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Abstract 
The Wife Financial disclosure  define as all she have from 
rights & financial obligations if was be existence in present 
time or n future. Financial disclosure cannot estimate by 
financial value but its elements can be estimate. 
 wife  Financial disclosure  represented general guarantee for 
all debaters, the legal and Islamic law scholars both of them 
met n requirement independent legal personality to tracing 
back the  Financial disclosure to it. But both of them disagree  
in some points like in Islamic law the disclosure contain the 
financial and non financial duties and rights but in law the 
disclosure contain just financial duties & rights, in Islamic law 
the Financial disclosure starting with the debtor & ending with 
his financial funds but in law the disclosure  starting in the 
debtor financial funds & ending with his personality. 
 The Financial disclosure  starting with fetus in restricted  way 
when establish to him such rights don’t need his acceptance. 
   If the fetus born alive then will acquire full disclosure. 
 When The wife death its  disclosure  will still till liquidate all 
his debits, the will executed & its legacy disrupted on his 
inheritors. 
 At last the wife have independent disclosure like male that’s 
belong to principal of equality between of them & for principle 
of Honoring the Divine. The wife can acting in his financial 
funds without any restrictions if she was adult, rational & 
reasonable but prefer to asking her husband in some matters to 
saving the family unified.                    
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أخرجـــه ســـلیمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجســـتاني األزدي، ســـنن أبـــي داود، تحقیـــق محمـــد (١) 
ادِ ،٣محیي الدین عبد الحمید، ج َ ْسـَكِر، حـدیث  ،ِكتَاب اْلِجه دُّ علـى َأْهـِل اْلعَ ـرُ ـِریَِّة تَ اب في السَّ بَ

 =: هـذا َحـِدیثٌ قال الترمذي. و ٨٠)، دار الفكر، من دون مكان وسنة نشر، ص٢٧٥١رقم ( 
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. ینظـــر محمـــد بـــن عیســـى (أبـــو عیســـى) الترمـــذي الســـلمي، الجـــامع الصـــحیح ســـنن َحَســـٌن =
إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، مــن  دار ،٤الترمـذي، تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، ج

  .٤٣٨ص دون مكان وسنة نشر،
أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، صـحیح مسـلم، تحقیـق محمـد فـؤاد (١) 

ِح فــي ١عبـد البــاقي، ج ــبْ الصُّ ــاب فَْضـِل َصــَالِة اْلِعَشـاِء وَ ــَالِة، بَ اِضـِع الصَّ وَ مَ َســاِجِد وَ ـاب اْلمَ تَ ، ِك
اَعـــٍة، )، دار إحیـــاء التــــراث العربـــي، بیـــروت، مــــن دون ســـنة نشــــر، ٦٥٧حـــدیث رقــــم (  َجمَ

  .٤٥٤ص
أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر فـي غریـب الشـرح الكبیـر للرافعـي، (٢) 

؛ محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ٢١٠، المكتبــة العلمیــة، بیــروت، مــن دون ســنة نشــر، ص١ج
، دار صـــادر، بیـــروت، مـــن دون ســـنة نشـــر، ١، ط١٢، جاألفریقـــي المصـــري، لســـان العـــرب

؛ محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبیـــدي، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ٢٢٣-٢٢١ص
؛ إبــراهیم ٢٠٦، دار الهدایــة، مــن دون ســنة نشــر، ص٣٢تحقیــق مجموعــة مــن المحققــین، ج

: مجمـع مصطفى وأحمـد الزیـات وحامـد عبـد القـادر ومحمـد النجـار، المعجـم الوسیطــ، تحقیـق
  .٣١٥، دار الدعوة، من دون مكان وسنة نشر، ص١اللغة العربیة، ج

  ) من سورة التوبة.١٠اآلیة ((٣) 
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محمد أمین بن عابدین الحنفي، حاشیة رد المختار على الدر المختـار شـرح تنـویر األبصـار  (١) 
؛ ٢٨١م، ص٢٠٠٠هــــ، ١٤٢١، دار الفكـــر للطباعــة والنشــر، بیــروت، ٥فقــه أبــو حنیفــة، ج

، شرح التلویح على التوضیع لمـتن التنقـیح فـي مسعود بن عمر التفتزارني الشافعيعد الدین س
هــــ، ١٤١٦، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ١، ط٢أصـــول الفقـــه، تحقیـــق زكریـــا عمیـــرات، ج

؛ علي الصعیدي العدوي المالكي،حاشیة العدوي على شـرح كفایـة الطالـب ٣٣٧م، ص١٩٩٦
؛ ٤٦٨هــــ، ص١٤١٢، دار الفكـــر، بیـــروت، ١البقـــاعي، جالربـــاني، تحقیـــق: یوســـف محمـــد 

سـلیمان بـن عمـر بـن محمـد البجیرمـي الشـافعي، حاشـیة البجیرمـي علـى شـرح مـنهج الطـالب 
، المكتبـــة اإلســـالمیة،  دیـــار بكـــر، تركیـــا، مـــن دون ســـنة نشـــر، ٢(التجریـــد لنفـــع العبیـــد)، ج

ع عـن مـتن اإلقنــاع، ؛ منصـور بـن یـونس بــن إدریـس البهـوتي الحنبلـي، كشــاف القنـا٥٣٢ص
؛  ٢٨٩هــــ، ص١٤٠٢، دار الفكـــر، بیــروت، ٣تحقیــق هــالل مصـــیلحي ومصــطفى هــالل، ج

 وینظــر الشخصـــیة االعتباریــة والذمـــة، مقالــة منشـــورة فــي االنترنیـــت علــى الموقـــع اآلتــي:
  http://www.sudaadvoc.net/index.php?option=com_kunena&Itemid=  
  ) من سورة األعراف.١٧٢اآلیة ( (٢) 
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، دار الشـعب، القـاهرة، مـن ٧محمد بن أحمـد األنصـاري القرطبـي، الجـامع ألحكـام القـرآن، ج(١) 
  .٣١٤دون سنة نشر، ص

، دار ١تحقیــق وتعریــب  فهمــي الحســیني، جعلــي حیــدر، درر الحكــام شــرح مجلــة األحكــام، (٢) 
  . ٢٢الكتب العلمیة، بیروت، من دون سنة نشر، ص

  .٢٠١مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع السابق، ص(٣) 
إذ تثبت للجنین في بطـن أمـه ذمـة ألنـه یوجـب فـي مالـه نفقـة للمسـتحقین مـن األقـارب، وهـذا (٤) 

 زیــن الــدین ابــن نجــیم الحنفــي، نظــریقتضــي أن تكــون لــه ذمــة لیكــون أهــًال للوجــوب علیــه. ی
ار المعرفـــة، بیـــروت، مـــن دون ســـنة نشـــر، د ،٢، ط٦البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، ج

لقواعد،  الرابعة والثمانون الحمل هل له حكـم قبـل انفصـاله أم ؛ ابن رجب الحنبلي، ا٢٢١ص
  .٢٠١م ص١٩٩٩، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ٢، ط١جال، 
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ق أحمـــد الســـنهوري، مصـــادر الحـــق فـــي الفقـــه اإلســـالمي دراســـة مقارنـــة بالفقـــه عبـــد الـــرزا د.(١) 
  .  ٢١و٢٠، ص١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١٢، ط١الغربي، ج

علــي بـــن محمـــد بـــن الحســین البـــزدوي، أصـــول اإلمـــام البــزدوي مطبـــوع علـــى هـــامش كشـــف (٢) 
، دار الكتـــاب ٣، ط٤دي، جاألســـرار، ضـــبط وتعلیـــق وتخـــریج محمـــد المعتصـــم بـــاهللا البغـــدا

؛ علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، ٣٩٧و٣٩٦م، ص١٩٩٧هـــ، ١٤١العربــي، بیــروت، 
هــــ، ١٤٠٥، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ١، ط١التعریفـــات، تحقیـــق: إبـــراهیم األبیـــاري، ج

    .٢٢، المرجع السابق، ص١علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، ج؛ ١٤٣ص
حكــام العدلیــة التقنــین الرســمي للفقــه الحنفــي فــي زمــن الدولــة العثمانیــة والــدول تعــد مجلــة األ(٣) 

) ٤٠الخاضــعة لهــا ومنهــا العــراق وبقیــت ســائدًا فیــه حتــى نفــاذ القــانون المــدني العراقــي رقــم (
  .  ١٩٥١لسنة 

أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــنهاجي القرافـــي، الفـــروق ( أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء (٤) 
مــع هامشــه، ، تحقیــق خلیــل المنصــور، الفــرق الثالــث والثمــانون والمائــة بــین قاعــدة  الفــروق)

م، ١٩٩٨هـــــ، ١٤١٨، دار الســـالم، القـــاهرة، ١، ط٣الذمـــة وبـــین قاعـــدة أهلیــــة المعاملـــة، ج
  ومابعدها. ٣٧٩ص
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أبو عبداهللا محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أمیـر الحـاج، التقریـر والتحبیـر فـي شـرح التحریـر، (١) 
  .٢٢١و٢٢٠م، ص١٩٩٦هـ، ١٤١٧، دار الفكر، بیروت، ١، ط٢ج
 ومــا ٣٧٩، المرجــع الســابق، ص٣أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن الصــنهاجي القرافــي، ج(٢) 

ـــدین بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي، األشـــباه والنظـــائر، تحقیـــق عـــادل أحمـــد عبـــد  بعـــدها؛ تـــاج ال
م، ١٩٩١هـــ، ١٤١١، ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت١، ط١الموجـود وعلــي محمــد عــوض، ج

  .  ٣٦٤و٣٦٣ص
؛ مصــطفى أحمــد الزرقــاء، ٢٣عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، المرجــع الســابق، هــامش ص د.(٣) 

  .٢٠١م، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١المدخل إلى نظریة االلتزام، دار القلم، دمشق، ط
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ملـة؛ یذكر أن  ثبوت الذمة للجنین عندما یستهل صارخًا یكون قبـل ثبـوت أهلیـة الوجـوب الكا(١) 
ألن الذمــة هــي محــل الوجــوب. أمــا إذ ولــد الجنــین میتــًا فــال تثبــت لــه الذمــة وال تكمــل أهلیــة 
الوجـوب لــه ومــن ثــم ال تثبــت لـه الحقــوق المالیــة وال تــورث عنــه، أمـا إذ ولــد حیــًا بــأن اســتهل 

ومـن ثـم تثبـت لـه الحقـوق المالیـة  صارخًا ثـم تـوفى فتثبـت لـه الذمـة وتكمـل أهلیـة الوجـوب لـه
ــــه. علــــي بــــن محمــــد بــــن الحســــین البــــزدوي، جفــــي ذ ــــه وتــــورث عن ، المرجــــع الســــابق،  ٤مت

  .  ٣٣٨ص
نقـــًال عـــن أیمـــن أحمـــد محمـــد نعیـــرات، الذمـــة المالیـــة للزوجـــة فـــي الفقـــه اإلســـالمي، رســـالة  (٢) 

 =؛ نقـالً ٣٣، ص٢٠٠٩ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في فلسـطین،



  كام الذمة المالیة للزوجةأح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٢

              
              
   .      


       


          


           
               

             
           
           









                                                               

، بحـــث منشـــور فـــي ١ن القرداغـــي، التعریـــف بالذمـــة المالیـــة، صعلـــي محیـــي الـــدی عــن د.=
  االنترنیت، على الموقع اآلتي: 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=
article&id                                    

  .٣٣٦، المرجع السابق، ص ٤عالء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري ، ج(١) 
بحث منشور في االنترنیت على  ٦حسن الجواهري، الذمة المالیة في الفقه اإلسالمي، ص(٢) 

  alfeghe-http://www.rafed.net/books/fegh/bohouth-الموقع اآلتي:
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  الفرع الثالث
  القانوني تعريف الذمة املالية للزوجة يف االصطالح




          
                          

مصـــطفى أحمـــد عمـــران الـــدراجي، الحقـــوق المتعلقـــة بالذمـــة المالیـــة، دراســـة مقارنـــة بـــین  د.(١) 
منصـــور حـــاتم  ؛ د.١٧٧، ص٢٠٠٩الشـــریعة والقـــانون، دار الفكـــر الجـــامعي، االســـكندریة، 

، دار ٢نــة بــین الفقهــین الوضــعي واإلســالمي، طالفــتالوي، نظریــة الذمــة المالیــة، دراســة مقار 
  .١٧، ص٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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 ١٩٤٨) لسـنة ١٣١) من القانون المدني المصري النافذ رقـم (١٥٥و١٥٢و٥٣ینظر المواد ((١) 
والمــواد  ١٩٧٦) لســنة ٤٣) مــن القــانون المــدني األردنــي النافــذ رقــم (٢٠٨و٧٣و٥١والمــواد (

  .٢٠٠٢) لسنة ١٤القانون المدني الیمني النافذ رقم ( ) من٧٥و٧٣و١٠(
، دار ٨عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني حــق الملكیــة، ج د.(٢) 

  . ٢٢٥،  ص١٩٦٧ النهضة العربیة،



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٥


           




          


 
    




           





                          

ــــة الحــــق، مــــن دون دار ومكــــان نشــــر، ط د.(١)  ــــد البــــاقي ، نظری ــــد الفتــــاح عب ، ١٩٦٥،  ٢عب
  .١٤٧ص

یل غـــانم، الذمـــة المالیـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، القـــاهرة، جامعـــة عـــین إســـماع د.(٢) 
. نقـًال عـن بـان عبــاس خضـیر، تخصـیص الذمـة المالیـة وآثارهــا، ١٨٥، ص١٩٥٧الشـمس، 

  .٧، ص٢٠٠٩رسالة ماجستیر في القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 
، مـن ٦، ط١المـدني المـدخل للعلـوم القانونیـة، ج سلیمان مـرقس، الـوافي فـي شـرح القـانون د.(٣) 

  .٧٩١، ص١٩٨٧دون دار ومكان نشر، 
  . ٧٢٩، ص١٩٦١توفیق فرج، المدخل للعلوم القانونیة، دار النشر الثقافة، اإلسكندریة،  د.(٤) 
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، دار ابــن األثیــر، ٢، ط٢عبـد المجیــد الحكـیم آخــرون، القــانون المـدني وأحكــام االلتـزام، ج د.(١) 
ــــاقي البكــــري وزهیــــر البشــــیر، المــــدخل لدراســــة ٨٥، ص٢٠١١الموصــــل، جامعــــة  ــــد الب ؛ عب

؛ د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري ٢٩٢، ص٢٠١١، المكتبــة القانونیــة، بغــداد، ٣القــانون، ط
أحمد حشمت أبو شیت، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنـة التـألیف  ود.

  .٣٢٤و٣٢٣ص ،١٩٣٨والترجمة والنشر، القاهرة، 
  ، مقالة منشور في االنترنیت على الموقع اآلتي:١الذمة المالیة، ص(٢) 

1.tripod.com/1st_year/1semester/-hiba2006   
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  املطلب الثاني

  عناصر الذمة املالية للزوجة
         


          



                          

في  قسم السنة األولى الذمة المالیة، بحث منشور في منتدى العلوم القانونیة واإلداریة :ینظر(١) 
                                 http://www.droit-alafdal.com/t504-topicاالنترنیت على الموقع اآلتي:    

عراقي. لمزید من التفاصیل ینظر ) من القانون المدني ال٢٦٣و٢٦٢و٢٦١المادة ( :ینظر(٢)  
، المرجع السابق، ٢عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، ج د.

؛ إلیاس حداد، الذمة المالیة، مقالة في مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، من دون ٨٥ص
  :نشر، المجلد التاسع، منشور في االنترنیت في الموقع اآلتي مكان

                             ency.com/index.php?module-http://www.arab                 
) مـن قــانون األحــوال ٨٧یـأتي حــق الورثـة بعــد حـق الــدائنین والموصـى لهــم إذ تـنص المــادة ((٣) 

علـى أن: " الحقــوق المتعلقــة بالتركــة بعــد  ١٩٥٩) لســنة ١٨٨ة العراقــي النافــذ رقــم (الشخصـی
.تجهیـز المتـوفى علـى الوجـه الشــرعي. ١وفـاة المـورث أربعـة مقـدم بعضـها علـى بعــض هـي: 

.تنفیـذ وصـایاه وتخـرج مـن ثلـث مـا بقـي مـن مالـه. ٣.قضاء دیونه وتخـرج مـن جمیـع مالـه. ٢
، المرجـــع :وینظـــر منتـــدى العلـــوم القانونیـــة و اإلداریـــة". .إعطـــاء البـــاقي إلـــى المســـتحقین ٤

   .٢و١السابق، ص
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 نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  د.(١) 
                        .١؛ إلیاس حداد، المرجع السابق، ص١٦٦، ص٢٠٠١

  .٢٩٢وزهیر البشیر، المرجع السابق، ص عبد الباقي البكري(٢) 
، ٢عبـــد المجیـــد الحكـــیم آخـــرون، ج ؛ د.١٦٦نبیـــل إبـــراهیم ســـعد، المرجـــع الســـابق، ص د.(٣) 

  .  ١؛ إلیاس حداد، المرجع السابق، ص٨٥المرجع السابق، ص



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١٩

  طلب الثالثامل                                
  خصائص الذمة املالية للزوجة

                 


  






  
 


        


         

    





           
      


                          

العلـــوم القانونیـــة و منتـــدى  :ینظـــر ؛ ٤٣أیمـــن أحمـــد محمـــد نعیـــرات، المرجـــع الســـابق، ص(١) 
    .٢، المرجع السابق، صاإلداریة

  .  ٣إلیاس حداد، المرجع السابق، ص(٢) 



  كام الذمة المالیة للزوجةأح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٠




           


 



  










  

     
   


                          

یذكر أن الوصیة ال تجوز للوارث إال في حدود الثلث وما زاد عنها تكون موقوفـة علـى إجـازة (١) 
راقـــي النافـــذ رقـــم ) مـــن قـــانون األحـــوال الشخصـــیة الع٧٠الـــدائنین والورثـــة إذ تـــنص المـــادة (

  .ن الثلث إال بإجازة الورثة ... "على أنه:" ال تجوز الوصیة بأكثر م ١٩٥٩) لسنة ١٨٨(
  .  ٣إلیاس حداد، المرجع السابق، ص(٢) 
  .  ٢٩٣عبد الباقي البكري وزهیر البشیر، المرجع السابق، ص(٣) 
  .  ٣إلیاس حداد، المرجع السابق، ص(٤) 
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  .٤٣و٤٢المرجع السابق، ص أیمن أحمد محمد نعیرات،(١) 
  .٢نقًال عن الذمة المالیة، المرجع السابق، ص(٢) 
  .٣٢٦عبد الرزاق السنهوري ود. أحمد حشمت أبو شیت، المرجع السابق، ص د.(٣) 
  .١٦٣نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص د.(٤) 
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  املبحث الثاني
  طبيعة الذمة املالية للزوجة ووقت نشوئها وانتهائها


          


        

 
          


            








  املطلب األول
  طبيعة الذمة املالية للزوجة
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  الفرع األول
  النظرية الشخصية

 
       

 
          
         


 




            
 



                          

زهیـــر البشـــیر، ؛ عبـــد البـــاقي البكـــري و ١٦٢و١٦١نبیـــل إبـــراهیم ســـعد، المرجـــع الســـابق،  د.(١) 
   .٢٩٢المرجع السابق، ص

. تبــدأ شخصــیة اإلنســان بتمــام ١) مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أنــه:"٣٤مــادة (تــنص ال(٢) 
. ومــع ذلــك فحقـوق الحمــل یحــددها قـانون األحــوال الشخصــیة". ٢والدتـه حیــًا وتنتهــي بموتـه. 

 .ص المعنویـــة هـــي: أعلـــى أن:" األشـــخامـــن القـــانون المـــدني العراقـــي  )٤٧وتـــنص المـــادة (
الدولــة. ب. اإلدارات والمنشــآت العامــة التــي یمنحهــا القــانون شخصــیة معنویــة مســتقلة عـــن 
شخصــیة الدولــة بالشــروط التــي یحــددها. ج. األلویــة والبلــدیات والقــرى التــي یمنحهــا القــانون 

صـیة شخصیة معنویة بالشروط التي یحددها. د. الطوائـف الدینیـة التـي یمنحهـا [القـانون] شخ
الشــركات التجاریــة والمدنیــة إال مــا اســتثني  معنویــة بالشــروط التــي یحــددها. هـــ. األوقــاف. و.

الجمعیــات المؤسســة وفقــًا لألحكــام المقــررة فــي القــانون. ح. كــل  منهــا بــنص فــي القــانون. ز.
 =مجموعــة مــن األشـــخاص أو األمــوال یمنحهــا القـــانون شخصــیة معنویــة " وجـــاء فــي الفقـــرة
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) مــن القـــانون المــدني العراقـــي:" ولــه (أي الشـــخص المعنــوي) ذمـــة ٤٨المـــادة (الثالثــة مــن =
  مالیة مستقلة".

وقد أخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة المشرع الفرنسـي فـي مـا یسـمى بقبـول الـوارث للتركـة بشـرط (١) 
) مـن القـانون المــدني الفرنسـي علـى أنــه للـوارث قبـول التركــة أو ٨٧٨الجـرد إذ تـنص المــادة (

المطالبــة بدیونـــه مــن أمـــوال  فــي شـــرط الجــرد فضــال عـــن احتفاظــه بحقـــها أو قبولهــا برفضــه
  .التركة في حالة ما تكون له دیون علیه
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عبـد الـرزاق أحمـد  ؛ د.٢٢، المرجـع السـابق، هـامش ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج د.(١) 
أحمـــد خالـــد جمــال  ؛ د.٣٢٧أحمــد حشـــمت أبــو شـــیت، المرجــع الســابق، ص الســنهوري ود.

 :حسن، الوسـیط فـي مبـادى القـانون، نظریـة الحـق، منشـور فـي االنترنیـت علـى الموقـع اآلتـي
http://www.egyptjudgeclub.org/jcma/books/book_detail.php?id=      
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  ثانيالفرع ال
  تخصيصالنظرية 

 





                          

  .٢٩٢ي البكري وزهیر البشیر، المرجع السابق، صنقًال عن عبد الباق(١) 
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            :ر فــي االنترنیــت علــى الموقــع اآلتــيالذمــة المالیــة للشــخص الطبیعــي فــي القــانون، منشــو (١) 
http://www.boxiz.com/blogs/   
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) مـن ١٢٠و١١٩ني العراقـي وتقابلهـا المادتـان () مـن القـانون المـد٩٩و ٩٨ینظر المادتان ( (١) 
ــــد مــــن ٦٢و٦١القــــانون المــــدني األردنــــي والمادتــــان ( ) مــــن القــــانون المــــدني الیمنــــي ؛ ولمزی

عبــد المجیــد الحكــیم وعبــد البــاقي البكــري ومحمــد طــه البشــیر، مصــادر  التفاصــیل ینظــر د.
  .  ٧١-٦٩، المرجع السابق، ص١االلتزام، ج

ـــــــانون المـــــــدني العراقـــــــي وتقابلهـــــــا المـــــــواد ١٣٦١و١٣٢١و١٢٨٥ینظـــــــر المـــــــواد (٢)  ) مـــــــن الق
) ١٤٢٤و١٣٧٢و١٣٢٢) مـــن القــــانون المــــدني المصــــري والمــــواد (١١٣٠و١٠٩٦و١٠٣٠(

) مــن القـانون المـدني الیمنــي؛ ولمزیـد مــن ٣٧٥و١٣٨١مـن القـانون المــدني األردنـي والمـواد (
محمــد طــه البشــیر، مصــادر عبــد المجیــد الحكــیم وعبــد البــاقي البكــري و  التفاصــیل ینظــر د.

 ومــــا ٥٦٥ومابعــــدها وص٤٨٦ومابعــــدها وص٣٥١، المرجــــع الســــابق، صــــص١االلتــــزام، ج
  بعدها.  
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  ) من القانون المدني الیمني.٣٩٥و٣٨٣ینظر المواد ((١) 
؛ الذمــة المالیــة للشــخص الطبیعــي فــي ٢خالــد جمــال أحمــد حســن، المرجــع الســابق، ص د.(٢) 

     . ٤و٣القانون، المرجع السابق، ص
) مـن ٥٣و٥٢) من القانون المدني العراقـي النافـذ وتقابلهـا المـادتین (٤٨و٤٧ینظر المادتین ((٣) 

) مــــن القـــانون المــــدني األردنــــي النافــــذ ٥١و٥٠القـــانون المــــدني المصــــري النافـــذ والمــــادتین (
  الیمني النافذ.) من القانون المدني ٨٨و٨٧والمادتین (
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نقــال عــن الذمــة واألهلیــة فــي الشــریعة اإلســالمیة والقــوانین الوضــعیة، منشــور فــي االنترنیــت  (١) 
                                        علـى الموقـع اآلتـي:

                  emalhaq/it-http://www.habous.net/daouat  
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ـــدین مســـعود بـــن عمـــر التفتزارنـــي الشـــافعي ، ج(١)  ؛ عبـــد ٣٣٧، المرجـــع الســـابق، ص٢ســـعد ال
؛ د.نبیــــل إبـــراهیم ســـعد، المرجــــع ٢٩٣البـــاقي البكـــري وزهیـــر البشــــیر، المرجـــع الســـابق، ص

  .   ١٦٢السابق، ص
أیمن أحمد محمد ؛ ٢٣، هامش ص١٩٩٨عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  د.(٢) 

، بحث ٨و٧؛ الذمة المالیة بین الشریعة والقانون، ص٤٠نعیرات، المرجع السابق، ص
                         منشور في االنترنیت على الموقع اآلتي:

http://www.qlbna.com/vb/qlbna1079.html                                          
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  املطلب الثاني
  وقت نشوء الذمة املالية للزوجة
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  .٢١، المرجع السابق، هامش ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج د.(١) 
  .٢٠١مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع السابق. ص(٢) 
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  .٥٢، ص١٩٩١، دار الفكر، الجزائر،١، ط٤وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج(١) 
  .٩١م، ص١٩٨٧هـ، ٤٠٧، ١وت، طالخضري بك، أصول الفقه، دار القلم، بیر (٢) 
  .٢١، المرجع السابق، هامش ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج د.(٣) 
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 املطلب الثالث

  وقت انقضاء الذمة املالية للزوجة
          

           








                          

، دار الفكـــر، ٢، ط٧كمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السیواســـي، شـــرح فـــتح القـــدیر، ج(١) 
  .٩٧، المرجع السابق، ص٣؛ علي حیدر، ج١٦٤بیروت، من دون سنة نشر، ص

،دار الفكـر، ٢، ط٥مغربي، مواهب الجلیـل لشـرح مختصـر خلیـل، جمحمد بن عبد الرحمن ال(٢) 
االســــتذكار  ؛ یوســـف بـــن عبــــد اهللا بـــن عبـــد البــــر النمـــري القرطبـــي،٢، ص١٣٩٨بیـــروت، 

، ٥الجــامع لمــذاهب فقهــاء األمصــار، تحقیــق : ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض، ج
  .١٠١، صم٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمیة، بیروت،١ط
یحیـى  ؛٢١٢، ص١٣٩٣، دار المعرفة، بیـروت، ٢، ط٣یس الشافعي، األم، جمحمد بن إدر (٣) 

  .١٠٨، صم١٩٩٧دار الفكر، بیروت،  ،٥ج بن شرف النووي، المجموع،
، ٢المغني في فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني، ج عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي،(٤) 

 ،٢نس بـن إدریـس البهـوتي، ج؛ منصور بـن یـو ١٦٢هـ، ص١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، ١ط
  .٨٤المرجع السابق، ص
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أخرجـــه محمـــد بـــن یزیـــد أبـــو عبـــداهللا القزوینـــي، ســـنن ابـــن ماجـــة، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد (١) 
ِن، حــدیث رقــم ( كتــاب الصــدقات،  ٢البــاقي،ج ــاب التَّْشــِدیِد فــي الــدَّیْ )، دار الفكــر،  ٢٤١٣بَ

. محمــد بــن عیســى َحــِدیٌث َحَسـٌن قـال الترمــذي: هــذا . ٨٠٦بیـروت، مــن دون ســنة نشــر، ص
  .٣٩٠، المرجع السابق، ص٣أبو عیسى الترمذي السلمي، ج

، دار الفكـــر، ٢، ط٧كمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السیواســـي، شـــرح فـــتح القـــدیر، ج(٢) 
  .٩٧، المرجع السابق، ص٣؛ علي حیدر، ج١٦٤بیروت، من دون سنة نشر، ص

م، ١٩٦٤هــ، ١٣٨٣لمواریـث، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، محمد أبو زهرة، أحكام التركـات وا(٣) 
  . ١٦ص

؛ ســـلیمان الجمـــل، ٥٣٢، المرجـــع الســـابق، ص٢ســلیمان بـــن عمـــر بـــن محمـــد البجیرمـــي، ج(٤) 
، دار الفكـــر، ٣حاشـــیة الشـــیخ ســـلیمان الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج ( لزكریـــا األنصـــاري )، ج

  .٣١١بیروت، من دون سنة نشر، ص
  .٢١٩، المرجع السابق، ص١، جابن رجب الحنبلي(٥) 
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  املبحث الثالث
  تصرف الزوجة بأمواهلا













                          

أستاذنا الدكتور جعفـر الفضـلي، مبـادئ انتقـال التركـة فـي القـانونین العراقـي والفرنسـي، مركـز  (١)
  بعدها. وما ٤٩، ص١٩٨٣البحوث القانونیة في وزارة العدل، بغداد، 



  كام الذمة المالیة للزوجةأح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٣٨

  املطلب األول
  ة ألمواهلازوجإنفاق ال










  الفرع األول
  إنفاق الزوجة ألمواهلا يف الفقه اإلسالمي




 ﴿﴾



      


       

        


                          

 .٣٢) سورة النساء: اآلیة ١(
وجة ألموالها على نفسها وزوجها ینظر: عبد الرحمن ) لمزید من التفاصیل حول إنفاق الز ٢(

؛ محمد ٤٤٤، ص٤، ج٢٠٠٤الجزیري، الفقه على المذاهب األربعة، دار الحدیث، القاهرة، 
، دار الكتب العلمیة، لبنان، ٢عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ط

، ١الفقه الحنبلي، ط؛ محمد سلیمان عبد اهللا األشقر، المجلى في ٤٩٢، ص٣، ج٢٠٠٣
 .٥٣٧، ص ١، ج١٩٦٨دار القلم، دمشق، 
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أخرجه محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر(صحیح ) ١(
اِم ٢مصطفى دیب البغا، ج البخاري)، تحقیق د. تَ اْألَیْ ِج وَ وْ َكاِة على الزَّ اب الزَّ َكاِة، بَ ، ِكتَاب الزَّ
م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧)، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ١٣٩٧رقم ( في اْلَحْجِر، حدیث

 . ٥٣٣، ص٣ط
تحقیق محمد  محمد بن إسماعیل الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، )٢(

 .١٤٣، ص٤هـ، ط١٣٧٩، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢عبد العزیز الخولي، ج
عبداهللا الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، تحقیق  ) أخرجه محمد بن عبداهللا أبو٣(

دار الكتب العلمیة، بیروت،  )،٢٦٩٥، حدیث رقم (٢مصطفى عبد القادر عطا، ج
هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم  وقال اإلمام الحاكم: ١٧٩، ص١م، ط١٩٩٠هـ، ١٤١١
عن المرأة المسلمة لها عمر عبد الكافي  ؛ وینظر حوار مع د.( أي البخاري ومسلم) یخرجاه

  منشور في االنترنیت على الموقع اآلتي: .2009ذمة مالیة مستقلة،
                                         http://www.abdelkafy.net/ar/index.php   
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حدیث رقم  ،٦ج ي، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،) أخرجه أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیبان١(
ینظر ذلك في فتوى ؛ و ١١٧)، مؤسسة قرطبة، مصر، من دون سنة نشر، ص٢٤٩٠٨(

 بعنوان اختالفات الزوجة الموظفة وانفصال الذمة المالیة الزوجین، منشورة على الموقع
  اإللكتروني:

http://www.alwaei.com/topics/view/articale.php?sdd. 
  .٤٤٤) نقًال عن عبد الرحمن الجزیري، المرجع السابق، ص٢(
  اإللكتروني: ) د. عمر عبد الكافي لمزید من التفاصیل ینظر االنترنیت على الموقع٣(

    http://www.abdelkafy.net/ar/index.php/. 
  .٢٣٧، اآلیة: ) سورة البقرة٤(
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  الفرع الثاني
  املدني مواهلا يف القانونة ألزوجال إنفاق
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 ) من قانون األحوال الشخصیة العراقي النافذ٦١و٦) ینظر: المادتان (١(
 .١٥٩) سورة آل عمران، اآلیة:٢(
 .٩١) سورة التوبة، اآلیة: ٣(
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  املطلب الثاني
  ةزوجمعاوضات ال

 





  

  الفرع األول
  ة يف الفقه اإلسالميلزوجوضات اامع
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 .١٩٨٥،٤٣٨لبنان، ، دار النفائس،١، طمحمد رواس قلعه حي ومحمد صادق قنیبي ) ینظر:١(
 .٣٠٨ابق، ص أحمد فراج حسین، المرجع الس ) ینظر: د.٢(
  اإللكتروني: على الموقع هؤالء) ینظر تفصیل أراء ٣(

http://www.islam web.net/fatwa/index.php?pago= showfatwa6 option=  
fatwale. 

) ینظر: د. عصمت عبد المجید بكر، نظر العقد في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة مع الفقه ٤(
 .٢٢٤، ص٢٠٠٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١انوني والقوانین المعاصرة، طالق

 .٢٧٥) سورة البقرة، اآلیة: ٥(
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 .٦) سورة النساء، اآلیة: ١(
اِت ، ٢أخرجه محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني، ج )٢( ِم، رقم الحدیث ِكتَاب التَِّجارَ اب السَّوْ ، بَ

 .٧٤٣المرجع السابق، ص١)، ط٢٢٠٤(
  القوامة والذمة المالیة للمرأة منشورة على الموقع اآلتي : :ینظر )٣(

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd 
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  الفرع الثاني
  املدني ة يف القانونزوجمعاوضات ال
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 .١٢٠) ینظر: محمد روس قلعة جي ومحمد صادق قنبي، المرجع السابق، ص ١(
 .٢٤٢، ص ٢الجزیري، المرجع السابق، ج) نقًال عبد الرحمن ٢(
، ٢) ینظر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج٣(

؛ محمد العاملي، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشیعة، مؤسسة آل ٧٥ص
 .٢١٤، ص ١٩البیت إلحیاء التراث، رقم، ج

اب في  ،٣ج اود السجستاني األزدي،أخرجه سلیمان بن األشعث أبو د )٤( ِة، بَ َجارَ كتاب اْإلِ
ا، َ ِجه ْذِن َزوْ ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ ؛ وقال اإلمام ٢٩٣)، المرجع السابق، ص٣٥٤٧حدیث رقم ( َعِطیَِّة اْلمَ

محمد بن عبداهللا الحاكم  هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه (أي الشیخین).الحاكم: 
 .٥٤ابق، ص، المرجع الس٢ج النیسابوري،
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 ﴿  
          

          
﴾

                          

ْذِن كتاب الهبات ،٢أخرجه محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني، ج) ١( ِر ِإ َغیْ َأِة ِب رْ اب َعِطیَِّة اْلمَ ، بَ
ا، حدیث رقم ( َ ِجه  .٧٩٨)، المرجع السابق، ص٢٣٨٩َزوْ

  ) ینظر فتوى بعنوان للمرأة ذمة مالیة مستقلة منشورة  في االنترنیت على الموقع اآلتي:٢(
http://www.is/amweb..net/ falwa/ index.php? page= show fatwa، option.  

، ١، دار الغربي اإلسالمي، بیروت، ط٢) ابن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات، ج٣(
 .٢٢٤، المرجع السابق، ص٢؛ عبد الرحمن الجزیري، ج٣٤٢، ص١٩٨٨

 .٣٤یة: ) سورة النساء، اآل٤(
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علي  ) أخرجه محمد بن فتوح الحمیدي، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحقیق د.١(
م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٢)، دار ابن الحزم، بیروت، ط٢٣٢٠، حدیث رقم(٣حسین البواب، ج

 .١١٤ص
أخرجه أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن، تحقیق عبد الفتاح ) ٢(

اةِ ، ِكتَاب النَِّكاحِ ، ٦ة، جأبو غد نَ ِة تَْزِویِج الزُّ اِهیَ اب َكرَ )، مكتب ٣٢٣٠( ، حدیث رقمبَ
 .٦٨م، ص١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦، ٢المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط

 .٩٢) سورة آل عمران، اآلیة: ٣(
 .٢٥٤) سورة آل عمران، اآلیة: ٤(
 .١٩٥) سورة آل عمران، اآلیة: ٥(
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ةِ ٢بو الحسین القشیري النیسابوري، جأخرجه مسلم بن الحجاج أ )١( عَ َالِة  ،، ِكتَاب اْلُجمُ اب الصَّ بَ
ِة، عَ َد اْلُجمُ عْ  .٦٠٣)، المرجع السابق، ص ٨٨٥حدیث رقم ( بَ

ا،) ٢( َ فَْضلِه ِة وَ اِد  أخرجه محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، ِكتَاب اْلِهبَ َ ْشه اب اْإلِ بَ
ِة،   .٩١٥، المرجع السابق، ص ٢)، ج٢٤٥٢حدیث رقم(في اْلِهبَ
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اِز ٤) أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، ج١( اب َجوَ ، ِكتَاب السََّالِم، بَ
ْت في الطَِّریقِ  یَِّة إذا َأْعیَ ِب َأِة اْألَْجنَ رْ َداِف اْلمَ رْ )، المرجع السابق، ص ٢١٨٢حدیث رقم ( ،ِإ

١٧١٧. 
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