتفاقيات بنظاـ الشكاكل التي ت .4

ف قكاعد الشريعة اإلسبلمية األساسية ىي قكاعد ممزمة ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا إرعي فأما المكقؼ الش

سكاء كانت تتعمؽ بالعبادات أك المعامبلت مع كجكد مساحة لؤلفراد مف أجؿ االتفاؽ بما يناسب ظركفيـ كال 

عقكد أك اتفاقيات محمية أك دكلية ما دامت تكافؽ الشريعة اإلسبلمية ف تككف ىذه المعامبلت في صكرة أمانع 

 3ككف أنيا مصدر رباني يتفكؽ عمى القكانيف الكضعية كتتسـ بالشمكؿ كالسعة.

 

 

 

                                                           
1
 م.1979"سٌداو"لعاماتفاقٌةالقضاءعلىجمٌعأشكالالتمٌٌزضدالمرأةمنالمادةالثانٌة،الفقرةاالولى،ج،
2
 .28رجعسابق،صنشوان،كارم،م
3
 .3،ص2018الحسٌنً،عالءإبراهٌممحمود،العالقةبٌنقواعدالشرٌعةاإلسالمٌةوقواعدالقانون،شبكةالنبؤالمعلوماتٌة،
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 المبحث الثالث: أثر االتفاقيات الدولية عمى تشريعات األحوال الشخصية النافذة في فمسطين

حكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيف، ر مباشر ككبير عمى تشريعات األتأثييكجد لبلتفاقيات الدكلية           

حيث يتطمب انضماـ فمسطيف الى تمؾ االتفاقيات اف تقكـ بإجراء تعديبلت عمى قكانيف االحكاؿ الشخصية 

  كفيو مطمباف: 1ما نصت عميو االتفاقيات الدكليةلتتبلءـ مع 

 

 والقوانين الفمسطينية المطمب األول: التوفيق بين االتفاقيات الدولية 

مف المعمـك أف الدكؿ ممزمة بإدراج أحكاـ االتفاقيات الدكلية في قكانينيا المحمية بعد المصادقة عمى           

جب عمييا أف تمؾ االتفاقيات، كيجب عمييا أف تتخذ كافة اإلجراءات التي تمـز لضماف ىذا التنفيذ؛ حيث ي

تقكـ بنشر نصكص االتفاقية في الجريدة الرسمية، كمف ثـ تعديؿ قكانينيا المحمية بما يتكافؽ كينسجـ مع 

 المكاطنيف حؽٌ  إلى المٌتحدة لؤلمـ التابعة اإلنساف حقكؽ لجاف كتؤٌكدمضمكف االتفاقية المصادؽ عمييا. 

 القانكف مكانة االتٌفاقية يعطي ما كىك ؛األطراؼ لمدكؿ القضائي الجياز أماـ المعاىدات بنصكص بالتذٌرع

 بالحقكؽ الخاٌص  الدكلي العيد مف الثانية المادة تؤٌكد الصدد ىذا كفي. منو جزءان  كيجعميا بؿ الداخمي،

 حٌرياتو أك حقكقو انتيًيكت شخص ألم لمتظٌمـ فٌعاؿ سبيؿ بتكفير" طرؼ دكلة كؿ تتعٌيد بأف كالمدنية السياسية

 تسيـ كبيذا". الرسمية بصفتيـ يتصٌرفكف أشخاص عف االنتياؾ صدر لك حتى العيد، ىذا في بيا المعترؼ

                                                           
1
.26-23م،ص2013الدوري،سحرسالم،انفاذالمعاهداتالدولٌةفًالنظامالقانونًالداخلً،رسالةماجستٌر،جامعةالشرقاألوسط،
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 مف كتعٌزز االتٌفاقيات في عمييا المنصكص الحقكؽ احتراـ بضماف الكطنية المحاكـ إلى المجكء إمكانية إتاحة

  1.الداخمية القكانيف في الحقكؽ ىذه إدراج مبدأ

 ضماف أجؿ مف إجراءات اٌتخاذ األطراؼ الدكؿ مف صراحة الدكلية االتٌفاقيات بعض تتطٌمبك           

 مف تككف قد التي الميٌمشة الفئات بعض لصالح اإليجابي التمييز مف نكع تأميف كحتى االتٌفاقية أحكاـ تطبيؽ

 أشكاؿ جميع عمى لمقضاء الدكلية االتٌفاقية مف الثانية المادة مف الثانية الفقرة فبحسب. لؤلقٌميات المنتميف

 البلزمة، كالمممكسة الخاٌصة التدابير باٌتخاذ الظركؼ، اقتضاء عند األطراؼ، الدكؿ تقكـ" العنصرم، التمييز

 كالحماية الكافي النماء لتأميف األخرل، كالمياديف الثقافي كالميداف االقتصادم كالميداف االجتماعي الميداف في

 المتساكم التاـٌ  كتمٌتعيـ تمٌتعيا ضماف قصد عمى إلييا، المنتميف لؤلفراد أك العرقية الجماعات لبعض الكافية

 إدامة لذلؾ، كنتيجة التدابير، ىذه عمى يترٌتب أف حاؿ أية في يجكز كال. األساسية كالحريات اإلنساف بحقكؽ

 ."أجميا مف اٌتخذت التي األىداؼ بمكغ بعد العرقية الجماعات باختبلؼ تختمؼ مستقٌمة أك متفاكتة حقكؽ أية

   2كقد انقسـ الفقو إلى مكقفيف مف مسألة نفاذ االتفاقيات الدكلية في القانكف الداخمي لمدكلة كىما:          

يمثؿ الفريؽ األكؿ نظرية ثنائية القانكنييف كالتي تقكـ عمى أساس أف النظاـ الدكلي مستقؿ بشكؿ تاـ . أ

اب ىذا الفريؽ أف نفاذ االتفاقية ضمف القانكف الداخمي لمدكلة، عف نظاـ القانكف الداخمي؛ كيرل أصح

يتطمب مف الدكلة أف تقكـ باتخاذ إجراء قانكني خاص، بحيث تقـك بدمج ىذا اإلجراء في نظاميا 

الداخمي، كذلؾ لتحكيؿ المعاىدة مف قاعدة دكلية إلى قانكف داخمي. كعميو فيجب عمى الدكلة مف 

 ف تقـك بإنفاذ االتفاقية في التشريع الداخمي ليا. خبلؿ السمطة التشريعية أ
                                                           

1
نائلجرجس،المبادئالدولٌةالناظمةللعالقةبٌنالشرعةالدولٌةلحقوقاالنسانوالتشرٌعاتالداخلٌةللدولاالطراف،موقعالكترونً:

magazine.org-https://www.suwar/:م.2020دٌسمبر27تارٌخاالطالع 
2
هللاتؤثٌراالتفاقٌاتالدولٌةالخاصةبحقوقاإلنسانفًالتشرٌعاتالوطنٌة،منشوراتالحلبًالحقوقٌة،الطبعةاالولى،بٌروت،أسود،علًعبد

 .124-122م،ص2014

https://www.suwar-magazine.org/
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يمثؿ الفريؽ الثاني نظرية كحدة القانكنييف، كالتي يرل أصحابيا أف القانكف الدكلي يسمك عمى القانكف . ب

الداخمي، كيترتب عمى ذلؾ نفاذ كتطبيؽ االتفاقية بمجرد التصديؽ عمييا كنشرىا بالجريدة الرسمية، 

ى النشر أم تغيير في كىذا لمجرد تكفير العمـ بالقاعدة لدل الميتميف بيا ال أكثر، كال يترتب عم

طبيعة القاعدة. كعميو فإنو كفؽ ىذا الرأم فإنو ال لزكـ ألف تتخذ الدكلة أم إجراء لدمج االتفاقية في 

 القكانيف الداخمية كتحكيميا مف قاعدة دكلية لقانكف داخمي. 

بالقانكف الدكلي كتجدر اإلشارة إلى أف النظاـ القانكني الفمسطيني قد خبل مف أم قكاعد متعمقة           

خاصة تمؾ المتعمقة بإدماج االتفاقيات الدكلية ضمف إطار القانكف الداخمي، كما لـ يحدد القانكف الفمسطيني 

مكانة االتفاقيات الدكلية؛ االمر الذم يثير العديد مف اإلشكاليات خاصة بعد االعتراؼ بفمسطيف كدكلة غير 

ماميا إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية الميتمة بحقكؽ عضك في األمـ المتحدة كما ترتب عميو مف انض

  1االنساف.

غياب النصكص القانكنية الفمسطينية الناظمة لمسألة مكانة االتفاقيات الدكلية في إطار  كرغـ          

ة القانكف الداخمي، فإف القاضي ممـز بتكفير حماية لمحقكؽ االجتماعية، خاصة تمؾ الحقكؽ المتعمقة بالمرأ

: "كالتي تنص عمى أف 2003عاـ ( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ل10لنص المادة ) كذلؾ استنادان 

  2".االحتراـ ككاجبة ممزمة األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ

في كؿ ما فيو صبلح كنفع لمخمؽ في  مكانة االتفاقيات الدكلية فإنيا تتمثؿأما المكقؼ الشرعي مف           

بما يحقؽ السعادة دنياىـ أك في دينيـ، بالمحافظة عمى مقصكد الشرع مف الخمؽ، أم حفظ األصكؿ الخمسة 

                                                           
1
الدارةبدٌر،نوار،دورالقضاءالدستوريالفلسطٌنًفًحماٌةالحقوقاالقتصادٌةواالجتماعٌة:دراسةمقارنة،رسالةماجستٌر،كلٌةالحقوقوا

 .36م،ص2016العامة،جامعةبٌرزٌت،فلسطٌن،
2
م.2003مارس19لوقائعالفلسطٌنٌةبتارٌخم،المنشورفًا2003(منالقانوناألساسًالفلسطٌنًالمعدللعام10انظر:المادة)



42 
 

تتعارض مقاصد الشرع مع مقاصد الخمؽ فإف مقاصد  ففمقاصد الشرع يجب مراعاتيا، كحي ،الحقيقية لمناس

ح بؿ أىكاء كشيكات زينتيا النفس كألبستيا العادات كالتقاليد ثكب الناس ال تككف في الكاقع كالحقيقة مصال

 1كيقدـ الشرع. المصالح، كبالتالي ال ييعتد بيا

 

 . ن لتتوافق مع االتفاقيات الدوليةالمطمب الثاني: تطور تشريعات األحوال الشخصية النافذة في فمسطي

د تع كالتي القكانيف مف عدد فمسطيف في يطبؽ حيث ،جدان  معقد الفمسطيني القانكني الكاقع ديع          

 الحكـ لسيطرة العربية الدكؿ خضكع مف ابتداءن  كذلؾ فمسطيف، في ساد الذم السياسي لمكاقع انعكاسان 

 الكاقع عمى أثر الذم األمر اإلسرائيمي، كاالحتبلؿ البريطاني االحتبلؿ لسيطرة الخضكع ثـ كمف العثماني،

 2.كالتشريعي القانكني

 كجو عمى كالمرأة عمكمان، باألسرة مساسان  كأكثرىا القكانيف أىـ مف الشخصية األحكاؿ قانكف ديعك           

 الشخصية األحكاؿ كمصطمح.  كالميراث كالطبلؽ بالزكاج المتعمقة األمكر جميع ينظـ فيك الخصكص،

 حقكقية آثار مف عمييا يترتب ما ككؿ كأسرتو اإلنساف بيف تككف التي األحكاؿ بو كيراد نسبيان، حديث

نما المصطمح ىذا الفقياء يستخدـ لـ كقديمان . مادية أك أدبية كالتزامات  كؿ عمى خاصان  اسمان  يطمقكف كانكا كا 

 …3كىكذا المير ككتاب النكاح، ككتاب لؤلسرة الشاممة كاألحكاـ الحقكقية بالمبادئ يتعمؽ مكضكع

                                                           
1
المقاصدالشرعٌةوفلسفةالقانون،بحوثمركزدراساتمقاصدالشرٌعةاإلسالمٌة،مإسسةالفرقان،بحوثمقاصدالشرٌعةوالعلومفاٌز،حسٌن،

 .74،75القانونٌةص
2
ت،مقالبعنوان:الوضعالقانونًفًفلسطٌن،معهدالحقوق،جامعةبٌرزٌ

03-08-07-31-08-http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013،3/10/2021.م
3
.37مرجعسابق،صبدٌر،

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03
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النافذة في فمسطيف، حيث تنطبؽ في الضفة الغربية منظكمة  كتتنكع قكانيف األحكاؿ الشخصية          

 بعده كمف العثماني لمحكـ فمسطيف خضعت أف فمنذ قانكنية مختمفة عف المنظكمة المطبقة في قطاع غزة؛

 مجمة ككذلؾ الحنفي المذىب عمى استند الذم الشخصية األحكاؿ قانكف فييا طبؽ البريطاني، لبلنتداب

 في العمؿ إجراءات تحكـ التي المحاكمات أصكؿ أبكابيا بعض في تعالج كانت يالت العدلية األحكاـ

 المصرية اإلدارة لحكـ غزة كقطاع األردني لمحكـ الغربية الضفة كخضكع ـ1948 العاـ نكبة كبعد. المحاكـ

 األردنية المممكة مف اجزءن  الغربية الضفة أصبحت جية فمف .عمييما المطبقة كالقكانيف النظـ في التمايز بدأ

 قانكف بعد كفيما ،1951 لعاـ العائمة حقكؽ قانكف فييا بما األردنية لمقكانيف أمكرىا كؿ في تخضع الياشمية

 عمى غزة قطاع في المصرية اإلدارة حافظت أخرل جية كمف 1976.1 لسنة( 61) رقـ الشخصية األحكاؿ

 .الشخصية األحكاؿ قانكف فييا بما قبؿ مف تسرم كانت التي القكانيف بجميع العمؿ كاستمر الفمسطينية اليكية

 القانكف كىك( 303) رقـ باألمر العائمة حقكؽ قانكف غزة لقطاع العاـ الحاكـ عف صدر ـ1954 عاـ كفي

 العثماني الشخصية األحكاؿ قانكف عمى مستندا الشخصية األحكاؿ مسائؿ كيعالج اليكـ ىذا حتى المطبؽ

، حتى بو العمؿ استمر بؿ إلغاؤه يتـ لـ كالذم ـ1919 لسنة  حقكؽ قانكف مف كاشمؿ عـأ قانكف فيك اليـك

 2.العائمة

 كانت التي القكانيف جميع عمى السمطة أبقت ،1994 عاـنشأة السمطة الكطنية الفمسطينية  كبعد          

 يستمر أف عمى نص الذم 1994 لسنة( 1) رقـ رئاسي مرسكـ إصدار خبلؿ مف 1967 العاـ قبؿ مطبقة

                                                           
1
 إلسالمٌةومبادئالفقهاإلسالمًعامةواالمامأبًحنٌفةخاصة.انقوانٌناألحوالالشخصٌةللمسلمٌنمستمدةمنالشرٌعةا
2
فًللمرأةالقانونًللوضعحالةدراسةالشخصٌةاألحوالقوانٌنمنظومةفًالفلسطٌنٌةللمرأةالقانونــًالوضـعالمركزالفلسطٌنًلحقوقاالنسان،

(35)دراساتسلسلة.المرأةضدالتمٌٌزاشكالجمٌععلىالقضاءاتفاقٌةمعمقارنةغزةقطاعفًالمطبقةالشخصٌةاألحوالقوانٌنمنظومة

 .2م،ص2003،األولـــىالطبعـــة
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 يتـ حتى المحتمة األراضي في 5/6/1967 قبؿ المفعكؿ سارية كانت التي كاألكامر بالقكانيف العمؿ

 1.تكحيدىا

 التشريع مجاؿ في لعممو كمباشرتو الفمسطيني التشريعي المجمس كانتخاب 1996 انتخابات كبعد          

 المنادية األصكات فتعالت .الشخصية األحكاؿ قانكف تكحيد نحك أكثر سانحة الفرصة كالرقابة، أصبحت

 كمراكز النسكية المؤسسات قبؿ مف المطالب تزايدت كما 2 .مكحد شخصية أحكاؿ قانكف كضع بضركرة

 حقكؽ كاتفاقيات الدكلية بالمعايير كاألخذ المطبقة الشخصية األحكاؿ قكانيف تعديؿ اإلنساف بضركرة حقكؽ

 كما 1979 ديسمبر في الصادرة المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية خاص كبشكؿ اإلنساف

لغاء كالرجؿ المرأة بيف المساكاة تحقيؽ مف عميو تنص ، األمر الذم تجاىيا كالتمييز اإلجحاؼ مظاىر كا 

 3.لمرجعية الخاصة باألحكاؿ الشخصيةيتنافى مع القكاعد الشرعية المبنية عمى العدالة كالمساكاة ككذلؾ ا

 الكطنية المرأة بالمصادقة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية فمسطيف دكلة تبٌنتكقد           

 تقدمت ،2009 العاـ كفي. الفمسطيني الكزراء مجمس عف صادر قرار بمكجب 2005 العاـ في األكلى

 إلى االنضماـ فيو معمنة 2009 لسنة( 19) رقـ الرئاسي المرسكـ بمكجب الجانب أحادم بإعبلف فمسطيف

 دكلة نيؿ عمى كنصؼ سنة مف أقؿ مضي كبعد ،2014 لعاـ نيساف مف األكؿ كفي أنو االتفاقية، إال ىذه

 عاـ 67/19 المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرار بمكجب المتحدة األمـ ىيئة في المراقب صفة فمسطيف

 فمسطيف صادقت كما مكادىا، عمى تحفظ أم دكف االتفاقية ىذه إلى رسمٌيا باالنضماـ فمسطيف قامت ،2012

                                                           
1
 .3،المرجعالسابق،صالمركزالفلسطٌنًلحقوقاالنسان
2
 .3،المرجعالسابق،صالمركزالفلسطٌنًلحقوقاالنسان
3
.10م،ص2021التحرٌر،فلسطٌن،المرأةواألسرةفًخطر،مجلةصادرةعنحزب
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 كمنيـ عاـ بكجو اإلنساف بحقكؽ تتعمؽ التي الدكلية، كاالتفاقيات المعاىدات عشرات عمى التاريخ بذات

  1.النساء

فة لمشريعة لى ىذه االتفاقية دكف تحفظ عمى المكاد المخالإكترل الباحثة بأف انضماـ فمسطيف           

ف تتحفظ عمى كافة المكاد التي تخالؼ عادات أككاف ينبغي عمييا  االسبلمية ىك أمر في غاية الخطكرة

 كتقاليد شعبنا الفمسطيني كتخالؼ الشريعة االسبلمية كما فعمت الدكؿ االسبلمية االخرل. 

الدكلية عمى  اتالتفاقيانجد أنيا تؤكد بسمك  كبرجكعنا الى االحكاـ الصادرة عف المحاكـ الفمسطينية          

م لعاـ امف الئحة الى 43ككذلؾ الحاؿ ما يستنتج مف قرار المحكمة بسرياف المادة  2،القكانيف الكطنية

الخاصة بالحرب البرية بجعميا أكثر قكة بإلغاء قكانيف كأكامر صدرت مف أجؿ إلغاء قكانيف مقاطعة  1907

بحيث جاءت تمؾ ككنيا مخالفة  1958لسنة  10يؿ رقـ إسرائيؿ بما فييا القانكف المكحد لمقاطعة إسرائ

عمى القضاء ألحكاـ الئحة الىام المذككرة أعبله "لطالما أنيا مخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي كبالتالي يتعيف 

 3استبعاده.

كالذم ذكر  4األعضاء بأغمبيةلدستكرية العميا صدر قرار تفسيرم مف المحكمة امف ذلؾ المقابؿ ب          

نما ال بد أف تكتسب القكة مف خبلؿ  اف: "المعاىدة أك االتفاقية ال تعد بذاتيا قانكنان يطبؽ في فمسطيف، كا 

كما اكدت المحكمة اف  5قانكف داخمي معيف إلنفاذىا" إلصدارمركرىا بالمراحؿ الشكمية الكاجب تكافرىا 

                                                           
1
https://euromedrights.org/wp-مقالبعنوان:مفهومالعنفضدالمرأةفًفلسطٌن،
-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9

2019.docx،3/10/2021.م 
2
 .موقعالمقتف90/2009ًرامهللا)الدائرةالحقوقٌة(،رقماستئناف
3
 .موقعالمقتف24/6/2012ًجلسة،116/2010نقضرامهللا)هٌئةعامة/الدائرةالجنائٌة(،رقم
4
.(قضائٌة3(لسنة)2رقم)5/2007تفسٌردستوري
5
 .97ص،25/3/2018الصادربتارٌخ141مجلةالوقائعالفلسطٌنٌةالعدد

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-2019.docx
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-2019.docx
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-2019.docx
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-2019.docx
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-2019.docx
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تفاقيات الدكلية تأتي في مرتبة أقؿ مف القانكف الدستكر يسمك عمى المعاىدات الدكلي كاف "المعاىدات كاال

 االساسي، يأتي بعدىا مختمؼ التشريعات المعمكؿ بيا في فمسطيف".

جنس كزكاج المسممة مف غير المسمـ جدال تتعمؽ بالزنا كمثميي ال عدة مكاد في االتفاقية فقد أثارت          

بأف "أم تعارض لبلتفاقية مع اليكية  2018ا، أف تقرر عاـ ما حدا بالمحكمة الدستكرية الفمسطينية العمي كبيران 

بؿ نحف نتمٌسؾ بقرار المحكمة الدستكرٌية، الخاٌص  نكافؽ عمى اتٌفاقٌية سيداك فبل."الكطنية غير ممـز بالتطبيؽ

ا،  ا كصريحن بكٌؿ االتٌفاقٌيات الدكلٌية اٌلتي كٌقعت عمييا دكلة فمسطيف؛ إذ جاء نٌص المحكمة الدستكرٌية كاضحن

 ."بأف ال تتعارض االتٌفاقٌيات الدكلٌية مع القيـ كالديانات في فمسطيف

يف إلى االتفاقيات الدكلية الناظمة لحقكؽ المرأة كاتفاقية سيداك يمقي كترل الباحثة أف انضماـ فمسط          

عمى عاتقيا التزاـ قانكني بتعديؿ قكانينيا الداخمية لتتكائـ مع أحكاـ االتفاقيات الدكلية المنضمة الييا كالمتعمقة 

تعديؿ قكانيف االحكاؿ بالحقكؽ االجتماعية خاصة حقكؽ المرأة؛ كالمبلحظ أف دكلة فمسطيف حتى اليكـ لـ تقـ ب

الشخصية الخاصة بيا لتتكائـ مع االتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا، كما لـ تقـ حتى اليكـ بإقرار مشركع 

مسطينية كنقكؿ أف األىـ أف تكافؽ ىذه التشريعات قانكف االسرة الذم مف الممكف أف يكفر حماية لممرأة الف

ئ الفقو اإلسبلمي، كبخصكص قرار المحكمة الدستكرية فانو يسرم رع الحنيؼ كمبادكالتعديبلت كتكاءـ الش

 عمى اتفاقية سيداك كتككف ىذه االتفاقية في مرتبة أدنى مف الدستكر كأعمى مف التشريعي العادم أك القانكف.
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المبحث الرابع: اإلجراءات العممية الخاصة بتطبيق االتفاقيات الدولية عمى تشريعات األحوال الشخصية 

 نافذة في فمسطينال

مف االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ الدكؿ عند انضماميا الى االتفاقيات الدكلية أف تطبؽ تمؾ           

 االتفاقيات في قكانينيا الداخمية.

في ىذا المبحث ستتحدث الباحثة حكؿ االجراءات العممية الخاصة بتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى           

  كفيو مطمباف:حكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيف تشريعات األ

 

 جراءات التحضيرية لتطبيق االتفاقيات الدولية عمى تشريعات االحوال الشخصية  ول: اإلالمطمب األ 

ينبغي عمى دكلة فمسطيف في حاؿ أرادت االنضماـ الى أم مف االتفاقيات الدكلية، أف تقـك           

بمجمكعة مف اإلجراءات التحضيرية التي تيدؼ إلى مكاءمة تشريعات األحكاؿ الشخصية قبؿ االنضماـ لتمؾ 

 االتفاقيات كمف أبرز تمؾ األعماؿ التحضيرية ما يأتي: 

  1اإلطبلع عمى االتفاقية الدكلية المنكم االنضماـ إلييا: أواًل:

يجب قبؿ االنضماـ إلى أم اتفاقية دكلية أف يتـ اإلطبلع عمى بنكد ىذه االتفاقية كما تنص عميو           

مف أحكاـ كمبادئ قانكنية؛ كذلؾ بيدؼ أخذ تصكر أكلي حكؿ مكضكع االتفاقية كأحكاميا، كمعرفة مدل 

 النظاـ القانكني الفمسطيني كثقافة كعادات كتقاليد الشعب الفمسطيني.  انسجاميا مع

                                                           
1
.11،ص2020،نشرٌع،فلسطٌالنوبانً،علٌا،واخرٌن،الدلٌلاالسترشاديلمواءمةالتشرٌعاتفًفلسطٌنمعاالتفاقٌاتالدولٌة،دٌوانالفتوىوالت
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 النظر في مدل انسجاـ االتفاقية الدكلية المنكم االنضماـ إلييا مع األساس القانكني في الدكلة:  ثانيًا:

 يجب عمى الدكلة قبؿ اف تنضـ ألم اتفاقية دكلية أف تتأكد مف عدـ كجكد تعارض بيف بنكد          

االتفاقية كبيف األحكاـ كالمبادئ الكاردة في القانكف األساسي الفمسطيني، كأف تقـك بدراسة األساس القانكني 

المطبؽ لدييا، كالبحث في مدل انسجامو أك تعارضو مع االتفاقية الدكلية المنكم االنضماـ الييا. كفي حاؿ 

حكاـ الكاردة في القانكف األساسي؛ فيجب عمييا تأكدت الدكلة الى عدـ كجكد تعارض بيف االتفاقية كمجمؿ األ

أف تقكـ بمراجعة أحكاـ االتفاقية الدكلية كما يقابميا مع االحكاـ الكاردة في القانكف األساسي بشكؿ مفصؿ؛ 

  1كفي حاؿ كجدت تعارض في أحد الجزئيات فيجب عمييا أف تقـك بالتحفظ عميو عند تكقيع االتفاقية.

تكافؽ أحكاـ االتفاقية الدكلية مع أحكاـ تشريعات األحكاؿ الشخصية النافذة في النظر في مدل  ثالثًا:

 فمسطيف:

بعد االنتياء مف دراسة أكجو االنسجاـ كالتعارض بيف االتفاقية الدكلية كالقانكف األساسي           

ي فمسطيف الفمسطيني، يجب عمى الدكلة أف تبحث في مدل انسجاـ قكانيف االحكاؿ الشخصية النافذة ف

كالقكانيف األخرل مع أحكاـ االتفاقية الدكلية المنكم االنضماـ إلييا؛ كفي حاؿ كانت االتفاقية تنسجـ انسجاـ 

تاـ مع األحكاـ الكاردة في قكانيف األحكاؿ الشخصية فتبقى تمؾ التشريعات النافذة عمى حاليا دكف القياـ بأم 

تفاقية الدكلية كمنظكمة االحكاؿ األحكاؿ الشخصية النافذة تدخؿ تشريعي، أما إف كاف يكجد تعارض بيف اال

  2في فمسطيف فيككف أماـ الدكلة أف تتخذ إحدل اإلجراءات التالية:

                                                           
1
 .11النوبانً،علٌا،واخرٌن،مرجعسابق،ص
2
 ومابعدها.12النوباتً،علٌا،واخرٌن،مرجعسابق،ص
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إبقاء الحكـ الكارد في قكانيف االحكاؿ الشخصية عمى حالو دكف أم تدخؿ تشريعي بالتعديؿ أك . أ

 الدكلية في حاؿ االنضماـ الييا. اإللغاء، كبالتالي التحفظ عمى الحكـ الكارد في االتفاقية

تعديؿ الحكـ الكارد في قكانيف األحكاؿ الشخصية بما يتكافؽ مع االتفاقية الدكلية في حاؿ قررت . ب

 الدكلة االنضماـ إلييا. 

إلغاء الحكـ الكارد في قكانيف االحكاؿ الشخصية بما يتكافؽ مع االتفاقية الدكلية في حاؿ االنضماـ . ت

 إلييا. 

 داد تقرير مفصؿ حكؿ إجراءات عممية المكاءمة قبؿ االنضماـ إلى االتفاقية: : إعرابعاً 

بعد االنتياء مف كافة االجراءات السابقة، يتـ إعداد تقرير حكؿ مدل مكاءمة االتفاقية لقكانيف           

 األحكاؿ الشخصية، كيتضمف التقرير التكصية بإحدل اإلجراءات اآلتية: 

فاقية الدكلية لتعارضيا مع األساس القانكني في الدكلة، كمع القانكف عدـ االنضماـ إلى االت. أ

 االساسي الفمسطيني، كقكانيف األحكاؿ الشخصية النافذة.

االنضماـ إلى االتفاقية دكف أم تحفظات مف قبؿ الدكلة، كالقياـ باإلجراءات البلزمة عمى . ب

قة مع االتفاقية التي تـ االنضماـ المنظكمة التشريعية المتعمقة باألحكاؿ الشخصية لتصبح متكاف

 إلييا. 

 االنضماـ إلى االتفاقية مع تحفظ، كبياف أحكاـ االتفاقية الدكلية المراد التحفظ عمييا. . ت
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ديف الدكلة كالشريعة مراعاة الشريعة اإلسبلمية خاصة كأنو جاء في القانكف األساسي أف اإلسبلـ خامسًا: 

ال بد مف المكاءمة مع الشريعة ككذلؾ مراعاة قرار المحكمة مصدر أساسي مف مصادر التشريع كلذلؾ 

 الدستكرية بشأف اتفاقية سيداك.

 

المطمب الثاني: اجراءات تطبيق االتفاقية الدولية عمى تشريعات االحوال الشخصية بعد االنضمام إلى 

 االتفاقية. 

في حاؿ لـ تقـ الدكلة بمكائمة تشريعاتيا المتعمقة باألحكاؿ الشخصية النافذة قبؿ االنضماـ إلى           

االتفاقية الدكلية كما ىك الحاؿ في دكلة فمسطيف؛ فإف االلتزاـ يبقى عمى عاتقيا بعد االنضماـ لبلتفاقية 

 الدكلية، كيككف ذلؾ مف خبلؿ عدة طرؽ كىي: 

 ف االتفاقية الدكلية )المنيج التنازلي( االنطبلؽ م الطريقة االولى:

تككف ىذه الطريقة باالنطبلؽ مف دراسة أحكاـ االتفاقية الدكلية التي تـ االنضماـ الييا، كمف ثـ           

البحث داخؿ منظكمة االحكاؿ الشخصية ذات الصمة بأحكاـ االتفاقية الدكلية؛ بيدؼ إدماج احكاـ االتفاقية 

 لبحث في مدل انسجاميا أك تعارضيا مع تشريعات األحكاؿ الشخصية ذات العبلقة. مع تمؾ التشريعات كا

كتجدر اإلشارة أف المكاءمة كفؽ ىذه الطريقة تختمؼ قبؿ االنضماـ أك بعده، فقبؿ انضماـ الدكلة           

عض مكادىا، أما الى االتفاقية تككف نتيجة المكاءمة تقديـ تكصيات قبكؿ أك رفض االتفاقية أك التحفظ عمى ب

بعد االنضماـ لبلتفاقية فالتكصية تككف منحصرة بإبقاء النص الداخمي في حاؿ االنسجاـ بيف تشريعات 

حكاؿ الشخصية كاالتفاقية الدكلية أك إلغائو أك تعديمو في حاؿ التعارض بما ينسجـ مع االتفاقية الدكلية، أك األ
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ـ القانكني لمسألة تـ تنظيميا في االتفاقية الدكلية كلـ استحداث حكـ أك تشريع جديد في حاؿ غياب التنظي

تنظـ في تشريعات األحكاؿ الشخصية النافذة. كعمى سبيؿ المثاؿ فقد انضمت فمسطيف مؤخران التفاقية القضاء 

عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة دكف أف تقكـ بعمؿ مكاءمة لتشريعات األحكاؿ الشخصية قبؿ االنضماـ 

فاقية، كبالرجكع الى التقرير األكؿ لدكلة فمسطيف نجد أف التكصيات تركزت حكؿ العمؿ عمى مكاءمة ليذه االت

التشريعات الداخمية مع ىذه االتفاقية الدكلية؛ كحتى تستطيع دكلة فمسطيف أف تطبؽ ىذه االتفاقية في منظكمة 

يف الرجؿ كالمرأة، كأف  تمكف المرأة في االحكاؿ الشخصية النافذة فيجب عمييا أف تقكـ بإدماج مبدأ المساكاة ب

كافة المياديف السياسية كاالجتماعية كالثقافية، كأف تمنح المرأة حقكؽ مساكية في مجاؿ التربية كالعمؿ، كفي 

 1كافة المجاالت االجتماعية كاالقتصادية، كغير ذلؾ مف االمكر التي نصت عمييا تمؾ االتفاقية.

أف تقكـ بجمع كحصر كافة التشريعات المتعمقة باألحكاؿ الشخصية حتى  كما يجب عمى الدكلة          

ـ، كقرار بقانكف رقـ 1976( لسنة 61تطبيؽ االتفاقية الدكلية، مثؿ قانكف االحكاؿ الشخصية األردني رقـ )

ـ معدؿ لمتشريعات الناظمة لؤلحكاؿ الشخصية بشأف تحديد سف الزكاج في دكلة فمسطيف، 2019( لسنة 21)

 ر ذلؾ مف القكانيف. كغي

 االنطبلؽ مف التشريع الداخمي )المنيج التصاعدم(  الطريقة الثانية:

يتـ كفؽ ىذه الطريقة دراسة التشريع الداخمي المراد مكاءمتو مع االتفاقيات الدكلية، كتحديد االحكاـ           

كالمبادئ العامة الكاردة فيو، كمف ثـ يتـ حصر االتفاقيات الدكلية ذات العبلقة بالتشريع المنكم مكاءمتو، 

تفاقيات القانكنية ذات العبلقة، كمف ثـ كعمى مف يقكـ بعممية المكاءمة أف يجرم بحثان دقيقان عف جميع اال

البحث في مدل تكافؽ أك تعارض األحكاـ القانكنية الكاردة في قكانيف االحكاؿ الشخصية أك التشريع المراد 

                                                           
1
 ومابعدها.22علٌا،واخرٌن،مرجعسابق،صالنوباتً،
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مكاءمتو مع االحكاـ القانكنية الكاردة في االتفاقيات الدكلية ذات العبلقة، حيث يتـ مراجعة كؿ حكـ قانكني 

  1يقابمو مف االحكاـ القانكنية الكاردة في االتفاقيات الدكلية. كارد في التشريع كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .35علٌا،واخرٌن،مرجعسابق،صالنوباتً،
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الفصل الثاني: المقصود باألسرة والحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني النافذ في 

 فمسطين واالتفاقيات الدولية

 واالتفاقيات الدوليةالمبحث األول: حقيقة األسرة وأسس بنائيا في المفيوم الشرعي 

 المبحث الثاني: ماىية الحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني واالتفاقيات الدولية

المبحث الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات 

 الدولية
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باألسرة كالحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني النافذ في المقصكد تناكؿ ىذا الفصؿ 

، حقيقة األسرة كأسس بنائيا في المفيكـ الشرعي كاالتفاقيات الدكلية فمسطيف كاالتفاقيات الدكلية، حيث تناكؿ

األلفاظ ذات ، ك الدكليةماىية الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني كاالتفاقيات ك 

 النشكز.، ك بيت الطاعة، ك لقكامةكابيما الصمة 

 

 المبحث األول: حقيقة األسرة وأسس بنائيا في المفيوم الشرعي واالتفاقيات الدولية

تعد األسرة في نظر اإلسبلـ الركف األساس في بناء األمة، قاؿ ا تعالى: " يىا أىي يىا النااسي اتاقيكا           

ًنسىاءن كى  االن كىًثيرنا كى بىثا ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي الاًذم خى باكي اتاقيكا الماوى الاًذم تىسىاءىليكفى رى

ًقيبنا ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفا الماوى كىافى عى ا ًبًو كىاأٍلىٍرحى
أ البشرية مف أسرة كاحدة، األساس بقدرتو منش –سبحانو  –" كقد جعؿ  1

ِحَدة َوَجَعَل ِمنۡ  ُهَو ٱلَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّفاألكؿ لتأسيس المجتمعات، فقاؿ تعالى: "  ُكَن ۡ  َجَها لَِيسۡ  َها َزوۡ  س وََٰ

َها َحَمَلت ۡ  َهاۡ  ِإَلي ِلحا ۡ  َءاَتي ۡ  ٱللََّه رَب َُّهَما لَِئنقَ َلت دََّعَوا ۡ  َأث ۡٓ فَ َلمَّا ۦ بِهِ  ۡ  َل  َخِفيفا َفَمرَّتۡ  َحم ۡ  فَ َلمَّا تَ َغشَّى َٰ تَ َنا صََٰ

ِكرِينَ    2".لََّنُكوَننَّ ِمَن ٱلشََّٰ

مصطمح األسرة مف المصطمحات الحديثة؛ فمـ تيذكر كممة " األسرة" في القرآف الكريـ كالسنة  كيعد          

ف ذلؾ ال يعني بالمطمؽ عدـ القدامى في مؤلفاتيـ؛ إال أكف النبكية المطيرة، كلـ يستعمميا الفقياء المسمم

الرجؿ  كجكد مضمكف األسرة في ظؿ عدـ ذكر مسماىا، فالمتعارؼ عميو أف إطبلؽ اسـ األسرة يككف عمى

                                                           
1
.1سورةالنساء،اآلٌة
2
 .189اآلٌةسورةاألعراف،
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اآلؿ، كاألىؿ،  مثؿ:؛ كقد عبر الفقياء القدامى عف معنى األسرة بمسميات أخرل ئوكمف يعكليـ كزكجتو كأبنا

 .1كالعياؿ

ة االسرة مف خبلؿ المطالب كما يرتبط بيا مف حقائؽ؛ تناقش الباحثة حقيقكلبياف ماىية األسرة           

 :اآلتية

 

 المطمب األول: مفيوم األسرة ومكانتيا في الشريعة واالتفاقيات الدولية

ت الدكلية ستكضح الطالبة مفيـك االسرة كمكانتيا في الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيافي ىذا المطمب           

 : الفركع اآلتيةمف خبلؿ 

 الفرع األول: تعريف األسرة 

 سرة في المغة كاالصطبلح: ح الباحثة في ىذا الفرع مفيـك األستكض          

 أكالن: تعريؼ األسرة في المغة 

كقد ذكر ابف ( كىي اليمزة، كالسيف، كالراء. )أىسىرى تشتؽ كممة األسرة في المغة مف مصدرىا الثبلثي           

منظكر في كتابو المشيكر " لساف العرب" بأف أسرة الرجؿ ىي عشيرتو كرىطو األدنكف، كاألسرة ىي عشيرة 

                                                           
1
.8م،ص1998الترٌكً،محمد،التكافلبٌنأفراداألسرةمنخاللالقران،رسالةماجستٌر،المعهداألعلىألصولالدٌن،جامعةالزٌتونة،تونس،
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الرجؿ كأىؿ بيتو. فاألسر ىك شدة الخمؽ، كيقاؿ: شد ا أسره أم: أحكـ خمقو. كيقاؿ: ىذا جندم أسير أم: 

   1.شده العدك باإلسار، كىك ما يشد بو مف قيد

" كالتي تعرؼ            مؽ  بأنيا:كتأتي األسرة بالمغة مف لفظة " األسري مؽ، الشد كالعصب كشدة الخى كالخي

. كما يأتي معنى 2التي يربط بينيا أمر مشترؾ، كأىؿ المرء كعشيرتو كأىمو األدنكف، ألنو يتقكل بيـ كالجماعة

ۡ  َرُهمۡ  َأس ۡٓ نَاۡ  َوَشَدد ۡ  نََُٰهمۡ  َخَلقُن ۡ  نَّحبالدرع الحصينة، كالقكة، كقاؿ تعالى "  بالمغة:األسرة  نَا ۡ  َوِإَذا ِشئ ۡ 

فاألسرة بالمغة تأتي بمعنى الرابطة القكية الحصينة التي تختص بالقكة  3".ِديل  ۡ  َتب ۡ  ثَََٰلُهمۡ  َأم ۡٓ نَاۡ  َبدَّل

  4أفرادىا.كبالمشاعر الجياشة بيف 

ياىـ مسكف جؿ في األكما تطمؽ األسرة في المغة عمى األىؿ إذ كرد أف أىؿ الر            صؿ: مف يجمعو كا 

  5.أىؿ بيتو الذيف يتكفؿ بيـ كيعكليـ :تعني العائمة إذ فكيعبر باألسرة ع، كأىؿ بيتوأك قرابتو  كاحد

 كالناظر فيما كرد في معنى األسرة في المغة يجد أنيا تأتي في عدة معاف منيا:           

 عشيرة الرجؿ أك أىؿ بيتو. . أ

مؽ . ب مؽالشد كالعصب كشدة الخى  .كالخي

 الدرع الحصينة. ت

                                                           
1
 .20،ص4ابنمنظور،لسانالعرب،الجزء
2
.437/1م،1987،،بٌروت1الفٌروزابادي،محمدبنٌعقوب،القاموسالمحٌط،مطبعةالرسالة،ط
3
 .28سورةاالنسان،اآلٌة
4
بعةاألولى،رائدعكاشةومنذرزٌتون،األسرةالمسلمةفًظلالتغٌراتالمعاصرة،المعهدالعالمًللفكراإلسالمً،دارالفتحللدراساتوالنشر،الط

.27،ص2015
5
.9/481ابنمنظور،لسانالعرب،
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ف ىذه المعاني لؤلسرة متصمة ببعضيا البعض كمترابطة بشكؿ كبير فيذا التجمع لؤلفراد يشكؿ أك           

كحماية ليـ كيجعميـ أكثر تقارب كتعصب ألفكارىـ، كالمعنى األقرب الى مكضكع الرسالة في  ان حصين ان درع

 المقصكد باألسرة ىك عشيرة الرجؿ كأىؿ بيتو كالذم يربطيـ رابط الزكاج كالدـ.

 ثانيان: تعريؼ األسرة في االصطبلح 

تنشأ برابطة زكجية بيف رجؿ كامرأة، ثـ الجماعة المعتبرة نكاة لممجتمع، التي " تعرؼ األسرة بأنيا:          

كبالعرؼ  ،يتفرع عنيا أكالد، كتظؿ ذات صمة كثيقة بأصكؿ الزكجيف مف أجداد كجدات، كبالحكاشي كالقرابة

 1.االجتماعي السائد تعرؼ بأنيا المجمكعة الصغيرة المككنة مف الزكجيف كاألبناء

، كىـ في الغالب لزكاج كالقرابةفراد اتحدكا بركابط اتجمع اجتماعي قانكني أل" كما تعرؼ بأنيا:          

  2".يشارككف بعضيـ بعضان في منزؿ كاحد، كيتفاعمكف تفاعبلن متبادالن طبقان ألدكار اجتماعية محددة

" بأنيا: نظير عٌياد أميف عاـ مجمع البحكث اإلسبلميةكمنيـ الدكتكر  كفكيعرفيا الفقياء المسمم          

ارتبط ركناىا بالزكاج الشرعي كالتزمت بالحقكؽ كالكاجبات بيف طرفييا كما نتج مف ذرية كما الجماعة التي 

أما الفقو القانكني فقد عرؼ األسرة في مفيكميا الكاسع بأنيا: " مجمكعة مف  3".اتصؿ بيا مف أقارب

أما في المفيكـ الضيؽ فيك يقتصر عمى الكالديف  4األشخاص ذات الصمة مف جانب القرابة أك الزكاج"

  5.كاألطفاؿ فقط

                                                           
1
 .20م،ص2000ةفًالعالمالمعاصر،دارالفكر،دمشق،الزحٌلً،وهبة،األسرةالمسلم
2

 .9الترٌكً،مرجعسابق،ص
3
 .22،ص2004أكرمرضا،قواعدتكوٌنالبٌتالمسلم،دارالتوزٌعوالنشراالسالمٌة،الطبعةاألولى،
4
 .198،ص20،2017واالدارٌة،العددالوجدي،أحمد،مركزاألسرةفًاالتفاقٌاتالدولٌة،مجلةالمنارةللدراساتالقانونٌة
5
.198المرجعالسابق،ص
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كيشكؿ مفيكـ األسرة في االتفاقيات الدكلية إحدل أىـ النقاط الخبلفية كالجزئيات التي أثارت جدالن           

مف ككف  كبيران كانتقادان كاسعان مف عدد مف الدكؿ اإلسبلمية، حيث تسعى لمحفاظ عمى أىـ مككف ليا، انطبلقا

 ان جديد ان األسرة خمية اجتماعية يجب دعميا، أـ أنيا إطار تقميدم يستحسف االنفكاؾ منو كاستحداث مفيكم

لؤلسرة. كلقد استحدثت المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية المتعددة مفيكـ جديد لؤلسرة يعرؼ ب " األنماط األسرية 

  1.التسمية كما ىي بحيث تشمؿ أكثر مف نكع المتعددة" مما أفرغ مفيـك األسرة مف محتكاه مع بقاء

كترل الباحثة أف ما جاء فيو الفقو اإلسبلمي يفكؽ االتفاقيات الدكلية في تعريؼ األسرة كتكضيح          

لمفيكـ األسرة كربطكه في إطار الزكاج؛ كعميو فإف الباحثة  ان مفيكميا؛ ككف أف الفقياء المسمميف كضعكا رابط

بالزكاج الشرعي، كترتب عمى أطرافيا حقكؽ  ابطة تجمع عدة أشخاص ارتبط أساسياا: " ر تعرؼ األسرة بأني

، كالسبب في ذلؾ يعكد لقدسية الرابطة الزكجية كقدرىا عمى تشكيؿ الدرع الحصيف كالكحدة كالتناغـ ككاجبات"

 داخؿ األسرة بما يحقؽ القكة كالحصانة ليا في مكاجو كافة الظركؼ.

 

 الفرع الثاني: أىمية ومكانة األسرة في اإلسالم 

                                                           
1
–موسى،تقدٌرالحماٌةالقانونٌةلألسرةفًظلاالتفاقٌاتالدولٌة،بحثمنشورفًكتابأعمالالمإتمرالدولًالمحكم:التفككاألسريالقنٌدي،

.160صم،2018األسبابوالحلول،مركزجٌلللبحثالعلمً،
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مصدر األخبلؽ،  تعدحازت األسرة في اإلسبلـ عمى اىتماـ لـ تصؿ لو أمة مف األمـ السابقة، ف          

كأكؿ إطار ينيؿ منو اإلنساف دركس حياتو األكلى، كىي كسيمة لتيذيب سمكؾ اإلنساف كتنمية ثقافتو، كتقكية 

"  كتعالى:ف الكريـ عف ذلؾ بقكلو سبحانو آ، كقد عبر القر 1كينة كاالستقرار كالرحمة كالمكدةشخصيتو، كأداة لمس

جا لَِّتسۡ  َأز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّن ۡ  َأن ۦَٓءايََِٰتهِ  ۡ  َوِمن ِلَك  ۡ  َمة  ۡ  َنُكم مََّودَّة َورَحۡ  َها َوَجَعَل َبيۡ  ْا ِإَليۡٓ ُكُنوۡ  وََٰ ِإنَّ ِفي ذََٰ

  2".يَ تَ َفكَُّرونَ م ۡ  يََٰت لَِّقوۡٓ َل 

ككضعت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية العديد مف الضكابط كالتشريعات التي تيدؼ لضماف استمرارية           

صت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية اآلباء منذ البداية بحسف اختيار زكجاتيـ، ك استقرار األسرة كعدـ تفككيا؛ فأ

صمى ا  –قاؿ  ،ياةؽ كالمعاش، كغير ذلؾ مف متطمبات الحكحسف اختيار أسماء أفراد األسرة، كبتكفير الرز 

" كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، اإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راع في أىمو كىك عميو كسمـ:

مسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسئكلة عف رعيتيا، كالخادـ راع في ماؿ سيده كمسئكؿ 

 –رؾ با تعالى، فقاؿ ف الكريـ األبناء باآلباء، كقرف البر كاإلحساف إلييما بالشآأكصى القر  " كما 3عف رعيتو

دي  :-سبحانو ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانان ًإماا يىٍبميغىفا ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى ب ؾى أىالا تىٍعبيديكٍا ًإالا ًإيااهي كى ى رى قىضى ا فىبلى " كى ا أىٍك ًكبلىىيمى ىيمى

ا قىٍكالن كىًريمان  قيؿ لاييمى آ أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى كفي ذلؾ أىمية كبرل؛ ككف أف اإلسبلـ بدأ بإصبلح األسرة  4".تىقيؿ لاييمى

 منذ بداية إنشائيا مف خبلؿ حث الزكج عمى اختيار زكجتو بعناية. 

ف كحدات اإلعمار الككني، كبناء إف النمكذج اإلسبلمي لؤلسرة يعرضيا عمى أنيا كحدة أساسية م          

أساسيان مف أبنية المجتمع اإلسبلمي، كىي مؤسسة طبيعية تراحمية تحكميا قيـ الفضؿ كالعفك كالتقكل، كليست 

                                                           
1
.40م،ص2015الشٌخ،أنس،الحقوقالمالٌةالمتعلقةباألسرة:دراسةمقارنة،رسالةماجستٌر،كلٌةالشرٌعة،جامعةأمدرماناالسالمٌة،
2
.21سورةالروم،اآلٌة
3
.853،برقم1/304البخاري،محمد،صحٌحالبخاري،كتابصفةالصالة،بابالجمعةفًالقرىوالمدن:
4
.23سراء،اآلٌةسورةاإل
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مؤسسة اصطناعية ذات طبيعة صراعية تنافسية تخضع لعبلقات تكازف القكل. كلـ يكتؼ اإلسبلـ باالىتماـ 

كاألسرة  1ى ما يسمى باألسرة الممتدة، كجعؿ الرابطة بيف األسرة النكاتيةباألسرة النكاتية فقط، بؿ تعداىا إل

 .3مف باب المسؤكلية العقدية 2لممتدةا

  4:وقد شرع اهلل الزواج وقيام األسرة لحكم عديدة أبرزىا

جؿ كالمرأة تعزيز السكينة النفسية كاالجتماعية، كتحقيؽ المحبة كالمكدة كالرحمة كاالجتماع بيف الر . أ

 . بصكرة مقبكلة كمشركعة

 . طرة التي فطر ا اإلنساف عميياالنفس كحماية العكرات، كاستجابة لنداء الف فاؼإع. ب

إشباع غريرة األبكة كاألمكمة عند الذكر كاألنثى مف خبلؿ التزاكج كمف ثـ الحصكؿ عمى النسؿ الذم . ت

  األرض.يتحقؽ بو عمارة 

  النسب.المجتمع الكاحد مف خبلؿ إقامة األسر السكية كحفظ إيجاد التكاتؼ كترسيخ التعاكف بيف أفراد . ث

يجاد الركابط بيف األسرتكسيع ا. ج  . لعائمة كا 

األنساب كيقضي عمى  مجتمع بحفظ األسرة مف االنحبلؿ االجتماعي كالتشرد؛ ألنو يحميالحفظ . ح

 . المقطاء ةظاىر 

 

                                                           
1
،قاموسالعربٌة،الشكلالحدٌثلألسرةالمكونةمنالزوجوالزوجةواألوالد،والوحدةاألصغرلالنتظاماالجتماعًهً

m/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%https://ar.glosbe.co
D8%A9،4/10/2021.م

2
،قاموسالعربٌة،فًبٌتواحدوالقرابةٌعٌشونالدم،عبارةعنمجموعةمناألسرالمترابطةببعضهاالبعضبرابطةهً

https://ar.glosbe.com/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%
D8%A9،4/10/2021.م

3
 .162موسى،مرجعسابق،صالقنٌدي،
4
غٌرمنشورة(جامعةالعلوماإلسالمٌةالعالمٌة،)مقارنة،رسالةدكتوراهالمبٌضٌن،خالد،حماٌةاألسرةالمسلمةمنمنظورفقهًوقانونً:دراسة

.16م،ص2012األردن،

https://ar.glosbe.com/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.glosbe.com/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.glosbe.com/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.glosbe.com/ar/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 واالتفاقيات الدوليةالبناء األسري ومقاصده في الشريعة المطمب الثاني: أسس 

كضعت الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيات الدكلية مجمكعة مف األسس كالمقاصد التي تيدؼ إلييا مف           

خبلؿ تنظيـ أحكاـ األسرة. كفي ىذا المطمب تستعرض الباحثة أسس البناء األسرم كمقاصده في الشريعة 

 : ت الدكلية مف خبلؿ الفركع اآلتيةكاالتفاقيا

 

 الفرع األول: مقاصد البناء األسري في الشريعة اإلسالمية 

 : د أىمياتيدؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف تنظيـ أحكاـ األسرة إلى العديد مف المقاص          

 أواًل: حفظ النوع البشري 

ى ينشأ الفرد في جعؿ ا تعالى كسيمة التكاثر في اإلسبلـ تتـ عف طريؽ الزكاج كبناء األسرة؛ حت          

مىقىكيـ مِّف ناٍفسو كىاًحدىةو لية فينشأ نشأة سكية، قاؿ تعالى:أسرة تتحمؿ المسؤك  ـي الاًذم خى باكي " يىا أىي يىا النااسي اتاقيكا رى

ًنسىاءن كىاتاقيكا الماوى الاًذم تىسىاءىلي  االن كىًثيرنا كى بىثا ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى ـٍ كىخى مىٍيكي ـى  ًإفا الماوى كىافى عى ا كفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

ًقيبنا" رى
فترشد اآلية الكريمة إلى أف المقصد األساس مف الزكاج ىك التكاثر؛ بيدؼ بقاء النكع اإلنساني، كىك  1

 . عمى الزكاج بيدؼ استمرارية النسؿما تدعمو العديد مف األحاديث النبكية الشريفة التي تحث 

مف األحكاـ الشرعية كثيران كمف أجؿ الحفاظ عمى األسرة كتحقيؽ ىذا المقصد فقد شرع اإلسبلـ           

حرمت الشريعة اإلسبلمية العديد  رىا. كماالمتعمقة باألسرة كتنظيميا، مثؿ أحكاـ النفقة كالحضانة كالكالية كغي

نو يتنافى مع مقصد التكاثر كيشكؿ اعتداء مف السمككيات التي تتنافى مع ىذا المقصد كمنيا اإلجياض؛ أل
                                                           

1
.1سورةالنساء،اآلٌة
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عمى حؽ اإلنساف في الحياة. كما حـر اإلسبلـ الزنا لما يتضمنو مف اعتداء عمى النسب كعمى معاني العفة 

  1.كالطيارة

حفظ النكع اإلنساني عمى األرض كيعد مقصد حفظ النسؿ مف الضركريات الخمسة كيقصد بو           

اإلسبلـ يسعى إلى استمرار المسيرة اإلنسانية عمى األرض حتى يأذف ا بفناء العالـ  بكاسطة التناسؿ ذلؾ أف

كيرث األرض كمف عمييا. كمف أجؿ تحقيؽ ىذا المقصد شرع اإلسبلـ الزكاج كرغب فيو كاعتبره الطريؽ 

ؾ الدكافع، الفطرم النظيؼ الذم يمتقي فيو الرجؿ بالمرأة ال بدكافع غريزية محضة كلكف باإلضافة إلى تم

يمتقياف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ساـ نبيؿ ىك حفظ النكع اإلنساني كابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر العالـ 

كتبني الحياة اإلنسانية كتتسمـ أعباء الخبلفة في األرض لتسمميا إلى مف يخمؼ بعدىا حتى يستمر العطاء 

. كما أكد اإلسبلـ مف أجؿ الحفاظ الفاضمةمة كالقيـ اإلنساني كتزدىر الحضارة اإلنسانية في ظؿ المبادئ النبي

قامتيا عمى أسس سميمة باعتعمى النسؿ عمى مكضكع  ف الذم يحتضف جيؿ ضبارىا الحالعناية باألسرة كا 

المستقبؿ كيتربى فيو، فقد جعؿ اإلسبلـ عبلقة الزكاج قائمة عمى االختيار الحر كالتراضي بيف الطرفيف، 

ر في كافة الشؤكف بحيث تشيع ركح المكدة كالتفاىـ، كسعي كؿ مف الزكجيف في كعمى االنسجاـ كالتشاك 

جا لَِّتسۡ  َأز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّن ۡ  َأن ۦَٓءايََِٰتهِ  ۡ  َوِمن "، قاؿ تعالى: 2سعادة اآلخر َها َوَجَعَل ۡ  ْا ِإَليۡٓ ُكُنوۡ  وََٰ

ِلَك َل  ۡ  َمة  ۡ  َنُكم مََّودَّة َورَحۡ  َبي  3."م يَ تَ َفكَُّرونَ ۡ  لَِّقو يََٰتۡٓ ِإنَّ ِفي ذََٰ

 

 

                                                           
1
.182،ص2015حصوة،ماهر،مقاصداألسرةوأسسبنائهافًالرإٌةاإلسالمٌة،دارالفتحللدراساتوالنشر،
2
 .1/286هــ،1،1413طالغزالً،أبوحامد،المستصفىفًعلماألصول،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،
3
 .21سورةالروم،اآلٌة
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 ثانيًا: مقصد اإلفضاء

استخدـ القرآف الكريـ لفظ اإلفضاء عندما أنكر ا تعالى عمى مف يريد طبلؽ زكجتو أف يسترجع           
ُهنَّ ۡ  ِإح ۡ  ُتمۡ  ج َوَءاَتيۡ  ج مََّكاَن َزوۡ  َداَل َزوۡ  ِتبۡ  َأرَدتُُّم ٱس ۡ  ِإنو" تعالى:شيئان مف المير الذم قدمو، قاؿ  َدى َٰ

تَْأُخُذونَُه َوَقْد َأْفَضىَٰ بَ ْعُضُكْم ِإَلىَٰ بَ ْعٍض  ( وََكْيفَ 02)مُِّبيناما ۡ  تََٰنا َوِإثۡ  بُه ۥُخُذونَهُ ۡ  أَتَأ ۡ     اۡ  ُه َشيۡ  ُخُذوْا ِمنۡ  ِقنطَارا َفَل تَأ
  1."(02)َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاق ا َغِليظ ا

كيقصد باإلفضاء العبلقة بيف الزكجيف، التي يصؿ بيا أحدىما إلى اآلخر بالتمازج الركحي محٌبة           

فضاء كمكٌدة كألفة كسكنان كمكاالة، كالتمازج الجسمي معاشرة جنسي ة، فاإلفضاء نكعاف: إفضاء جنسي، كا 

" كيـ إلى بعضو  2.نفسي، كىك مستنبط مف قكلو تعالى: "ككيؼ تأخذكنىو كقد أفضى بعضي

 ثالثًا: مقصد التماسك االجتماعي 

 اجتماعيةمف المعمكـ أف عبلقة الزكاج ال تقتصر فقط عمى الزكجيف، إنما يمتد لينشأ عبلقات           

ممتدة، فمنو يحصؿ النسب كالمصاىرة كالذرية، كمف ضمف أحكاـ األسرة أف يككف تأسيسيا بالزكاج شأنان 

اجتماعيان يشرؼ عميو األىؿ مف الطرفيف بالكالية، كيشارؾ فيو المجتمع باإلشيار، كفي حاؿ حصؿ بيف 

ا يتحقؽ مقصد البناء الزكجيف أم مشاكؿ أك نزاعات فيتدخؿ الحكماف مف أىؿ الطرفيف لئلصبلح، كىكذ

  3.كالتماسؾ المجتمعي

كجعؿ ا سبحانو كتعالى األسرة منبع الصبلت االجتماعية الصمبة، فقد قاؿ سبحانو كتعالى:﴿كىىيكى           

ب ؾى قىًديرنا كىافى رى ًصٍيرنا كى عىمىوي نىسىبنا كى اًء بىشىرنا فىجى مىؽى ًمفى اٍلمى الاًذم خى
كاج بيف ذكر كأنثى، فاألسرة ليست مجرد ز  ،﴾4

ـٌ؛ فإف األسرة امتداد عبلئقي متماسؾ، كىذا  نما ىي مجمكع الصبلت المتكلدة مف ىذه العبلقة، كمف ث كا 

                                                           
1
.20سورةالنساء،اآلٌة
2
.184،أنظرأٌضاًحصوة،مرجعسابق،ص81،ص21الطبري،محمدابنجرٌر،تفسٌرالطبري،تفسٌرسورةالنساء،اآلٌة
3
.187رجعالسابق،صحصوة،الم
4
 .5سورةالفرقان،اآلٌة
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التماسؾ منبعو صمة الدـ كالرحـ التي تتأطر بالمقاصد كاألخبلؽ الضامنة لبلستمرار كاالرتقاء بالفعؿ 

إف إحكاـ السيطرة ": 1ما قاؿ عمر عبيد حسنةاالجتماعي نحك مدارج التأنس كابتعاده عف التكحش، كك

كالتحكـ عمى عالـ المسمميف يقتضي انحبلؿ األسرة المسممة كتفكيكيا؛ ألف الشكاىد التاريخية دلت كال تزاؿ 

عمى أف التربية األسرية ىي الباقية، كىي القادرة عمى التجاكز كاستئناؼ الفعؿ االجتماعي، كىي القادرة عمى 

عادة فرزىاالحتفاظ   2".ا في المجتمع في الكقت المناسببالخمائر االجتماعية، كا 

 

 الفرع الثاني: مقاصد البناء األسري في االتفاقيات الدولية 

باعتبارىا في المجتمعات الغربية تعد االتفاقيات الدكلية مف بيف المصادر العميا لقكانيف األسرة           

ؽ في حعترفت بحؽ اإلنساف في الزكاج كالكمف أىـ االتفاقيات التي ا. يا الدكؿالتزامات دكلية صادقت عمي

تككيف األسرة ىك اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم منح مؤسسة األسرة مركزان قانكنيان ميمان كنص عمى 

اف عبلف العالمي لحقكؽ اإلنسمف اإل ؛ حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة السادسة عشرى 3حقكؽ متعمقة بيا

 .تعد األسرة الخمية الطبيعية كاألساسية في المجتمع كليا حؽ التمتع بحماية المجتمع كالدكلية عمى:

كلقد اىتمت االتفاقيات الدكلية باألسرة لما ليا مف دكر كبير في تربية النشئ كاحتضاف األطفاؿ؛           

حقكؽ المسمـ بيا لمطفؿ في االتفاقيات لذلؾ كاف تكاجد الطفؿ داخؿ أسرة تسير عمى تربيتو كتقكيمو مف ال

الدكلية التي فرضت عمى الدكؿ تكفير حماية تضمف لمطفؿ حقو في العيش داخؿ أسرة متكازنة، فنجد أف 

                                                           
1
.85،ص2001حسنة،عمرعبٌد،كتابالتفككاألسري،دعوةللمراجعة،الدوحة،وزارةاألوقافوالشإوناإلسالمٌة،سلسلةكتاباألمة،
2
،تارٌخاالطالع:furqan.com/ar-https://alتلوت،جمٌلة،مقصداألسرةفًالقرآن:مناإلنسانإلىالعمران،موقعالكترونً:

 م.12/06/2020
3
م.1948األول/دٌسمبرونكان 10(مناالعالنالعالمًلحقوقاإلنسان،الجمعٌةالعامةلألممالمتحدة،1/16انظرالمادة)

https://al-furqan.com/ar
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الييئات كالمنظمات الدكلية العاممة في مجاؿ الطفكلة قد أكلت أىمية خاصة بالتنشئة األسرية، كما أدرجت 

  1.عديد مف الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف عامة كالطفؿ خاصةضركرة حماية كمساعدة األسرة في ال

:" األسرة ىي حيث كرد في ديباجة االتفاقية بأفكقد أكلت اتفاقية حقكؽ الطفؿ لؤلسرة أىمية بالغة؛           

 الكحدة األساسية لممجتمع كالبيئة الطبيعية لنمك كرفاىية جميع أفرادىا كبخاصة األطفاؿ، كمف ثـ فيجب أف

يا داخؿ المجتمع " كتقر كذلؾ تيعيد بالحماية كالمساعدة البلزمتيف لتتمكف مف االضطبلع الكامؿ بمسئكليات

" الطفؿ كي تترعرع شخصيتو ترعرعان كامبلن كمتناسقان، ينبغي أف ينشأ في بيئة عائمية في جك مف السعادة بأف

" تضمف الدكؿ األطراؼ الحماية كالرعاية أنو: ة الثالثة مف االتفاقية عمىكالمحبة كالتفاىـ" كقد نصت الماد

 2."ف األفراد المسؤكليف عنو قانكنان البلزمتيف لرفاىيتو مراعية حقكؽ ككاجبات كالديو أك أكصيائو أك غيرىـ م

 

 المبحث الثاني: ماىية الحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني واالتفاقيات الدولية

 كذلؾ بيا؛ الزكجة كأكجب عمييا، كنص الزكجية الطاعة األردني الشخصية األحكاؿ قانكف عرؼ          

 شؤكنيا تنتظـ حتى جماعة لكؿ رئيس كجكد ضركرة عمى القائمة اإلسبلمية الشريعة سياسة مع تماشيان 

. كذلؾ عمى عكس االتفاقيات الدكلية التي لـ تتطرؽ إلى الطاعة الزكجية كقررت مفاىيـ أكضاعيا كتستقر

 كمبادئ منافية ليا. 

 

                                                           
1
.195الوجدي،أحمد،مرجعسابق،ص
2
.1989لطفللعامانظر:اتفاقٌةحقوقا
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في ىذا المبحث ستتطرؽ الباحثة إلى مفيكـ الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ           

 صية األردني كاالتفاقيات الدكلية.الشخ

 

 

 

 

 الطاعة لغة واصطالحًا  حق المطمب األول: تعريف

 المغةفي الطاعة و  الحق أواًل: تعريف

 كاحد، أصؿ كالقاؼ الحاء"":  حؽ"  ": المغة مقاييس"  كتابو في فارس ابف المغكم العبلمة يقكؿ          

 كحسف االستخراج بجكدة إليو فرع كؿ يرجع ثـ. الباطؿ نقيض فالحؽ كصحتو، الشيء إحكاـ عمى يدؿ كىك

 1".كجب: الشيء حؽ: كيقاؿ التمفيؽ،

مف طكع الطاء كالكاك كالعيف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى األصحاب كاالنقياد  فيي: الطاعةأما          

يطكعو، إذا انقاد معو كمضى ألمره. كأطاعو بمعنى طاع لو. كيقاؿ لمف كافؽ غيره: قد  طاعةكيقاؿ: 

  2.كيقاؿ رجؿ طيع أم طائع، كرجؿ مطكاع أم مطيع، كفبلف حسف الطكاعية أم حسف الطاعة لؾ طاكعو.

                                                           
1
 .2/15،مقاٌٌساللغةأبوفارس،أحمدابنفارسابنزكرٌا،
2
.8/241ابنمنظور،لسانالعرب،
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كالطاعة اسـ مف أطاعو طاعة، كالطكاعية اسـ لما يككف مصدرا لطاكعو، كطاكعت المرأة زكجيا          

أطاع قاؿ يطيع، طكاعية. قاؿ ابف السكيت: يقاؿ طاع لو كأطاع سكاء، فمف قاؿ طاع يقاؿ يطاع، كمف قاؿ 

  1.فإذا جئت إلى األمر فميس إال أطاعو، يقاؿ أمره فأطاعو

 

 الطاعة في االصطالح  حق ثانيًا: تعريف

 ذات متمايزة عديدة معاف كفي مختمفة، مكاضع في ،كثيران  الحؽ اسـ اإلسبلمي الفقو عمماء استعمؿ          
 كثرة كمع - كالكجكب الثبكت ىك يجمعيا، عاـ معنى في انتظاميا مف الرغـ عمى - مختمفة دالالت

 المغكم معناه بكضكح اكتفكا بؿ المختمفة، استعماالتو مكاضع في حدكده ببياف أكثرىـ يعف لـ إياه استعماليـ
"  الحؽ"  كممة يستعممكف حيث الناس، كمخاطبات كالعمكـ المغة في استعماالتو بجميع ككفائو عميو كدالالتو
 يشتمؿ كما الحكـ، مطابقة كعمى الدائـ، الكجكد كعمى مطمقا، األعياف في الكجكد عمى كيطمقكنيا مصدرا،

 .2لو الكاقع كمطابقة لمكاقع الحكـ عمى

الفقو اإلسبلمي كفؽ مفيكميا األكؿ كاألصمي عمى أنيا طاعة ا كالرسكؿ فيما في تعرؼ الطاعة ك           

، كذلؾ استنادا لقكلو تعالى "يىا أىي يىا 3الثانية طاعة كالة األمكريأمراف بو كينيياف عنو، ثـ تأتي في المرتبة 

  4".الاًذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا الماوى كىأىًطيعيكا الراسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمنكيـٍ 

                                                           
1
 .241ابنمنظور،لسانالعرب،الجزءالثامن،ص
2
.354كتابمجلةالبحوثاإلسالمٌة،مرجعسابق،ص
3
الطاعةفًالعالقةالزوجٌةبٌنالفقهاالسالمًوالقانونالوضعًالتونسً،رسلة،أنظرأٌضاًالمدنً،خدٌجة،87الطبري،مرجعسابق،ص

 17م،ص2004ماجستٌر،جامعةالزٌتونة،
4
 .59سورةالنساء،اآلٌة
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أك  أك عمؿ ءشيأما مف الناحية القانكنية فيمكف القكؿ بأف الطاعة ىي االمتثاؿ ألمر بفعؿ           

بالعدكؿ كاالمتناع عف القياـ بأعماؿ معينة، تطبيقان لنصكص إلزامية تصاغ كفؽ قيـ كمبادئ تفرض عمى 

  1.األفراد الطاعة كاالمتثاؿ

كالناظر في مفيـك الطاعة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف يجد أنيـ يشترككا بأف الطاعة ىي االنقياد           

رل الباحثة أف مفيـك الطاعة في الفقو اإلسبلمي يختمؼ عف القانكف كتما،  ءشيكاالمتثاؿ ألمر بفعؿ 

الكضعي؛ ألنو كفؽ أحكاـ الشريعة فإف الطاعة تككف  كلرسكلو، أما كفؽ أحكاـ القانكف فإف الطاعة تخضع 

 . طاعة لما كضعو اإلنساف مف أحكاـ لما سنو البشر مف أنظمة كقكانيف، فيي

" مكافقة أمر الزكج كامتثالو عمى الكجو  ىي:الطاعة الزكجية أبك سنينة أف  الدكتكر محمد رلكي          

  2".الذم يقرره الشرع

 

 المطمب الثاني: ماىية الطاعة الزوجية في قانون االحوال الشخصية األردني واالتفاقيات الدولية 

ردني األحكاؿ الشخصية األجية في قانكف في ىذا المطمب تكضح الباحثة ماىية الطاعة الزك           

 :ية كذلؾ مف خبلؿ الفركع اآلتيةكاالتفاقيات الدكل

 

 الفرع األول: ماىية الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية األردني 

                                                           
1
 17المدنً،خدٌجة،مرجعسابق،ص
2
م،2005ستٌر،كلٌةالدراساتالعلٌا،جامعةالخلٌل،أبوسنٌنة،محمد،الطاعةالزوجٌةفًالفقهاإلسالمًوقانوناألحوالالشخصٌة،رسالةماج

.45ص
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بدكره  الذمقانكف األحكاؿ الشخصية،  في كبيران  تشغؿ حيزان  التيمسألة الطاعة الزكجية مف المسائؿ           

حيث أعطى لمزكج الحؽ في رفع ما ييطمؽ « النشكز»لتحديد ىذه الطاعة كالخركج عنيا بمثابة  ان كضع شركط

مف الناحية االصطبلحية ىي حؽ لمزكج رتبو الشرع عمى الزكجة « الطاعة»ف إحيث « دعكل النشكز»عميو 

مخالفةه لمشرع كمغضبو كمدلكلو أف تمتـز الزكجة بطاعة زكجيا كتنقاد ألمره كتميف لو كال تمانع فيما ليس فيو 

، حيث كردت جيةلمشارع، كيقاؿ لمزكجًة مطيعو كطائعو كمطكاعو لزكجيا متى كانت مدركةن لكاجباتيا الزك 

 .79-72كالسكف في المكاد  71-59نصكص متفرقة في القانكف تقرر ىذه الحقكؽ مثؿ النفقة في المكاد 

عمى كجكب  1976 لعاـ( 61رقـ ) صية األردني( مف قانكف األحكاؿ الشخ37نصت المادة )كقد           

طاعة الزكجة لزكجيا كاإلقامة معو في بيت الزكجية الشرعي، ما لـ يرد شرط في كثيقة العقد يقتضي غير 

" عمى الزكجة بعد قبض ميرىا المعجؿ الطاعة كاإلقامة في مسكف :أتييذلؾ، حيث نصت المادة عمى ما 

ية جية أرادىا الزكاج كلك خارج المممكة بشرط أف يككف مأمكنان عمييا، كأف زكجيا الشرعي كاالنتقاؿ معو إلى أ

  1".ذا امتنعت عف الطاعة يسقط حقيا في النفقةا  ال يككف في كثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلؾ، ك 

يتضح مف نص المادة السابقة أف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني قد عرؼ الطاعة الزكجية حيث           

كذلؾ  كالنص عمى الطاعة جاء عامان فبل يقتصر عمى المحاؽ بو في بيتو، عمييا، كأكجب الزكجة بيا؛ كنص

تماشيان مع الشريعة اإلسبلمية القائمة عمى ضركرة كجكد رئيس لكؿ جماعة حتى تنتظـ شؤكنيا كتستقر 

فالعقؿ السميـ  2يـ كاحدان يأمر الرجاؿ بأف يؤمركا عمي –صمى ا عميو كسـ  –أكضاعيا مما جعؿ رسكؿ ا 

ا سرة لمزكج أك الزكجة حسب القدرة كالجدارة، كذلؾ متكفر في الرجؿ أكثر منو في المرأة، كىذيرل أف تككف األ

                                                           
1
م.1976(لعام61(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنًرقم)37انظرالمادة:)
2
منطرٌقمحمدبن،وتخرٌجالحدٌث2609،"أحدهمفلٌإمرواسفرفًثالثةخرجإذا:"سعٌدوأبًهرٌرةأبًحدٌثمنداودأبًسننفًجاء

بنعجالنعلىثقتهوجاللته ومحمد .هرٌرةأبًسلمةعنأبًسعٌدالخدري،ومرةعننافععنأبًسلمةعنأبً النفرواهمرةعننافععنعج

،قالاأللبانًحسنصحٌح.نافعإالأنهاضطربفًحدٌثهعن
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ـٍ ىك حكـ الخالؽ في كتابو العزيز: يي ؿى الماػوي بىٍعضى مىى النِّسىاًء ًبمىا فىضا اؿي قىكااميكفى عى ا أىنفى  عمى" الرِّجى ًبمى قيكا بىٍعضو كى

  1".ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ 

القكامة في كقد نص قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى حؽ الزكج في الطاعة بناء عمى حقو           

ف ا جعؿ الرجؿ قكامان عمى المرأة باألمر إعمى المرأة، إذ ال معنى لحؽ القكامة بدكف حؽ الطاعة، حيث 

عمى الرعية، بما خصو ا مف خصائص جسيمة كعقمية، كبما أكجب عميو كالتكجيو كالرعاية، كما يقكـ الكالة 

 . راف الكريـ كالسنة النبكية كثيرةمف كاجبات مالية، كالشكاىد عمى ذلؾ مف الق

 الفرع الثاني: ماىية الطاعة الزوجية في االتفاقيات الدولية 

مساكاة الكاممة بيف الجنسيف، فتقرر اتفاقية يقكـ مفيكـ األسرة في االتفاقيات الدكلية عمى مبدأ ال          

القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة سيداك في المادة األكلى، القاعدة األساسية لعدـ التمييز فتنص 

تساكييا في الحقكؽ مع الرجؿ يمثؿ إجحافان أساسيان، كيككف جريمة  مييز ضد المرأة بإنكاره أك تقييدعمى أف الت

( مف نفس االتفاقية عمى تمتع الرجؿ كالمرأة بنفس الحقكؽ 16كما نصت المادة ) 2.ة كاإلنسانيةمخمة بالكرام

في عقد الزكاج، كنفس الحقكؽ كالمسؤكلية أثناء الزكاج كعند فسخو، كنفس الحقكؽ كالمسؤكليات. كما طالبت 

 –اء ما يعرؼ بالقكامة الدكؿ اإلسبلمية بضركرة إلغ مثؿ اتفاقية سيداك نصكص بعض االتفاقيات الدكلية

   3.كاستبدالو بنظاـ الشراكة بيف الرجؿ كالمرأة –قكامة الرجؿ عمى المرأة 

                                                           
1
.34سورةالنساء،اآلٌة
2
ألغراضهذهاالتفاقٌةٌعنىمصطلح"التمٌٌزضدالمرأة"،والتًجاءفٌها:المرأةضدالتمٌٌزأشكالكافةعلىالقضاء(مناتفاقٌة1انظر:المادة)

اتاألساسٌةأيتفرقةأواستبعادأوتقٌٌدٌتمعلىأساسالجنسوٌكونمنآثارهأوأغراضه،توهٌنأوإحباطاالعترافللمرأةبحقوقاإلنسانوالحرٌ
ةواالجتماعٌةوالثقافٌةوالمدنٌةأوفًأيمٌدانآخر،أوتوهٌنأوإحباطتمتعهابهذهالحقوقأوممارستهالها،فًالمٌادٌنالسٌاسٌةواالقتصادٌ

 بصرفالنظرعنحالتهاالزوجٌةوعلىأساسالمساواةبٌنهاوبٌنالرجل.
3
م،2012-الملتقىالفقهً–دراسةشرعٌة–ةالمعاصرةجٌهانعبدالحلٌم،مضامٌناالتفاقٌاتوالمواثٌقالدولٌةالخاصةبقضاٌاالمرأةالمسلم

.4ص
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( بالمساكاة بيف المرأة كالرجؿ أماـ القانكف، كما أكجبت الدكؿ 15كتقر اتفاقية سيداك في المادة )          

كأف تساكم بينيما في  تماماكف المدنية أىمية قانكنية مماثمة ألىمية الرجؿ ؤ األطراؼ أف تمنح المرأة في الش

 خاص حقكؽ مساكية لحقكؽ الرجؿ في:فرص ممارسة تمؾ األىمية بحيث تكفؿ لممرأة بكجو 

دارة الممتمكات.. أ  إبراـ العقكد كا 

 تعامميا عمى قدـ المساكاة في جميع مراحؿ اإلجراءات القضائية.. ب

االتفاقية عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ التزاما مفاده اعتبار جميع العقكد كسائر أنكاع  كما ألقت          

الصككؾ الخاصة التي يككف ليا أثر قانكني يستيدؼ الحد مف األىمية القانكنية لممرأة باطمة كالغية كذلؾ في 

رأة كالرجؿ نفس الحقكؽ ( الدكؿ األطراؼ أف تمنح الم15/4(، كما أكجبت االتفاقية في المادة )15/3المادة )

قامتيـ.   فيما يتعمؽ بالتشريع الخاص بحركة األشخاص كتنقبلتيـ كحرية اختيار محؿ سكناىـ كا 

( مف اتفاقية التمييز ضد المرأة عمى ضركرة القضاء عمى كافة أشكاؿ 16كقد نصت المادة )          

المساكاة بيف المرأة  ث تضمف بكجو خاصالتمييز ضد المرأة فيما يتعمؽ بالزكاج كالعبلقات األسرية بحي

 كالرجؿ في:

 نفس الحؽ في عقد الزكاج. أ

 حرية اختيار الزكج.. ب

 عدـ إبراـ عقد الزكاج إال برضا المرأة الحر الكامؿ.. ت

ليات بكصفيما أبكيف بغض النظر عف حالتيما الزكجية، في ؤك أف يككف ليا نفس الحقكؽ كالمس. ث

 ألحكاؿ يجب أف يككف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األكؿ.األمكر المتعمقة بأطفاليا كفي جميع ا
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ليات في المسائؿ المتعمقة بتنظيـ األسرة بحيث تقرر ؤك كما يتعيف إعطاء المرأة نفس الحقكؽ كالمس. ج

بحرية كبادراؾ لمنتائج عدد أطفاليا كالفاصؿ بيف الطفؿ كالذم يميو كأف تتمكف مف الحصكؿ عمى 

 الكفيمة بتمكينيا مف ممارسة ىذه الحقكؽ.المعمكمات كالتثقيؼ كالكسائؿ 

، أك 1أف تعطى نفس الحقكؽ كالمسئكليات فيما يتعمؽ بالكالية كالقكامة كالكصاية عمى األطفاؿ كتبنييـ. ح

 ما شابو ذلؾ مف األعراؼ، كفي جميع األحكاؿ يككف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األكؿ.

لـ تعرؼ الطاعة الزكجية، بؿ عمى النقيض فإنيا تدعك إلى مما سبؽ يتضح أف االتفاقيات الدكلية           

منو عمى اعتبار أف القكامة تعد عائؽ أماـ تقدـ المرأة كنيضتيا. كترل  دمو، كتأسيس مبدأ التشاركية بدالن ى

فقكامة الرجؿ في اإلسبلـ ليست كما يتـ  2الباحثة أف ىذه الفكرة ناتجة عف الفيـ الخاطئ لطبيعة القكامة،

د بيا قكامة رعاية ىا بأف يتحكـ الزكج في زكجتو كيسيطر عمييا بالقكة كالقير كاالستبداد، إنما قصتصكير 

نما كعناية كحماية . فالقكامة في اإلسبلـ ال تعني نياية دكر المرأة في المجتمع، كالقضاء عمى شخصيتيا، كا 

ايتيا، فكجكد القيـ في مؤسسة ما ال ىي كظيفة داخؿ كياف األسرة إلدارة ىذه المؤسسة الخطيرة كصيانتيا كحم

 يمغي كجكد شخصية أخرل. 

 

المبحث الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات 

 الدولية

                                                           
1
وهو:أنٌنُسَباإلنساُنإلىنفسهمنلٌسولًداله،الهومنصلبه،ولمتلدهزوجتهعلىفراشه،فٌنُسبهتجدراإلشارةأناإلسالمقدحرمالتبنً،

ِئًٌلذلكقولهتعالً:"ودلإلىنفسه،وٌعطٌهاسمهولقبه،وٌصبحواحًدامنأفرادالعائلة ِنِفًَجْوِفِهَوَماَجَعَلأَْزَواَجُكُمالاله ٌْ ُلَِرُجٍلِمْنَقْلَب }َماَجَعَلهللاه
ُ اَءُكْمأَْبَناَءُكْمَذلُِكْمَقْولُُكْمِبؤَْفَواِهُكْمَوهللاه ٌَ َهاِتُكْمَوَماَجَعَلأَْدِع أُمه ُقوُلاْلَحقهُتَظاِهُروَنِمْنُهنه ٌَ َِفإِْنلَْم ِبٌَل*اْدُعوُهْمآِلَباِئِهْمُهَوأَْقَسُطِعْنَدهللاه ْهِديالسه ٌَ َوُهَو

ُكْمُجَناٌحِفٌَماأَْخَطؤُْتْمِبِهَوَلكِ ٌْ َسَعَل ٌْ ٌِنَوَمَوالٌُِكْمَولَ َدْتقُلُوُبُكْمَوكََتْعلَُمواآَباَءُهْمَفإِْخَواُنُكْمِفًالدِّ َُغفُوًراَرِحًٌما{)األحزابْنَماَتَعمه  .(5-4،اآلٌةاَنهللاه
2
ستقومالباحثةفًالمبحثالثالثمنهذاالفصلبتوضٌحالعالقةبٌنالقوامةوالطاعةمنالناحٌةالشرعٌة.
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في ىذا المبحث ستقكـ الباحثة بتكضيح المقصكد بالقكامة في المغة كاالصطبلح كأقساميا ككما           

 بيف بيت الطاعة كشركطو ككذلؾ النشكر كأحكامو.ت

 المطمب األول: القوامة 

مصدر مف قاـ يقكـ قيامان كقكمان كقيامة، فيك قائـ كقكاـ كقائـ. كالقكامة مف قاـ  القكامة في المغة:          

، كقد كرد القياـ كما يتصرؼ منو في القرآف الكريـ 1عمى الشئ يقكـ قيامان: أم يحافظ عميو كيراعي مصالحو

" ، كبمعنى قياـ 2بعدة معاف، منيا: القياـ بمعنى أداء الصبلة، كما في قكلو تعالى: " كأقيمكا الصبلة ... 

" أم جعمو مما يقيمكـ 3المعيشة، كما في قكلو تعالى: " كال تؤتكا السفياء أمكالكـ التي جعؿ ا لكـ قياما ... 

مسككـ، كقد يأتي القياـ بمعنى قياـ الرجؿ بمصالح النساء، كما في قكلو تعالى: " الرجاؿ قكامكف عمى كي

" كالناظر إلى معنى القكامة في المغة يبلحظ  بأنيا تأتي بمعنى المحافظة كاإلصبلح، كعمى ىذا 4النساء... 

 كف بشئكنيـ .فإف معنى الرجاؿ قكامكف عمى النساء أم متكمفكف بأمكر النساء، معني

أم قياـ الرجاؿ عمى النساء قياـ الحفظ كالدفاع كقياـ  بيايقصد أما القكامة في االصطبلح ف          

االكتساب كاإلنتاج المالي كالتفضيؿ كىك مف المزايا الفطرية التي تقضي حاجة المرأة إلى الرجؿ في الذب 

 القكامة بمعني القياـ عمى النساء، فتقكل كتضعؼف كانت ا  حاجة مستمرة ك عنيا كحراستيا لبقاء ذاتيا كىي 

ف أبالحماية كالرعاية كالكالية كالكفاية تستمـز أف يفرض عمى الرجاؿ الجياد دكف النساء كضماف الحماية ليف ك 

ف عمييـ النفقة ما ليس عمييف كسبب ذلؾ إف ا فضؿ الرجاؿ حظيـ مف الميراث أكثر مف حظيف أل يككف

                                                           
1
،أنظرأٌضاًالفٌومً،أحمدبنمحمدعلًالمقرئ،المكتبةالعصرٌة،بٌروت،الطبعة502،ص12ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق،الجزء

 .268،ص1417األولى،
2
.110سورةالبقرة،آٌة
3
 .5سورةالنساء،أٌة
4
 .34سورةالنساء،أٌة
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الخمقة كأعطاىـ ما لـ يعطيف مف الحكؿ كالقكة فكاف التفاكت في التكاليؼ كاألحكاـ أثرا  عمى النساء في أصؿ

  1.لمتفاكت في الفطرة كاالستعداد

كالحكمة مف القكامة أف الرجؿ أقدر عمى قيادة األسرة مف المرأة كذلؾ لتركيبتو النفسية كالبدنية           

اقع المرأة النفسي كالجسمي ال يمكنيا مف أداء ىذا الدكر بنفس إذ إف ك  كعبلقاتو االجتماعية كاالقتصادية،

الكالدة كاإلرضاع كاألمكمة، ا في ىذا المجاؿ، كأكضاع الحمؿ ك الكفاءة، فقد تعترييا أكضاع تقمؿ مف فاعميتي

كىك األمر المطمكب لمقياـ بكاجبات  -كما أف طريقة تعامؿ المرأة مع األمكر تعتمد عمى العاطفة كالميف 

كأما الرجؿ فيتعامؿ مع األمكر بمنطقية أكثر بعيدان عف التأثر بالعاطفة نظران  -ألمكمة كاحتماؿ األطفاؿا

النخراطو في مجتمعات العمؿ كالكسب كالدعكة كالجياد كاإلدارة، كتقتضي القكامة أف يككف لمرجؿ حؽ 

قيدت حؽ القكامة لمرجؿ، فمـ  الطاعة بالمعركؼ كالتكجيو كاإلرشاد كالتأديب ضمف الضكابط الشرعية التي

 2.الستبداد بالرأم كالقمع كالتضييؽتطمؽ لو العناف في التسمط كا

  3:كتنقسـ قكامة الرجؿ إلى قسميف ىما          

عداد المسكف، كسائر . أ قكامة حسية: كىي تتمثؿ في ما يقـك بو الزكج مف تييئة القكت، كالكسكة، كا 

كحفظيف، كتدبير شؤكنيف  يقكمكف بالنفقة عمييف كالذب عنيف،الحاجات، كمما جاء في تفسيرىا: أم 

 . كتأديبيف

                                                           
1
 .39–38ص،5جوٌر،والتنالتحرٌرالطاهر،محمدعاشور،ابن
2
،منشوربتارٌخ،أنظرأٌضاًمقالبعنوانالقوامةتكلٌفأمتشرٌف،موقعومنتدٌاتابناإلسالم68-67ص،،تفسٌرالمنارمحمدرشٌد،رضا

 مساء2000،الساعة13/1/2022،وقتالزٌارة:4/2/2021
https://ibnalislam.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%AA%D9%83%D9%84%

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%9F-%D8%A3%D9%85-D9%8A%D9%81/ 
3
 /https://almalomat.com،أنظرأٌضا50ًأبوسنٌنة،مرجعسابق،ص

https://ibnalislam.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%9F/
https://ibnalislam.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%9F/
https://almalomat.com/


75 
 

قكامة معنكية: كىي ال تعني القير كالغمبة كاالستبداد كاالحتقار أك التسمط عمى ما ليا مف حقكؽ . ب

ككاجبات، بؿ ىي قكامة تحفظ لمزكجة كرامتيا، كأىميتيا اإلنسانية، كتثبت ليا شخصيتيا كحقيا في 

، كتربية األكالد، كقد جعؿ اإلسبلـ لممرأة الكالية المطمقة عمى ماليا، كمنع الرجؿ مف سياسة البيت

جارة  التسمط عميو، كأعطاىا كحدىا حؽ التصرؼ في ماليا بكامؿ حريتيا، مف بيع كشراء كرىف كا 

  التدخؿ.كغيره، كأعطاىا الحؽ في المخاصمة أماـ القضاء؛ دكف أف يككف لزكجيا حؽ 

ستمـز تقرير الرئاسة عمييا لكاحد مف االثنيف الزكج أك الزكجة، كال يغني عف ىذه تنظاـ األسرة إف           

ف إبيف حصتيف متعادلتيف، ف الرئاسة كال عف تكاليفيا أف نسمي الزكاج شركة بيف شريكيف متساكييف كتكفيقان 

عبلقتيا بغيرىا، كليس مف  عنيا في قياميا كينكبالشركة ال تستغني عمف يتخصص لكاليتيا كيسأؿ عف 

المعقكؿ أف تتصدل الزكجة ليذه الكاليات في جميع األكقات إذ ىي عاجزة غير قادرة عمى استئنافيا متى 

  1.تشاء

فالرجؿ مكمؼ باإلنفاؽ عمى  كالقكانيف كالتشريعات الحديثة عمى المرأة مع العدالةكتتفؽ قكامة الرجؿ           

لقياـ عمييا الة في شيء أف يكمؼ فرد اإلنفاؽ عمى ىيئة ما بدكف أف يككف لو ااألسرة كال يستقيـ مع العد

 . كاإلشراؼ عمى شؤكنيا

 

 المطمب الثاني: بيت الطاعة 

                                                           
1
.53أبوسنٌنة،محمد،مرجعسابق،ص
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ىك المسكف الذم يجب عمي الزكج إعداده حتى يتمكف مف دعكة الزكجة لمدخكؿ فيو بعد تركيا بيت           

كلكف يجب أف  آخر،كقد يككف بيت الطاعة ىك ذات مسكف الزكجية أك أم مسكف  حؽ،الزكجية دكف كجو 

  :1ىيكىذه الشركط  لمطاعة،تتكافر فيو عدة شركط تجعؿ منو مسكننا شرعينا يصمح كبيت 

كيمكنيا أف تستمتع بزكجيا داخمو  كماليا،نفسيا  عمىأف يحقؽ ىذا المسكف لمزكجة األمف كاألماف  – 1    

حتى كلك كانت بجكاره بيكت  –أم باب مستقؿ  –كىذا يقتضي أف يككف ليذا المسكف غمؽ  منغصات،دكف 

  كثيرة.

كصبلح ىؤالء  كحده،الزكج  ىف صالحيف يكثؽ بيـ كال يميمكف إلأف يككف ىذا المسكف بيف جيرا – 2    

  لمزكجيف.الييئة االجتماعية  حسب-القاضي الشرعي المختص – الجيراف أمر يقدره قاضي المكضكع

كاألبكيف أك  الزكجيف،كلك كاف ىذا الغير مف أىؿ أم مف  الغير، ىأف يككف ىذا المسكف خالينا مف سكن – 3

كىنا يقرر الفقياء أف الزكج إذا أراد إسكاف زكجتو مع  كالحماة،كمف باب أكلي الضرة  األخكات،اإلخكة أك 

 عنيما،إسكانيا في منزؿ مستقؿ بعيدنا  عمىه فإف لمقاضي أف يجبر  ذلؾ،ضرتيا أك حماتيا كلكنيا رفضت 

ال كاف ذلؾ إضرارنا بيا يبرر ليا أف تطمب   .الطبلؽكا 

كلك أراد الزكج أف يسكنيا مع ضرتيا أك مع أحمائيا كأـ الزكج كأختو " ا:قاؿ الكاساني رحمو            

، كلكف لك أسكنيا في فإف عميو أف يسكنيا منزال منفردان  ألنو ربما يؤذييافأبت ذلؾ  كأقاربيا،كبنتو مف غيرىا 

                                                           
1
of-https://www.zyadda.com/house-،2021/دٌسمبر/25مقالبعنوانشروطبٌتالزوجٌة،منشورعلىموقعزٌادةبتارٌخ

obedience/ 

https://www.zyadda.com/house-of-obedience/
https://www.zyadda.com/house-of-obedience/
https://www.zyadda.com/house-of-obedience/
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ليذا البيت ًغمقان عمى حدة كفاىا ذلؾ كليس ليا أف تطالبو بمسكف آخر  كجعؿ غرفة(في  )أمبيت مف الدار 

 1".ألف الضرر بالخكؼ عمى المتاع كعدـ التمكف مف االستمتاع قد زاؿ

فإذا  ،(…أسكنكىف)ك يا مسكف بدليؿ قكلو سبحانو كتعالى كيجب ل" ا:كقاؿ ابف قدامة رحمو            

كمف المعركؼ  بالمعركؼ{. }كعاشركىفقاؿ ا تعالى  أكلى،كجبت السكنى لممطماقة فممتي في صمب النكاح 

ي التصرؼ كاالستمتاع كحفظ ، كفني عف المسكف لبلستتار عف العيكفكألنيا ال تستغ مسكف،أف يسكنيا في 

 2.المتاع

ٍيثي لقكؿ ا تعالى:) 3،عمى قدر طاقتوكيمزمو إسكانيا ": قاؿ ابف حـز رحمو ا           أىٍسًكنيكىيفا ًمٍف حى

مىٍيًيفا حى  ٍمؿو فىأىنًفقيكا عى ًت حى ف كيفا أيكالى مىٍيًيفا كىاً  يِّقيكا عى كىيفا ًلتيضى ار  ـٍ كىالى تيضى ٍممىيي سىكىنتـي مِّف كيٍجًدكي ٍعفى حى فا فىًإٍف تاى يىضى

ف تىعىاسىرٍ  كؼو كىاً  كا بىٍينىكيـ ًبمىٍعري ـٍ فىآتيكىيفا أيجيكرىىيفا كىٍأتىًمري ٍعفى لىكي  4(.تيـٍ فىسىتيٍرًضعي لىوي أيٍخرىلأىٍرضى

كالفرش كاألكاني ككؿ ما يمـز لممعيشة  فيو،أف يككف ىذا المسكف مستكمبلن األدكات البلزمة لئلقامة  – 4    

  كالمكاف.بما يميؽ بحاؿ الزكجيف بحسب العرؼ الجارم في الزماف 

دعكة  عمىتخمؼ أحد الشركط السابقة في بيت الطاعة أف لمزكجة حؽ االعتراض  عمىكيترتب             

ذا لـ تعد إلي بيت  يكف،ة كأف لـ اإلنذار المكجو منو إلييا بيذه الدعك د الزكج ليا بالدخكؿ في طاعتو كيع كا 

 .5بياكيظؿ الزكج ممتزما  مطمقان،ناشزنا كال تكقؼ نفقتيا عد الزكجية بعد ذلؾ ال ت

                                                           
1
 .4/23الكاسانً،عالءالدٌن،بدائعالصنائعفًترتٌبالشرائع،
2
 .9/237ابنقدامة،موفقالدٌن،المغنً،
3
 .9/253ٌدبنحزماألندلسً،ابنحزم،أبومحمدعلًبنأحمدبنسع
4
 .6سورةالطالق،اآلٌة
5
 55.،مرجعسابق،صأبوسنٌنة
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اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ جكىر مع  يتعارضإلى أف مفيكـ بيت الطاعة  كىـ ينظركف          

رادتيا، كيراد بو إجبار الزكجة عمى العكدة إلى التمييز ضد المرأة، فيك يتناقض مع حرية اختيار الزكجة  كا 

حتى  األمر الذم يحرميا مف طمب النفقة أك بيت الزكجية في حاؿ تركيا لو، كفي حاؿ تمنعيا تصبح ناشزان 

، إذ انو مف المبلحظ في معظـ قضايا الطاعة لدل المحاكـ الشرعية ىي طمب الطبلؽ عف طريؽ القضاء

 1.ا كمعنكيان منيا األضرار بالزكجة مادين  باألساس دعاكل كيدية القصد

 

 المطمب الثالث: النشوز

 مكانو،نشز الشيء أم ارتفع عف  يقاؿ: ارتفع،النشكز في المغة مف الفعؿ الثبلثي " نشز " بمعني           

كالمرأة إذا خرجت  غيره،ىك الشيء ال يككف في مستكم  كالنشاز: األرض،ىك ما ارتفع كظير مف  كالنشز:

كليذا فإف أثر النشكز ال يظير  2الطاعة،النقيض مف  عمىكالنشكز  ناشزة.عف طاعة زكجيا فيي ناشز أك 

 الشخصية ليذاكمف ىنا نظر قانكف األحكاؿ  زكجيا،ألنيا بحكـ عقد الزكاج مكمفة بطاعة  المرأة:إال مف 

عدـ طاعة الزكجة لزكجيا أف تككف  ىر المباشر عمفترتب األث الزكجية،االعتبار عند تقنيف دعكل الطاعة 

ناشزنا.

يا المرأةً  مىعصيةي كقد عرؼ الفقياء النشكز بأنو: "            طاعًتو، كالمرأةي  ًمف عمييا ا فرىضى  فيما زكجى

كًجيا، عمى المرتىًفعةي  ىي: الناًشزي   3".عنو الميعًرضةي  ألمًره، التااًركةي  زى

                                                           
1
https://pal-المركزالفلسطٌنًلحقوقاإلنسان،الوضعالقانونًللمرأةالفلسطٌنٌةفًمنظومةقوانٌناألحوالالشخصٌة،

perversion-tahrir.info/women:م.07/2/2020تارٌخاالطالع
2
.400/12ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق،
3
 .343/2،أنظرأٌضاًالدردٌر،الشرحالكبٌر،251/3الشربٌنً،مغنًالمحتاج،

https://pal-tahrir.info/women-perversion
https://pal-tahrir.info/women-perversion
https://pal-tahrir.info/women-perversion
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ىك صفة تطمؽ عمى المرأة التي تترؾ بيت الزكجية بدكف سبب  األردني بحسب القانكفكالنشكز           

ميرىا المعجؿ، أما األسباب األخرل التي تدفع  والشرعي ىك عدـ دفع الزكج لزكجت شرعي كالمقصكد بالسبب

الزكجة في نظر القانكف لترؾ بيت الزكجية كسكء المعاممة أك سكء خمؽ الزكج فميست مف األسباب التي يعكؿ 

في كقد نص قانكف األحكاؿ الشخصية ككما أنو ليس لممطمقة في نشكزىا نفقة عدة،  1،عمييا في القضاء

إذا نشزت الزكجة فبل نفقة ليا كالناشز ىي التي تترؾ بيت الزكجية ببل مسكغ منو عمى أنو:"  69المادة 

شرعي أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا قبؿ طمبيا النقمة إلى بيت آخر كيعتبر مف المسكغات الشرعية 

 ".لخركجيا مف المسكف إيذاء الزكج ليا بالضر أك سكء المعاشرة

ككفؽ أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية فإف مف كاجب الزكج عمى زكجتو حؽ الطاعة، كفي حاؿ لـ           

كدليؿ ذلؾ  النفقة،تقـ الزكجة بأداء ىذا الحؽ كلـ تمتـز بو فتعد في ىذه الحالة ناشزان، كبالتالي يسقط حقيا في 

عمى الزكج " بقكليا:ة الغربية األردني المطبؽ في الضفمف قانكف األحكاؿ الشخصية  39ما كرد في المادة 

 2."أف يحسف معاشرة زكجتو كأف يعامميا بالمعركؼ كعمى المرأة أف تطيع زكجيا في األمكر المباحة

 

 المطمب الرابع: النفقة

                                                           
1
https://pal-منظومةقوانٌناألحوالالشخصٌة،المركزالفلسطٌنًلحقوقاإلنسان،الوضعالقانونًللمرأةالفلسطٌنٌةفً

perversion-tahrir.info/women:م.07/2/2020تارٌخاالطالع 
2
 م.1976لسنة61منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنًرقم39المادة

https://pal-tahrir.info/women-perversion
https://pal-tahrir.info/women-perversion
https://pal-tahrir.info/women-perversion
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نفاؽ: ىك كاإل 1،لمدابة، كتقكؿ نفقت الدابة أم ىمكت ؽ( كيستعمؿفى النفقة لغة: مصدر الفعؿ )نى           

 3،درار عمى الشيء بما بو بقاؤهىي اإلكالنفقة اصطبلحان:  2.مصدر الفعؿ )أنفىؽى( بمعنى صرؼ الماؿ كأفناه

 4كتعني أيضان الطعاـ كالكسكة كالسكف.

لـ تمنع نفسيا دكف مبرر  فيترتب عميو الحكـ بالكجكب ماف سبب كجكب النفقة ىك عقد النكاح إ          

ذا منعت نفسيا عنو دكف مبرر شرعي سقط ما في إف النفقة في مقابؿ االحتباس عمى الزكج فا  ك  5شرعي،

 6مقابمو مف نفقو.

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية عمى أنو: )تجب النفقة مف حيف العقد الصحيح 160كتنص المادة )          

أك عنينان أك صغيران ال يقدر عمى المباشرة لمزكجة غنية كانت مسممة أك غير عمى الزكج كلك فقيران أك مريضان 

 مسممة كبيرة أك صغيرة تطيؼ الكقاع أك تشتيي لو(.

كفي حكـ نفقة المرأة الخارجة مف بيت زكجيا بغير حؽ فقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى          

 7ليو الحنفية،إجيا مف بيت زكجيا بغير حؽ كىذا ما ذىب مذىبيف: المذىب األكؿ: سقكط نفقة الزكجة بخرك 

ال أف المالكية اشترطكا لذلؾ عدـ قدرتو عمى ردىا، كالمذىب الثاني: إ 10كالحنابمة، 9كالشافعية، 8كالمالكية،

 11ليو الحكـ بف عتيبة مف المالكية.إعدـ سقكط نفقتيا بذلؾ كىذا ما ذىب 

                                                           
1
 .236،أنظرأٌضاًالفٌومً،المصباحالمنٌر،مرجعسابق،ص431شر،صابنمنظور،لسانالعرب،الجزءالعا
2
.236الفٌومً،المصباحالمنٌر،مرجعسابق،ص
3
 .378ابنالهمام،شرحفتحالقدٌر،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
4
 .188ابننجٌم،البحرالرائق،الجزءالرابع،الطبعةالثانٌة،ص
5
 .376الثامن،الطبعةاألولى،صالمرداوي،االنصاف،الجزء
6
 .16الكاسانً،بدائعالصنائع،الجزءالرابع،الطبعةاألولى،ص
7
 .507صالطبعةاألولى،الثانً،ابننجٌم،النهرالفائق،الجزء
8

 .552صالطبعةالثالثة،الحطاب،مواهبالجلٌل،الجزءالخامس،
9
 .437صالطبعةاألولى،الثالث،الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزء
10
 .281صالطبعةالثانٌة،،الحاديعشربنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر،الجزءا
11
.239الشنقٌطً،تبٌٌنالمسالك،الجزءالثالث،الطبعةالثانٌة،ص



81 
 

اختمؼ الفقياء في  تسميـ نفسيا حتى تقبض ميرىا المعجؿ قبؿ الدخكؿ كفي امتناع الزكجة مف          

لى: عدـ سقكط نفقة الزكجة بامتناعيا عف زكجيا إفذىب المذىب األكؿ  :لى قكليفإاستمرار حقيا في النفقة 

 1ليو جميكر الفقياء مف الحنفية فيما عميو الفتكل،إقبؿ الدخكؿ الستيفاء معجؿ ميرىا كىذا ما ذىب 

لى: سقكط نفقة الزكجة إذا منعت نفسيا عف زكجيا إكذىب المذىب الثاني  4،كالحنابمة 3كالشافعية، 2كالمالكية،

 5ليو أبك يكسؼ مف الحنفية في قكؿ مرجكح.إزكجيا قبؿ الدخكؿ الستيفاء ميرىا كىذا ما ذىب 

ليو جميكر الفقياء مف الحنفية فيما عميو إقد كافؽ ما ذىب  162كنرل أف القانكف في المادة           

 معجؿ ميرىا.كالحنابمة مف سقكط نفقة الزكجة بامتناعيا عف زكجيا الستيفاء  كالمالكية كالشافعيةالفتكل 

في  ءاختمؼ الفقيا مف تسميـ نفسيا حتى تقبض ميرىا المعجؿ بعد الدخكؿكفي امتناع الزكجة           

لى: عدـ سقكط نفقة الزكجة بامتناعيا عف زكجيا إقكليف: فذىب المذىب األكؿ لى إستمرار حقيا في النفقة ا

كالمالكية في أحد  6ليو الحنفية في القكؿ الذم عميو الفتكل،إبعد الدخكؿ الستيفاء معجؿ ميرىا كىذا ما ذىب 

لى: سقكط إكذىب المذىب الثاني  9كالحنابمة في قكؿ مرجكح، 8كالشافعية في قكؿ ضعيؼ، 7أحد القكليف،

ليو الحنفية في القكؿ إنفقة الزكجة بامتناعيا عف زكجيا بعد الدخكؿ الستيفاء معجؿ ميرىا كىذا ما ذىب 

 1كالحنابمة عمى المذىب. 12كالشافعية عمى األصح، 11كالمالكية في القكؿ الثاني، 10اآلخر،

                                                           
1
 .186بدونطبعة،ص،أنظرأٌضاًالسرخسً،الجزءالخامس،382المرغٌنانً،الهداٌة،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
2
.175الحطاب،مواهبالجلٌل،الجزءالخامس،الطبعةالثالثة،ص
3
 .435الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزءالثالث،الطبعةاألولى،ص
4
 .624ابنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر،الجزءالتاسع،الطبعةالثانٌة،ص
5
 .186نطبعة،صالسرخسً،المبسوط،الجزءالخامس،بدو
6
 .194ابننجٌم،البحرالرائق،الجزءالرابع،الطبعةالثانٌة،ص
7
.178المواق،التاجواالكلٌل،الجزءالخامس،الطبعةاألولى،ص
8
 .584النووي،روضةالطالبٌن،الجزءالخامس،الطبعةالثالثة،ص
9
.378المرداوي،االنصاف،الجزءالثامن،الطبعةاألولى،ص
10
 .574ابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتارعلىالدرالمختار،الجزءالثالث،الطبعةالثانٌة،ص
11
 .424علٌش،شرحمنحالجلٌل،الجزءالثالث،بدونطبعة،ص
12
 .584النووي،روضةطالبٌن،الجزءالخامس،الطبعةالثالثة،ص
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الفقياء مف الحنفية في قكؿ ليـ ليو جميكر إقد خالؼ ما ذىب  162كنرل أف القانكف في المادة           

كالمالكية في أحد القكليف كالشافعية عمى األصح كالحنابمة عمى المذىب مف سقكط نفقة الزكجة بامتناعيا عف 

 زكجيا بعد الدخكؿ الستيفاء معجؿ ميرىا كىذا ما رجح لدم مف أقكاؿ الفقياء.

ابيا المرض قبؿ الزفاؼ كبعده، كقد اختمؼ كقد فرؽ الفقياء ما بيف حكـ نفقة الزكجة التي أص          

عمى ثبلثة  الفقياء في حكـ نفقة الزكجة المريضة التي منعيا المرض مف النقمة مع الزكج قبؿ الزفاؼ

ذا منع المرض الزكجة مف النقمة مع الزكج قبؿ الزفاؼ لـ تجب ليا عميو النفقة كىذا إمذاىب: المذىب األكؿ: 

ذا منع المرض الزكجة مف إكالمذىب الثاني:  4كالحنابمة، 3كالمالكية، 2عميو الفتكل،ليو الحنفية فيما إما ذىب 

 6كالشافعية، 5ليو الحنفية في ظاىر الركاية،إالنقمة مع زكجيا قبؿ الزفاؼ لـ تسقط نفقتيا كىذا ما ذىب 

ال فمو ردىا كىذا ما ا  لى بيت الزكج برضاه ك إذا انتقمت إال إكالمذىب الثالث: ال تجب النفقة لمزكجة المريضة 

 7ليو أبك يكسؼ مف الحنفية.إذىب 

كاختمؼ الفقياء في حكـ نفقة الزكجة المريضة إذا دعت الزكج لمدخكؿ بيا عمى ثبلثة مذاىب:             

ليو الحنفية فيما إالمذىب األكؿ: إذا دعت الزكجة المريضة زكجيا لمدخكؿ كجبت عميو نفقتيا كىذا ما ذىب 

 الإكالمذىب الثاني: عدـ كجكب النفقة لمزكجية بدعكتيا الزكج لمدخكؿ  10كالحنابمة، 9كالشافعية، 8الفتكل،عميو 

                                                                                                                                                                                           
1
 .625لثانٌة،صابنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر،الجزءالتاسع،الطبعةا
2
 .197ابننجٌم،البحرالرائق،الجزءالرابع،الطبعةالثانٌة،ص
3
 .385علٌش،شرحمنحالجلٌل،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
4
.472البهوتً،كشافالقناع،الجزءالخامس،بدونطبعة،ص
5
 .386ابنالهمام،شرحفتحالقدٌر،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
6
 .215الغزالً،الوسٌط،الجزءالسادس،الطبعةاألولى،ص
7
.386المرغٌنانً،الهداٌة،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
8
 .19الكاسانً،بدائعالصنائع،الجزءالرابع،الطبعةاألولى،ص
9
.215الغزالً،الوسٌط،الجزءالسادس،الطبعةاألولى،ص
10
 .267،الجزءالحاديعشر،الطبعةالثانٌة،صابنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر
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كالمذىب الثالث: كقد فصؿ فيو  1ليو أبك يكسؼ مف الحنفية في قكؿ مرجكح،إذا انتقمت برضاه كىك ما ذىب إ

بمغ بيا المرض حد االشراؼ عمى  ذاإفيو المالكية كما يمي: عدـ كجكب النفقة ليا بدعكتيا الزكج لمدخكؿ 

ذا كاف المرض شديدان كلكف لـ يبمغ حد االشراؼ عمى المكت ففيو رأياف: األكؿ: كجكب النفقة إكأما  2المكت،

ذا كاف مرضيا خفيفان فتجب ليا عميو إكأما  4كالثاني: ال تجب ليا عميو النفقة، 3ليا بدعكتيا الزكج لمدخكؿ،

 5لمدخكؿ.النفقة بدعكتيا الزكج 

كاختمؼ الفقياء في حكـ نفقة الزكجة المريضة بعد الزفاؼ عمى مذىبيف: المذىب األكؿ: عدـ            

بعد الزفاؼ كىذا ما ذىب  6سقكط نفقة الزكجة إذا أصابيا ببلء يمنع الجماع مف مرض كنحكه كالرتؽ كالقرف

كالمذىب الثاني: عدـ كجكب النفقة ليا  10الحنابمة،ك  9كالشافعية، 8كالمالكية، 7ليو جميكر الفقياء مف الحنفية،إ

 11ليو الحمكاني مف الحنفية،إليا إذا بمغ بيا المرض الى حد ال ينتفع بيا بكجو مف الكجكه كىذا ما ذىب 

 12كالمقاني مف المالكية.

ليو جميكر الفقياء مف الحنفية فيما عميو إد كافؽ ما ذىب ق 167كنرل أف القانكف في المادة            

الفتكل كالمالكية كالحنابمة مف عدـ كجكب النفقة لمزكجة المريضة التي منعيا المرض مف النقمة قبؿ الزفاؼ 

ليو إقد كافؽ ما ذىب  163كىذا ما رجح لدم مف أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة ككما أف القانكف في المادة 

                                                           
1
 .197ابننجٌم،البحرالرائق،الجزءالرابع،الطبعةالثانٌة،ص
2
.541المواق،التاجواالكلٌل،الجزءالخامس،الطبعةاألولى،ص
3
.472علٌش،شرحمنحالجلٌل،الجزءالثالث،بدونطبعة،ص
4
.19الرابع،الطبعةاألولى،صالكاسانً،بدائعالصنائع،الجزء
5
.508الدسوقً،محمدبنأحمدبنعرفة،حاشٌةالدسوقًعلىالشرحالكبٌر،الجزءالثانً،بدونطبعة،ص
6
انً،العمرالرتق:االلتئامضدالفتق،الرتقاء:هًالتًانسدفرجهاحتىالٌستطاعجماعها،والقرن:هولحمٌنبتفًالفرجٌمنعمندخولالذكر،

.193،الطبعةاألولى،ص11البٌان،الجزء
7
 .386المرغٌنانً،الهداٌة،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
8
 .508الدسوقً،حاشٌةالدسوقً،مرجعسابق،ص
9
 .240،بدونطبعة،ص18المطٌعً،المجموع،الجزء
10
.142الحجاوي،االقناع،الجزءالرابع،الطبعةالثانٌة،ص
11
.386،شرحفتحالقدٌر،الجزءالرابع،بدونطبعة،صابنالهمام
12
.477الصاوي،بلغةالسالك،الجزءالثانً،بدونطبعة،ص
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نفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة مف كجكب النفقة لمزكجة التي أصابيا ببلء يمنع جميكر الفقياء مف الح

ليو فقياء إالجماع مف مرض كنحكه كالقرف كىذا ما رجح مف أقكاؿ الفقياء في المسألة ككما كافؽ ما ذىب 

لؾ كافقيـ القانكف الحنفية مف كجكب النفقة لمزكجة التي منعيا المرض مف النقمة لبيت الزكج بعد الزفاؼ ككذ

ال أف إفي نفس المادة عمى عدـ كجكب النفقة لمزكجة المريضة القادرة عمى االنتقاؿ لبيت الزكج كلـ تنتقؿ 

 يككف عدـ انتقاليا مبرر شرعان فميا نفقة.

كفي االصطبلح: ىك اإلمساؾ في  1مصدر حبس كىك المنع كاالمساؾ، لغة: كفي حبس الزكج كىك          

اختمؼ الفقياء في كجكب النفقة  2،لمنع مف الخركج منو، أك ىك إلزاـ الشيء مكانان ال يتجاكزهفي المكاف كا

ليو الحنفية إلزكجة المحبكس عمى مذىبيف: المذىب األكؿ: عدـ كجكب النفقة لزكجة المحبكس كىك ما ذىب 

ليو الحنفية في إكالمذىب الثاني: كجكب النفقة لزكجة المحبكس كىك ما ذىب  3في الصحيح مف مذىبيـ،

 7كالحنابمة. 6كالشافعية 5كالمالكية 4القكؿ اآلخر

ككما اختمؼ الفقياء في نفقة الزكجة المحبكسة عمى مذىبيف: المذىب األكؿ: سقكط نفقة الزكجة          

ال أف إ 10،كالحنابمة في األصح 9،كالشافعية 8،ليو الحنفية فيما عميو الفتكلإالمحبكسة كلك ظممان كىذا ما ذىب 

استثنكا مف ذلؾ حبس الزكج ليا بديف لو عمييا غير قادره عمى أدائو،  12،كالشافعية 11،أف الحنفية في األصح

                                                           
1
 .46الفٌومً،المصباحالمنٌر،مرجعسابق،ص
2
 .2084ابنعاشور،التحرٌروالتنوٌر،الجزءاألول،بدونطبعة،ص
3
 .578الثانٌة،صابنعابدٌن،الدرالمختار،الجزءالثالث،الطبعة
4
.19الكاسانً،بدائعالصنائع،الجزءالرابع،الطبعةاألولى،ص
5
 .517الدسوقً،حاشٌةالدسوقً،مرجعسابق،ص
6
.345الشافعً،األم،الجزءالخامس،الطبعةالثانٌة،ص
7
.723ابنقدامة،المغنً،الجزءالحاديعشر،الطبعةالثانٌة،ص
8
 .385الجزءالرابع،بدونطبعة،صالمرغٌنانً،الهداٌة،
9
 .437الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزءالثالث،الطبعةاألولى،ص
10
 .474،أنظرأٌضاًالبهوتً،كشافالقناع،الجزءالخامس،بدونطبعة،ص181المرداوي،االنصاف،الجزءالتاسع،الطبعةاألولى،ص
11
 .508نً،الطبعةاألولً،صابننجٌم،النهرالفائق،الجزءالثا
12
 .437الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزءالثالث،الطبعةاألولى،ص
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 2،كالمالكية 1،ليو الحنفية في القكؿ اآلخرإكالمذىب الثاني: عدـ سقكط نفقة الزكجة بالحبس كىذا ما ذىب 

 4قادرة عمى ايفائو. كاستثنى المالكية حبس الزكجة بديف 3،كالحنابمة في قكؿ مرجكح

ليو جميكر الفقياء مف الحنفية فيما عميو إقد كافؽ ما ذىب  170كنرل أف القانكف في المادة              

لدم مف أقكاؿ  حالفتكل كالشافعية كالحنابمة في األصح مف عدـ كجكب النفقة لمزكجة المحبكسة كىذا ما رج

 في ىذه المسألة.

عمى عدـ سقكط  8كالحنابمة، 7كالشافعية، 6كالمالكية، 5اتفؽ الفقياء مف الحنفية،كفي سفر الزكجة           

سقكط نفقة الزكجة بسفرىا إذا كاف الزكج مسافران معيا ألف ذلؾ ال يفكت التمكيف مف االستمتاع عمى الزكج 

 10ف االحتباس ما زاؿ قائما لقياـ الزكج عمييا فيي في قبضتو كطاعتو.أك  9،فأشبيت غير المسافرة

عمى مذىبيف: المذىب األكؿ: زكجيا  بإذفكاختمؼ الفقياء في نفقة الزكجة المسافرة في حاجتيا            

 13كالحنابمة في المذىب، 12كالشافعية في األظير، 11ليو الحنفية،إسقكط نفقتيا بيذا السفر كىذا ما ذىب 

                                                           
1
 .20الكاسانً،بدائعالصنائع،الجزءالرابع،الطبعةاألولى،ص
2
 .403علٌش،شرحمنحالجلٌل،الجزءالرابع،بدونطبعة،ص
3
 .585،صابنمفلح،الفروع،الجزءالخامس،الطبعةاألولى
4
.517الدسوقً،حاشٌةالدسوقً،مرجعسابق،ص
5
 .579ابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتارعلىالدرالمختار،الجزءالثالث،الطبعةالثانٌة،ص
6
 .552الحطاب،مواهبالجلٌل،الجزءالخامس،الطبعةالثالثة،ص
7
 .207الرملً،نهاٌةالمحتاج،الجزءالسابع،الطبعةالثالثة،ص
8
 .270ابنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر،الجزءالحاديعشر،الطبعةالثانٌة،ص
9
 .395القفال،حلٌةالعلماءفًمعرفةمذاهبالفقهاء،الجزءالسابع،الطبعةاألولى،ص
10
.386المرغٌنانً،الهداٌة،الجزءالرابع،بدونطبعةص
11
 .577ختار،الجزءالثالث،الطبعةالثانٌة،صابنعابدٌن،حاشٌةردالمحتارعلىالدرالم
12
 .437الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزءالثالث،الطبعةاألولى،ص
13
 .382المرداوي،االنصاف،الجزءالثامن،الطبعةاألولى،ص
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 2كالشافعية في أحد القكليف، 1كالمذىب الثاني: عدـ سقكط نفقة الزكجة بيذا السفر كىذا ما ذىب اليو المالكية،

 3كالحنابمة في قكؿ مرجكح. 2القكليف،

كقد اختمؼ الفقياء في نفقة الزكجة المسافرة ألداء حجة اإلسبلـ عمى مذىبيف: المذىب األكؿ:            

كالمذىب  5كالشافعية، 4ليو الحنفية فيما عميو الفتكل،إالحج، كىذا ما ذىب  سقكط نفقتيا بسفرىا ألداء فريضة

ليو الحنفية في القكؿ إكالمذىب الثاني: عدـ سقكط نفقة الزكجة بسفرىا ألداء فريضة الحج كىذا ما ذىب 

 8كالحنابمة. 7كالمالكية، 6اآلخر،

ليو جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية في إقد كافؽ ما ذىب  168كأرل أف القانكف في المادة           

األظير كالحنابمة في المذىب مف سقكط نفقة الزكجة المسافرة بدكف أف يككف زكجيا معيا كىذا ما رجح لدم 

مف أقكاؿ الفقياء في المسألة كنرل أف المادة المذككر تكافؽ ما اتفؽ عميو جميكر الفقياء مف عدـ سقكط نفقة 

ليو جميكر الفقياء مف الحنفية في قكؿ ليـ كالمالكية كالحنابمة مف إزكجيا كخالؼ ما ذىب الزكجة بسفرىا مع 

 عدـ سقكط نفقة الزكجة بسفرىا ألداء فريضة الحج كىذا ما رجح لدم مف أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة.

 

 

 
                                                           

1
 .517الدسوقً،حاشٌةالدسوقً،مرجعسابق،ص
2
 .195ص،الطبعةاألولى،11العمرانً،البٌان،الجزء
3
.382المرداوي،االنصاف،الجزءالثامن،الطبعةاألولى،ص
4
.509ابننجٌم،النهرالفائق،الجزءالثانً،الطبعةاألولى،ص
5
 .437الخطٌبالشربٌنً،مغنًالمحتاج،الجزءالثالث،الطبعةاألولى،ص
6
 .20الكاسانً،بدائعالصنائع،الجزءالرابع،الطبعةاألولى،ص
7

 .403ش،شرحمنحالجلٌل،الجزءالرابع،بدونطبعة،صعلٌ
8
.270ابنقدامة،المغنًمعالشرحالكبٌر،الجزءالحاديعشر،الطبعةالثانٌة،ص
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ن األحوال الشخصية الفصل الثالث: التكييف الفقيي والقانوني لمحق في الطاعة الزوجية في قانو
 واالتفاقيات الدولية

 وفيو أربعة مباحث:

 الشخصية األحوال قانون في الزوجية الحقوق منظومة في الزوجية الطاعة في الحق موقع: األول المبحث
 .الدولية واالتفاقيات

 الشخصية األحوال قانون في األسرة استقرار في الزوجية الحقوق عمى الوقوف أثر: الثاني المبحث
 .الدولية واالتفاقيات

 الشخصية األحوال قانون في األسرية الحياة في الزوجية الحقوق بمنظومة االلتزام أىمية: الثالث المبحث
 الدولية واالتفاقيات
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 الشخصية األحوال قانون في الزوجية الحقوق من بغيره الزوجية الطاعة في الحق عالقةالرابع:  المبحث
 .الدولية واالتفاقيات

 

 

 

 

 

 

 

التكييؼ الفقيي كالقانكني لمحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية تناكؿ ىذا الفصؿ 

مكقع الحؽ في الطاعة الزكجية في منظكمة الحقكؽ الزكجية في قانكف كاالتفاقيات الدكلية، حيث فصمت 

كجية في استقرار األسرة في أثر الكقكؼ عمى الحقكؽ الز ، كناقشت األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية

أىمية االلتزاـ بمنظكمة الحقكؽ الزكجية في الحياة األسرية في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات قانكف، ك 

، تأديب الزكجة، ك النفقةحقكؽ الزكجية، كالحؽ في عبلقة الحؽ في الطاعة الزكجية بغيره مف ال، ك الدكلية

 .المعاشرة بالمعركؼك 
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 الشخصية األحوال قانون في الزوجية الحقوق منظومة في الزوجية الطاعة في الحق : موقعالمبحث األول

 .الدولية واالتفاقيات

تعد طاعة الزكجة لزكجيا أساس الحياة الزكجية كاستقرارىا، كىي إحدل ثمار عقد الزكاج، كقد ينشأ           

 دعكل إقامة خبلؿ مف لمطاعة الزكجة طمب في حقو الستخداـفييا  الزكج يضطر خبلفات الزكجيف بيف

 حيثيات صحت إف تنتيي التي المعركفة القانكنية اإلجراءات حسب يافي كالسير الشرعية المحاكـ أماـ الطاعة

 . الشرعي الزكجي البيت في يسكف حيث الزكج مع كالعيش الزكجية بالطاعة الزكجة عمى الحكـ إلى دعكاه

في ىذا المبحث ستتطرؽ الباحثة إلى مكقع الحؽ في الطاعة الزكجية في منظكمة الحقكؽ الزكجية           

 في قانكف األحكاؿ كالشخصية كاالتفاقيات الدكلية كذلؾ في المطالب االتية: 

 

 

 الشخصية األحوال قانون في الزوجية الحقوق منظومة في الزوجية الطاعة في الحق المطمب األول: موقع

ثار بحقكؽ لمزكج ثاره حيث تتمثؿ ىذه اآلآيعد عقد الزكاج مف العقكد الميمة مف حيث ترتيب           

ككاجبات عميو، كمف ضمف ىذه الحقكؽ الحؽ في الطاعة، حيث يجب عمى الزكجة طاعة زكجيا، كتنفيذ 

" أم مطيعات، كقد 1انتاتأكامره التي ليس فييا معصية  سبحانو كتعالى، لقكؿ ا تعالى:" فالصالحات ق

جعؿ اإلسبلـ القكامة كالقيامة في البيت لمرجؿ بالدرجة األكلى ضمانان لسير الحياة كانتظاـ األمكر بدقة، قاؿ 

                                                           
1
 .34سورةالنساء،آٌة
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" كىي ليست قكامة تسمط كجبركت، كلكنيا مسئكلية كأمانة أماـ ا 1تعالى:" الرجاؿ قكامكف عمى النساء

 سبحانو كتعالى. 

ـ يستمد مادتو العممية مف الشريعة 1976كمف المعمـك أف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لعاـ           

االسبلمية بشكؿ أساسي، األمر الذم يدفعنا لمقكؿ أف األساس لحؽ الطاعة الزكجية ىك أحكاـ الشريعة 

اؿي عالى:" اإلسبلمية، كطاعة الزكجة لزكجيا ثابت كجكبيا في القرآف الكريـ حيث قاؿ سبحانو كت  قىكااميكفى  الرِّجى

مىى ا النِّسىاءً  عى ؿى  ًبمى ييـٍ  الماوي  فىضا مىى   بىٍعضى ا بىٍعضو  عى ًبمى اتي  أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  أىنفىقيكا كى اًلحى اًفظىاته  قىاًنتىاته  فىالصا  ًبمىا لٍِّمغىٍيبً  حى

ًفظى  ًتي الماوي  حى افيكفى  كىالبلا كىيفا كىاىٍ  فىًعظيكىيفا  نيشيكزىىيفا  تىخى اًجعً  ًفي جيري ـٍ  فىًإفٍ  كىاٍضًربيكىيفا  اٍلمىضى مىٍيًيفا  تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكي  عى

ًميًّا كىافى  الماوى  ًإفا  سىًبيبلن    2".كىًبيرنا عى

كيستدؿ مف اآلية السابقة أنيا أكجبت حؽ الزكج عمى زكجتو في الطاعة بالمعركؼ، كأيضان أثبتت           

جزاء عدـ طاعتيا كنشكزىا، كأثبتت حقو في تأديبيا حفظان ليذا الحؽ، فاألصؿ أف حؽ القكامة ىك لمرجؿ 

ة تككف لمرجؿ، فجاءت فيككف مف ضركرات ىذا الحؽ طاعة المرأة لزكجيا، كما أثبتت اآلية أف قكامة األسر 

حاسمة ليذا المكضكع كنصت عمى سبب جعؿ القكامة بيد الرجؿ، فالقكامة تكميؼ لمرجؿ، كيتطمب منو الجد 

كالعمؿ كتكفير كؿ ما تحتاجو األسرة مف رعاية مادية كمعنكية، كأف الزكجة الصالحة كما تحمؿ مف صفات 

ج فإذا لـ تكف كذلؾ فإنيا ال تعد طائعة مف إخبلص كأمانة كطير كعفاؼ يدخؿ في معنى طاعة الزك 

 . 3لزكجيا

                                                           
1
 .34سورةالنساء،أٌة
2
 .34سورةالنساء،آٌة
3
.171،ص5القرطبً،الجامعألحكامالقران،ج
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كمما ال شؾ فيو أف استقرار الحياة األسرية يككف نتيجة لمعرفة كؿ فرد مف أفراد األسرة ما لو كما            

عميو مف الحقكؽ كالكاجبات تجاه أفراد األسرة، فإف كاف الزكجاف كبلىما يقيماف حدكد ا في العبلقة 

إعطاء الحقكؽ كالقياـ بالكاجبات الممقاة عمى عاتؽ كؿ كاحد منيما، ينتج عنو انسجاـ ككئاـ بينيما، الزكجية، ب

كتتحقؽ الرحمة كتسكد المكدة بيف أفراد األسرة جميعيـ، فكما لمزكج حقكؽ رتبتيا الشريعة عمى الزكجة تأثـ 

 ـ بيا كيأثـ أيضان بالتفريط فييا. بالتفريط فييا، فكذلؾ ىي ليا عميو حقكؽ كاجبة شرعان يجب عميو القيا

حكاؿ الشخصية بحؽ الزكج بالطاعة مف زكجتو يأتي مف كتجدر اإلشارة إلى أف اعتراؼ قانكف األ          

لىييفا زاكية أف الرجؿ مفضؿ عمى المرأة، كىذا مستمد مف القرآف الكريـ حيث قاؿ سبحانو كتعالى:"   الاًذم ًمٍثؿي  كى

مىٍيًيفا  كؼً  عى اؿً  ًباٍلمىٍعري ًلمرِّجى مىٍيًيفا  كى ةه  عى ًكيـه  عىًزيزه  كىالماوي  دىرىجى كقد ذكر المفسركف بأف درجة الرجؿ عمى المرأة  1".حى

يحتمؿ كجييف ىما: أف الرجؿ أزيد في الفضيمة مف النساء ألمكر عديدة منيا كماؿ العقؿ كصبلحية اإلمامة 

ع مف الحقكؽ كىي التزاـ المير كالنفقة كالذب عنيا، كالقياـ كالقضاء كغير ذلؾ، كأف الزكج اختص بأنكا

  2بمصالحيا، كمنعيا مف مكاقع اآلفات، فكاف قياـ المرأة بخدمة الرجؿ أكد كجكبان ليذه الحقكؽ الزائدة".

 طاعة كجكب عمى 1976 لعاـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف مف( 37) المادةكقد نصت           

 ذلؾ، غير يقتضي العقد كثيقة في شرط يرد لـ ما الشرعي، الزكجية بيت في معو كاإلقامة لزكجيا الزكجة

 زكجيا مسكف في كاإلقامة الطاعة المعجؿ ميرىا قبض بعد الزكجة عمى:" أتيي ما عمى المادة نصت حيث

 ال كأف عمييا، مأمكنان  يككف أف بشرط المممكة خارج كلك الزكاج أرادىا جية أية إلى معو كاالنتقاؿ الشرعي

 ".النفقة في حقيا يسقط الطاعة عف امتنعت كاذا ذلؾ، غير يقتضي شرط العقد كثيقة في يككف

                                                           
1
 .228آٌةسورةالبقرة،
2
م،2019دن،الجراٌدة،عالٌة،طاعةالزوجوآثارهاالفقهٌةعلىالزوجة:دراسةفقهٌةمقارنة،رسالةماجستٌر،كلٌةالشرٌعة،جامعةالالبٌت،األر

 .15ص
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كالمبلحظ أف المادة السابقة قد اشتممت عمى بعض حقكؽ الزكج عمى الزكجة كىي: )الطاعة فيما           

    .(البيت إال بإذنو، كحؽ االستمتاع أحؿ ا، كعدـ الخركج مف

 

 الدولية الزوجية في االتفاقيات الحقوق منظومة في الزوجية الطاعة في الحق : موقعالمطمب الثاني

 إف المبدأ األساسي الذم تقكـ عميو منظكمة الحقكؽ في االتفاقيات الدكلية ىك أف:" كؿ المكاطنيف          

سكاء أماـ القانكف" كعميو فإف االتفاقيات الدكلية تكرس مبدأ المساكاة  متساككف في الحقكؽ كالكاجبات كىـ

كصكالن إلى  1948كتحظر كؿ تمييز مبني عمى الجنس بدءا مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 

 ـ، مركران بالعيديف الدكلييف الخاصيف1979االتفاقية الدكلية لمناىضة جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لسنة 

 ـ. 1966بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كبالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ 

كتعني المساكاة القانكنية كفؽ االتفاقيات الدكلية أم المساكاة في المعاممة فيما بيف األفراد مف ذكم           

عمى إلغاء الفكارؽ االقتصادية بيف األفراد،  المراكز القانكنية المتساكية أك المتماثمة، أما المساكاة الفعمية فتقكـ

أك ىي المساكاة الحسابية المطمقة التي يصعب الكصكؿ إلييا لتفاكت األفراد في المكاىب كاالستعداد 

  1الفطرم.

فاالتفاقيات الدكلية بشكؿ عاـ كاتفاقية سيداك بشكؿ خاص ال تقر بمبدأ الطاعة الزكجية، كلـ تجد           

نص باالتفاقيات الدكلية يمـز الزكجة بطاعة زكجيا، بؿ إف فرض الطاعة عمى المرأة لزكجيا يعد الباحثة أم 

                                                           
1
.30م،ص2015محمد،حقوقاإلنسانفًالنظامالقانونًاألردنًوالدولً،إربد،مخادمة،
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كفؽ االتفاقيات الدكلية تمييزان بيف الرجؿ كالمرأة، ككما ىك معمكـ فإف االتفاقيات الدكلية تحظر التمييز بكافة 

 أنكاعو بيف الزكج كالزكجة.

عتراؼ بحؽ الطاعة في االتفاقيات الدكلية تقـك عمى تحريـ التمييز بيف إف الفكرة األساسية لعدـ اال          

 الجنس أساس عمى يتـ تقييد أك استبعاد أك تفرقة أمالرجؿ كالمرأة؛ حيث عرفت اتفاقية سيداك التمييز بأنو:" 

 المياديف في األساسية كالحريات اإلنساف بحقكؽ لممرأة االعتراؼ إحباط أك تكىيف أغراضو أك إثارة مف كيككف

 بيذه تمتعيا إحباط أك تكىيف أك آخر، ميداف أم في أك كالمدنية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية

 1".الرجؿ كبيف بينيا المساكاة أساس كعمى الزكجية حالتيا عف النظر بصرؼ ليا، ممارستيا أك الحقكؽ

الخاصة بحقكؽ اإلنساف إلى فكرة تعارض التمييز عمى كقد أشارت الصككؾ الدكلية المختمفة            

أساس الجنس أك عمى أساس نكع الجنس، كقد أكضحت المجنة المعنية بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية 

كاة بيف ( فيما يتعمؽ بالمسا3ـ بشأف المادة )2000( عاـ 68) 28كالسياسية في حقكؽ اإلنساف العاـ رقـ 

نما عمييا أف تتخذ غالمرأة كالرجؿ، أنو:" ينب ي أال تكتفي الدكلة الطرؼ المعنية باعتماد تدابير لمحماية فقط، كا 

تدابير إيجابية في جميع المجاالت لتحقيؽ ىدؼ تمكيف المرأة مف التمتع بحقكقيا عمى نحك فعاؿ كعمى 

  2أساس المساكاة".

لرجؿ كالمرأة في كافة األمكر المتعمقة ( مف اتفاقية سيداك عمى المساكاة بيف ا16كقد نصت المادة )          

 عمى لمقضاء المناسبة التدابير جميع األطراؼ الدكؿ تتخذبالزكاج كالعبلقات العائمية فنصت عمى أنو:" 

 أساس عمى تضمف، خاص كبكجو العائمية، كالعبلقات بالزكاج المتعمقة األمكر كافة في المرأة ضد التمييز

                                                           
1
(مناتفاقٌةالقضاءعلىجمٌعأشكالالتمٌٌزضدالمرأة.2انظر:المادة)
2
ٌتعلقفٌما(3)المادةبشؤنم2000عام(68)28رقمالعاماإلنسانحقوقفًوالسٌاسٌةالمدنٌةللحقوقالدولًبالعهدالمعنٌةاللجنةانظر:

 .والرجلالمرأةبٌنبالمساواة
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كالمبلحظ أف ىذه  1فسخو". كعند الزكاج أثناء كالمسؤكليات الحقكؽ نفس( ج):كالمرأة الرجؿ بيف المساكاة

المادة تدعك إلى منح المرأة كالرجؿ نفس الحقكؽ عمى قدـ المساكاة في عقد الزكاج كفي أثنائو كعند فسخو، 

فاقية عمى ككذلؾ في القكامة كالكالية عمى األبناء، كالطاعة كغير ذلؾ. كتعد ىذه المادة مف أخطر مكاد االت

 .2اإلطبلؽ ألنيا تحتكم عمى مجمكعة بنكد تعمؿ عمى مستكل كؿ ما يمس األسرة كمؤسسة كنمط حياة

( مف اتفاقية سيداك التي تقضي بأف الدكؿ األطراؼ تضمف المساكاة بيف المرأة 16ككفقان لممادة )          

عدت منع رئاسة الزكج أحد المسؤكليات  كالرجؿ في الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء قياـ الرابطة الزكجية، فقد

 21المقررة داخؿ األسرة، بحيث الحظت لجنة القضاء عمى التمييز تجاه النساء في تكصيتيا العامة رقـ 

 3بأف منح ىذا المركز مخالفة لممادة سالفة الذكر. 1992بمناسبة دكرتيا الثالثة عشرة عاـ 

قيات الدكلية بشكؿ عاـ كاتفاقية سيداك بشكؿ خاص فيما يتعمؽ كترل الباحثة أف ما جاءت بو االتفا          

حكاؿ الشخصية يتعارض مع المرأة في كافة مسائؿ الزكاج كاألبالحؽ بالطاعة الزكجية كالمساكاة بيف الرجؿ ك 

ف ، حيث أ4أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كيتنافى مع الحقيقة الككنية كالشرعية لطبيعة التزاكج بيف الذككر كاإلناث

ؿ كالممبس ليا ككافة اإلسبلـ أعطى القكامة لمرجؿ لككنو المسؤكؿ عف إعالة المرأة كتأميف المسكف كالمأك

احتياجاتيا، كأرل أف مساكاة المرأة بالرجؿ في األدكار الكظيفية فيو ظمـ لممرأة مف جميع النكاحي كاإلسبلـ 

في جميع األدكار الكظيفية، فاإلسبلـ  ساكل بيف المرأة كالرجؿ في أصؿ الخمؽ في بعض التكاليؼ كليس

جام ليحقؽ العدؿ، فخمقة المرأة تختمؼ كميان عف خمقة الرجؿ فمذلؾ أنيط بالرجؿ ما يتناسب معو مف 

 .الكظائؼ ككذلؾ أنيط بالمرأة ما يتناسب معيا مف الكظائؼ

                                                           
1
 (مناتفاقٌةالقضاءعلىجمٌعأشكالالتمٌٌزضدالمرأة.16انظر:المادة)
2
ماجاءفًالمادةالمذكورةٌخالفماقررتهالشرٌعةاإلسالمٌة؛وستناقشالباحثةذلكاألمربالفصولالقادمة.
3
م.1994ءعلىالتمٌٌزضدالمرأة،الدورةالثالثةعشر،،مجموعةالتوصٌاتالعامةالصادرةعناللجنةالمعنٌةبالقضا21التوصٌةالعامةرقم
4
 ستوضحالباحثةذلكخاللالفصولالقادمة.
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 المبحث الثاني: أثر الوقوف عمى الحقوق الزوجية في استقرار األسرة في قانون األحوال الشخصية 

ية، أف تستقيـ كتستقر األسرة، مف النص عمى الحقكؽ الزكجلقد ىدؼ قانكف األحكاؿ الشخصية           

استقامت أحكاؿ األسرة، بحيث إنو إذا عرؼ الزكج حقكقو ككاجباتو، ككذلؾ عرفت المرأة حقكقيا ككاجباتيا 

ذعانيا أحيانان لرغبتو  كفي حؽ الطاعة نجد أف سعادة المرأة تككف في طاعة زكجيا، كترؾ رأييا لرأيو، كا 

رضائيا لو فميس ىناؾ أسعد مف زكجة كفية مخمصة في كنؼ زكج بار مخمص عفيؼ، كفي حاؿ ظنت  كا 

 األماف مف داخؿ األسرة.الزكجة نفسيا ندان لزكجيا فمف ىنا يبدأ غياب االستقرار ك 

ف مف الضمانات التي جعميا قانكف األحكاؿ الشخص           شارع الحكيـ لدكاـ العشرة ية امتثاالن لمكا 

، كحكؿ ىذا قاؿ سبحانو ما القياـ بياكاجبات يجب عمييلكؿ مف الزكجيف حقكقان كعمييـ الزكجية، أف جعمكا 

  1.كتعالى:" كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ"

إف عقد الزكاج يمثؿ تكافؽ إرادتيف حرتيف ال يشكبيا أم عيب مف عيكب الرضى، لذلؾ اعتبر           

الفقياء أف ىذا العنصر اإلرادم ىك ركف عقد الزكاج، كال كجكد لمعقد بدكنو؛ ككف أنو يعد العنصر الداخمي 

ة؛ كعميو فإف الحياة الزكجية ىي لحقيقة العقد في حيف تبقى الشركط األخرل خارجية بالنسبة ليذه الحقيق

حركة متبادلة دائمة البحث عف الراحة كالسكينة كاالستقرار، بمكجب المكدة كالرحمة كاالعتراؼ بالفضؿ 

                                                           
1
.228سورةالبقرة،اآلٌة



96 
 

كالمسامحة؛ كليذا فقد دعت الشريعة االسبلمية الزكج لمتعامؿ مع زكجتو بالحسنى عمى أساس العدؿ 

 1اللفة كالمحبة التي تسكف النفكس كتطمئف القمكب.كاإلنسانية؛ حتى يؤدم ىذا التعاكف إلى زرع ا

كلقد بيف قانكف األحكاؿ الشخصية ما لممرأة مف حقكؽ عمى زكجيا يجب عميو القياـ بيا، فإف قاـ           

بيا الزكج استقرت أمكره كلـ يكف مف جيتو سبب في حصكؿ النزاع كالشقاؽ الذم قد يفضي إلى الفرقة 

 بينيما. 

كمف حكمة ا سبحانو كتعالى، كصكاب ما تبناه قانكف األحكاؿ الشخصية، أف جعؿ القكامة بيد           

الرجؿ، كىذا أمر يعد مف ضمانات استمرار الحياة الزكجة، حيث جعؿ ا تعالى القكامة بيد الرجؿ بسبب ما 

يـ بمسؤكلية اإلنفاؽ الذم فضؿ ا بو الرجاؿ عمى النساء مف العقؿ كالقكة كالصبر كالتحمؿ، كبسبب قيام

يحتاج إلى كد كعناء، كلك جعمت القكامة في يد المرأة أك تـ إقرار المساكاة بيف الزكج كالزكجة كما تدعك 

  2االتفاقيات الدكلية النيار بناء األسرة في أم حيف ميما كانت المشكمة كاالختبلفات.

ذا           ىك أف  الشخصية األحكاؿ قانكف في األسرة استقرار يف الزكجية تأثير الطاعةما أردنا تطبيؽ  كا 

ال يقتصر عمى تجنيب حصكؿ خبلفات كمنازعات في بيت الزكجية فقط، بؿ إف طاعة المرأة لزكجيا أثرىا 

ليا عظيـ األثر في تحقيؽ شعكر كؿ مف الزكجيف باألمف كالطمأنينة، كتقكية الرابطة الزكجية كتثبيتيا كفيـ 

خر، فطاعة المرأة لزكجيا مف أىـ األسس التي تبنى عمييا نجاح الحياة الزكجية كؿ منيما لطبيعة األ

 كدكاميا، ككف أف طاعة المرأة لزكجيا ينعكس بشكؿ كبير عمى العبلقة الزكجية. 

                                                           
1
،65،العدد12الشعار،سامٌة،أسسحقوقاإلنسانمنخاللالرابطةالزوجٌةفًاالسالم،مجلةالفكرالعربً،معهداإلنماءالعربً،المجلد

 .183صم،1991
2
.184الشعار،مرجعسابق،ص
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كمف المعمكـ أف مف أعظـ األسباب التي تسبب الجفاء كالنفكر بيف الزكجيف ىك عصياف المرأة           

عكامؿ السعادة كالكئاـ كزرع الشعكر باألمف بيف الزكجيف كانجذاب الرجؿ تجاه زكجتو ىك  لزكجيا، كمف أىـ

حسف طاعتيا لو، فالمرأة المطيعة لزكجيا أكؿ ما تظفر بو مف زكجيا ىك محبتو ليا، كثقتو بيا، كاستحكاذىا 

خبلصو في أداء كاجباتو تجاه زكجتو كتطغى الرحمة عمى تعاممو معيا ، فتتعمؽ رابطة األلفة عمى اىتمامو، كا 

 1كالمكدة بينيما.

كبناء عمى ما سبؽ فإف الباحثة ترل أف إىماؿ االتفاقيات الدكلية لبعض الحقكؽ الزكجية كمف بينيا           

الحؽ في الطاعة، أمر ينتج عنو كىف في العبلقة الزكجية، كتصدع في األسرة بأكمميا، كىذا ما أدركو الكثير 

المرأة تعتمد عمى الرجؿ في اإلعانة كالمعيشة " :بأف 2ف فذكر الكاتب الغربي )فاف دفمد(مف الكتاب الغربيي

كالحماية، كىذا االعتماد يرتبط دائمان بالخضكع كاالستسبلـ، كلكف مع ذلؾ تتطمع المرأة إلى كسب القكة 

الذم تككف  ءالشيكالسيطرة، كمف ىنا تبدأ نقطة الصراع لكسب الغمبة، لكف إف حصؿ كانتصرت فإنيا تفقد 

في أمس الحاجة إليو أال كىك حماية الرجؿ ليا كرعايتو ككفالتو لكؿ حاجتيا كمتطمباتيا، فالمرأة التي تكسب 

السيطرة دكف زكجيا ىي في الكاقع خاسرة، كال تجد ما يعكضيا عف خسارتيا، فتنتابيا مشاعر االستياء 

لتي كانت تنشدىا في زكجيا، كتشعر بخسارة ال يمكف كالحزف كالمرارة، لفقدىا السند كالحامي كالرعاية ا

تعكيضيا، ىذه الخسارة تبعث في نفسيا المرارة كاالستياء كتفترض سكء النية في ىذا الرجؿ الذم سمح لنفسو 

 3."أف ينيـز أماـ زكجتو بإلغاء رجكلتو، فيي تحتقره في أعماقيا

                                                           
1
.184سامٌة،مرجعسابق،صالشعار،
2
كتبمسرحٌاتبدأحٌاتهالمهنٌةكصحفًوكاتبأدبً)فًالبداٌةكانٌوهوكاتببلجٌك1925ًفبراٌر13روجرفانديفٌلديالمولودفً

 م.1970إذاعٌة(،توفًعام

3
م،2010فًتحقٌقمقصدالثقةبٌنالزوجٌنفًالفقهاإلسالمً،رسالةماجستٌر،جامعةالٌرموك،األردن،حسن،رٌما،أثرالحقوقالزوجٌة

 .30ص
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  الشخصية األحوال قانون في األسرية الحياة في يةالزوج الحقوق بمنظومة االلتزام أىمية: الثالث المبحث

إف االلتزاـ بمنظكمة الحقكؽ الزكجية بيف الزكج كزكجتو؛ يؤدم إلى ضبط الحياة األسرية بما فييا           

العبلقة بيف الزكجيف باعتبارىما المككف الرئيس لمبناء األسرم. فمنظكمة الحقكؽ الزكجية المنصكص عمييا 

تعد كسائؿ فعالة في المحافظة عمى العبلقة بيف الزكجيف، كخاصة القيـ ك حكاؿ الشخصية في قانكف األ

المتمثمة في الصدؽ كالتعاكف كالمكدة كالرحمة كالعفة كالثقة كالتشاكر بينيما، كترؾ القيـ السمبية التي تضع 

في  الزكجية الحقكؽ ظكمةبمن االلتزاـ أىميةبينيما الحكاجز كتسبب في انييار العبلقة بينيما؛ كعميو فإف 

  1حكاؿ الشخصية يؤدم لضبط العبلقات األسرية كيقكد إلى تحقيؽ مبدأ التكامؿ كالتماسؾ األسرم.قانكف األ

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى ضركرة أف يحسف الزكج مف 39كلقد أكدت المادة )          

حيث إنو مف المعمكـ أف المعاشرة الحسنة تؤدم إلى إشاعة األلفة  اشرة زكجتو كأف يعامميا بالمعركؼ،مع

كالمحبة في األسرة، كدفع أساب الخبلؼ كالخصاـ بيف الزكجيف، كىذا مف المقاصد الكبرل لمزكاج؛ حتى 

خر كيطمئف إليو؛ فحسف المعاشرة أحد الحقكؽ الزكجية المنصكص عمييا في قانكف يسكف كبل الزكجيف لآل

 خصية التي تؤدم إلى سعادة كاستقرار الحياة األسرية.األحكاؿ الش

حكاؿ الشخصية بالحياة األسرية أنو نص عمى مبدأ القكامة لمرجؿ؛ كمف مظاىر اعتناء قانكف األ          

حؽ مف الحقكؽ التي تندرج ضمف الحقكؽ الزكجية؛ منو كىك  82- 66كيظير ذلؾ في نصكص المكاد مف 

ية األسرة كرعايتيا، كتأميف جميع أسباب الراحة كالطمأنينة كاالستقرار فيو، إضافة كتككف مسؤكلية الزكج حما

كما منح قانكف األحكاؿ الشخصية لمزكج الحؽ في و المختمفة مف مأكؿ كممبس كمسكف، لتمبية احتياجات
                                                           

1
.250م،ص14،2018لٌلىالالفً،القٌمالدٌنٌةودورهافًضبطالعالقاتاألسرٌة،المجلةاللٌبٌةللدراسات،دارالزاوٌةللكتاب،العدد
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ان عمى إصبلح الحياة األسرية عند خركج الزكجة عف قانكف الحياة الزكجية دكف تعسؼ في ذلؾ؛ كذلؾ حفاظ

 أمف األسرة كاستقرارىا.

ف            حكاؿ الكاردة في قانكف األ الزكجية الحقكؽ بمنظكمةالتزاـ كؿ مف الزكج كالزكجة  أىميةكا 

الشخصية كاالتفاقيات الدكلية يؤدم إلى استقرار الحياة األسرية؛ حيث اف أىـ سبب مف أسباب العنؼ الذم 

اجبات كؿ طرؼ تجاه دم إلى الطبلؽ؛ سببيا الرئيسي عدـ فيـ ك يقع بيف الزكجيف كالمشاكؿ التي قد تؤ 

دىما أف الحؽ الشرعي كالقانكني معو، فيتمادل باألمر، كتظير عبلمات العنؼ بينيما، ككما االخر، فيظف أح

طرفيف، كحقكؽ تككف مشتركة ىك معمكـ فإف قانكف األحكاؿ الشخصية قد كضعت حقكقان ككاجبات لكبل ال

فإذا فيـ كؿ كاحد منيما ىذا األمر، كعرؼ ما لو كما عميو، ابتعدنا عف المشاكؿ األسرية، كعميو فإف  ،بينيما

بياف قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية لتمؾ الحقكؽ كالكاجبات كاف بمثابة معالجة كتدبير كقائي 

  1.لكافة مظاىر النزاع كالشقاؽ التي قد تحدث بيف الزكجيف لسكء الفيـ

 

 

 األحوال قانون في الزوجية الحقوق من بغيره الزوجية الطاعة في الحق : عالقةالمبحث الرابع

  الشخصية

يرتبط الحؽ في الطاعة الزكجية بالعديد مف الحقكؽ الزكجية األخرل المنصكص عمييا في            

 :العبلقة مف خبلؿ المطالب اآلتية قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية، كستناقش الباحثة تمؾ

                                                           
1
لتدابٌرالشرعٌةللحدمنالعنفبٌنالزوجٌن:دراسةفقهٌةمقارنةفًظلقانوناألحوالالشخصٌة،رسالةماجستٌر،كلٌةإسحاقإبراهٌمالشٌاب،ا

 .32م،ص2016الشرٌعة،جامعةجرش،األردن،
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 المطمب االول: عالقة الحق في الطاعة الزوجية بالحق في النفقة 

كتشمؿ الطعاـ كالكسكة كالسكف. كقد كرد  1الذم ينفقو الرجؿ عمى عيالو، ءلمشيالنفقة ىي اسـ           

كالتطبيب بالقدر المعركؼ، في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بأنيا تشمؿ الطعاـ كالكسكة كالسكف 

  2كخدمة الزكجة التي يككف ألمثاليا خدـ.

 ذيك ًليينًفؽٍ كتعد النفقة احدل حقكؽ الزكجة الكاجبة عمى زكجيا، حيث قاؿ سبحانو كتعالى: "           

مىف سىعىًتوً  مِّف سىعىةو  مىٍيوً  قيًدرى  كى ا ًإالا  نىٍفسنا الماوي  ييكىمِّؼي  الى  الماوي  آتىاهي  ًمماا فىٍميينًفؽٍ  ًرٍزقيوي  عى  بىٍعدى  الماوي  سىيىٍجعىؿي  آتىاىىا مى

 3".ييٍسرنا عيٍسرو 

ـ المطبؽ 1976لسنة  61( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ 35كقد نصت المادة )          

المير كالنفقة كيثبت في الضفة الغربية عمى ما يأتي:" إذا كقع العقد صحيحان لـز بو لمزكجة عمى الزكج 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى أف:" نفقة كؿ 167كنصت المادة ) 4بينيما حؽ التكارث"

  5إنساف في مالو إال الزكجة فنفقتيا عمى زكجيا".

كال تقدير في النفقة، بؿ يجب الزكجة،  كاجبة عمىفيي النفقة في الشريعة اإلسبلمية  حكـأما           

كانت بحكـ الزكجة، كىي عمى مف ككذلؾ تجب النفقة  6لكفاية مف الطعاـ، كالكسكة، كالمسكف،بذؿ ا

                                                           
1
  .293ابننجٌم،زٌنالدٌنابنإبراهٌمابنمحمد،البحرالرائقشرحكنزالدقائق،كتابالطالق،الجزءالرابع،ص
2
م.1976لسنة61رقم(منقانوناألحوالالشخصٌة66انظرالمادة)
3
 .7سورةالطالق،اآلٌة
4
 .م1976لسنة61رقماألردنًالشخصٌةاألحوالقانونمن(35)انظر:المادة
5
م.1976لسنة61(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنًرقم167انظر:المادة)
6
.435،ص3البارع،جالحلً،المهذب
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المطمقة في العدة الرجعية دكف المطمقة بالطبلؽ البائف، إذا لـ تكف حامبل فبل نفقة ليا، كتدؿ عمى 

ـٍ فىآتيكىيفا ) :قكلو تعالى :كجكبيا عدة آيات، كمنيا ٍعفى لىكي  1.(أيجيكرىىيفا فىًإٍف أىٍرضى

كقد ذىب قانكف األحكاؿ الشخصية مذىب الحنفية فأكجب النفقة لكؿ معتدة مف طبلؽ دكف           

 تفريؽ بيف معتدة رجعية أك بائنة ككما لـ يفرؽ بيف المرأة الحامؿ أك الحائؿ.

، منياف           كجًة؛ ًلكىكًنيا مىحبكسةن  :شرىعى اي تعالى النافىقةى عمى مىف تىمزىميو نىفىقتيو لًحكىـو النافىقةي عمى الزا

كًجيا ًتيما لمنافىقًة؛ ك  ًعندىه عف الكىسًب، فجعؿ اي ليا نىفىقةن عمى زى شيًرعىت النافىقةي عمى الكاًلدىيًف عند حاجى

عىؿ اي شيًرعىت النافىقةي عمى األقاًرًب الفيقىراًء؛ ألنايا ًصمىةه كميكاساةه مً ك  إحساننا كًبرًّا ليما قكًؽ القىرابًة، كقد جى ف حي

قًّا  2.لمقىرابًة حى

كيرتبط الحؽ بالنفقة بالحؽ بالطاعة؛ حيث إف خركج الزكجة عف الطاعة الكاجبة لمزكج دكف           

( مف قانكف 69لمحؽ بالنفقة كىك ما يطمؽ مصطمح النشكز، كقد نصت المادة ) ان مبرر شرعي يعد مسقط

أنو:" إذا نشزت الزكجة فبل نفقة ليا، كالناشز ىي التي تترؾ بيت الزكجية ببل  حكاؿ الشخصية عمىاأل

  3مسكغ شرعي، أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا.

لسنة  15فميس لممطمقة في نشكزىا نفقة عدة ككما أف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ           

الزكجة فبل نفقة ليا ما لـ تكف حامبلن فتككف النفقة  إذا نشرت" أنو: عمى 62في المادة  قد نص 2019

 لمحمؿ".

 
                                                           

1
.6،اآلٌةسورةالطالق
2
ًُّ،ابنالقٌم َمْشِق الدِّ ًُّ ْرِع ٍزالزُّ ٌْ ٌُّوَبْبُنَسْعٍدْبُنُحَر ٌدْبُنأَِبًَبكٍرْبُنأَ ًُّأَُبوَعْبِدهللاَشْمُسالَدٌِنُمَحمه .) 1/793)،أحكامأهلالذمة،الَحْنَبلِ
3
م.1976لسنة61ألحوالالشخصٌةاألردنًرقم(منقانونا69انظر:المادة)
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 تأديب الزوجةجية بحق الطاعة الزو  المطمب الثاني: عالقة حق

يعد الحؽ في تأديب الزكجة مف الحقكؽ التي يمتمكيا الزكج كذلؾ في حاؿ قصرت الزكجة في           

ا بو، أك بفعؿ ما نيي عنو، أك إذا قصرت في  أداء حقكؽ ا عمييا، أك تياكنت فييا، بترؾ ما أمر

 حقكؽ زكجيا التي أكجبيا لو الشرع عمييا.

كقد قرر اإلسبلـ أف لمزكج سمطة تأديب الزكجة كمعالجة المشكبلت الزكجية بنفسو، حيث قاؿ           

اؿي سبحانو كتعالى:"  مىى قىكااميكفى  الرِّجى ا النِّسىاءً  عى ييـٍ  الماوي  فىضاؿى  ًبمى مىى   بىٍعضى ا بىٍعضو  عى ًبمى   أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  أىنفىقيكا كى

اتي  اًلحى اًفظىاته  قىاًنتىاته  فىالصا ا لٍِّمغىٍيبً  حى ًفظى  ًبمى ًتي الماوي  حى افيكفى  كىالبلا كىيفا  فىًعظيكىيفا  نيشيكزىىيفا  تىخى ري  ًفي كىاٍىجي

اًجعً  ـٍ  فىًإفٍ  كىاٍضًربيكىيفا  اٍلمىضى مىٍيًيفا  تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكي ًميًّا كىافى  الماوى  ًإفا  سىًبيبلن  عى  اآليةكقد تضمنت ىذه  1"كىًبيرنا عى

نظاـ تأديب الزكجة، كاألساليب التي ينبغي عمى الزكج أف يتبعيا لتأديب زكجتو عمى سبيؿ التدرج، مع 

 مبلحظة أف القرآف الكريـ كجو الرجؿ إلى اتباع ىذه الخطكات قبؿ الكصكؿ إلى مرحمة النشكز بالفعؿ. 

ة مف خبلؿ ذكر تفسير ابف كيمكننا معرفة العبلقة بيف الطاعة الزكجية كالحؽ بتأديب الزكج          

عباس لآلية السابقة حيث ذكر بأف:" تمؾ المرأة تنشز كتستخؼ بحؽ زكجيا، كال تطيع أمره، فأمر ا 

ال ىجرىا في المضجع، كال يكمميا مف  عز كجؿ أف يعظيا، كيذكرىا با كيعظـ حقو عمييا، فإف قبمت، كا 

ال ضربيا ضربان غير مبرح كال يكسر ليا عظمان  غير أف يذر نكاحيا، كذلؾ عمييا شديد، فإف راجعت، كا 

 2كال يجرح ليا جرحان.

                                                           
1
.34سورةالنساء،اٌة
2
،7،أنظرأٌضاًاألنصاري،أبًٌحٌىزكرٌاابنمحمد،الغررالبهٌةفًشرحمنظومةالبهجةالوردٌة،الجزء462،ص1الشوكانً،فتحالقدٌر،ج

.494ص
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رشاد            كمف المعمكـ أف المرأة التي تعصي زكجيا كال تطيعو فيي بحاجة إلى تكجيو كنصح كا 

  1.لحياة الزكجية لمتدىكر كاالنحبلؿكتيذيب كتأديب لردىا إلى جادة الصكاب؛ كذلؾ حتى ال تتعرض ا

 

 المعاشرة بالمعروف المطمب الثالث: عالقة حق الطاعة الزوجية بحق 

كراميا، حيث قاؿ سبحانو            حساف معاممتيا كا  مف كاجب الزكج معاشرة زكجتو بالمعركؼ، كا 

 كتعالى:" كعاشركىف بالمعركؼ" كقد جاء في تفسير ىذه اآلية: أم طيبكا أقكالكـ ليف، كحسنكا أفعالكـ

عمى  القرطبي في تفسيرىا:" أم كقاؿ 2مثمو. قدرتكـ، كما تحب ذلؾ منيا، فافعؿ أنت بيا كىيئاتكـ بحسب

حقيا مف المير كالنفقة، كأف ال يعبس في كجييا بغير  ا بو مف حسف المعاشرة، كذلؾ تكفية ما أمر

 3".لى غيرىاإكال مظيران ميبلن  ذنب، كأف يككف منطمقا في القكؿ ال فظان كال غميظان 

 بالماوً  ييٍؤًمفي  كافى  مىفكعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:"           

كا جارىهي، ييٍؤًذم فبل اآلًخرً  كاليىكـً  ٍيرنا، بالنِّساءً  كاٍستىٍكصي ًمٍقفى  فإناييفا  خى ، ًمف خي فا  ًضمىعو مىعً  في شيءو  أٍعكىجى  كا   الضِّ

فٍ  كىسىٍرتىوي، تيًقيميوي  ذىىىٍبتى  فإفٍ  أٍعبلهي، ٍكتىوي  كا  ، يىزىؿٍ  لىـٍ  تىرى كا أٍعكىجى ٍيرنا بالنِّساءً  فاٍستىٍكصي   4."خى

كيرتبط الحؽ بالطاعة الزكجية بيذا الحؽ بشكؿ كثيؽ؛ حيث يجب أف تيبنى العبلقة بيف           

كمشاعره، حتى يبقى منزؿ خر كأف يراعي كؿ طرؼ حقكؽ الطرؼ اآل الزكجيف عمى االحتراـ كالتقدير،

ف الطاعة الزكجية ىي إحدل ثمار المعاشرة الزكجية ممئ بالحب كاليدكء كالسكينة. كيمكننا القكؿ أ

                                                           
1
 .56محمد،مرجعسابق،صأبوسنٌنة،
2
 .1/467اسماعٌل،تفسٌرالقرآنالعظٌم،دارالفكر،بٌروت،بنكثٌر،
3
.64م،ص1987محمد،الجامعألحكامالقرآن،دارالفكر،بٌروت،الجزءالخامس،القرطبً،
4
 .2152حدٌثرقم:2/1212رواهالبخاري،
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دليؿ كاضح عمى تعظيميا لحقكؽ زكجيا عمييا، كالقياـ بكؿ ما مف  بالمعركؼ؛ ألف طاعة الزكجة لزكجيا

 شأنو إضفاء السعادة عمى الزكج كالبيت. 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ما يمي:" عمى الزكج أف يحسف 39جاء في المادة ) كقد          

  1مكر المباحة".كعمى المرأة أف تطيع زكجيا في األمعاشرة زكجتو كأف يعامميا بالمعركؼ، 

 

 

 

 

األحوال  الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في استحقاق الحق في الطاعة الزوجية وبقائو واستمراره في قانون

 الشخصية واالتفاقيات الدولية

المبحث األول: المعيار المؤثر في استحقاق الحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية 

 واالتفاقيات الدولية

 المبحث الثاني: حدود الطاعة الزوجية وضوابطيا في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات الدولية

الشرعي والقانوني المترتب عمى عدم االلتزام بالمنظومة الحقوقية الخاصة بالطاعة المبحث الثالث: األثر 

 الزوجية في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات الدولية

                                                           
1
 م.1976لسنة61رقممنقانوناألحوالالشخصٌةاألردن39ًالمادة
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العكامؿ المؤثرة في استحقاؽ الحؽ في الطاعة الزكجية كبقائو كاستمراره في قانكف األحكاؿ تناكؿ ىذا الفصؿ 
المعيار المؤثر في استحقاؽ الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف  الدكلية، اشتمؿ عمى الشخصية كاالتفاقيات

 في الحؽ استحقاؽ في تكفير الزكج لممسكف الشرعي كمعيار مؤثر، ك األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
في استحقاؽ الحؽ الدكلية مف المعيار المؤثر  كاالتفاقيات الشخصية األحكاؿ قانكف مكقؼ، ك الزكجية الطاعة

، حدكد الطاعة الزكجية كضكابطيا في قانكف األحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية، ك في الطاعة الزكجية
األثر الشرعي كالقانكني المترتب عمى عدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية الخاصة بالطاعة الزكجية في قانكف ك 

النشكز كأثر لعدـ االلتزاـ بالمنظكمة الحقكقية ت الى ، حيث تطرقاألحكاؿ الشخصية كاالتفاقيات الدكلية
 بالطاعة الخاصة الحقكقية بالمنظكمة االلتزاـ لعدـ سقكط نفقة الزكجة كأثر، ك الخاصة بالطاعة الزكجية

 .الزكجية
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المبحث األول: المعيار المؤثر في استحقاق الحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال الشخصية 

 الدوليةواالتفاقيات 

أكجب الديف اإلسبلمي عمى الزكجة طاعة زكجيا في غير معصية، حيث يجب عمييا طاعتو فيما           

أمر ا، كفي مقابؿ ذلؾ عمى الزكج أف ينفؽ عمى زكجتو، ألف المرأة إذا سممت نفسيا إليو عمى الكجو 

ال يمـز الزكجة شيئان مف ىذا سكاء الكاجب عمييا، فميا عميو جميع حاجاتيا مف مأكؿ كمشرب كمسكف، كأف 

 كانت مالكة كغنية أـ ال، كال تحديد لحجـ النفقة ككيفيتيا.

مف المعمكـ أف الطاعة ال تككف إال في مسكف شرعي، كىك ما يعرؼ بيف الناس بمصطمح " بيت           

 األحكاؿ قانكف في الزكجية الطاعة في الحؽ استحقاؽ فيالطاعة " فيمكننا القكؿ أف المعيار المؤثر 

 ىك المسكف الشرعي.  الدكلية كاالتفاقيات الشخصية

 الزوجية الطاعة في الحق استحقاق في مؤثر المطمب األول: توفير الزوج لممسكن الشرعي كمعيار

اتفؽ الفقياء كأىؿ العمـ عمى كجكب تكفير الزكج السكف المناسب لزكجتو كتييئتو، كذلؾ قبؿ           

ٍيثي  ًمفٍ  أىٍسًكنيكىيفا مطالبتو في حقو بالطاعة، كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالى: "  كيٍجًدكيـٍ  ًمفٍ  سىكىٍنتيـٍ  حى
" فكجو  1

ذا كانت اآلية االستدالؿ مف ىذه اآلية الكريمة ىك األمر باإلسكاف كاألم ر عمى االطبلؽ يقتضي الكجكب، كا 

. كما استدلكا 2قد أفادت كجكب سكف المطمقة لكركدىا في شأنيا، فكجكبيا لمف ىي في عصمة الزكج أكلى

                                                           
1
 .6اآلٌةسورةالطالق،
2
.172،ص1981أحمد،أثارالزواجفًالشرٌعةاإلسالمٌة،منشوراتجامعةاالماممحمدبنمسعوداإلسالمٌة،لجنةالبحوث،الرٌاض،عثمان،
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كىيفا بقكلو تعالى"  كؼً  كىعىاًشري ًباٍلمىٍعري
" كتكفير الزكج لزكجتو مسكنان شرعيان ىك أحد متطمبات المعاشرة  1

 . 2بالمعركؼ

عف النبي صمى ا عميو كسمـ في المطمقة ثبلثا أنو قاؿ:" ليس  3،فاطمة بنت قيسكقد جاء عف           

ككجو االستدالؿ في الحديث نفي حؽ السكف لممطمقة ثبلثان بمنطكقو، فأفاد بداللة  4،ليا سكنى كال نفقة"

 المفيـك المخالؼ إيجابو لمزكجة. 

كجكب السكف لمزكجة عند قياـ الرابطة الزكجية، كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ بينكا كقد أجمع الفقياء عمى           

  5الشركط التي يجب تكفرىا في المسكف.

كيعد تكفير المسكف الشرعي أحد الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ الزكج لمزكجة، باعتباره مف لكاـز           

            شرب كالممبس كغير ذلؾ مف لكاـز النفقة الشرعية.النفقة الكاجبة عميو لزكجتو، كىي تشمؿ أيضان المأكؿ كالم

عمى أنو ليس لمزكج أف يشرؾ غير زكجتو معيا في السكف متى كاف السكف الزكجي عبارة  6كقد أجمع الفقياء

عف غرفة كاحدة، بينما اختمفكا في جكاز إشراؾ الغير معيا في حاؿ كاف مسكف الزكجية يتككف مف عدد مف 

                                                           
1
.19سورةالنساء،اآلٌة
2
 .64م،ص1987محمد،الجامعألحكامالقرآن،دارالفكر،بٌروت،الجزءالخامس،القرطبً،
،صحٌح.1480ةبنتقٌس،صحٌحمسلم،فاطم3

4
 ،اسنادهصحٌح.3244صحٌحالنسائً،،األلبانً،فاطمةبنتقٌس
5
الحسنكرٌمةنزار،حقالزوجةفًمسكنالزوجٌةواالنفرادبهبٌنالتؤصٌلالشرعًوالفراغالتشرٌعً،مجلةالقانونواألعمالالدولٌة،جامعة

طه،حقالزوجةفًالسكنى،دراسةمقارنة،المكتبالجامعًللحدٌث،الطبعةاالولى،أنظرأٌضاًالجبوري،،144،ص29،2020األول،العدد

.42م،ص2012
6
،أحمدسالمةالقلٌوب342ً،الدردٌر،الشرحالكبٌر،الجزءالثانً،مرجعسابق،ص600ابنعابدٌن،ردالمحتار،الجزءالثالث،مرجعسابق،ص

رعم،200،ابنقدامة،المغنً،الجزءالثامن،ص75،ص1995وأحمدالبرلسًعمٌرة،حاشٌتاقلٌوبًوعمٌرة،الجزءالثالث،دارالفكر،بٌروت،

احكاماالسرةفًشلبً،ومحمدمصطفى،348،ص1965دارالمعارف،اإلسكندرٌة،الشخصٌة،حوالاحكامالشرٌعةاالسالمٌةفًاألهللا،عبد

،1970بغداد،،مطبعةاالرشادوالقضاء،حوالالشخصٌةفًالفقهوالقانونحمدالكبٌسً،األ،أ456،ص1983الدارالجامعٌة،لبنان،،االسالم

،أنظرأٌضاًالمذكرةاالٌضاحٌة328ص،1989منشوراتالجامعةاللٌبٌة،،االحكامالشرعٌةلألحوالالشخصٌة،وزكًالدٌنشعبان،146ص

.139،ص2011لمشروعقانوناألحوالالشخصٌة،مجموعةالتشرٌعاتالكوٌتٌة،وزارةالعدل،الجزءالثامن،الطبعةاألولى،
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في مسكف كاحد بغير رضاىا صغيران  امرأتيفقدامة في المغني ) كليس لمرجؿ أف يجمع بيف  ابفقاؿ  1،الغرؼ

يثير المخاصمة ككؿ كاحدة منيا  كاجتماعيما، ألف عمييا ضرران لما بينيما مف العداكة كالغيرة ـ كبيران أكاف 

ف إف رضيتا بذلؾ جاز ألف الحؽ ليماتسمع حسو إذا أتى األخرل أك ترل ذلؾ ف ، فميا المسامحة بتركو كا 

كقد عمؽ أحد الفقياء المحدثيف  . (بيت جاز إذا كاف ذلؾ مسكف مثميا أسكنيا في دار كاحدة كؿ كاحدة في

عمى ذلؾ بأف المقصكد مف قكؿ ابف قدامة )في مسكف( ىك الغرفة الكاحدة التي يناـ فييا الرجؿ كزكجتاه 

بدليؿ ما ذكر مف  ذلؾ،زكجيا إذا أتى األخرل أك رؤيتيا  بدليؿ ما ذكر مف إمكاف أف تسمع كؿ منيما حس

كعميو ال يجكز أف يجمعيما في غرفة  مثميا(أنو )إف أسكنيا في دار كاحدة كؿ في بيت جاز إذا كاف مسكف 

  2.كاحدة

ع كيعد تكفير الزكج لممسكف متطمبان طبيعيان لحؽ الزكج في االستمتاع بزكجتو؛ ككف أف حؿ االستمتا          

، إذ ال يمكف ممارسة ىذا الحؽ بكضع طبيعي سميـ مكافؽ قاـ الزكج بتييئة المكاف المناسبال يككف إال إذا 

   3لمفطرة اإلنسانية السميمة إال في بيت الزكجية المطمكب مف الزكج.

حقكؽ فمف حؽ الزكجة عمى الزكج أف يكفر ليا المسكف البلئؽ بيا قبؿ أف يطالبيا بما لو مف           

كعمى كجو الخصكص حقو في االستمتاع بيا، فإذا أعد الزكج لزكجتو المسكف الشرعي المستكمؿ لحاجات 

معيشتيا الخالي مف أىميما، الذم تأمف فيو عمى نفسيا كماليا، ككاف ىك أمينان عمييا كأكفاىا معجؿ صداقيا 

ذا خرجت منو بغير عذر تع د ناشزة، ككذلؾ يجب عمييا أيضان يجب عمييا أف تقيـ معو في ىذا المسكف، كا 

                                                           
1
،جامعة58جةفًمسكنالزوجٌةواالنفرادبهبٌنالتؤصٌلالشرعًوالفراغالتشرٌعً،مجلةالقانونواألعمال،العددنزاركرٌمة،حقالزو

.115م،ص2020الحسناألول،المغرب،
2
 .198ص،1997مإسسةالرسالة،بٌروت،،7،جفًأحكامالمرأةوالبٌتالمسلمالمفصلزٌدان،عبدالكرٌم
3
 .84عسابق،صابوسنٌنة،مرج
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أف تمتثؿ أمره، إال فيما نيى ا عنو، كأف تقر في المسكف الذم أعده ليا كال تخرج منو بغير إذنو إال 

 لضركرة.

كالمسكف الذم يجب عمى الزكج أف يييئو لزكجتو كيجب عمييا أف تطيعو فيو، بحيث إذا امتنعت           

المسكف البلئؽ لحالة الزكج المالية، سكاء كاف منزالن مستقبلن أك شقة في منزؿ  مف الطاعة فيو تعد ناشزة ىك

أك حجرة مف شقة حسب ميسرة الزكج، بشرط أف يككف خاليان مف أىمو كأىميا، كفيو المرافؽ الشرعية، كبيف 

ـ بما يجب جيراف صالحيف تأمف فيو عمى نفسيا كماليا، فإذا أعد ليا مسكنان مستكمبلن ىذه الشركط فقد قا

  1عميو، كتككف طاعتيا لو كاجبة.

 

 : 3إال إذا توافرت فيو األمور األتية 2الفقياءوال يكون المسكن شرعيًا عند 

حاؿ الزكجيف في اليسار كالمعتمد  ،كذلؾ في ظاىر الركاية الزكج المالية ةأف يككف مبلئمان لحال. أ

ف كاف مثمو يسكف  عساركاإل فإف كاف مثمو يسكف في دكر أك شقة كجب عميو أف يسكنيا في ذلؾ، كا 

 في حجرة، كاف المسكف الشرعي لزكجتو حجرة تأمف فييا عمى نفسيا. 

أف يككف مشتمبلن عمى كؿ ما يمـز لمسكنى مف أثاث كفراش كأدكات منزلية الزمة، كأف يككف لو مف . ب

 سكنى. مرافؽ ضركرية كىي التي تمـز لم

أف يككف المسكف خاليان مف مسكف الغير كلك كاف مف أىؿ الزكج كأكالده مف غيرىا إال إذا كلده مف . ت

 ك مميز. أغيرىا صغيران 
                                                           

1
م،2012محمود،حقالمسكنالشرعًللزوجة:دراسةفقهٌةتطبٌقٌة،رسالةماجستٌر،كلٌةالدراساتالعلٌا،جامعةالنجاحالوطنٌة،خمٌس،

.67ص
2
.3/600ابنعابدٌن،ردالمحتار،مرجعسابق،
3
 .208م،ص2002حلبًالحقوقٌة،رمضان،أحكاماألسرةفًالشرٌعةاإلسالمٌة،منشوراتالالشرنباصً،
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 أف يككف السكف بيف جيراف صالحيف تأمف فيو عمى نفسيا. . ث

سارىما قدر يإلى أف كجكب المسكف لمزكجة عمى الزكج يككف عمى  2كالحنابمة 1كقد ذىب المالكية          

عسارىما كالنفقة كالكسكة . أما 3، كىذا بحسب تغير االحكاؿ كالزماف كالمكاف كالعرؼ الجارم في البمدكا 

. كذىب 4الشافعية فيركف أف المعتبر في المسكف أف يككف مأمكنان الئقان عادة بحاؿ الزكجة مف سعة كضيؽ

 5الظاىرية إلى أف إسكانيا يككف عمى قدر طاقة الزكج.

كتجدر اإلشارة إلى أنو إذا تـ عقد الزكاج، كقاـ الرجؿ بما يستمزمو العقد مف كاجبات كحقكؽ           

لزكجتو مف مير كمتاع كمسكف كنفقة فبل يحؽ لمزكجة أف تمتنع عف االنتقاؿ إلى بيت الزكجية، ألف الرجؿ 

ميرىا، كاستكفت كامؿ حقكقيا، كال مف جانبو أتـ ما عميو فبقي عمى المرأة أف تسمـ نفسيا إذا قبضت معجؿ 

 يحؽ ليا أف تمتنع بسبب المير المؤجؿ إلى أجمو، كىذا ال يمنعيا المطالبة بو فيما بعد.

مف شركط لممسكف الشرعي؛ ككف أف تمؾ الشركط تمثؿ  الفقياءليو إإلى ما ذىب  باحثةكتذىب ال          

لى الصفات التي أكردىا إة بأف تعيش بمسكف شرعي مناسب ليا كالسبب في ذلؾ يعكد ضمانات لمزكج

حاليما كىك عند الحنفية الزكج في ظاىر -لحاؿ الزكج المالي ان الحنفية لممسكف الشرعي مف ككنو مبلئم

أدكات مشتمبلن عمى كؿ ما يمـز لمسكنى مف أثاث كفراش ك  كمف ككنو -الركاية كعند الشافعية يشمؿ الزكجة

كلده مف كاف ا خاليان مف مسكف الغير كلك كاف مف أىؿ الزكج كأكالده مف غيرىا إال إذكمف ككنو  منزلية الزمة

                                                           
1
 .۸۱۳ص،ـه۸۳۲۱مصر،السعادة،مطبعةاألولى،الطبعة،4،جلٌابًعبدهللاعٌدبنٌوسف،التاجواالکلالمواق،
2
المقنع،متنىعلكبٌرالح،الشرمامشمسالدٌنابنقدامةالمقدسً،وٌلٌهاالابناحمدابنمحمود،المغنًموفقالدٌنابًٌجٌدعبدهللابنقدامة،ا

.۳۲۹،ص۸۷۹۳،بٌروتالكتاب،دار
3
 .2/342الدردٌر،الشرحالكبٌر،
4
 .4/75م،1995،حاشٌتاقلٌوبًوعمٌرة،دارالفكر،بٌروت،القلٌوبً،وعمٌرة
5
ناشزاكانتأو-ولوأنهافًالمهد-ٌدع،وفٌه:"وٌنفقالرجلعلىامرأتهمنحٌنٌعقدنكاحهادعًإلىالبناءأولم9/249المحلىابنحزم،

الشعبً،أحمد،اإلنفاقعلىالزوجة:دراسة." غٌرناشز،غنٌةكانتأوفقٌرة،ذاتأبكانتأوٌتٌمة،بكراأوثٌبا،حرةكانتأوأمة،علىقدرماله

.308م،ص15،2007فقهٌةمقارنة،مجلةجامعةالملكعبدالعزٌز،المجلد
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، فيذه الضمانات تكفر ليا جيراف صالحيف تأمف فيو عمى نفسياأف يككف السكف بيف ، ك ان ك مميز أغيرىا صغيران 

 الحماية كالطمأنينة كالعيش الرغيد.

 

المعيار المؤثر في استحقاق الحق الدولية من  واالتفاقيات الشخصية األحوال قانون موقفالمطمب الثاني: 

 في الطاعة الزوجية

 مرىكف لزكجيا الزكجة طاعة كجكب مسألة أف إلى يشير الشخصية األحكاؿ قانكفمكقؼ  إف          

 المكاـز عمى المحتكل المسكف الزكج ىيأ فمتى المعجؿ. كقبض الشرعي المسكف تييئة ىما تيفرئيس بقضيتيف

 مسكنو في معو كاإلقامة لزكجيا طاعتيا الزكجة عمى كجبت المعجؿ ميرىا الزكجة بتسميـ كقاـ الشرعية

  الزكج. أرادىا جية أية إلى معو كاالنتقاؿ الشرعي

كذىب قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بأف عمى الزكج أف يييئ لزكجتو المسكف الشرعي           

( عمى أنو: " يييئ 35المحتكم عمى المكاـز الشرعية حسب حالو كفي محؿ إقامتو كعممو، فقد نصت المادة )

 1الزكج المسكف المحتكم عمى المكاـز الشرعية حسب حالو كفي محؿ إقامتو كعممو".

أك  ف يككف حسب حاؿ الزكج، يسران أحكاؿ الشخصية المصرم، بأف المسكف يجب كقضى قانكف األ          

عسران، فمتى كاف الزكج مف طبقة الفقراء كأعد لزكجتو مسكنان مناسبان لحالو، كجبت عمييا طاعتو فيو، كال 

 تمكف مف طمب غيره ما داـ حائزان عمى شرائطو الشرعية. 

                                                           
1
 (منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.35لمادة)انظر:ا
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، حيث نصت 1جميكر الفقياءأما مشركع القانكف العربي المكحد لؤلحكاؿ الشخصية فقد أخذ برأم           

  2( عمى ما يأتي: " عمى الزكج أف يييئ لزكجتو في محؿ إقامتو مسكنان أمنان يتناسب كحالتييما".59) المادة

بالتفصيؿ ما يتعمؽ  األردني ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية40-38-36كقد تناكلت المكاد )          

مكاـز الشرعية حسب ( عمى أنو :" يييئ الزكج المسكف المحتكم عمى ال36بالمسكف، حيث نصت المادة )

( أنو:" ليس لمزكج أف يسكف أىمو كأقاربو أك كلده 38" كما جاء في المادة ) 3حالو كفي محؿ إقامتو كعممو

المميز معو بدكف رضاء زكجتو في المسكف الذم ىيأه ليا، كيستثنى مف ذلؾ أبكاه الفقيراف العاجزاف إذا لـ 

ا عنده، دكف أف يحكؿ ذلؾ مف المعاشرة الزكجية، كما أنو ليس يمكنو اإلنفاؽ عمييما استقبلالن كتعيف كجكدىم

( عمى أنو :" 40" كما نصت المادة ) 4لمزكجة أف تسكف معيا أكالدىا مف غيره أك أقاربيا بدكف رضاء زكجيا

  5عمى مف لو أكثر مف زكجة أف يعدؿ كيساكم بينيف في المعاممة، كليس لو إسكانيف في دار كاحدة".

األمر الذم كترل الباحثة أنو مف باب العدؿ كاالنصاؼ إسكاف الصغير المييز معو لحاجتو لو،           

كاستثنى األبناء غير البالغيف كبناتو كأبكاه الفقيراف  2019تداركو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لسنة 

 ضرار بالزكجة.بشرط عدـ اإل

جة عمى مصالحيا الدينية كالدنيكية، كأف يككف بيف كيجب أف يككف المسكف بحالة يساعد الزك           

جيراف صالحيف مقتدريف عمى منع الزكج مف ظمـ الزكجة إذا أراد، كأف تككف الزكجة أمينة فيو عمى ماليا 

كفي المحاكـ تتحقؽ عدـ شرعية المسكف لعدـ كجكد  6كحياتيا، كأف يككف صالحان الستمتاع الزكج بزكجتو فيو.

                                                           
1
 (3/600ذكرابنعابدٌنبؤنهٌجبالسكنىفًبٌتخالعنأهلهوبٌتمنفردمندارلهغلق.انظرردالمحتارالبنعابدٌن)
2
.23م،ص1985لكةالمغربٌة،مشروعالقانونالعربًالموحدلألحوالالشخصٌة،المجلةالعربٌةللفقهوالقضاء،العددالثانً،المم
3
(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.36انظر:المادة)
4
(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.38انظر:المادة)
5
(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.40انظر:المادة)
6
.98محمد،مرجعسابق،صابوسنٌنة،
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، أك كاف ال يحتكم عمى المكاـز الضركرية زكجة إذا استغاثت بيـ شرط معتبرثكف الجيراف صالحكف يغي

مع عدـ  المشط كغير ذلؾ، كما تتحقؽ عدـ شرعية المسكف في حاؿ كجكد الضرة فيوكالمطبخ ك  لمزكجة

منة فيو عمى نفسيا كماليا إف خرجت آخر لمضرة، كذلؾ إف كانت الزكجة غير آيكجد بيت  رضاىا كلك لـ

 و لقضاء بعض حكائجيا الشرعية.من

كالجدير ذكره أف مكقؼ االتفاقيات الدكلية قد جاء عمى خبلؼ مكقؼ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعمؽ           

بالمسكف الشرعي كاعتباره كأساس لمطاعة الزكجية، حيث أكجبت اتفاقية سيداك في الجزء الرابع مف المادة 

فيما يتعمؽ بحرية السكف، حيث نصت عمى أنو: " تمنح الدكؿ األطراؼ  ( المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة15)

الرجؿ كالمرأة نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بالتشريع المتصؿ بحركة األشخاص كحرية اختيار محؿ سكناىـ 

قامتيـ"  كيتضح مف نص المادة أف اتفاقية سيداك تقرر حؽ المرأة في اختيار سكنيا الخاص بيا دكف  كا 

الذم يمثؿ خركج عمى مبدأ الطاعة الزكجية التي تقرره الشريعة اإلسبلمية، كيخالؼ قانكف  زكجيا األمر

  1األحكاؿ الشخصية السارم في الضفة الغربية كالذم أكجب عمى الزكجة أف تقيـ في مسكف الزكج.

ة سيداك بسبب ( مف اتفاقي15كترل الباحثة أنو ينبغي عمى دكلة فمسطيف أف تتحفظ عمى البند رقـ )          

سكناىا  محؿ اختيار حريةب معارضتو ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية. ككف أف االتفاقية تعطي لممرأة الحؽ

قامتيا؛ األ كمشاكؿ بيف الزكج كزكجتو في حاؿ كفر الزكج لزكجتو المسكف الشرعي  مر الذم قد يثير نزاعان كا 

ف في إعطاء الزكجة حؽ اختيار السكف ا  كجو حؽ، ك  نع عف االنتقاؿ إليو دكفالذم يمبي رغباتو، إال أنيا تمت

في المكاف الذم تريده في ظمـ لمزكج ألف األصؿ أف اختيار السكف مف حؽ الزكج ألنو يختار المنطقة التي 

                                                           
1
 الحوالالشخصٌةاألردنً.(منقانونا37انظر:المادة)
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تبلئمو كتبلئـ عممو معيشتو فاذا أعطيت الزكجة الحؽ في ذلؾ كرفض الزكج فكيؼ تأسس أسرة فييا المكدة 

 كالرحمة.

 

 ني: حدود الطاعة الزوجية وضوابطيا في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات الدوليةالمبحث الثا

كما أكجب ا تعالى عمى الزكج معاشرة زكجتو بالمعركؼ، فقد أكجب عمى الزكجة طاعة زكجيا،           

الى، كمحدكدة بما كىذه الطاعة مع ككنيا مف مقتضيات العقد، كلكاـز القكامة، إال أنيا محككمة بشرع ا تع

 يضمف لمزكجة كرامتيا كمصالحيا. 

كأجمعكا عمى أنو إذا تعارضت رغبة  1اتفؽ الفقياء عمى أف طاعة الزكج كاجبة عمى الزكجة،كقد           

الزكجة في القياـ بنفؿ مطمؽ يطكؿ كقتو كقياـ الميؿ أك الصياـ أك الحج مع حقكؽ الزكج؛ فإنو يككف حؽ 

حيث  الزكج مقدـ، كيجكز لو منعيا مف ذلؾ إف كاف حاضران، كلـ يأذف ليا، كيجب عمييا أف تطيعو في ذلؾ؛

كد عمى المرأة آألف حقكؽ الزكج  2"،بإذنوال إكـ المرأة كبعميا شاىد "ال تص البخارم:أخرجو جاء في حديث 

 . 3مف التطكع بالخير، فحقو باالستمتاع كاجب في كؿ كقت، كالقياـ بالكاجب مقدـ عمى التطكع

كما اتفؽ الفقياء عمى أف الزكج إذا أمر زكجتو بمعصية أك بمحـر مجمع عميو، كشرب الخمر فبل           

ال يجكز  ولمزكجة أف تطيعو في ذلؾ؛ ألنو ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ. كما اتفقكا عمى أنيجكز 

                                                           
1
الموسوعةالفقهٌة،وزارةاألوقاف،6/262،الشوكانً،21/423،المرداوي،االنصاف،32/260،ابنتٌمٌة،3/237ابننجٌم،البحرالرائق،

.313م،ص2002ألربعون،والشإوناإلسالمٌة،الكوٌت،الطبعةاألولى،الجزءالحاديوا
2
،ومسلم،كتاباإلمارة،بابفضٌلةاإلمامالعادل،وعقوبة893(،برقم:2/5فًالقرىوالمدن،)معة،بابالجمعةأخرجهالبخاري،كتابالج

.1829 (،برقم3/1459الجائر،والحثعلىالرفقبالرعٌة،والنهًعنإدخالالمشقةعلٌهم،)
3
 .3/459،ابنقدامه،المغنً،2/187،الشربٌنً،مغنًالمحتاج،2/265،الخرشً،شرحمختصرخلٌل،1/369السمرقندي،تحفهالفقهاء،
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لمزكج أف يمنع زكجتو مف أداء الفرائض البلزمة ليا، كالصبلة مثبلن؛ ككف أف طاعة ا تعالى مطمقة كمقدمة 

 1عمى طاعة الزكج.

إلى أف طاعة  2الكاجبة، حيث ذىب جميكر الفقياءكقد اختمؼ الفقياء في حدكد الطاعة الزكجية           

إلى أف طاعة الزكجة لزكجيا  الزكجة لزكجيا كاجبة في كؿ أمر مباح، فيما ذىب بعض الفقياء كابف حـز

مقيدة بأمكر النكاح كتكابعو، كاالستمتاع كالقرار بالبيت، كعدـ الصياـ تطكعان كىك حاضر إال بإذنو، كأال تأذف 

 3إال بمكافقتو.ألحد بدخكؿ بيتو 

نما ىي طاعة مقيدة بقيكد منيا            : 4كالجدير بالذكر أف طاعة المرأة لزكجيا ليست طاعة مطمقة كا 

صمى ا  –أف ال تككف في أمر فيو مخالفة لمشرع، حيث كرد عف عمي رضي ا عنو أف النبي  . أ

" فالطاعة بالمعركؼ أصؿ  5،قاؿ: " ال طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعركؼ –عميو كسمـ 

ثابت في مسألة طاعة المسمـ لغيره، سكاء أكاف الكالديف أك الزكجة لزكجيا أك غيرىما، فيحـر عمى 

 المرأة أف تطيع زكجيا في فعؿ محـر أك ترؾ كاجب.  

أف تككف في استطاعة الزكجة طاعة زكجيا كأف ال يمحقيا ضرر مف تمؾ الطاعة، لقكؿ ا تعالى:" . ب

ٍسعىيى  ًإالا  نىٍفسنا الماوي  ييكىمِّؼي  الى  " كالضرر الذم قد يمحؽ المرأة مف الطاعة قد يككف ضرران ماديا أك  6اكي

                                                           
1
،النووي،المجموع،9/499،العمرانً،البٌانفًفقهاالمامالشافعً،9/225،الروٌانً،بحرالمذهب،9/230الماوردي،الحاويالكبٌر،

16/410. 
2
،ابن9/564،الروٌانً،بحرالمذهب،5/169،القرطبً،الجامعألحكامالقرآن6/756،ابنعابدٌن،ردالمحتار،2/297ابننجٌم،النهرالفائق،

 .210،األلبانً،آدابالزفاففًالسنةالمطهرة،ص6/244مفلح،المبدع،
3
.8/387ابنحزم،المحلى،
4
.22الجراٌدة،مرجعسابق،ص
5
 (،متفقعلٌه.7145،رقم)63،ص9البخاري،كتاباالحكام،بابالسمعوالطاعةلإلماممالمتكنمعصٌة،ج
6
.286سورةالبقرة،اآلٌة
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معنكيان، فأصؿ الطاعة مبني عمى دفع االذل كالضرر عف المرأة كالحفاظ عمييا ال الحاؽ الضرر 

 كاألذل بيا. 

ـ تقر طاعة الزكجة لزكجيا، كلذلؾ ال يكجد أم نص في كتجدر اإلشارة إلى أف االتفاقيات الدكلية ل          

االتفاقيات الدكلية ينظـ ىذا المكضكع، بؿ إف االتفاقيات الدكلية مثؿ اتفاقية سيداك تطالب بالمساكة بيف الرجؿ 

كالمرأة كال تعترؼ في حؽ الرجؿ بالقكامة؛ كفي ذلؾ مخالفة كاضحة لتعاليـ الديف اإلسبلمي كلما قرره قانكف 

 حكاؿ الشخصية.األ

 يا: ي يجب عمى الزكجة أف تطيع زكجيا فيمكر التكنبيف فيما يأتي أىـ األ          

 

 

 أواًل: طاعة الزوج في أمور االستمتاع: 

إذ يعدكف أف إشباع شيكة الرجؿ  1يرل الفقياء أف في االستمتاع أقصى تطبيؽ لطاعة الزكجة،          

الحياتية، كأف عدـ استجابة المرأة لزكجيا تعد مف الكبائر أك ما يشبو ذلؾ حسب مكر آكد األالجنسية مف 

الحديث المركم عف أبي ىريرة: " إذا دعا الرجؿ امرأتو إلى فراشو فأبت أف تجئ لعنتيا المبلئكة حتى 

  2تصبح".

                                                           
1
،أنظرأٌضاًابنحزم،المحلى،246،ص1974ابنجزي،محمدبنمحمد،قوانٌناألحكامالشرعٌةومسائلالفروعالفقهٌة،دارالعلمللمالٌٌن،

،الدردٌر،الشرحالصغٌرعلىأقربالمسالك،315،ص2،السفارٌنً،محمدبنأحمدبنسالم،غذاءاأللبابشرحمنظوماآلداب،ج175،ص9ج

.68،ص5،الشربٌنً،مغنًالمحتاج،ج511،ص3ج
2
،متفقعلٌه.4896،حدٌثرقم3/396االمامالبخاري،الصحٌح،كتابالنكاح،بابصومالمرأةبإذنزوجهاتطوعا،
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شرعيان يمنعيا مف  فيجب عمى المرأة طاعة زكجيا إذا دعاىا إلى الفراش، إذا لـ يكف ىناؾ عذران           

زكجتو دكف عذر، فبل يحؽ ليا أف تمنع نفسيا منو بالمثؿ، حذران مف لعنة  فاؼذلؾ، فإف امتنع الزكج عف إع

  1ا كمبلئكتو ليا، لكف يحؽ ليا المطالبة بيذا الحؽ بالطرؽ الشرعية.

 ثانيًا: طاعة الزوج في التنقل: 

المنطقي أف يترتب عمى ذلؾ تقييد حركتيا كمنعيا مف التنقؿ  طالما أف الزكجة تعد ممكان لزكجيا؛ فيككف مف

كالخركج، كقد اتفؽ الفقياء مف المذاىب األربعة عمى منع الزكجة مف الخركج بدكف إذف زكجيا، كحكى 

: " كأجمع كؿ مف يحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف 2فقاؿ –رحمو ا  –اإلجماع عمى ذلؾ ابف المنذر 

 3الخركج إلى حج التطكع". لمرجؿ منع زكجتو مف

كمف حؽ الزكج أف ينتقؿ بزكجتو إلى المكاف كالبمد الذم يعمؿ بو، كال يجكز لمزكجة أف ترفض           

ذلؾ، فيجب عمييا النقمة إلى بيت الزكجية التي أعده الزكج، كتسكف حيث يسكف، كدليؿ ذلؾ ما ركتو أـ 

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا أراد أف يخرج سفران أقرع قالت:" كاف  -رضي ا عنيا –المؤمنيف عائشة 

بيف نسائو، فأيتيف خرج سيميا خرج بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ معو " كيجكز لمزكجة أف ترفض 

نصت  فقد خر،آاشترطت في عقد الزكاج أف ال ينقميا زكجيا مف بمدىا لبد  اذاالسفر كاالنتقاؿ مع زكجيا 

يجب عمى الزكجة السفر مع زكجيا إال إذا :" عمى أنو ردني قانكف األحكاؿ الشخصية األ مف 70 المادة

ثبت لمقاضي أف السفر بيا يؤذييا في  "، أممف السفر لؾ أك كجد القاضي مانعان اشترط في العقد غير ذ

                                                           
1
.90م،ص2018محمد،حدودالطاعةالواجبةعندالتنازعفًالفقهاإلسالمً،رسالةماجستٌر،كلٌةالشرٌعةوالقانون،الجامعةاإلسالمٌة،صبابة،
2
/3(؛اإلنصاف)8/323لمهذب)(؛ا1/354(؛التفرٌع)1/413(؛الكافً،البنعبدالبر)2/465(؛حاشٌةابنعابدٌن)2/181بدائعالصنائع)

(.533 /3ً)(؛المغن397
3
،التهانوي،ظفرأحمدالعثمانً،اعالءالسنن،الجزءالعاشر،367البٌهقً،أبًبكرأحمدبنالحسٌنبنعلً،كتابالحج،الجزءالخامس،ص

.313ك،ص،كتابالمناس1،ابنالقطانالفاسً،أبًالحسن،االقناعفًمسائلاالجماع،ج20ص
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جسميا أك صحتيا أك يعرضيا لؤلخطار، أك كانت مريضة مرضان يمنعيا مف االنتقاؿ، أك إذا أراد الزكج مف 

 1السفر اإلضرار بيا.

فمتي امتنعت مف فراشو أك خرجت مف منزلو بغير اذنو أك امتنعت مف االنتقاؿ معو الى قاؿ ابف قدامو:" 

ك السفر معو، فبل نفقة ليا كال سكنى في قكؿ عامة أىؿ العمـ منيـ الشعبي كحماد كمالؾ مسكف مثميا أ

كاألكزاعي كالشافعي كأصحاب الرأم كأبك ثكر كقاؿ الحكـ: ليا النفقة كقاؿ ابف المنذر: ال أعمـ أحدان خالؼ 

 2ىؤالء اال الحكـ كلعمو يحتج بأف نشكزىا ال يسقط ميرىا فكذلؾ نفقتيا".

المانعة نفسيا منو. كالمراد بالخركج ككنيا في غير منزلو  زكجيا قاؿ اإلماـ الخصاؼ: الخارجة عف منزؿك 

إلى منزلو ابتداء بغير إيفاء معجؿ ميرىا، كما إذا خرجت مف  ءالمجيبغير إذنو ليشمؿ ما إذا امتنعت عف 

 3.منزليا بعد االنتقاؿ إليو

 

المترتب عمى عدم االلتزام بالمنظومة الحقوقية الخاصة بالطاعة  المبحث الثالث: األثر الشرعي والقانوني

 الزوجية في قانون األحوال الشخصية واالتفاقيات الدولية

ذا لـ تؤدم الزكجة ىذا الحؽ أف تطيعو زكجتو عمى الزكج كاجب مف إف            ناشزان، فتعد بو تمتـز كلـ كا 

 .لعدـ التزاميا بأداء حقكؽ زكجيا النفقة في حقيا يسقط كبالتالي

 

                                                           
1
 .65أبوسنٌنة،مرجعسابق،ص
2
 .236ص،6533،المكتبةالشاملةالحدٌثة،مسؤلةالناشزالنفقةلها،لمغنً،اابنقدامة
3
 .۲٠۲ص،٤ج،البحرالرائق،ابننجٌمالمصري
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 المطمب األول: النشوز كأثر لعدم االلتزام بالمنظومة الحقوقية الخاصة بالطاعة الزوجية

فنشكز المرأة ىك عصيانيا كتعالييا عما أكجب  1ذكر القرطبي في تفسيره بأف النشكز ىك العصياف،          

بأنو كراىة كؿ كاحد مف الزكجيف لصاحبو، كلكف بالنسبة إلى  . كما يعرؼ النشكز2ا عمييا مف طاعة الزكج

  ا عف طاعة الزكج كاالستعصاء عميو.المرأة فالنشكز يتمثؿ كذلؾ في خركجي

ألف ىذا الحؽ  3كقد ذىب الفقياء إلى أف نشكز الزكجة عمى زكجيا أمر محـر كال يجكز شرعان           

في طاعتو كالقياـ بكاجباتو، كتحقيقان لمبدأ القكامة، كقد رتب ا  مصدره الشرع كلما فيو مف تعظيـ لحؽ الزكج

 تعالى عقكبة عمى نشكز الزكجة.

أف النشكز قد يككف قكالن كقد يككف فعبلن، فالقكؿ مثؿ إف كانت تمبيو إذ دعاىا،  :"كيرل اإلماـ الرازم          

تقكـ إليو إذا دخؿ عمييا، أك كانت تسارع إلى كتخضع لو بالقكؿ إذا خاطبيا ثـ تغيرت، كالفعؿ مثؿ إف كانت 

أمره كتبادر إلى فراشو باستبشار إذا التمسيا، ثـ إنيا تغيرت عف كؿ ذلؾ، فيذه أمارات دالة عمى نشكزىا 

  4كعصيانيا، فحينئذ ظف نشكزىا كمقدمات ىذه األحكاؿ تكجب خكؼ النشكز".

( بأف:" 69لمقصكد بالنشكز؛ حيث نصت المادة )كقد بيف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ا          

الناشز ىي التي تترؾ بيت الزكجية ببل مسكغ شرعي، أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا قبؿ طمبيا النقمة 

                                                           
1
 .م(1937هـ1356)،الطبعةالثانٌةمطبعةدارالكتبالمصرٌةسنة(171–5/170)ألحكامالقرآنالقرطبً،الجامع
2
 .70م،ص1987محمد،الجامعألحكامالقرآن،دارالفكر،بٌروت،الجزءالخامس،القرطبً،
3
النشوزضوابطه،أنظرأٌضاًالسدالن،صالحبنغانم،174/ص1أبًالنجاموسىالحنبلً،شرٌفالدٌن،زادالمستنقعفًاختصارالمقنع،ج

.114-112،ص5،القرطبً،الجامعألحكامالقرآن،ج31/ص1وحاالتهوأسبابهفًضوءالكتابوالسنة،ج
4
 .5/73فخرالدٌن،التفسٌرالكبٌر،الرازي،
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خر، كيعتبر مف المسكغات المشركعة لخركجيا مف المسكف إيذاء الزكج ليا بالضرب أك سكء آإلى بيت 

 1المعاشرة".

ما حالة أف إاألحكاؿ الشخصية يتجسد في حالتيف: كىما النشكر كفؽ ما نص عميو قانكف  كترل الباحثة أف

لى بيت آخر دكف سبب مشركع يجيز ليا الخركج كاإليذاء المبرح ليا مف قبؿ إتترؾ بيت الزكجية كتخرج منو 

 لى بيت آخر غيره.إالزكج، أك ال تتيح لزكجيا الدخكؿ الى بيتيا قبؿ أف تطمب االنتقاؿ 

ف الكريـ عبلجان لحالة آكفي حاؿ حدث النشكز أك خاؼ الزكج مف نشكز زكجتو فقد كضع القر           

ًتيحيث قاؿ سبحانو كتعالى:"  2النشكز، افيكفى  كىالبلا كىيفا  فىًعظيكىيفا  نيشيكزىىيفا  تىخى اًجعً  ًفي كىاٍىجيري  كىاٍضًربيكىيفا  اٍلمىضى

مىٍيًيفا  تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكيـٍ  فىًإفٍ  ًميًّا كىافى  الماوى  ًإفا  سىًبيبلن  عى  3".كىًبيرنا عى

كيتضح مف اآلية السابقة أف الشرع الحكيـ كضع ثبلث كسائؿ يمكف لمزكج أف يتبعيا عند نشكز           

 زكجتو كعدـ طاعتو كىي كاآلتي: 

 

 أواًل: الوعظ: 

 ابف قاؿ كاإلنذار، التخكيؼ مع كالتذكير النصح بمعنى المغة كتب في كمشتقاتيا الكعظ لفظة كردت          
: ىك كاتاعىظى  كًعظة كىٍعظنا كىعىظو كقد بالعىكاًقب. كالتٍذكير الن ٍصح: كالمىٍكًعظةي  كالعىظةي  كالًعظةي  الكىٍعظ": منظكر

 4".كنحكه الخبرى  ييذىكار حيف المكعظة قىًبؿى 

                                                           
1
 (منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.69انظر:المادة)
2
 .2/415،ابنالعربً،أحكامالقرآن5/146تفسٌرالقرطبً،
3
(.34سورةالنساء،اٌة)
4
،الفٌومً،المصباحالمنٌرفًغرٌب1181،ص3،أنظرأٌضاًالفارابً،الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربٌة،ج366/7ابنمنظور،مرجعسابق،

 .655،ص2الشرحالكبٌر،ج
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القرآف الكريـ، كأف يتمك أىمية عظيمة بالنسبة لؤلسرة لما ليا مف أثر كبير مف خبلؿ آيات  كلمكعظ          

إلصبلح الزكجة الناشر  عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـأحاديث مييا آيات مف كتاب ا عز كجؿ ك ع

  1كردىا الى صكابيا فيعظيا إذا ظيرت عبلمات نشكزىا.

كؿ مرحمة مف مراحؿ عبلج نشكز الزكجة كعدـ طاعتيا لزكجيا، ككف أف كجعؿ ا المكعظة أ          

" أم بكتاب ا، أم 2الكممة كالمكعظة الحسنة مفتاح لمقمكب، كقد قاؿ القرطبي في بياف كيفية الكعظ لمزكجة

 االعتراؼ بالدرجة التي لو عمييا"،ذكركىف ما أكجب ا عمييف مف حسف الصحبة، كجميؿ العشرة لمزكج، ك 

حد أحدان أف يسجد أل ان كسمـ قاؿ:" لك كنت آمر كاف النبي صمى ا عميو كال يعني القرطبي الكعظ بالقرآف فقط، 

 3".ألمرت المرأة أف تسجد لزكجيا

كقد جاء في تفسير المنار:" فعميو أكالن أف يبدأ بالكعظ الذم يرل أنو يؤثر في نفسيا، كالكعظ يختمؼ  

باختبلؼ حاؿ المرأة، فمنيف مف يؤثر في نفسيا التخكيؼ مف ا عز كجؿ، كعقابو عمى النشكز، كمنيف مف 

عداء كالمنع مف بعض الرغائب كء العاقبة في الدنيا، كشماتة األيؤثر في نفسيا التيديد كالتحذير مف س

  4كالثياب الحسنة كالحمي، كالرجؿ العاقؿ ال يخفى عميو الكعظ الذم يؤثر في قمب امرأتو".

 

 : ثانيًا: اليجر في المضاجع

                                                           
1
 .296ص،40الموسوعةالفقهٌةالكوٌتٌةلوزارةاألوقافوالشإوناإلسالمٌة،ج
2
.171،ص5القرطبً،الجامعألحكامالقران،ج
3
 ،صحٌح.1159أبوهرٌرة،األلبانً،صحٌحالترمذي،
4
.59،ص5رضا،تفسٌرالمنار،ج
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في حاؿ لـ تنفع المكعظة الحسنة في حاؿ نشكز الزكجة فيستطيع الزكج أف ينتقؿ إلى المرحمة           

الثانية مف مراحؿ عبلج عدـ الطاعة أال كىي اليجر في المضاجع لقكلو تعالى: " كاىجركىف في المضاجع 
 . 2" كاليجر ىك ترؾ ما يمـز تعيده كأيضان مفارقة اإلنساف غيره1

 عباس ابف عف يجامعيا، كال ظيره كيكلييا يضاجعيا أف ىك المضاجع في "اليجر: بيكرد في تفسير القرط

 كعدـ النكـ فراش في " فالمقصكد باليجر بالمضاجع ىك اليجر3مضاجعيف جنبكا: مجاىد كقاؿ. كغيره

 في الزكج بجدية الزكجة ييشعر قميبلن، كقد ذكر القرآف ىذا المصطمح ألنو إال معيا التحدث كعدـ جماعيا

 النكـ، فراش في كىي كطئيا في يرغب ال أنو درجة إلى حقنا منيا يزعجو ما ىناؾ كأف ليا، كىجره تصرفو

كقاؿ  .عصيانيا عف كالرجكع نشكزىا ترؾ عمى كمو ذلؾ ييحمميا كقد كطئيا عف نفسو حبس عمى قادر كأنو

كالثاني: في الكبلـ، فأما اليجر في : " كأما اليجر نكعاف: أحدىما: في الفعؿ، 4الماكردم في الحاكم الكبير

الفعؿ فيك المراد باآلية، كىك اإلعراض عنيا، كأف ال يضاجعيا في فراش أك يكلييا ظيره فيو أك يعتزليا في 

 5بيت غيره، أما ىجر الكبلـ فيك االمتناع مف كبلميا".

جيا أيضان ال يجكز، كترل الباحثة أف ىجر الزكج لزكجتو بغير سبب ال يجكز كالعكس ىجرة الزكجة لزك 

فيجب عمى الزكج أف يعاشر زكجتو بالمعركؼ كمف أشكاؿ العشرة بالمعركؼ مبيت الزكج في فراش الزكجية 

 ال بمانع شرعي.إكأدائو لحؽ الزكجة عميو كال يجكز لو أف يترؾ ذلؾ 

 ثالثًا: الضرب: 

                                                           
1
 .34سورةالنساء،اآلٌة
2
 .3/387الفراهٌدي،خلٌل،كتابالعٌن،
3
 171القرطبً،مرجعسابق،ص
4
 .9/1413اويالكبٌر،دارالفكر،بٌروت،الماوردي،أبوالحسنالماوردي،الح
5
.75عالٌة،مرجعسابق،صالجراٌدة،
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ٍبتيو  الضرب في المغة:           رى ٍربي مصدر ضى بىو كرجؿ الضرب معركؼ كالضا را ٍربان كضى بىو يىٍضًربيو ضى رى كضى

ٍرب أىك كثير الضاٍرب كالضاريبي المىٍضركبي  ًربه كًمٍضرىبه بكسر الميـ شديدي الضا كبه كضىريبه كضى ضاًربه كضىري

رىبى الكى  با بمىعننى كضى بىوي أىم جالىدىه كتىضاربا كاٍضطىرى ارى ًربى بو كضى ًتدى يىٍضًربيو كالًمٍضرىبي كالًمٍضرابي جميعان ما ضي

ٍربان دىقاو حتى رىسىب في األىرض   1.ضى

يقصد قكلو تعالى:" –كأما في االصطبلح القرآني فقد عرفو القرطبي بقكلو: كالضرب في ىذه اآلية          

ضرب األدب غير مبرح كىك الذم ال يكسر عظمان كال يشيف  ىك-"فاىجركىف في المضاجع كاضربكىف

جارحة، فاف المقصكد منو الصبلح ال غير كأضاؼ قاؿ عطاء: قمت البف عباس: ما الضرب غير المبرح؟ 

 2قاؿ: السكاؾ كنحكه.

ب يعد الضرب الكسيمة الثالثة مف كسائؿ عبلج نشكز الزكجة، كال يجكز لمزكج أف يمجأ إلى الضر            

إال بعد أف يستنفذ كسيمتي اليجر كالمكعظة. كالضرب كسيمة إلصبلح الزكجة ال إلى اإلضرار بيا أك ايذائيا، 

كليس غاية في حد ذاتو، كال يككف ألتفو األسباب أك عبثا دكف مسكغ شرعي، أك يككف مباشرة قبؿ كعظيا أك 

 3ىجرىا.

بار أنو يجب أف يككف ضربان غير مبرح، كعرفكا كقد اتفؽ الفقياء عمى كضع حدكد لمضرب، كاعت          

كقد كرد في الحديث النبكم عف  4الضرب غير المبرح بأنو: " الضرب الذم ال يكسر عظمان كال يشيف جارحة "

                                                           
1
 .544لسانالعرب،مرجعسابق،ص
2
 .113،ص5القرطبً،الجامعألحكامالقرآن،ج
3
 .77الجراٌدة،عالٌة،مرجعسابق،ص
4
.113القرطبً،المرجعالسابق،ص
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حكيـ بف معاكية عف أبيو عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: سألو رجؿ ما حؽ المرأة عمى الزكج؟ قاؿ: 

  1ىا إذا اكتسيت، كال تضرب الكجو، كال تيقبح، كال تيجر إال في البيت".)تطعميا إذا طعمت، كتكسك 

ف عادت الزكجة عف نشكزىا كأطاعت زكجيا فبل يجكز لزكجيا االستمرار في ضربيا، كقد جاء            كا 

في تفسير الطبرم:" فإف راجعف طاعتكـ عند ذلؾ كفئف إلى الكاجب عمييف، فبل تطمبكا طريقا إلى أذاىف 

كركىيف، كال تمتمسكا سبيبلن إلى ما ال يحؿ لكـ مف أبدانيف كأمكاليف بالعمؿ. كذلؾ أف يقكؿ أحدكـ كم

 2إلحداىف كىي لو مطيعة: إنؾ لست تحبيني، كأنت لي مبغضة، فيضربيا عمى ذلؾ أك يؤذييا".

كاختمؼ الفقياء في كجكب الترتيب بيف كسائؿ التأديب أـ أنو عمى سبيؿ التخيير، فذىب الحنفية           

الى كجكب مراعاة الترتيب في تأديب الزكجة كفؽ  3كالشافعي في الجديد كركاية عف االماـ أحمد كالمالكية،

الى عدـ  4الركاية عند االماـ أحمد،بينما ذىب بعض الشافعية كظاىر الترتيب الكارد في اآلية الكريمة، 

 اشتراط الترتيب كأنو يجكز لو اتباع كسائؿ التأديب عمى سبيؿ التخيير.

ردني لـ يتطرؽ إلى األساليب الثبلثة التي تـ كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف األحكاؿ الشخصية األ          

لى الراجح في مذىب أبي حنيفة كفؽ أحكاـ إ يحاؿ ونإرحيا باألعمى لعبلج نشكز الزكجة، كفي ىذه الحالة فش

كىك عمى الترتيب عمى رأم الجميكر خبلفان  مف ذات قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 183المادة 

 5.لمشافعية

 
                                                           

1
،حسنصحٌح.2142أبًداود،معاوٌةبنحٌدةالقشٌري،األلبانً،صحٌح
2
 .316،تفسٌرسورةالنساء،ص8تفسٌرالطبري،الجزء
3
،2،الدردٌر،الشرحلكبٌر،ج743،ص9،ابنقدامة،المغنً،ج797،ص9،الماوردي،الحاويالكبٌر،ج613،ص1الكاسانً،بدائعالصنائع،ج

 .42،ص5لتنوٌر،ج،ابنعاشور،الشٌخمحمدالطاهر،تفسٌرالتحرٌروا343ص
4
 .743،ص9،ابنقدامة،المغنً،ج91،ص10الرازي،التفسٌرالكبٌر،ج
5
 .ماالذكرلهفًهذاالقانونٌرجعفٌهإلىالراجحمنمذهبأبًحنٌفةعلىانه:183نصتالمادة
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 الزوجية بالطاعة الخاصة الحقوقية بالمنظومة االلتزام لعدم المطمب الثاني: سقوط نفقة الزوجة كأثر

 في حكـ سقكط نفقة الزكجة في حاؿ ثبكت نشكزىا عمى قكليف:  اختمؼ الفقياء          

كاستدلكا بأف النفقة  1القكؿ األكؿ: يرل أصحاب ىذا القكؿ بسقكط النفقة، كبو قاؿ جميكر الفقياء.           

عكض عف التمكيف كاالستمتاع أك االحتباس المؤدم الى المقصكد مف الجماع أك دكاعيو بدليؿ أف النفقة ال 

ذاتجب لمزكجة قبؿ تسميميا اليو  منعيا النفقة كاف ليا منعو مف التمكيف فاف منعتو التمكيف كاف لو منعيا  كا 

 2مف النفقة.

مثؿ ابف  زكجة، كقاؿ بو بعض المالكيةلمل أصحاب ىذا القكؿ أف النفقة ال تسقط القكؿ الثاني: ير           

، كاستدلكا عمى ذلؾ بقياس النفقة عمى المير؛ فالمير حؽ مشركع لمزكجة كال يسقط بنشكز الزكجة، القاسـ

 3ككذلؾ النفقة حؽ مشركع ليا كال تسقط.

( 73) المادة كؿ، حيث نصتذىب إليو الرأم األ ة األردني بماأخذ قانكف األحكاؿ الشخصي كقد          

 في زكجيا مع اإلقامة عف امتنعت إذا – 1 الحالتيف: إحدل في النفقة في الزكجة حؽ )يسقط أنو: عمى

  4".زكجيا إذف دكف الزكجية مسكف خارج عممت إذا – 2 شرعي عذر دكف الزكجية مسكف

                                                           
1
،531،ص2لصغٌرعلىأقربالمسالك،ج،الدردٌر،الشرحا396،ص9،المرداوي،االنصاف،ج140،ص5الكاسانً،بدائعالصنائع،ج

محمدبنمحمدبنعبدالرحمنالمغربًهللاعبد،أنظرأٌضا2/280ً حاشٌةالشرقاويعلىالتحرٌر،225،ص11الماوردي،الحاويالكبٌر،ج

مغنًالمحتاجم،و2003،السعودٌة،دارعالمالكتبللطباعةوالنشرخاصة،ط552/5مختصرخلٌلبالحطاب،مواهبالجلٌلشرحالمعروف

 . 78/4،حاشٌتاقلٌوبًوعمٌرة436/3
2
 .281،ص11ابنقدامة،المغنً،ج
3
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(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.73انظر:المادة)
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بالنشكز كعرفت النشكز حيث جاء فييا: " إذا نشزت ( عمى سقكط النفقة 69كما نصت المادة )          

الزكجة فبل نفقة ليا، كالناشز التي تترؾ بيت الزكجية ببل مسكغ شرعي أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا 

قبؿ طمبيا النقمة إلى بيت أخر، كيعتبر مف المسكغات المشركعة لخركجيا مف المسكف إيذاء الزكج ليا 

  1شرة".بالضرب أك سكء المعا

 

 ورأي الباحثة: القـول الراجح          

يطمئف إليو القمب كأرجحو ىك ما ذىب إليو الجميكر  فإف الذم بعد استعراض أقكاؿ الفقياء          

كىك ما تذىب يـ، حجت سبلمةأدلتيـ ك  القائمكف بسقكط النفقة عف الزكجة الناشز، لقكة األكؿالقكؿ  أصحاب

مشتركة  فقد رتب الشارع حقكقان عمى كؿ كاحد مف الزكجيف كحقكقان  ج،ايتفؽ مع مقاصد الزك  اليو الباحثة ككنو

 معصية كأف تسمـ نفسيا لو ليستمتع بيا أف تطيعو في غير بينيما، كبالتالي فإف مف حقكؽ الزكج عمى زكجتو

ي فانو يغمب دلة القكؿ الثان، أما أبإذنو االتخرج  كاللبقاء في البيت المعركفة، كما أف عمييا ا األحكاؿكفؽ 

عمييا العمكـ كأنو مف الظمـ أف نمـز الزكج بالنفقة عمى زكجتو العاصية لو المانعة نفسيا عنو كلعؿ في 

 حرمانيا مف النفقة كسيمة لردىا الى جادة الصكاب كرجكعيا عف النشكز.

تسميـ كخرجت بدكف إذنو تككف قد فكتت عميو حؽ ال كبالمقابؿ فإف ليا عميو أف ينفؽ عمييا، فإذا          

إلى رشدىا كطاعتيا لمزكج كفي ذلؾ عكدة  بحؽ الزكج عمييا فكاف لو بذلؾ أف يكقؼ النفقة عنيا لتعكد أخمت

عيان كراء الحفاظ عمى كياف س فكاف في سقكط النفقة عف الزكجة نكع مف أنكاع التأديب ليا لمحياة الزكجية،

 .ألسرةا
                                                           

1
(منقانوناألحوالالشخصٌةاألردنً.69انظر:المادة)
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اإلشكاالت الواردة عمى الحق في الطاعة الزوجية في االتفاقيات الدولية وموقف الفصل الخامس: 

 قانون األحوال الشخصية منيا

 المبحث األول: الحق في الطاعة الزوجية والتمييز ضد المرأة

 المبحث الثاني: الحق في الطاعة الزوجية وأىمية المرأة

 المرأةالمبحث الثالث: الحق في الطاعة الزوجية والعنف ضد 

 المبحث الرابع: الحق في الطاعة الزوجية ومفيوم الحرية والمساواة لممرأة
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اإلشكاالت الكاردة عمى الحؽ في الطاعة الزكجية في االتفاقيات الدكلية كمكقؼ قانكف تناكؿ ىذا الفصؿ 

الحؽ في ، ك أةالحؽ في الطاعة الزكجية كالتمييز ضد المر  األحكاؿ الشخصية منيا، حيث تناكلت فيو

الحؽ في الطاعة ، ك الحؽ في الطاعة الزكجية كالعنؼ ضد المرأة، كتناكلت الطاعة الزكجية كأىمية المرأة

   .الزكجية كمفيـك الحرية كالمساكاة لممرأة

 

 المبحث األول: الحق في الطاعة الزوجية والتمييز ضد المرأة
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 الرغـ عمى نوأ إلى "سيداك أشكاؿ التمييز ضد المرأةالقضاء عمى جميع اتفاقية  ديباجة أشارت          

 ىناؾ اليزاؿ“ نوإف المرأة، كمساكاة نسافاإل تقدـ جؿأ مف المتحدة مـاأل بذلتيا التي المختمفة الجيكد مف

 كاحتراـ الحقكؽ في المساكاة لمبادئ انتياكا يشكؿ - التمييز ىذا فا  ك  - المرأة ضد النطاؽ كاسع تمييز

 كاالقتصادية السياسية الحياة في الرجاؿ مع المساكاة قدـ عمى النساء مشاركة ماـأ كعقبة االنساف، كرامة

 الكامؿ التطكر صعكبة مف كيزيد سرةكاأل المجتمع كرخاء نمك يعيؽ كأ دكليف في كالثقافية كاالجتماعية

 . كالعالمية كالكطنية البشرية كالتنمية الجنسيف إلمكانيات

لكالية كالقكامة : " نفس الحقكؽ كالمسؤكليات فيما يتعمؽ بايأتيما  عمىتفاقية االصت نكما           

نشطة المؤسسية االجتماعية حيف تكجد ىذه المفاىيـ األ طفاؿ كتبنييـ، أك شابو ذلؾ مفكالكصاية عمى األ

 1".في التشريع الكطني كفي جميع األحكاؿ تككف مصالح األطفاؿ ىي الراجحة

يتضح مف المادة السابقة أف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة تجعؿ مف           

أف إقرار قانكف األحكاؿ الشخصية لحؽ  ، كتعدةالمساكا مع الحؽ في الطاعة الزكجية مسألة متعارضة

اعة الزكجية ىك تمييز ضد المرأة؛ ككف أف قانكف األحكاؿ الشخصية يكجب عمى الزكجة طاعة الط

زكجيا كال يكجب عمى الزكج طاعة زكجتو، كفي ذلؾ كفؽ مفيكـ االتفاقية لممساكاة تمييز بيف الزكج 

 الحقكؽ.كالزكجة في 

ليس ىناؾ تعارض بيف حؽ  ذإيتعارض مع ىذا الرأم كيرفضو نو إمكقؼ الشرعي فالكأما           

الطاعة الزكجية كالمساكاة كليس في إقرار الطاعة أم تمييز ضد المرأة فالمشرع عندما فرض عمى المرأة 

طاعة زكجيا كاف ألحكاـ كغايات عديدة كقد كردت العديد مف النصكص التي تبيف حقكؽ لمرجؿ لـ يرد 

                                                           
1
 (فقرة)و(مناتفاقٌةسٌداو.16انظر:المادة)
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رأة لزكجيا في غير معصية كال إيذاء كالسبب مف جنسيا شيء لممرأة كلكف يجمعيا مبدأ كجكب طاعة الم

مىى النِّسىاًء في ذلؾ يعكد لمقكامة التي منحيا ا لمرجاؿ عمى النساء حيث قاؿ تعالى:"  اؿي قىكااميكفى عى الرِّجى

ـٍ  ا أىنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًي ًبمى مىى  بىٍعضو كى ـٍ عى يي ؿى الماوي بىٍعضى اتي قىا ۚ  ًبمىا فىضا اًلحى ًفظى فىالصا اًفظىاته لٍِّمغىٍيًب ًبمىا حى ًنتىاته حى

اًجًع كىاٍضًربيكىيفا  ۚ  الماوي  كىيفا ًفي اٍلمىضى ري افيكفى نيشيكزىىيفا فىًعظيكىيفا كىاٍىجي ًتي تىخى ـٍ فىبلى تىٍبغيكا  ۚ  كىالبلا فىًإٍف أىطىٍعنىكي

مىٍيًيفا سىًبيبلن  ًميًّا كىًبيرنا ۚ  عى فاآلية الكريمة تخاطب القائـ بالمصالح كالتدبير كىك الرجؿ كلـ  1،"ًإفا الماوى كىافى عى

تخاطب النساء كمف ثـ تقرر مبدأ الطاعة الكاجبة لمزكج بصكرة صريحة كقد كصؼ الزكجات بأنيف 

      قانتات أم طائعات ألزكاجيف كىذا ما تذىب اليو الباحثة كتؤيده. 

 المكف بسبب تمييز دكف كالكاجبات الحقكؽ في الجميع بيف التماثؿ" أم:كيقصد بالمساكاة           

 كالتي المكجكدة الفكارؽ لغاءا  ك  البشر، بني لكؿ مساكية معاممة كتكافر االجتماعية الحالة كأ الديف العرؽ،

 أناس يكجد ال: أم بينيـ، فيما فتساكك م البشر أف حقيقة عمى المساكاة حؽ يرتكز" ك الطبيعة بحكـ تظير

 فالجميع الديمكقراطي المجتمع في أساسي حؽ ىك المساكاة حؽ. أناس تحت أناس أك أناس، فكؽ

 .2اخر عمى الحد فضؿ كالكاجبات ال الحقكؽ في متساككف

حكاؿ الشخصية يحيؼ عمى المرأة، كيجنح تحرير المرأة أف قانكف األ كيزعـ بعض أدعياء          

ف الطاعة ىي كحؽ الرجؿ في القكامة، كيتكىمكف ألجانب الرجؿ، كيحتجكف لذلؾ بمسألة الطاعة الزكجية 

كالمتأمؿ في كتاب ا يجد أف ، كأف إقرار ىذا الحؽ لمرجؿ ىك استبداد ينتقص مف المساكاة. لمظمـبكابة 

كأكثر مف  يةآ نثى، فالمساكة بينيما كاضحة كصريحة في أكثر مف تعالى ال يفرؽ بيف الذكر كاألا

                                                           
1
 .34سورةالنساء،اآلٌة
2
،تارٌخاالطالع:https://democraticac.de/?p=61684ومالمساواةأبعادواشكالٌات،موقعالكترونً:الشٌن،دٌنا،حولمفه

م28/07/2021

https://democraticac.de/?p=61684


131 
 

مجاؿ، كاقتراف المؤمنيف بالمؤمنات كالمسمميف بالمسممات في التنزيؿ الحكيـ في أكثر مف مكضع يؤكد 

ف فييا أف المرأة ال تساكم الرجؿ ىذه المساكاة، لكف ىناؾ بعض المكاطف أشار إلييا القرآف الكريـ كبيا 

اؿي فييا، كمنيا ما يتعمؽ بالحؽ في الطاعة الزكجية كالقكامة، فق مىى قىكااميكفى  اؿ ا تعالى " الرِّجى  النِّسىاءً  عى

ا ؿى  ًبمى ييـٍ  الماوي  فىضا مىى   بىٍعضى ا بىٍعضو  عى ًبمى أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  أىنفىقيكا كى
". كقد اختمؼ العمماء في تفسيرىـ لمعنى  1

مستحقة بتفضيؿ  " إف القكامة ىنا:عباس العقاد يقكؿ، ك تي يستمد منيا حؽ الطاعة الزكجيةالقكامة ال

نفاؽ عمى المرأة، كىك كاجب مرجعو إلى كاجب األفضؿ الفطرة ثـ بما فرض عمى الرجؿ مف كاجب اإل

ال  يغنييا عف  الن المتنع الفضؿ إذا ممكت المرأة مالمف ىك دكنو فضبلن، كليس مرجعو إلى مجرد إنفاؽ، كا 

 2".نفقة الرجؿ أك يمكنيا مف اإلنفاؽ عميو

إف ا جعؿ القكامة لمرجؿ بسبب ما فضؿ ا بو تككيف : "3أبك زىرة في ىذا المعنىكيقكؿ           

الرجاؿ، فيجعؿ العقؿ مسيطران عمى أفعاليـ، كبسبب أنيـ يتعممكف الكاجبات المالية، كعمؿ المرأة أخؼ 

ذالالن بؿ ىي حماية كرعايةمف عمؿ الرجؿ، كليست القكامة ق   ."سرا كا 

: أما قكؿ ا تعالى: )بما فضؿ ا بعضيـ عمى 4اـ محمد عبده في تفسير اآليةكيقكؿ اإلم          

بعض( أم تفضيؿ الرجاؿ عمى النساء كلك قاؿ ا تعالى: بما فضميـ عمييف، أك قاؿ: بتفضيميـ عمييف 

نما الحكمة في ىذا التعبير ىي عيف الحكمة في قكؿ ا تعال كال " ى:لكاف أظير فيما قمنا أنو المراد، كا 

                                                           
1
(.34سورةالنساء،أٌة)
2
.10العقاد،عباس،المرأةفًالقرآن،ص
3
.191،ص1957دارالفكرالعربً،القاهرة،ط،األحوالالشخصٌة،،أبوزهرة،محمد
4

 .147ص،المكتبةالشاملةالحدٌثة،نعلىالنساءالرجالقوامومجموعةمنالمإلفٌن،،كتابشبهاتالمشككٌن
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كىي إفادة أف المرأة مف الرجؿ، كأف الرجؿ مف المرأة، أم كا ما فضؿ ا بو بعضكـ عمى بعض "تتمن

 .1"بمنزلة األعضاء مف جسد كاحد، فالرجؿ بمنزلة الرأس كالمرأة بمنزلة البدف

بالنفقة عمييف، ابتداء كخبر، أم يقكمكف أنيا:)  القكامة مكضحان  يةآ كيقكؿ القرطبي في تفسير          

، كيقاؿ قكاـ كقيـ، كمف (كالذب عنيف، كأيضا فإف فييـ الحكاـ كاألمراء كمف يغزك كليس ذلؾ في النساء

في زيادة العقؿ كالتدبير، كزيادة قكة في الطبع كالنفس ما ليس  لمرجاؿ فضؿ)جممة أسباب التفضيؿ، 

، لذا (لنساء غمب عميو المركنة كالرطكبةلمنساء؛ ألف طبع الرجاؿ غمب عميو الحرارة كاليبكسة، كطبع ا

  2.فجعؿ ا ليـ حؽ القياـ عمييف لمبررات

لىييفا  "الى:زكجيف في الحقكؽ لقكؿ ا تعكتنطكم لمقكامة عمى معنى الشراكة بيف ال            الاًذم ًمٍثؿي  كى

مىٍيًيفا  كًؼ، عى اؿً  ًباٍلمىٍعري ًلمرِّجى مىٍيًيفا  كى ةه  عى دىرىجى
ىذا نص عمى أف " كلمرجاؿ عمييف درجة ":قكؿ ا تعالى" كفي 3

كليس المقصكد في حقكؽ النكاح. كقكؿ ا تعالى:" كلمرجاؿ عمييف درجة "الرجؿ مفضؿ عمييا كمقدـ 

نما ىي درجة الرياسة البدنية الناشئة  بالدرجة ىي درجة السمطاف كالسيطرة كال درجة القير كاالستبداد، كا 

المسؤكلية التي ركرة االجتماع، فيي درجة القكامة التي كمؼ ا بيا الرجؿ، كىذه عف عقد الزكجية كض

 : 4ىما الرجؿ كقضت أف يتحمؿ عبئيا أساسيا أمراف أرشدت إلييما اآلية سندتيا اآلية إلىأ

طبيعة الرجؿ التي تتيح لو القياـ بمشاؽ األمكر، كمبعث ذلؾ ما أكدع ا فيو مف قكة  أحدىما:          

البدف كالعـز كالعمؿ، ثـ طبيعة المرأة العاطفية، كقد فطر ا المرأة عمى ىذه الصكرة الكجدانية حتى 

                                                           
1
 .70م،ص5،1997عمارة،محمد،اإلسالموالمرأةفًرأياإلماممحمدعبده،القاهرة،دارالرشاد،ط
2
 .168القرطبً،مرجعسابق،ص
3
 .228سورةالبقرة،اآلٌة
4
ماجستٌر،البورٌنً،أالء،اتفاقٌةالقضاءعلىأشكالالتمٌٌزضدالمرأة:سٌداو:دراسةتحلٌلٌةنقدٌةفًضوءأحكامالشرٌعةاالسالمٌة،رسالة

 .141م،ص2010جامعةالٌرموك،االردن،
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حضانة كالتربية مكمة كالاألساسية مف دىا عمى القياـ بشؤكف كظيفتيا األيككف ليا مف طبيعتيا ما يساع

  نكثتيا.أكفي ذلؾ مظير مف مظاىر 

اإلنفاؽ فيما يحتاجو البيت مف أمكر المعيشة كشؤكف الحياة، كال يستقيـ مع العدالة في  ثانييما:         

أف ييكمؼ فرد باإلنفاؽ عمى ىيئة ما دكف أف ييسند إلييا القياـ عمييا كاإلشراؼ عمى شؤكنيا، كال  ءشي

النفقة كالحصكؿ عمييا مف الداللة القكية عمى كفاح الرجؿ ككدحو، كالشدائد التي يخفى ما في كسب 

"بما فضؿ ا بعضيـ عمى بعض  يبذليا في سبيؿ اإلنفاؽ عمى الزكجة، كدليؿ ذلؾ قكؿ ا تعالى:

خر، كال غضاضة أعضاء الجسـ الكاحد عمى البعض اآلإشارة إلى أف التفضيؿ ليس إال تفضيؿ بعض "

داـ أف الخالؽ أف تككف اليد اليمنى أفضؿ مف اليسرل، كال في أف يككف العقؿ أفضؿ مف البصر ما 

 . اإلليي قد قضى ذلؾ

نيا أخذت إكترل الباحثة أف ىذه الصكرة الشرعية بجعؿ القكامة لمرجؿ ىي عيف الصكاب حيث           

لى الناحية إبالنظر نو إجسدية كالنفسية كالعاطفية، حيث ظركؼ كؿ مف الرجؿ كالمرأة كقدرة كؿ منيما ال

نفاؽ عمى زكجتو كأسرتو الجسدية فالرجؿ ىك األقدر عمى العمؿ الشاؽ كتحمؿ الظركؼ في سبيؿ اإل

لى أف يككف إف المرأة كفي طبيعتيا كحالتيا النفسية تميؿ إكمعيشتيـ معيشة كريمة، كبالمقابؿ مف ذلؾ ف

لى العكف دائما، كال صحة لما جاءت بو اتفاقية سيداك كالتي تثير الخبلفات إحاجة ليا سند كمعيف ككنيا ب

الزكجية كالمشاكؿ ككنيا تفتح الباب أماـ مقارنة أفعاؿ المرأة بأفعاؿ الرجؿ كجعمو في محؿ مقارنة معيا 

عي كالقانكني فكما تطيعو فبل بد أف يطيعيا كيككف ليا قكامة ككممة عميو األمر الذم يخالؼ المكقؼ الشر 

 في الطاعة الزكجية.
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 المبحث الثاني: الحق في الطاعة الزوجية وأىمية المرأة

ف اإلسبلـ            إف المرأة في نظر اإلسبلـ إنساف كالرجؿ كال فضؿ ألحدىما عمى أحد إال بالتقكل، كا 

الثابتة بحسب طبيعة الخمقة بينيما كغمبة الجانب العقمي عمى الجانب  1ال يغفؿ الفكارؽ السيككلكجية

العاطفي في الرجؿ، كغمبة العاطفي عمى الجانب العقمي في المرأة، كقكة الرجؿ كقدرتو عمى الصمكد في 

  .2ذلؾخضـ المشاكؿ كضعؼ المرأة في 

جراء فأىمية المرأة في اإلسبلـ كاممة كمستقمة عف غيرىا كىي كأ           ىمية الرجؿ تمامان في التممؾ كا 

العقكد كالتبرعات كسائر التصرفات األخرل، كال حجر عمييا في ماليا كتصرفيا، كليا شخصيتيا المستقمة 

. كما فرض اإلسبلـ 3كال تذكب بعد الزكاج، كال يحجر عمييا إال لؤلسباب التي يحجر بيا عمى الرجؿ

لنطؽ بالشيادتيف كالصبلة كالصكـ كالزكاة كالحج، فالمرأة عمى المرأة مثؿ ما فرضو عمى الرجؿ مف ا

ؤكلة كىي مساتيا، كعف صكميا تمامان كالرجؿ، عف صمك  ؤكلةماـ ا، كمسأعف نفسيا  ؤكلةالمسممة مس

مكو مف أرض الزكاة عمى ما تمت اعف إخراج الزكاة بنفس المقدار المفركض الرجؿ سكاء زكاة الماؿ، أم

سبيبلن مثميا مثؿ الرجؿ، كما تتحمؿ  إف استطاعت إليو كما فرض عمييا الحج النسبة،زراعية كبنفس 

المرأة كحدىا مسؤكلية أفعاليا الجنائية: مف سرقة أك رشكة أك قتؿ؛ كعميو فإف مساكاة اإلسبلـ بيف الرجؿ 

                                                           
النوع،نفسإلىننتمًأنناطالمامتماثلونالناس.البعضبعضهمعنالناساختالفسببدراسةعنالمسإولنضباطاالالفوارقالسٌكولوجٌةه1ً

مماالبقٌة،عنتمٌزهخصائصشخصلكل.متطابقانتوأمشقٌقانهمالذٌنأولئكحتىوالمتماثالن،شخصانٌوجدالأنهفًجدالالذلك،ومع

،االمارة،أسعدشرٌف،سٌكولوجٌةالفروقالفردٌة،علمالنفسالفارقً،دارصفاءللنشروالتوزٌع،الطبعةللتكرارقابلوغٌرفرًٌداأفراًداٌجعله

 .42م،ص2014األولى،عمان،

2
.557م،ص18،2012دد،الع6السٌالوي،زٌنة،المرأةوحقوقهافًالشرٌعةاإلسالمٌة،مجلةالكلٌةاإلسالمٌةالجامعة،الجامعةاإلسالمٌة،المجلد
3
 .557السٌالوي،المرجعالسابق،ص
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كامؿ األىمية  كالمرأة في تأدية العبادات إنما ىك دليؿ عمى تأكيد اإلسبلـ عمى أف المرأة إنساف عاقؿ

 1.مثميا مثؿ الرجؿ تمامان 

" إنما النساء شقائؽ الرجاؿ "  فقاؿ:بذلؾ  –صمى ا عميو كسمـ  –كقد صرح رسكؿ ا           

عماؿ التعاقدات كاالتفاقات كممارسة األف تدخؿ المشاركة في الحياة العامة كليا أمممرأة حؽ فكلذلؾ 

في اإلسبلـ استقبلؿ مالي في أمكاليا سكاء في التجارة أـ العمؿ دكف  كلممرأةكالتجارة بمفردىا إف رغبت، 

  2.أف يتكقؼ عمى مكافقة الزكج، كيستثنى مما سبؽ عقد الزكاج ففيو خبلؼ بيف الفقياء

حكاؿ الشخصية كأىميتيا كالمقررة في قكانيف األ مكر المتعمقة بطبيعة المرأةكالمبلحظ أف جميع األ         

 . سبلمي كأحكاـ الشريعة االسبلميةمف الفقو اإل يستمد معظميا

نسانيتيا؛            كمع التأكيد عمى كؿ ما تقدـ ذكره مف تقرير لحقكؽ المرأة ككفالة ألمنيا ككرامتيا كا 

كسماسرتيـ في  أمثاؿ المستشرؽ البريطاني كيمياـ مكنتغمرم فإف البعض مف غبلة المستشرفيف في الغرب

قاؿ  –صمى ا عميو كسمـ  –الشرؽ قد يجد ضالتو في حديث ركاه البخارم جاء فيو: أف رسكؿ ا 

لمب الرجؿ الحاـز مف  أذىبما رأيت مف ناقصات عقؿ كديف : "النساء في حديث طكيؿ مف لجمع

  3.إحداكف"

                                                           
1
.634السٌالوي،المرجعالسابق،ص
2
.557السٌالوي،مرجعسابق،ص
3
.304،رقم1/483البخاري،فتحالباريفًصحٌحالبخاري،كتابالحٌض،بابتركالحائضالصوم،
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مف  ليفترمسكء الفيـ قد يكىـ النقص في الديف كالعقؿ، كعند سكء النية يتخذه البعض كسيمة ك           

المرأة كاستطاعتيا جديد عمى ديف ا تعالى، مع أف الحديث الشريؼ يحمؿ في عباراتو إشارة بقدرة تأثير 

 1.عاجيب مما يعجز عنو الرجاؿ أنفسيـعمى فعؿ األ

حكاؿ الشخصية كالشريعة ة حقكؽ المرأة أف تقرير قانكف األيف كدعاكيتحدث بعض المستشرق          

اإلسبلمية لمطاعة الزكجية يتعارض مع أىميتيا؛ كترل الباحثة أف ىذا الطرح مجانب لمصكاب ككف أف 

قكامة الرجؿ كتقرير حقو في الطاعة ينبثؽ مف ضركرة تقضي بيا سنة ا تعالى في الحياة، كتمؾ ىي 

ككذلؾ رجع إليو في تسيير أمكر المؤسسة، يعمؿ فييا أكثر مف شخص إلى رئيس يحاجة أم مؤسسة 

ا، فمف األمر بالنسبة لممؤسسة العائمية، فمف تستغني عف رئيس مسؤكؿ عف رعايتيا كحسف االنتظاـ فيي

  2:مؿ تمؾ المسؤكلية لؤلسباب اآلتية؟ كلقد قرر االسبلـ أف الرجؿ ىك مف يتحالذم نحممو ىذه المسؤكلية

الرجؿ أقكل مف المرأة كأجمد منيا في خكض معركة الحياة، كتحمؿ مسئكليتيا، فالمشاريع الكبيرة . أ

يديرىا الرجاؿ، كالمعارؾ الحربية يقكدىا الرجاؿ، كرئاسة الدكائر العميا يضطمع بيا الرجؿ، كىكذا نرل 

فييا المرأة إال أف يككف مف األمكر الكبرل كالمصالح الجكىرية يكفؽ فقيا الرجاؿ غالبان كيندر أف تفمح 

  رجؿ.كرائيا 

الرجؿ بطبيعتو العقمية التي تتحكـ في عكاطفو كأىكائو أقدر مف المرأة عمى إدارة البيت، بؿ إنو ىك . ب

  ليا.الرجؿ الذم تطمع إليو المرأة، كترل فيو المثؿ االعمى 

                                                           
1
م،24،2011،العدد9باوزٌر،مرٌم،أهلٌةالمرأةوأثرهافًالحقوقوالواجبات،مجلةمركزالبحوثوالدراساتاالسالمٌة،جامعةالقاهرة،المجلد

 .666ص
2
 .670باوزٌر،مرٌم،مرجعسابق،ص
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تجد فيو ىذه المعاني فإنيا المرأة تستشعر الحاجة إلى رجؿ يحمييا، كيظميا بجناحو القكم، فإذا لـ . ت

  معو.تحقره، كتحس بخيبتيا فيو، كال تنعـ بالعيش 

 فإنيا متبرعة في العبءإف الرجؿ ىك المسئكؿ عمى النفقة البيتية، كالمرأة إف ساىمت في تحمؿ ىذا . ث

ف يمزميا بيا، ألنو ىك الممـز باإلنفاؽ عمييا عمى البيت، ىذه المساىمة، ليس مف حؽ الرجؿ أ

كبدىي لدل الجميع، كمف البدييي لدل الجميع أف مف يتكلى اإلنفاؽ عمى أم مشركع فإنو األحؽ 

 . عمى البيت ثـ نمنعو أف يرعى بيتوباإلشراؼ عميو، كليس مف المعقكؿ أف نمزمو بالنفقة 

بيت ما ىك إال شركة ال بد أف يقكـ عمييا مف تككف لو الكممة كبناء عمى ما سبؽ؛ فإف ال          

خر، كالفطرة ى أحد الطرفيف أف يرضى بقيادة اآلالنيائية فيما يعرض ليا مف مشكبلت كطكارئ، كعم

افؽ الطبع كالشرع لما فطر ا تعالى عميو الناس، فتك  ؿ، كجاء الحكـ االليي مكافقان كمؤيدان قضت لمرج

التي أقرتيا ان مع تساكم األىمية بينيما متناقض ان كلذلؾ فبل يمكف اعتبار طاعة الزكج أمر مر، عمى ىذا األ

  االسبلمية.أحكاـ الشريعة 

 

 

 

 المبحث الثالث: الحق في الطاعة الزوجية والعنف ضد المرأة
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كتسمط مادم، يقصد بالعنؼ القكة كالبطش، كقد يتبادر إلى الذىف أف العنؼ ضد المرأة ىك سمطة           

لفظيان كمعنكيان مثؿ  كالحقيقة أف العنؼ أشمؿ مف ىذا، فقد يككف ضربان كتقتيبلن بالسبلح، كقد يككف عنفان 

كسبقيا في ذلؾ  خرآلبااالتفاقيات الدكلية العنؼ بجميع أشكالو؛ ألف فيو مساسان كقد رفضت  االحتقار،

 1.سبلـاإل

أم عنؼ يمارس عمى أساس الجنس، يؤدم نو: "أالمرأة ب المتحدة العنؼ ضدمـ كقد عرفت األ          

ك نفسي بالمرأة أك تعرضيا لممعاناة بسببو بما في ألحاؽ ضرر جنسي إمف المحتمؿ أف يؤدم إلى  أك

عماؿ أك أشكاؿ القسر أك الحرماف مف الحرية بشكؿ تعسفي في حياة ذلؾ األخطار التي تنجـ عف تمؾ األ

  2".شخصية عمى حد سكاءالمرأة عمكمان اك حياتيا ال

أسرة متعاكنة  يجادمقدمة أساسية إليعد كال شؾ بأف قياـ المرأة بتأدية حؽ زكجيا كطاعتو،           

نو أف يحكؿ دكف كجكد أرضية خصبة لنمك العنؼ كترعرعو. بؿ أخالية مف مظاىر التكتر، كىك ما مف ش

 . 3استخداميا مبرران لممارسة العنؼ ضد زكجاتيـزكاج بعض األكلعؿ ذلؾ يمغي حتى الذرائع التي يحمك ل

يككف بسبب تقصير الزكجة كتطاكليا قد مف حاالت العنؼ ضد المرأة  كمف المعمكـ أف كثيران           

لـ يكف عمى زكجيا كعدـ طاعتو، كمف ىذه الطاعة الكاجبة، تمبيتيا لحاجتو الفطرية إذا دعاىا إلى ذلؾ ك 

دخاليا الغرباء كمف ال يرغب إكقرارىا في بيتيا إال لحاجة أك عمؿ، كعدـ  كالحيض،ثمة مانع شرعي منو 

فالمرأة المؤمنة الصالحة ال  كجكىو المشركعة،بيـ زكجيا إلى بيتيا، كأف تحفظ مالو فبل تنفقو في غير 

سؤكلة تككف إال مطيعة لزكجيا في حدكد ما شرع ا تعالى، كبالمعركؼ. كىي راعية في بيت زكجيا كم
                                                           

1
دملندوةالتآلفوالوئامبٌناألدٌانوالتحدٌاتالثقافٌةالدولٌةبنساسً،جمٌلة،إشكالٌةالعنفضدالمرأةفًالفقهاإلسالمً:نقدوتقوٌة،بحثمق

 .385م،ص2008الراهنة،جامعةالزٌتونة،
2
 (مناإلعالنالعالمًبشؤنالقضاءعلىالعنفضدالمرأة.1انظر:المادة)
3
.387بنشاسً،جمٌلة،مرجعسابق،ص
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ال كانت مضيعة لبيتيا كأسرتيا، كىك االمر الذم  عف رعيتيا، كتقكـ بشؤكف البيت كالزكج كاالكالد، كا 

ينعكس سمبان عمى عبلقة زكجيا بيا مما يترتب عميو نتيجة أف الزكج يقكـ بتعنيؼ زكجتو بسبب تقصيرىا 

 1.بحقو كعدـ طاعتو

الذيف يسعكف ليدـ القيـ اإلسبلمية،  الفرنسي كيمكف أمثاؿ المستشرؽ كيردد بعض المستشرقيف           

منحيا لو قانكف  بأف الطاعة الزكجية تؤدم إلى تعنيؼ المرأة؛ ككف أف الرجؿ مف خبلؿ القكامة التي

 يمارس االستبداد كالقير كالعنؼ بحؽ زكجتو!!  حكاؿ الشخصيةاأل

ادع؛ ككف أف النطاؽ الذم تشممو مكر كمخأف ىذا ظف مخطئ كمخالؼ لطبيعة األكالحقيقة          

عظيـ في أف القراف الكريـ لـ يقؿ: قكامة الرجؿ ال يمس حركة كياف المرأة كال كرامتيا، كىذا السر ال

الرجاؿ سادة عمى النساء" كانما اختار ىذا المفظ الدقيؽ )قكامكف( ليفيد معنى جميؿ بأف الرجاؿ يصمحكف "

نما ىي درجة الرياسة المنزلية، بكصؼ األسرة المرأة كالبيت؛ فطاعة الزكج ال تعني  السمطاف كالقير، كا 

نيا، كيسعى لصبلحيا كاستقرارىا، كيمكنيا مف أداء كظيفتيا ؤك ىيئة اجتماعية ال بد ليا مف رئيس يدير ش

  2.لية أماـ ا ثـ أماـ المجتمعؤك االجتماعية خير أداء، فيي عبئ كمس

سبلـ لمزكجة مكانة مرمكقة كأكجب احتراميا كعدـ التعدم عمييا أك المساس بيا؛ كلقد أكلى اإل          

؛ جعمكا منو مطية لمطعف في قداستويات القرآف ليآعمى بعض  فاتكأكافي حيف يرل البعض خبلؼ ذلؾ 

فذىب البعض إلى أف اإلسبلـ ديف جاء ليقير المرأة كيكرس دكنيتيا كنقصيا بالمقارنة مع الرجؿ؛ كىذا 

                                                           
1
م،2،2003،العدد17أسبابهوالتدابٌرالشرعٌةللحدمنه،مجلةجامعةالنجاحلألبحاث،المجلدالشاعر،ناصرالدٌن،العنفالعائلًضدالمرأة:

 .365ص
2
 .678باوزٌر،مرجعسابق،ص
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ياـ باطؿ لئلسبلـ ال صحة لو؛ ككف أف القرآف الكريـ شرع ضرب المرأة بحالة خاصة فقط كىي حالة ات

  1.النساء النكاشز البلتي لـ يصمح معيف الكعظ كاليجر

لفاظ ذات الصمة لمعنؼ، كلكف ىذا مفيكـ خاطئ، قد البعض بأف تأديب الزكجة مف األكيعت          

يككف بسبب معصية أك بغيرىا، فقد يككف بيدؼ التعميـ أك االحتراز مف عـ مف العنؼ، ألنو أفالتأديب 

كذلؾ فإف التأديب يككف ، الكقكع في المعاصي، أما المعنؼ فإنو يختمؽ لنفسو سببان ليبرر ممارسة العنؼ

في المركءات كيجعؿ الفرد عنصران فاعبلن كمنتجان في المجتمع، أما العنؼ فبل يضبطو ضابط. إضافة إلى 

العنؼ يحصؿ دكف تنبيو كدكف تدرج، بعكس التأديب الذم يككف فيو تنبيو إلى الخطأ، كالتدرج في أف 

العقكبة، كخير دليؿ عمى ذلؾ اعطاء ا لمزكج خيارات عدة حتى يؤدب زكجتو الناشز بيا، كالخيار 

 2.االخير كاف الضرب غير المبرح

 

 الحرية والمساواة لممرأةالمبحث الرابع: الحق في الطاعة الزوجية ومفيوم 

 كالمدنية، القانكنية المسائؿ في كالمرأة الرجؿ بيف المساكاة ضركرة عمى نصت اتفاقية سيداك          

 الشؤكف في خاصة لمرجؿ الممنكحة الحقكؽ نفس المرأة منح ضركرة عمى الدكؿ االتفاقية حثت كقد

 كما المرأة معاممة ضركرة عمى حثت كما كالممتمكات، العقكد إبراـ في باألىمية يتعمؽ ما مثؿ المدنية

 التي القانكنية المعامبلت جميع االتفاقية اعتبرت كقد ،القضائية باإلجراءات يتعمؽ فيما الرجؿ يعامؿ

 اختيار في الحؽ المرأة منح ضركرة عمى االتفاقية نص ككذلؾ ،باطمة لممرأة القانكنية األىمية تستيدؼ

                                                           
1
 .400بنساسً،جمٌلة،مرجعسابق،ص
2
 .9م،ص2010الزعبً،سمٌة،ظاهرةالعنفضدالمرأةوعالجهافًضوءالسنةالنبوٌة،رسالةدكتوراه،جامعةالالبٌت،
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 الدكؿ كحث زكجيا، تختار كأف الزكاج، عقد في لممرأة الحؽ االتفاقية كفمت كما ،كمسكنيا اقامتيا محؿ

 حثت كما فسخو، كعند الزكاج عند لمرجؿ المكجكدة الحقكؽ نفس قكانينيا في لممرأة يككف أف عمى

 كالمينة االسرة اسـ اختيار في كالحؽ كالكصاية، كالقكامة باألطفاؿ يتعمؽ فيما المساكة عمى االتفاقية

 . كالعمؿ

كأما المنظكر الشرعي مف ىذه االتفاقية فانو يتعارض مع أغمب نصكصيا بداية مف تعريفيا           

لمتمييز في المادة األكلى منيا كالتي يبدك مف ظاىرىا أنيا تيدؼ الى المساكاة غير أف التمعف في الفمسفة 

لى التماثؿ التاـ أك التطابؽ كلك في إنما ا  المساكاة ك لى مجرد إالكامنة كالخمفيات ليا تكشؼ أنيا ال تيدؼ 

حالة اختبلؼ الخصائص كالقدرات كىك عيف الظمـ كليس المساكاة فيي تنص عمى التطابؽ كالتماثؿ التاـ 

فا لـ يخمؽ فردان كاحدان مكرران مف  1بيف الرجؿ كالمرأة كىي مخالفة لحقائؽ ككنية كشرعية في آف كاحد،

كبالتالي  2نسختيف بؿ خمؽ زكجيف: ذكر كأنثى، كىي حقيقة ككنية كذلؾ:" كمف كؿ شيء خمقنا زكجيف"،

كىي دعكات فاف دعكات كحدة الجنس أك تعدده بأكثر مف اثنيف لكجكد جنس ثالث ىك النكع االجتماعي 

 3مصادمة لنكاميس الفطرة كالخمؽ.

تنص الماٌدة الثانية مف االتفاقية عمى: أٌنو يجب عمى الدكؿ المكقعة إبطاؿ كافة األحكاـ ك           

كـ عمى أساس ديني، كما كالمكائح كاألعراؼ التي تميز بيف الرجؿ كالمرأة مف قكانينيا، حتى تمؾ التي تق

ظِّ األينثىيىٍيفً  ًلمذاكىرً "في اإلرث  كىذه مخالفة كاضحة لمشريعة اإلسبلمية، كبمقتضى ىذه القكانيف  4،"ًمٍثؿي حى

تصبح جميع األحكاـ الشرعية، المتعٌمقة بالنساء باطمة كال يصح الرجكع إلييا أك التعكيؿ عمييا، فاالتفاقية 
                                                           

1
 .100-99م،ص2005عبدالكرٌم،فإادبنعبدالكرٌم،العدوانعلىالمرأةفًالمإتمراتالدولٌة،مجلةالبٌان،
2
 .49سورةالذارٌات،اآلٌة
3
جنةاإلسالمٌةالعالمٌة،رإٌةنقدٌةمنمنظورشرعً،الل-سٌداو–جمالالدٌنعطٌةوآخرون،اتفاقٌةالقضاءعلىكافةأشكالالتمٌٌزضدالمرأة

 .28،ص2010للمرأةوالطفل،الطبعةالرابعة،
4
.176،اآلٌةسورةالنساء
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كِّميكؾى " يقكؿ: تعالى كا 1في الكاقع تنسخ الشريعة، تاىى ييحى بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى ـٍ ثيـا الى  فىبلى كىرى رى بىٍينىيي ًفيمىا شىجى

مِّميكٍا تىٍسًميمان  ييسى ٍيتى كى رىجان مِّماا قىضى ـٍ حى  2".يىًجديكٍا ًفي أىنفيًسًي

كترل الباحثة أف إقرار قانكف األحكاؿ الشخصية لمحؽ في الطاعة لمزكج ال يتنافى مطمقان مع           

جيا ك رأة كما يدعي البعض؛ كذلؾ ألف طاعة الزكجة لز ضد الم ان مبدأ المساكة، كال يمكف اعتباره تمييز 

طاعة أدبية قكاميا االحتراـ كالحب المتبادؿ كالخمؽ الرفيع، كماىية ىذه الطاعة التزاـ عمى الزكجة 

ذا دعاىا إلى فراشو  باالنقياد لمزكج في الحقكؽ المترتبة عمى عقد الزكاج، فبل تخرج مف البيت إال بإذنو، كا 

لـ تكف ذات عذر شرعي، كأف تصكف نفسيا مف كؿ ما يشينيا كيمحؽ ضررا بالزكج، سكاء بادرت إليو إف 

كاف في نسبو أك شرفو، كأف تحافظ عمى أمكالو فبل تعطي ألحد شيئا مما لـ تجر العادة بإعطائو إال 

 بإذنو. 

يجب تحمي كبناء عمى مفيـك الطاعة يتضح أنيا مجمكعة مف اآلداب الخمقية الرفيعة التي           

المرأة بيا، إلعبلء شأنيا كالحفاظ عمى شرفيا كأمانتيا، كىي أيضان مف االلتزامات الكاجبة لصيانة األسرة. 

فإنو ييدر كؿ القيـ الرفيعة التي تحمي األسرة  حت أم مسمى،كمف ينادم بمحك ىذه االلتزامات ت

 3.عكالمجتم

 

 

                                                           
1
 .30عطٌةوآخرون،مرجعسابق،ص
2
.65،اآلٌةسورةالنساء
3
.101م،ص2004أبوغضة،زكً،الزواجوالطالقوالتعددبٌناألدٌانوالقوانٌنودعاةالتحرر،الطبعةاالولى،
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 الخاتمة: 

المرأة لزكجيا كاجبة، كتككف طاعتو في المعركؼ فيما ىك يتبيف مما جاء في ىذه الرسالة أف طاعة  -1
 قبيؿ مف ليست لزكجيا الزكجة مف حقو، كفي حدكد استطاعتيا، بدكف مشقة عمييا أك ضرر. فطاعة

 لرئيسو.  المرؤكس معاممة أك التسمط أك القير
نما إطبلقو، عمى ليس لمزكج بالنسبة الطاعة حؽ كما يتبيف كأف -2  أف أكليا كثيرة، بأمكر مقيد ىك كا 

، أك بمعصية يأمرىا أال ثانييا األسرة، فبشؤك  يتعمؽ فيما الطاعة تككف  تككف أف بمعنى بمحـر
 قبيؿ مف تأتى كالطاعة بالمعركؼ، تككف بأف مقيدة لمكلد بالنسبة الكالديف كطاعة بالمعركؼ، الطاعة
 ىذه كأف المتبادؿ، كالحب النفسية كالراحة السعادة مف بنكع يشعرىا ىذا ألف محبكب، إنساف إرضاء
 سببان  تككف فسكؼ بيا؛ القرآف أمرنا التي المتبادلة كالمكدة الحسنة العشرة إطار في أخذت إذا الطاعة

 .األسرة نعش في يدؽ مسمار أكؿ ىك يككف سكؼ حينئذ كغيابيا األسرة، استمرار في
 إلى السعادة كجمب رضاه شأنو مف ما بكؿ التزاميا لزكجيا الزكجة طاعة لكاـز مف كما تبيف أف -3

 أم كرفض الزكجية الحياة صفك تعكير شأنو مف عمؿ بأم تقكـ أف ليا فميس فيو، الحب كنشر البيت
 إالٌ  البيت مف الخركج لمزكجة يجكز ال أنو الفقياء ذكر كقد فيو، الشرع حدكد التـز ما لمزكج مطمب
ف الزكج بإذف  ماؿ عمى حريصة تككف كأف صالحو تربيو األكالد تربية اتجاه بكاجباتيا القياـ عمييا كا 
ف حؽ، كجو بغير تسرؼ كال تبذر فبل الزكج  كالكفاء مشاعره كاحتراـ الزكج أىؿ معاشرة حسف عمييا كا 
 لو.

  البحث:كفي نياية ىذا البحث فإنو مف الضركرم أف أعرض أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إليو 

 النتائج:أواًل: 

، كيككف لمزكج ىذا الشرع يقرره الذم الكجو عمى كامتثالو الزكج أمر مكافقةيقصد بالطاعة الزكجية   -1
 الحؽ بناء عمى حقو في القكامة عمى المرأة كال معنى لحؽ القكامة بدكف حؽ الطاعة.
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 لزكجيا الزكجة طاعة كجكب عمى 1976 ( لعاـ61) رقـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف نص -2
 حاؿ كفيذلؾ.  غير يقتضي العقد كثيقة في شرط يرد لـ ما الشرعي، الزكجية بيت في معو كاإلقامة

 .النفقة في حقيا يسقط كبالتالي ناشزان، الحالة ىذه في فتعد بو تمتـز كلـ الحؽ ىذا بأداء الزكجة تقـ لـ
 مبدأ عمى الدكلية االتفاقيات في األسرة مفيكـ كيقكـ الزكجية، الطاعة تعرؼ االتفاقيات الدكلية لـ -3

الجنسيف كىذا ما قررتو اتفاقية سيداك عمى أف التمييز ضد المرأة بإنكاره أك  بيف الكاممة المساكاة
جريمة مخمة بالكرامة كاإلنسانية،  تقييده تساكييا في الحقكؽ مع الرجؿ بمثؿ اجحافان أساسيان كيككف

 سيداك ىك تدمير األسرة.ف اليدؼ مف االتفاقيات الدكلية كاتفاقية كأ
  ىما:تنقسـ قكامة الزكج عمى الزكجة إلى قسميف  -4
عداد كالكسكة، القكت، تييئة مف الزكج بو يقـك ما في تتمثؿ كىي: حسية قكامة -  كسائر المسكف، كا 

 شؤكنيف كتدبير كحفظيف، عنيف، كالذب عمييف بالنفقة يقكمكف أم: تفسيرىا في جاء كمما الحاجات،
 . كتأديبيف

 في كحقيا شخصيتيا ليا كتثبت اإلنسانية، كأىميتيا كرامتيا، لمزكجة تحفظ قكامة ىي: معنكية قكامة -
 األكالد.  كتربية البيت، سياسة

 بالطاعة بالحؽ يتعمؽ فيما خاص بشكؿ سيداك كاتفاقية عاـ بشكؿ الدكلية االتفاقيات بو جاءت ما فإ -5
 أحكاـ مع يتعارض الشخصية كاالحكاؿ الزكاج مسائؿ كافة في كالمرأة الرجؿ بيف كالمساكاة الزكجية
 .كاإلناث الذككر بيف التزاكج لطبيعة كالشرعية الككنية الحقيقة مع كيتنافى اإلسبلمية الشريعة

 مبرر دكف لمزكج الكاجبة الطاعة عف الزكجة خركج إف حيث بالطاعة؛ بالحؽ بالنفقة الحؽ يرتبط -6
، كىذا ما قرره قانكف النشكز مصطمح بالقانكف عميو يطمؽ ما كىك بالنفقة لمحؽ مسقط يعد شرعي

األحكاؿ الشخصية أف مف الكاجب الزكج عمى زكجتو حؽ الطاعة كفي حاؿ عدـ قياميا تعد ناشر 
 كيسقط حقيا بالنفقة.

 أداء في الزكجة قصرت حاؿ في كذلؾ الزكج يمتمكيا التي الحقكؽ مف الزكجة تأديب في الحؽ يعد -7
 في قصرت إذا أك عنو، نيي ما بفعؿ أك بو، ا أمر ما بترؾ فييا، تياكنت أك عمييا، ا حقكؽ
 .عمييا الشرع لو أكجبيا التي زكجيا حقكؽ
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 حقو في مطالبتو قبؿ كذلؾ كتييئتو، لزكجتو المناسب السكف الزكج تكفير كجكب عمى الفقياء اتفؽ -8
كىك ما يسمى ببيت الطاعة الذم يدعك الزكج زكجتو لمدخكؿ فيو كيكفر ليا بو األمف  بالطاعة

 كاألماف كباقي شركط المسكف الشرعي.
 يجكز فبل الخمر كشرب عميو، مجمع بمحـر أك بمعصية زكجتو أمر إذا الزكج أف عمى الفقياء اتفؽ -9

، فالطاعة الزكجية تتمثؿ في الخالؽ معصية في لمخمكؽ طاعة ال ألنو ذلؾ؛ في تطيعو أف لمزكجة
 مكافقة أمر الزكج كامتثالو عمى الكجو الذم يقرره الشرع.

 الزكجة طاعة أف إلى الفقياء جميكر ذىب حيث الكاجبة، الزكجية الطاعة حدكد في الفقياء اختمؼ -10
 لزكجيا الزكجة طاعة أف إلى حـز كابف الفقياء بعض ذىب فيما مباح، أمر كؿ في كاجبة لزكجيا
 إال حاضر كىك تطكعان  الصياـ كعدـ بالبيت، كالقرار كاالستمتاع كتكابعو، النكاح بأمكر مقيدة
 .بمكافقتو إال بيتو بدخكؿ ألحد تأذف كأال بإذنو،

 قبؿ بيتيا إلى الدخكؿ مف الزكج تمنع أك شرعي، مسكغ ببل الزكجية بيت تترؾ التي ىي الناشز -11
 ليا الزكج إيذاء المسكف مف لخركجيا المشركعة المسكغات مف كيعتبر اخر، بيت إلى النقمة طمبيا

 .المعاشرة سكء أك بالضرب

  التوصيات:ثانيًا: 

عمى الزكجة أف تطيع زكجيا في األمكر المباحة، كمنيا قياميا بشؤكف بيتيا كزكجيا كأكالدىا، كعمى   -1
 الزكج أف يحسف معاشرة زكجتو كأف يعامميا بالمعركؼ. 

عمى الزكجة بعد قبض ميرىا المعجؿ أك ما تعارؼ الناس عمى تعجيمو، أف تطيع زكجيا، كتقيـ في  -2
مسكف زكجيا، شريطة أف يككف زكجيا مأمكنان عمييا، كال يقصد اإلضرار بيا، كأف ال يككف في كثيقة 

  ذلؾ.العقد شرط يمنع 
مية كاالجتماعية، كالجامعات تفعيؿ التنسيؽ كالتعاكف بيف المحاكـ الشرعية كالمؤسسات التعمي -3

 المسمـ.كالمعاىد كالجمعيات اإلسبلمية، بما يخدـ األسرة المسممة كالمجتمع 
أكصي أف يقكـ القضاة الشرعيكف كرجاؿ القانكف في فمسطيف بكضع قانكف مكجد يكاكب التطكرات  -4

  الفمسطيني.الحديثة كيتمشى كمصالح المجتمع 



146 
 

 ألحكاـ معارضتو بسبب سيداك اتفاقية مف( 15) رقـ البند عمى تتحفظ فمسطيف أف دكلة عمى ينبغي -5
قامتيا؛ سكناىا محؿ اختيار بحرية الحؽ لممرأة تعطي االتفاقية أف ككف. اإلسبلمية الشريعة  االمر كا 

 الذم الشرعي المسكف لزكجتو الزكج كفر حاؿ في كزكجتو الزكج بيف كمشاكؿ تنازع يثير قد الذم
 حؽ. كجو دكف إليو االنتقاؿ عف تمتنع أنيا إال رغباتو، يمبي

معاممة األزكاج ألزكاجيف بالحسنى كالعشرة بالمعركؼ كعدـ انجرار النساء خمؼ االتفاقيات الدكلية  -6
 ككؿ ما يخالؼ الشريعة ألف فيو دمار لؤلسرة.
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 ـ.1987 الخامس، الجزء بيركت، الفكر، دار القرآف، ألحكاـ الجامع محمد، القرطبي، -
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، مكتبة الجزء السابع سنف البييقي الكبرل ،عمي بف مكسى أبك بكر ، أحمد بف الحسيف بفالبييقي -

 ق.1424المكرمة، دار الباز، مكة 

رياض صبح، حقكؽ االنساف، أجياؿ حقكؽ االنساف، كزارة الشؤكف السياسية كالبرلمانية، بدكف تاريخ  -

 .نشر

 .ـ1987 ،0بيركت، ط-اح المنير، مكتبة لبنافالمقرم، أحمد بف محمد الفيكمي، المصب -

المسمى أصكؿ -البخارم، عبد العزيز بف أحمد، كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم  -

 ـ.1944تاب اإلسبلمي، القاىرة، مصر، الجزء الرابع، البزدكم، دار الك

 ـ.1995لقاىرة، أبك زىرة، محمد، العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، دار الفكر العربي، ا -

لجميكرية العربية ماىر ممندم، ماجد الحمكم، القانكف الدكلي العاـ، الجامعة االفتراضية السكرية، ا -

 ـ.2018السكرية، 

الحسيني، عبلء إبراىيـ محمكد، العبلقة بيف قكاعد الشريعة اإلسبلمية كقكاعد القانكف، شبكة النبأ  -
 .2018المعمكماتية، 

رائد عكاشة كمنذر زيتكف، األسرة المسممة في ظؿ التغيرات المعاصرة، المعيد العالمي لمفكر  -

 .2015األكلى، اإلسبلمي، دار الفتح لمدراسات كالنشر، الطبعة 

، رضا، -  ،2004قكاعد تككيف البيت المسمـ، دار التكزيع كالنشر االسبلمية، الطبعة األكلى،  أكـر

دار الفتح لمدراسات كالنشر، حصكة، ماىر، مقاصد األسرة كأسس بنائيا في الرؤية اإلسبلمية،  -

2015. 

قائؽ، كتاب الطبلؽ، الجزء الدابف نجيـ، زيف الديف ابف إبراىيـ ابف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز  -

 .الرابع
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عثماف، أحمد، أثار الزكاج في الشريعة اإلسبلمية، منشكرات جامعة االماـ محمد بف مسعكد  -

 .1981مية، لجنة البحكث، الرياض، اإلسبل

دار المعارؼ، اإلسكندرية،  حكاـ الشريعة االسبلمية في األحكاؿ الشخصية،أ ،عمر عبد ا، -

1965. 

 .1983حكاـ االسرة في االسبلـ، الدار الجامعية، لبناف، أ ،مصطفى محمد شمبي، -

 .1970اء، مطبعة االرشاد، بغداد، األحكاؿ الشخصية في الفقو كالقانكف كالقض ،أحمد الكبيسي، -

 .1989منشكرات الجامعة الميبية،  االحكاـ الشرعية لؤلحكاؿ الشخصية، ،زكي الديف شعباف، -

 .1997، مؤسسة الرسالة، بيركت، 7جالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ،  ،زيداف، عبد الكريـ -

، الطبعة األكلى، مطبعة السعادة، مصر، 4ج ؿ،يالمكاؽ، ابي عبد ا عيد بف يكسؼ، التاج كاالکم -

 .ق ۸۳۲۱

يف ابف قدامة، مكفؽ الديف ابي يجيد عبد ا ابف احمد ابف محمكد، المغني، كيميو االماـ شمس الد -

 .۸۷۹۳ابف قدامة المقدسي، الشرح الكبير عمى متف المقنع، دار الكتاب، بيركت، 

فقيية، دار العمـ لممبلييف، ابف جزم، محمد بف محمد، قكانيف األحكاـ الشرعية كمسائؿ الفركع ال -

1974. 

االكلى، ، الطبعة أبك غضة، زكي، الزكاج كالطبلؽ كالتعدد بيف األدياف كالقكانيف كدعاة التحرر -

 .ـ2004

، دار الفكر، القدير، الجزء الرابع شرح فتح ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسيابف اليماـ، -

 بدكف طبعة، بدكف سنة نشر.
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، دار االنصاؼ، الجزء الثامف، الطبعة األكلى ،عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميمافالمرداكم، -

 .1957احياء التراث العربي، 

المكتبة ، بدائع الصنائع، الجزء الرابع، الطبعة األكلى ،عبلء الديف أبي بكر بف مسعكدالكاساني، -

 .1989، الحبيبية

مكاىب الجميؿ، الجزء الخامس،  ،شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمفالحطاب، -

 .1992، دار الفكر، الطبعة الثالثة

، دار مغني المحتاج، الجزء الثالث، الطبعة األكلى ،محمد بف أحمدشمس الديف، الخطيب الشربيني، -

 .1992الكتب العممية، 

 .1995، تبييف المسالؾ، الجزء الثالث، الطبعة الثانية ،محمد الشيباني بف محمد بف أحمدالشنقيطي، -

، دار احياء ةاليداية، الجزء الرابع، بدكف طبع ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغانيالمرغيناني، -

  التراث العربي، بدكف سنة نشر.

، دار المبسكط، الجزء الخامس، بدكف طبعة ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمةالسرخسي، -

 .1993المعرفة، 

، التاج كاالكميؿ، الجزء الخامس، الطبعة األكلى ،محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼالمكاؽ، -

 .1994دار الكتب العممية، 

، ركضة الطالبيف، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼلنككم،ا -

 .1991المكتب اإلسبلمي، 
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حاشية رد المحتار عمى الدر المختار،  ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديفابف عابديف، -

 .1992، دار الفكر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية

 .1989، دار الفكر، شرح منح الجميؿ، الجزء الثالث، بدكف طبعة ،أحمد بف محمدمحمد بف عميش، -

كشاؼ القناع، الجزء الخامس، ، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريسالبيكتي،  -

 ، دار الكتب العممية، بدكف سنة نشر.بدكف طبعة

، بير، الجزء الثاني، بدكف طبعةالدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة، حاشية الدسكقي عمى الشرح الك -

 دار الفكر، بدكف سنة نشر.

، بدكف سنة ، بدكف طبعة18المجمكع، الجزء  ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼالمطيعي، -

 نشر.

االقناع، الجزء الرابع، الطبعة  ،بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـمكسى بف أحمد الحجاكم، -

 ة نشر.دار المعرفة، بدكف سن الثانية،

دار  بمغة السالؾ، الجزء الثاني، بدكف طبعة، ،أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتيالصاكم، -

 المعارؼ، بدكف سنة نشر.

 .1990دار المعرفة، األـ، الجزء الخامس، الطبعة الثانية،  ،إدريسمحمد بف الشافعي، -

مؤسسة  الفركع، الجزء الخامس، الطبعة األكلى، ،محمد بف مفمح بف محمد بف مفرجابف مفمح، -

 .2003 الرسالة،

، دار الفكر، نياية المحتاج، الجزء السابع، الطبعة الثالثة ،شمس الديف محمد بف أبي العباسالرممي، -

1984. 
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حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء، الجزء السابع،  ،محمد بف أحمد بف الحسيف بف عمرالقفاؿ، -

 .1980، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى

، الطبعة الحادم عشرالبياف، الجزء  ،أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمرانيالعمراني، -

 .2000دار المنياج،  األكلى،

  الرسائل العممية 

 ماجستير، رسالة الشخصية، األحكاؿ كقانكف اإلسبلمي الفقو في الزكجية الطاعة محمد، سنينة، أبك -

 .ـ2005 الخميؿ، جامعة العميا، الدراسات كمية

 الدكلي كالقانكف الكطني التشريع ظؿ في االنساف لحقكؽ الجنائية الحماية نادية، المالؾ عبد يتآ -

 .2005 الجزائر، بالبميدة، دحمب سعد جامعة الحقكؽ، كمية ماجستير، رسالة االتفاقي،

 دراسة: كاالجتماعية االقتصادية الحقكؽ حماية في الفمسطيني الدستكرم القضاء دكر نكار، بدير، -

 .ـ2016 فمسطيف، بيرزيت، جامعة العامة، كاالدارة الحقكؽ كمية ماجستير، رسالة مقارنة،

 ضكء في نقدية تحميمية دراسة: سيداك: المرأة ضد التمييز أشكاؿ عمى القضاء اتفاقية الء،آ البكريني، -

 .ـ2010 االردف، اليرمكؾ، جامعة ماجستير، رسالة االسبلمية، الشريعة أحكاـ

 ألصكؿ األعمى المعيد ماجستير، رسالة القراف، خبلؿ مف األسرة أفراد بيف التكافؿ محمد، التريكي، -

 .ـ1998 تكنس، الزيتكنة، جامعة الديف،

 كمية ماجستير، رسالة مقارنة، فقيية دراسة: الزكجة عمى الفقيية كأثارىا الزكج طاعة عالية، الجرايدة، -

 .ـ2019 األردف، البيت، اؿ جامعة الشريعة،
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 رسالة اإلسبلمي، الفقو في الزكجيف بيف الثقة مقصد تحقيؽ في الزكجية الحقكؽ أثر ريما، حسف، -

 .ـ2010 األردف، اليرمكؾ، جامعة ماجستير،

 الدراسات كمية ماجستير، رسالة تطبيقية، فقيية دراسة: لمزكجة الشرعي المسكف حؽ محمكد، خميس، -

 .ـ2012 الكطنية، النجاح جامعة العميا،

 اؿ جامعة دكتكراه، رسالة النبكية، السنة ضكء في كعبلجيا المرأة ضد العنؼ ظاىرة سمية، الزعبي، -

 .ـ2010 بيت،

 ظؿ في مقارنة فقيية دراسة: الزكجيف بيف العنؼ مف لمحد الشرعية التدابير إبراىيـ، الشياب، إسحاؽ -
 ـ.2016 األردف، جرش، جامعة الشريعة، كمية ماجستير، رسالة الشخصية، األحكاؿ قانكف

 جامعة الشريعة، كمية ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة: باألسرة المتعمقة المالية الحقكؽ أنس، الشيخ، -

 .ـ2015 االسبلمية، درماف أـ

 الشريعة كمية ماجستير، رسالة اإلسبلمي، الفقو في التنازع عند الكاجبة الطاعة حدكد محمد، صبابة، -

 .ـ2018 اإلسبلمية، الجامعة كالقانكف،

 دكتكراه رسالة مقارنة، دراسة: كقانكني فقيي منظكر مف المسممة األسرة حماية خالد، المبيضيف، -

 .ـ2012 األردف، العالمية، اإلسبلمية العمـك جامعة( منشكرة )غير

 رسمة التكنسي، الكضعي كالقانكف االسبلمي الفقو بيف الزكجية العبلقة في الطاعة خديجة، المدني، -

 .ـ2004 الزيتكنة، جامعة ماجستير،

، نشكاف، -  كمية ماجستير، رسالة االنساف، لحقكؽ الدكلي القانكف في االنساف حقكؽ حماية اليات كاـر

 .ـ2011فمسطيف، األزىر، جامعة الحقكؽ،
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ستير، جامعة الدكرم، سحر سالـ، انفاذ المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني الداخمي، رسالة ماج -

 .ـ2013الشرؽ األكسط، 

القنيدم، مكسى، تقدير الحماية القانكنية لؤلسرة في ظؿ االتفاقيات الدكلية، أعماؿ المؤتمر الدكلي  -

 .ـ2018مبحث العممي، ؿ، مركز جيؿ لاألسباب كالحمك  –المحكـ: التفكؾ األسرم 

  المجالت والدوريات 

 العدد الباحث، مجمة العربية، الدكؿ في االقتصادية اإلنساف حقكؽ اعماؿ اليات حسيف، األسرج، -

 .ـ2008 الجزائر، كرقمة، مرباح قاصدم جامعة السادس،

 االسبلمية، كالدراسات البحكث مركز مجمة كالكاجبات، الحقكؽ في كأثرىا المرأة أىمية مريـ، باكزير، -
 ـ.2011 ،24 العدد ،9 المجمد القاىرة، جامعة

 لمحقكؽ الجزائرية المجمة االنساف، حقكؽ اتفاقيات ألحكاـ المكضكعية الطبيعة القادر، عبد باية، -

 الثاني. العدد السياسية، كالعمكـ

 لندكة مقدـ بحث كتقكية، نقد: اإلسبلمي الفقو في المرأة ضد العنؼ إشكالية جميمة، ساسي، بف -

 .ـ2008 الزيتكنة، جامعة الراىنة، الدكلية الثقافية كالتحديات األدياف بيف كالكئاـ التآلؼ

 المعاصرة المسممة المرأة بقضايا الخاصة الدكلية كالمكاثيؽ االتفاقيات مضاميف الحميـ، عبد جييات -

 .ـ2012-الفقيي الممتقى – شرعية دراسة –

 الجامعة الجامعة، اإلسبلمية الكمية مجمة اإلسبلمية، الشريعة في كحقكقيا المرأة زينة، السيبلكم، -

 .ـ2012 ،18 العدد ،6 المجمد اإلسبلمية،

 جامعة مجمة منو، لمحد الشرعية كالتدابير أسبابو: المرأة ضد العائمي العنؼ الديف، ناصر الشاعر، -
 ـ.2003 ،2 العدد ،17 المجمد لؤلبحاث، النجاح
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 العربي، الفكر مجمة االسبلـ، في الزكجية الرابطة خبلؿ مف اإلنساف حقكؽ أسس سامية، الشعار، -

 .ـ1991 ،65 العدد ،12 المجمد العربي، اإلنماء معيد

 المجمد العزيز، عبد الممؾ جامعة مجمة مقارنة، فقيية دراسة: الزكجة عمى اإلنفاؽ أحمد، الشعبي، -

 .ـ2007 ،15

 ،-تطبيقية تأصيمية دراسة – الخبلفية الفقيية المسائؿ في الزكجية الطاعة حدكد أحمد، الغامدم، -
 ـ.2019 االكؿ، الجزء الرابع، العدد لمبنات، كالعربية اإلسبلمية الدراسات كمية مجمة

 التشريعي، كالفراغ الشرعي التأصيؿ بيف بو كاالنفراد الزكجية مسكف في الزكجة حؽ كريمة، نزار، -
 ـ.2020 المغرب، األكؿ، الحسف جامعة ،58 العدد كاألعماؿ، القانكف مجمة

 الزاكية دار لمدراسات، الميبية المجمة األسرية، العبلقات ضبط في كدكرىا الدينية البلفي، ليمى، القيـ -
 ـ.2018 ،14 العدد لمكتاب،

 االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد في األطراؼ الدكؿ التزامات نطاؽ محمد، المكسى، -

 العدد ،33 المجمد األردنية، الجامعة كالقانكف، الشريعة عمكـ – دراسات مجمة كالثقافية، كاالجتماعية

 .ـ2006 ،1

 العدد كاالدارية، القانكنية لمدراسات المنارة مجمة الدكلية، االتفاقيات في األسرة مركز أحمد، الكجدم، -

 ـ.2017 ،20

ضمانات حقكؽ اإلنساف عمى المستكل اإلقميمي، مركز القاىرة لدراسات  ،عبد الغفار، مصطفى -
 ـ.2003 حقكؽ اإلنساف، القاىرة،

حسيف، فايز، المقاصد الشرعية كفمسفة القانكف، بحكث مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسبلمية،  -
 .ريعة كالعمـك القانكنيةمؤسسة الفرقاف، بحكث مقاصد الش

 .ـ2021مجمة صادرة عف حزب التحرير، فمسطيف، المرأة كاألسرة في خطر،  -
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حسنة، عمر عبيد، كتاب التفكؾ األسرم، دعكة لممراجعة، الدكحة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  -

 .2001سبلمية، سمسمة كتاب األمة، اإل

، رؤية -سيداك –جماؿ الديف عطية كآخركف، اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة  -

 .2010أة كالطفؿ، الطبعة الرابعة، منظكر شرعي، المجنة اإلسبلمية العالمية لممر نقدية مف 

  :القوانين واالتفاقيات الدولية 

 كاالنضماـ كالتصديؽ لمتكقيع كعرضت اعتمدت المرأة، ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية -

  .1979 ديسمبر/األكؿ كانكف 18 في المؤرخ 34/180 المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرار بمكجب

 المتحدة العامة لؤلمـ الجمعية قرار بمكجب المؤل عمى كنشر اإلنساف، اعتمد لحقكؽ العالمي اإلعبلف -
 . 1948 ديسمبر/األكؿ كانكف 10 في المؤرخ( 3-د) ألؼ 217

 كالتصديؽ لمتكقيع كعرض العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد -
 كانكف 16 في المؤرخ( 21-د)ألؼ  2200 المتحدة العامة لؤلمـ الجمعية قرار بمكجب كاالنضماـ

 .1976 يناير/الثاني كانكف 3: النفاذ بدء ، تاريخ1966 ديسمبر/األكؿ
 الرسمية الجريدة ،2668 العدد في المنشكر ،1976 لسنة 61 رقـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف -

 .1/12/1976 بتاريخ األردنية،

 المواقع االلكترونية 

 https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-أجياؿ حقكؽ االنساف، -

rights-human-of-generations/  ،3/10/2021.ـ 

https://www.un.org/ar/sections/issues- المتحدة،حقكؽ اإلنساف، مكقع األمـ  -

rights-depth/human  ،30/10/2020. 

https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/
https://sites.uab.edu/humanrights/2019/01/14/the-generations-of-human-rights/
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights
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صادية كاالجتماعية مقدمة الى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الشبكة العربية لمحقكؽ االقت -

 .net.org/ar/resources/368498-https://www.escr الكتركني:كالثقافية، مكقع 

 ـ.3/10/2021

نائؿ جرجس، المبادئ الدكلية الناظمة لمعبلقة بيف الشرعة الدكلية لحقكؽ االنساف كالتشريعات  -

تاريخ  /magazine.org-https://www.suwarية لمدكؿ االطراؼ، مكقع الكتركني: الداخم

 ـ.12/2020/ 27االطبلع: 

  مقاؿ بعنكاف: الكضع القانكني في فمسطيف، معيد الحقكؽ، جامعة بيرزيت،   -

08-07-31-08-http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013  ،

3/10/2021. 

،  https://euromedrights.org/wp-مقاؿ بعنكاف: مفيكـ العنؼ ضد المرأة في فمسطيف،  -

3/10/2021.  

، 4/2/2021مقاؿ بعنكاف القكامة تكميؼ أـ تشريؼ، مكقع كمنتديات ابف اإلسبلـ، منشكر بتاريخ  -

    /https://ibnalislam.comمساء 2:00، الساعة 13/1/2022كقت الزيارة: 

المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، الكضع القانكني لممرأة الفمسطينية في منظكمة قكانيف األحكاؿ    -

 ـ.07/2/2020تاريخ االطبلع:  perversio-tahrir.info/women-https://palالشخصية، 

المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، الكضع القانكني لممرأة الفمسطينية في منظكمة قكانيف األحكاؿ  -

 ـ.07/2/2020تاريخ االطبلع:  perversion-tahrir.info/women-https://palالشخصية، 

 

https://www.escr-net.org/ar/resources/368498
https://www.suwar-magazine.org/
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08
https://euromedrights.org/wp-
https://ibnalislam.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%9F/
https://pal-tahrir.info/women-perversio
https://pal-tahrir.info/women-perversion
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 فيرس اآليات القرآنية

رقـ  السكرة  يةطرؼ اآل

 ية اآل

ًمفٍ  ًتوً  )كى مىؽى  أىفٍ  ۦءىايى  ا أىنفيًسكيـٍ  مِّفٍ  لىكيـ خى جن عىؿى  ًإلىٍييىا لِّتىٍسكينيٓكاٍ  أىٍزكى  داةن  بىٍينىكيـ كىجى  ماكى

ًلؾى  ًفى ًإفا  كىرىٍحمىةن  ءىايى تو  ذى  ( لِّقىٍكـو  ؿى كفى  يىتىفىكاري

 21 الرـك

ؽا  )لىقىدٍ  مىى ٓ  ٱٍلقىٍكؿي  حى  7 يس (ييٍؤًمنيكفى  الى  فىييـٍ  أىٍكثىًرًىـٍ  عى

ؽِّ  نىٍقًذؼي  )بؿٍ  مىى ًباٍلحى ـي  زىاًىؽه  ىيكى  فىًإذىا فىيىٍدمىغيوي  اٍلبىاًطؿً  عى لىكي ٍيؿي  كى  18 األنبياء  (تىًصفيكفى  ًمماا اٍلكى

ؽ   أىٍمكىاًلًيـٍ  ًفي )كىالاًذيفى  ٍعميكـه  حى  24 المعارج  (مى

ـي  اتاقيكا النااسي  أىي يىا )يىا باكي ـٍ  الاًذم رى مىقىكي مىؽى  كىاًحدىةو  نىٍفسو  ًمفٍ  خى يىا ًمٍنيىا كىخى ٍكجى بىثا  زى  كى

االن  ًمٍنييمىا ًنسىاءن  كىًثيرنا ًرجى ـى  ًبوً  تىسىاءىليكفى  الاًذم الماوى  كىاتاقيكا كى ا مىٍيكيـٍ  كىافى  الماوى  ًإفا  كىاأٍلىٍرحى  عى

ًقيبنا  (رى

 1 النساء

ـٍ  الاًذم )ىيكى  مىقىكي عىؿى  كىاًحدىةو  نىٍفسو  ًمفٍ  خى يىا ًمٍنيىا كىجى ٍكجى  تىغىشااىىا فىمىماا ًإلىٍييىا ًليىٍسكيفى  زى

مىمىتٍ  ٍمبلن  حى ًفيفنا حى ا الماوى  دىعىكىا أىٍثقىمىتٍ  فىمىماا ًبوً  فىمىراتٍ  خى باييمى ا آتىٍيتىنىا لىًئفٍ  رى اًلحن  لىنىكيكنىفا  صى

 ( الشااًكًريفى  ًمفى 

 189 األعراؼ

ذىا ًشٍئنىا بىداٍلنىآ أىٍمثى مىييـٍ )ن ـٍ كىاً  شىدىٍدنىآ أىٍسرىىي مىٍقنى ييـٍ كى  28 االنساف (تىٍبًديبلن ٍحفي خى

ى قىضى ديىيمىا  )كى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانان ًإماا يىٍبميغىفا ًعندىؾى اٍلًكبىرى أىحى ب ؾى أىالا تىٍعبيديكٍا ًإالا ًإيااهي كى رى

ا قىٍكالن كىًريمان  قيؿ لاييمى آ أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى ا فىبلى تىقيؿ لاييمى  (أىٍك ًكبلىىيمى

 23 اإلسراء 
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فٍ ) دت ـي  كىاً  ٍكجو  اٍسًتٍبدىاؿى  أىرى ٍكجو  ماكىافى  زى ذيكا فىبلى  ًقنطىارنا ًإٍحدىاىيفا  كىآتىٍيتيـٍ  زى  شىٍيئنا ًمٍنوي  تىٍأخي

ذيكنىوي  ا بيٍيتىاننا أىتىٍأخي ٍثمن كىٍيؼى ( 20) م ًبيننا كىاً  ذيكنىوي  كى قىدٍ  تىٍأخي ى   كى كيـٍ  أىٍفضى  بىٍعضو  ًإلىى   بىٍعضي

ٍذفى  ًميظنا مِّيثىاقنا ًمنكيـ كىأىخى  (غى

 20 النساء

ب ؾى ) كىافى رى ًصٍيرنا كى عىمىوي نىسىبنا كى اًء بىشىرنا فىجى مىؽى ًمفى اٍلمى  5 الفرقاف (قىًديرناكىىيكى الاًذم خى

ـٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكًلي الراسيكؿى  كىأىًطيعيكا الماوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الاًذيفى  أىي يىا يىا)  59 النساء (ًمنكي

ـٍ ) يي ؿى الماػوي بىٍعضى مىى النِّسىاًء ًبمىا فىضا اؿي قىكااميكفى عى ا أىنفىقيكا ًمٍف  عمىالرِّجى ًبمى بىٍعضو كى

 (أىٍمكىاًلًيـٍ 

 34 النساء

لىييفا ) مىٍيًيفا  الاًذم ًمٍثؿي  كى كؼً  عى اؿً  ًباٍلمىٍعري ًلمرِّجى مىٍيًيفا  كى ةه  عى ًكيـه  عىًزيزه  كىالماوي  دىرىجى  228 البقرة (حى

مىف سىعىًتوً  مِّف سىعىةو  ذيك ًليينًفؽٍ ) مىٍيوً  قيًدرى  كى  الماوي  ييكىمِّؼي  الى  الماوي  آتىاهي  ًمماا فىٍميينًفؽٍ  ًرٍزقيوي  عى

ا ًإالا  نىٍفسنا  (ييٍسرنا عيٍسرو  بىٍعدى  الماوي  سىيىٍجعىؿي  آتىاىىا مى

 7 الطبلؽ 

ٍيثي  ًمفٍ  أىٍسًكنيكىيفا ) ـٍ  ًمفٍ  سىكىٍنتيـٍ  حى  6 الطبلؽ (كيٍجًدكي

كىيفا ) كؼً  كىعىاًشري  19 النساء (ًباٍلمىٍعري

ٍسعىيى  ًإالا  نىٍفسنا الماوي  ييكىمِّؼي  الى )  286 البقرة ا(كي
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 فيرس األحاديث

 الصفحة حكمو الحديث

 1 حسف خيركـ خيركـ ألىمو، كأنا خيركـ ألىمي

رعيتو، كالرجؿ  كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، اإلماـ راع كمسئكؿ عف

 راع في أىمو كىك مسؤكؿ عف رعيتو

 53 صحيح

كا جارىهي، ييٍؤًذم فبل اآلًخرً  كاليىكـً  بالماوً  ييٍؤًمفي  كافى  مىف ٍيرنا بالنِّساءً  كاٍستىٍكصي  89 صحيح خى

صحيح  المعركؼ في الطاعة إنما معصية، في طاعة ال

 متفؽ عميو

101 

صحيح  تصبح حتى المبلئكة لعنتيا تجئ أف فأبت فراشو إلى امرأتو الرجؿ دعا إذا

 متفؽ عميو

102 

 131 صحيح نما النساء شقائؽ الرجاؿإ

 114 صحيح كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا أراد أف يخرج سفران أقرع بيف نسائو

تطعميا إذا طعمت، كتكسكىا إذا اكتسيت، كال تضرب الكجو، كال تيقبح، كال 

 تيجر إال في البيت

حسف 

 صحيح

120 

حسف  أحدىـ فميؤمركا سفر في ثبلثة خرج إذا

 صحيح

67 

 103 صحيح ليس ليا سكنى كال نفقة
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 فيرس اتفاقية سيداو

 

 النص رقـ المادة

تشجب الدكؿ األطراؼ جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كتكافؽ عمى أف تنتيج بكؿ  2

الكسائؿ المناسبة كدكف ابطاء سياسية القضاء عمى التمييز ضد المرأة كتحقيقان تتعيد 

مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في دساتيرىا الكطنية أك  تجسيد-أبالقياـ بما يمي: 

تى اآلف، ككفالة اذا لـ يكف ىذا المبدأ قد أدمج فييا ح تشريعاتيا المناسبة األخرل

اتخاذ -التحقيؽ العممي ليذا المبدأ مف خبلؿ القانكف كالكسائؿ المناسبة األخرل ب

المناسب مف التدابير التشريعية كغيرىا بما في ذلؾ ما يقتضيو األمر مف جزاءات لحظر 

حقكؽ المرأة عمى قدـ المساكاة مع إقرار الحماية القانكنية ل -كؿ تمييز ضد المرأة، ج

الرجؿ كضماف الحماية الفعالة لممرأة عف طريؽ المحاكـ الكطنية ذات االختصاص 

االمتناع عف االضطبلع بأم عمؿ  -كالمؤسسات العامة األخرل مف أم عمؿ تمييزم د

أك ممارسة تمييزية ضد المرأة ككفالة السمطات كالمؤسسات العامة بما يتفؽ كىذا 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة مف جانب  -زاـ، قااللت

اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلؾ التشريع  -أم شخص أك منظمة أك مؤسسة ك

لتعديؿ اك الغاء القكانيف كاألنظمة كاألعراؼ كالممارسات القائمة التي تشكؿ تمييزا ضد 

 كاـ قكانيف العقكبات الكطنية التي تشكؿ تمييزان ضد المرأة.الغاء جميع أح -المرأة، ز
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تعديؿ األنماط -تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتحقيؽ ما يمي: أ 5

االجتماعية كالثقافية لسمكؾ الرجؿ كالمرأة بيدؼ تحقيؽ القضاء عمى التحيزات كالعادات 

كرة دكنية أك تفكؽ أحد الجنسيف أك عمى العرفية ككؿ الممارسات األخرل القائمة عمى ف

أف تتضمف التربية األسرية تفيما سميمان لؤلمكمة  كفالة-بأدكار نمطية لمرجؿ كالمرأة، 

بكصفيا كظيفة اجتماعية كاالعتراؼ بالمسؤكلية المشتركة لكؿ مف الرجاؿ كالنساء في 

االعتبار تنشئة أطفاليـ كتطكرىـ عمى أف يككف مفيكما أف مصمحة األطفاؿ ىي 

 األساسي في جميع الحاالت.

  

تمنح الدكؿ -2تمنح الدكؿ األطراؼ المرأة المساكاة مع الرجؿ أماـ القانكف.  -1 15

األطراؼ المرأة في الشؤكف المدنية، أىمية قانكنية مماثمة ألىمية الرجؿ، كنفس 

فرص ممارسة تمؾ األىمية كتكفؿ لممرأة بكجو خاص حقكقا مساكية لحقكؽ 

دارة الممتمكات كتعامميا عمى قدـ المساكاة في جميع الرجؿ  في ابراـ العقكد كا 

تكافؽ الدكؿ -3مراحؿ اإلجراءات المتبعة في المحاكـ كالييئات القضائية. 

األطراؼ عمى اعتبار جميع العقكد كسائر أنكاع الصككؾ الخاصة التي ليا أثر 

تمنح الدكؿ -4كالغية. قانكني يستيدؼ تقييد األىمية القانكنية لممرأة باطمة 

األطراؼ الرجؿ كالمرأة نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بالقانكف المتصؿ بحركة 

 األشخاص كحرية اختيار محؿ سكناىـ كاقامتيـ.

 كافة في المرأة ضد التمييز عمى لمقضاء المناسبة التدابير جميع األطراؼ الدكؿ تتخذ 16
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 المساكاة أساس عمى تضمف، خاص كبكجو العائمية، كالعبلقات بالزكاج المتعمقة األمكر

نفس الحؽ في حرية اختيار الزكج -نفس الحؽ في عقد الزكاج ب-أ :كالمرأة الرجؿ بيف

 أثناء كالمسؤكليات الحقكؽ نفس-جكفي عدـ عقد الزكاج اال برضاىا الحر الكامؿ 

جية الحقكؽ كالمسؤكليات ككالدة بغض النظر عف حالتيا الزك  نفس-د فسخو كعند الزكاج

 .جحةافي األمكر المتعمقة بأطفاليا كفي جميع األحكاؿ تككف مصالح األطفاؿ ىي الر 
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 فيرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ ىداءاإل

 ب الشكر كالتقدير

 ت ممخص الرسالة

 1 المقدمة 

 15 الفصل األول: ماىية الحقوق األسرية واالجتماعية في االتفاقيات الدولية

 16 المبحث األكؿ: تعريؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ األسرية كاالجتماعية.

 17 المطمب األكؿ: مفيـك الحقكؽ االجتماعية. 

 24 المطمب الثاني: أىـ االتفاقيات الدكلية المنظمة لمحقكؽ االجتماعية. 

تماعية كمدل االلزاـ بيا المبحث الثاني: طبيعة االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحقكؽ االج
 في فمسطيف.

29 

 29 لمدكؿ.  ممزمة اتفاقيات ىي االجتماعية بالحقكؽ المتعمقة الدكلية المطمب األكؿ: االتفاقيات

المطمب الثاني: خصكصية االتفاقيات المتعمقة بالحقكؽ االجتماعية كعبلقتيا بالقكاعد 
 الدكلية االمرة. 

34 

االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات األحكاؿ الشخصية النافذة في المبحث الثالث: أثر 
 فمسطيف.

38 

 38 المطمب األكؿ: التكفيؽ بيف االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الفمسطينية. 

المطمب الثاني: تطكر تشريعات األحكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيف لتتكافؽ مع 
 االتفاقيات الدكلية. 

41 
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اإلجراءات العممية الخاصة بتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات المبحث الرابع: 
 األحكاؿ الشخصية النافذة في فمسطيف.

45 

المطمب االكؿ: االجراءات التحضيرية لتطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى تشريعات االحكاؿ 
 الشخصية. 

46 

الحكاؿ الشخصية بعد المطمب الثاني: اجراءات تطبيؽ االتفاقية الدكلية عمى تشريعات ا
 االنضماـ إلى االتفاقية. 

48 

الفصل الثاني: المقصود باألسرة والحق في الطاعة الزوجية في قانون األحوال 
 الشخصية األردني النافذ في فمسطين واالتفاقيات الدولية

51 

 52 المبحث األكؿ: حقيقة األسرة كأسس بنائيا في المفيـك الشرعي كاالتفاقيات الدكلية.

 53 .المطمب األكؿ: مفيـك األسرة كمكانتيا في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية

 58 .المطمب الثاني: أسس البناء األسرم كمقاصده في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية

المبحث الثاني: ماىية الحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 
 كاالتفاقيات الدكلية. 

62 

 63  .الطاعة لغة كاصطبلحان  حؽ المطمب األكؿ: تعريؼ

المطمب الثاني: ماىية الطاعة الزكجية في قانكف االحكاؿ الشخصية األردني كاالتفاقيات 
  .الدكلية

68 

المبحث الثالث: األلفاظ ذات الصمة بالحؽ في الطاعة الزكجية في قانكف األحكاؿ 
 الشخصية كاالتفاقيات الدكلية.

72 
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