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ر�صالـــة للقـــارئ

احلقوق  فى  اجلميع  بني  للم�ساواة  يدعو   ، الفطرة  دين  هو  الإ�سالم  كان  ملا 

والواجبات، دون نظر اإىل دين اأو عقيدة اأو جن�س اأو لون ..

فاإنه اإزاء ماحدث من اجتاهات �سلبية بعد ثورة 25 يناير، اأدت اإىل ت�ساعد 

كفاحها  مراحل  خالل  حقوق  من  عليه  ح�سلت  مما  املراأة  حلرمان  التوجه 

ون�سالها ..

فقد راأى املجل�س اأهمية تو�سيح بع�س الق�سايا، والرد على مايثار من ادعاءات 

والتفاقيات  الإ�سالمية  ال�سريعة  فى  املــراأة  بحقوق  يتعلق  فىما  خاطئة، 

الدولية التى �سّدقت عليها م�سر.. فتم تكليف بع�س املتخ�س�سني من رجال 

من  عدد  خالل  من  الدعـــاءات  لهذه  للت�سدى  وال�سريعة  والقانون  الفكر 

الكتيبات ال�سارحة لق�سايا املراأة وحقوقها فى ال�سريعة والقانون والتفاقيات 

الدولية.

الذين   ، العلماء واخلرباء  ولذا يتقدم املجل�س بال�سكر والتقدير ملجموعة 

دور  تعزيز  فى  املجل�س  لأهداف  تنفيًذا   ، الكتيبات  هذه  اإعداد  فى  �ساركوا 

املراأة وحماية حقوقها ، وتو�سيًحا للم�ساهمة فى تغيري املوروثات اخلاطئة 

التى ت�سىء اإىل �سورة املراأة .

             ال�صفرية/ مرفت تالوى 

            رئي�س املجل�س القومى للمراأة 
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تقديـــــــم

ُت�ستمد اأحكام الأحوال ال�سخ�سية فى م�سر من ال�سريعة الإ�سالمية، بغية 

اإقامة التوازن العادل بني الرجل واملراأة فى جمال العالقات الأ�سرية ، ورفع 

الظلم عن املراأة واإن�سافها نتيجة اخللط املتعمد بني الأحكام ال�سرعية امللزمة، 

بطبيعتها..  املتغرية  الجتماعية  امل�سائل  فى  الجتهادية  الفقهية  والآراء 

ومنها   الكتيب  هذا  لها  يتعر�س  التى  امل�سكالت  بع�س  مُتثل  ال�سدد  هذا  وفى 

م�سكلة احل�سول على النفقة ال�سرعية اأكـثـر امل�سكالت التى تعانى منها املراأة، 

وهو ما يقت�سى تدخاًل ت�سريعيًا لتي�سري ح�سول املراأة على حقوقها، واإيجاد 

عالج لبطء اإجراءات التقا�سى.
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حقوق املراأة فى جمال الأحوال ال�صخ�صية  

اأحكام الزواج من الوجهة القانونية 

مقدمة: 

ت�ستمد اأحكام الأحوال ال�سخ�سية فى م�سر من ال�سريعة الإ�سالمية. ومنذ بدايات 

ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  تعديل  عن  يتوقف  مل  امل�سري  وامل�سرع  الع�سرين  القرن 

املزيد من احلقوق الإن�سانية للمراأة،  مل�سايرة التطور فى العالقات الجتماعية واإقرار 

وحماولة اإقامة التوازن العادل بني الرجل واملراأة فى جمال العالقات الأ�سرية. وكانت 

لطبيعة  الفهم  �سوء  عن  اأغلبها  ينجم  التي  العقبات  من  بالكثري  تواجه  اجلهود  تلك 

وم�سمون امل�ساواة بني اجلن�سني، اأو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وحتاول تر�سيخه 

عن طريق حماربة كل تغيري فى القوانني يهدف اإىل اإن�ساف املراأة ورفع بع�ض الظلم 

عنها، اأو عن خلط متعمد بني الأحكام ال�سرعية امللزمة والآراء الفقهية الجتهادية فى 

امل�سائل الجتماعية املتغرية بطبيعتها.

يوجد نوعان من القواعد فى جمال الأحوال ال�سخ�سية: 

1-  القواعد املو�ضوعية، وينظمها اأ�سا�ساً القانون رقم 25 ل�سنة 1920 اخلا�ض باأحكام 

 1929 ل�سنة   25 رقم  بقانون  واملر�سوم  ال�سخ�سية،  الأحوال  م�سائل  وبع�ض  النفقة 

وبع�ض   ،1985 ل�سنة   100 القانون  ثم  ال�سخ�سية،  الأحوال  اأحكام  ببع�ض  اخلا�ض 

الأحكام فى قوانني اأخرى متفرقة. 

قانون  باإ�سدار   2000 ل�سنة   1 رقم  القانون  اأ�سا�ساً  ويت�سمنها  الإجرائية،  القواعد    -2

والقانون  ال�سخ�سية،  الأحوال  م�سائل  فى  التقا�سي  واإجراءات  اأو�ساع  بع�ض  تنظيم 

رقم 10 ل�سنة 2004 الذي اأن�ساأ حماكم الأ�سرة.
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وت�سدر الأحكام الق�سائية فى منازعات الأحوال ال�سخ�سية طبقاً لقوانني الأحوال 

ال�سخ�سية املعمول بها، ويعمل فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض فى تلك القوانني باأرجح الأقوال 

بني  ال�سخ�سية  الأحوال  منازعات  فى  الأحكام  وت�سدر  حنيفة.  اأبي  الإمام  مذهب  من 

امل�سريني غري امل�سلمني املتحدي الطائفة وامللة طبقاً ل�سريعتهم فيما ل يخالف النظام 

العام )م3 من قانون 1 ل�سنة 2000(.

لذلك  الكتيب.  هذا  فى  ال�سخ�سية  الأحوال  م�سائل  كل  تناول  الي�سري  من  ولي�ض 

نكتفى مبا يتعلق بالزواج، ونتناوله من حمورين: الأول يتعلق باأحكامه فى هذا الكتيب، 

والثاين يتعلق باإ�سكالياته فى كتيب م�ستقل. 

حقوق املراأة فى جمال اأحكام الزواج

احلق فى الزواج:

ما  امل�سروع ويحدد  الوجه  بالآخر على  الزوجني  ا�ستمتاع كل من  يبيح  الزواج عقد 

لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. وقد حدد القراآن الكرمي اأغرا�ض الزواج فى 

ًة َوَرْحَمًة  ُكُنو� �إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ُكْم �أَْزَو�ًجا ِلَت�سْ قوله تعاىل: { َوِمْن �آََياِتِه �أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن �أَْنُف�سِ

رُوَن })�سورة الروم الآية 21(. �إِنَّ ِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

واحلق فى الزواج من حقوق الإن�سان يتمتع به الرجل واملراأة. وقد ن�ست التفاقيات 

الدولية حلقوق الإن�سان على احلق فى الزواج وتكوين اأ�سرة للرجل واملراأة متى بلغا �سن 

الزواج على قدم امل�ساواة. ومل يرد فى الد�ستور امل�سري ل�سنة 1971 ن�ض يقرر حق الزواج 

واختيار الزوج، وناأمل اأن يتم ذلك فى م�سروع الد�ستور الذي جترى �سياغته. لكن عدم 

الن�ض على هذا احلق فى الد�ستور ل يعني اإنكاره، لأن حق الزواج وما يرتبط به من حق 

فى اختيار الزوج يعد من لوازم احلرية ال�سخ�سية واحلق فى اخل�سو�سية، وقد كفلهما 

الد�ستور.
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اأوًل- مقدمات الزواج - اخلطبة:

- اخلطبة متهيد للزواج، ول توجد اإجراءات خا�سة بها، وتخ�سع لأعراف كل فئة 

الرجل  ال�سائدة للخطبة جتعلها من جانب  الفقهية  والتعريفات  املجتمع.  فئات  من 

من  لكل  اخلطبة  حق  منح  ال�سرع  لكن  منها،  الزواج  فى  رغبته  يبدي  عندما  للمراأة 

الرجل واملراأة، فكالهما ميكن اأن يكون خاطباً بنف�سه اأو بوكيله، ويعد ذلك من اأوجه 

امل�ساواة الإ�سالمية بني اجلن�سني يغفل عنه كثريون ممن يتناولون مو�سوع اخلطبة.

 - اخلطبة لي�ست ركناً من اأركان الزواج، ول هي �سرط من �سروط �سحته، فلو 

اأن اخلطبة  النق�ض  انعقد �سحيحاً. وقد قررت حمكمة  الزواج من دون خطبة  مت 

املتواعدين. ومع  اأحداً من  بالزواج ل يقيد  اأو وعداً  الزواج  لعقد  اإل متهيداً  لي�ست 

ذلك يف�سل اللجوء اإليها لتحقيق الغاية منها، وهي اإتاحة الفر�سة لكل طرف من 

الطرفني للتعرف على الآخر حتى يقدم على الزواج عن معرفة حقيقية فى حدث 

التوافق وتتاأكد املودة.

 - يجوز العدول عن اخلطبة باتفاق الطرفني اأو بناء على رغبة اأحدهما، لكن 

العدول عن اخلطبة لغري م�سلحة ظاهره مكروه ملا فيه من عدم الوفاء الوعد. وفى 

حالة العدول عن اخلطبة يجب رد املهر بعينه اإن كان قائماً اأو رد مثله اأو قيمته يوم 

تقدميه اإن كان قد هلك اأو ا�ستهلك. كما يجب رد الهدايا اإن كانت موجودة، ر�ساء اأو 

ق�ساًء، اأما اإن كانت قد هلكت اأو ا�ستهلكت، فال يجب ردها. 

-  ول ي�ستحق التعوي�ض ب�سبب العدول عن اخلطبة فى ذاته، لأنه حق وا�ستعماله 

ل يوجب امل�سوؤولية والتعوي�ض. لكن اإذا ت�سبب العدول عن اخلطبة فى اإحلاق ال�سرر 

باأحد الطرفني، وجب التعوي�ض عن هذا ال�سرر متى كانت هناك اأفعال م�ستقلة عن 

العدول اأحلقت هذا ال�سرر باأحد اخلاطبني على اأ�سا�ض امل�سوؤولية التق�سريية. مثال 
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ذلك اأن تكون املخطوبة طالبة علم اأو موظفة وا�سرتط عليها خطيبها اأن تقر فى 

بيتها مبجرد اخلطبة فاأطاعته، ثم عدل عن اخلطبة دون مربر م�سروع، فُيعد ذلك 

خطاأ موجباً للم�سوؤولية والتعوي�ض.

ثانيًا- اأركان عقد الزواج و�سروطه: 

والإيجاب هو  والقبول،  الإيجاب  الزواج عند احلنفية هما  ركنا  الزوج:  اأركان عقد  اأ-  

اإن�ساء العقد، والقبول هو ما �سدر عن  اإرادة  اأو وكيلها داًل على  ما�سدر من الزوجة 

الزوج اأو وكيله داًل على موافقة الإيجاب.

وثيقة  فى  الزواج  اإثبات  معناه  والتوثيق  الزواج.  اأركان  من  ركناً  التوثيق  يُعد  ول 

من  والغر�ض  القت�ساء.  عند  اإليها  الرجوع  وميكن  الدولة  ب�سجالت  ت�سجل  ر�سمية 

توثيق الزواج حفظ حقوق الزوجني وثبوت ن�سب الأطفال الذين يولدون من الزواج. 

ويتم التوثيق مبعرفة موظف عام يخت�ض باإثبات انعقاد الزواج، هو املاأذون للم�سلمني 

اجلن�سية.  اأو  الديانة  ملختلفى  العقاري  بال�سهر  التوثيق  مكتب  اأو  للم�سيحيني  والق�ض 

ويجب اأن يوقع الزوجان اأمام املوظف املخت�ض على النموذج املعد لإثبات انعقاد الزواج 

)وثيقة زواج(. ويجب اأن يحتفظ كل من الزوجني بن�سخته من وثيقة الزواج، خ�سو�ساً 

بوثيقة  ثابتاً  الزواج  يكن  اإذا مل  الزوجية  دعاوى  دعوى من  اأي  تقبل  ل  الزوجة حيث 

ر�سمية يقدمها رافع الدعوى. 

�سروط عقد الزواج ال�سرعي متنوعة، فمنها �سروط النعقاد،  ب-  �ضروط عقد الزواج: 

ومنها �سروط ال�سحة، ومنها �سروط النفاذ، ومنها �سروط اللزوم، ومنها اأخرياً ال�سروط 

القانونية لتوثيق الزواج ر�سمياً. وهذه ال�سروط القانونية ل متنع �سحة العقد �سرعاً، 

لكنها متطلبة لإمكان اإبرام  عقد الزواج الر�سمي بوا�سطة املوظف املخت�ض. 

املراأة  حقوق  ت�سمن  لأنها  بها  التوعية  ويجب  م�ستحدثة،  القانونية  ال�سروط  هذه 
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كل  ومعرفة  الزواج،  م�سوؤولية  على حتمل  قدرتهما  التاأكد من  منها  ويق�سد  والرجل، 

هذه  ونوجز  الطرفني  من  لكل  وحقوق  التزامات  من  الزواج  على  يرتتب  مبا  طرف 

ال�سروط فيما يلي: 

1-  بلوغ ال�ضن القانونية لتوثيق الزواج: يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ �سدور القانون 

رقم 126 ل�سنة 2008 بلوغ ثماين ع�سرة �سنة ميالدية كاملة للذكر والأنثى. فال يجوز 

كاملة وقت  �سنة ميالدية  يبلغ من اجلن�سني ثماين ع�سرة  زواج ملن مل  توثيق عقد 

اإن�ساء العقد. ويرتتب على هذا ال�سرط: 

-  وجوب امتناع املوثق املخت�ض عن توثيق عقد الزواج ر�سمياً اإذا كان اأحد اجلن�سني 

)الذكر اأو الأنثى( مل يبلغ ال�سن القانونية وقت التوثيق )18 �سنة ميالدية(. 

اأقل من  الزوجني  اأحد  اإذا كان �سن  الزواج  النا�سئة عن عقد  الدعاوى  -  عدم قبول 

ثماين ع�سرة �سنة ميالدية كاملة وقت رفع الدعوى.

-  يعاقب تاأديبياً وجنائياً املوثق الذي يوثق زواجاً اإذا كانت �سن اأحد الزوجني اأقل من 

ثماين ع�سرة �سنة ميالدية كاملة، اأو الذي يثبت فى وثيقة الزواج �سناً غري ال�سن 

احلقيقية لأحد الزوجني.

ينبغي  للفتيات،  الزواج  �سن  لتخفي�ض  حماولت  جرت   2011 يناير   25 ثورة  وبعد 

ال�سحية و�سماناً حلقهن فى  الناحية  الفتيات من  على م�سلحة  لها، حر�ساً  الت�سدي 

التفاقية  يخالف  ع�سرة  الثامنة  عن  الفتاة  زواج  �سن  تخفي�ض  اأن  ونالحظ  التعليم. 

الدولية حلقوق الطفل واتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وكالهما 

الثامنة  يتجاوز  مل  من  كل  يعترب  امل�سري  والقانون  زواجه،  اأو  الطفل  خطوبة  حتظر 

ع�سرة من عمره طفاًل حتظر التفاقيات الدولية التي �سدقت عليها م�سر زواجه. 

2-  اإجراء الفح�ص الطبي: اأ�سيف هذا ال�سرط بالقانون رقم 126 ل�سنة 2008 اإىل قانون 
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الأحوال املدنية )م31 مكرراً(. ومقت�سى ذلك اأنه ميتنع على املوثق توثيق عقد الزواج 

قبل اإمتام الفح�ض الطبي للراغبني فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمرا�ض 

اأو على �سحة ن�سلهما، واإعالمهما بنتيجة  اأو �سحة كل منهما  التي توؤثر على حياة 

هذا الفح�ض. ووا�سح اأن املطلوب هو اإجراء الفح�ض الطبي ليكون كال الطرفني على 

بينة من حالة الطرف الآخر، واملحظور هو توثيق عقد الزواج قبل اإجراء الفح�ض 

اأياً  الزواج  توثيق عقد  المتناع عن  للموثق  يجوز  الفح�ض، فال  اإذا مت  اأما  الطبي، 

كانت نتيجته اإذا اأ�سر الطرفان – عن بينة كاملة – على التوثيق. ويعاقب تاأديبياً 

املوثق الذي يوثق زواجاً قبل اإجراء الفح�ض الطبي اأو من دون اإجراء هذا الفح�ض. 

ويلزم توعية املقبلني عل الزواج باأهمية هذا الفح�ض و�سرورة القيام به فعلياً حتقيقاً 

لفوائده. وقد جرى العمل على ا�ست�سدار ال�سهادة الطبية دون اإجراء الفح�ض املطلوب، 

ويقوم املوثق بتوثيق الزواج رغم علمه بعدم اإجراء الفح�ض، وقد يتوىل ا�ستيفاء ال�سهادة 

الطبية بنف�سه باعتبارها جزءاً من الأتعاب التي يح�سل عليها. 

3-  اإقرار الزوج بحالته الجتماعية: تقرر هذا ال�سرط بالقانون 100 ل�سنة 1985 الذي 

ل�سنة   25 رقم  بقانون  للمر�سوم  مكرراً   11( املادة  من  الأوىل  الفقرة  ن�ض  اأ�ساف 

1929(، ون�سها: »على الزوج اأن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الجتماعية، فاإذا كان 

ع�سمته  فى  الالتي  الزوجات  اأو  الزوجة  ا�سم  الإقرار  فى  يبني  اأن  فعليه  متزوجاً 

وحمال اإقامتهن، وعلى املوثق اإخطارهن بالزواج اجلديد بكتاب م�سجل مقرون بعلم 

الو�سول«.

اأو حمال  الجتماعية  ببيانات غري �سحيحة عن حالته  الذي يديل  الزوج  ويعاقب 

اإقامة زوجته اأو زوجاته باحلب�ض مدة ل جتاوز �ستة اأ�سهر وبغرامة ل جتاوز مائتي جنيه 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني. كما يعاقب املوثق الذي ميتنع عن الإخطار باحلب�ض مدة 
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لتزيد على �سهر وبغرامة ل تزيد على خم�سني جنيهاً، ويجوز احلكم بعزله من وظيفته 

اأو وقفه عن عمله ملدة ل جتاوز �سنة.

والغر�ض من هذا الإقرار متكني الزوجة الأوىل من طلب التطليق ب�سبب زواج زوجها 

باأخرى دون موافقتها بعد اإثبات ال�سرر املادي اأو املعنوي الذي حلق بها من جراء الزواج 

اجلديد، ولو مل تكن قد ا�سرتطت عليه فى عقد زواجها منه اأّل يتزوج عليها. ويكن للزوجة 

اأن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.  اأن زوجها متزوج ب�سواها  اجلديدة التي مل تعلم 

4-  �ضروط خا�ضة فى عقد الزواج اجلديد: تن�ض املادة )33 من لئحة املاأذونني( على 

وجوب اأن يب�سر املاأذون الزوجني مبا يجوز لهما التفاق عليه فى عقد الزواج من 

�سروط خا�سة، منها:

- من تكون له ملكية منقولت منزل الزوجية.

- من يكون له حق النتفاع وحده مبنزل الزوجية فى حالة الطالق اأو الوفاة.

- عدم اقرتان الزوج باأخرى اإّل باإذن كتابي من الزوجة.

- ر�سد مبلغ مقطوع اأو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته اإذا طلقها بدون ر�ساها.

- تفوي�ض الزوجة فى تطليق نف�سها.

وذلك كله فيما يزيد على احلقوق املقررة �سرعاً وقانوناً ول مي�ض حقوق الغري. وعلى 

املاأذون اأن يثبت ما مت التفاق عليه من امل�سائل ال�سابقة اأو اأي اتفاق اآخر ل يحل حراماً 

اأو يحرم حالًل فى املكان املعد لذلك بوثيقة الزواج. ويعاقب املاأذون تاأديبياً اإذا مل يب�سر 

الزوجني، اأو اإذا امتنع عن اإ�سافة ال�سروط التي يطلب منه الزوجان اإثباتها فى وثيقة 

الزواج. كما يعاقب املاأذون جنائياً عن تزوير بطريق الرتك اإذا امتنع عمداً عن اإثبات ما 

كان يتعني عليه اإثباته فى وثيقة الزواج بناء على طلب اأحد الزوجني اأو كالهما.
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ول يوجد فى القانون جزاء على خمالفة اأحد الزوجني ل�سرط من ال�سروط اخلا�سة 

اأثر  ل  اأنه  احلنفية  عند  والراجح  الزواج.  وثيقة  فى  وتدوينها  عليها  التفاق  مت  التي 

ملخالفة ال�سرط املتفق عليه، لكن احلنابلة يرون جواز ف�سخ عقد الزواج اإذا مل يوف الزوج 

عليه  اهلل  �سلى   - الر�سول  بحديث  عماًل  العقد  يت�سمنها  التي  ال�سحيحة  بال�سروط 

و�سلم- »امل�سلمون عند �سروطهم«، وراأي احلنابلة يحقق م�سلحة الأ�سرة واملجتمع بحث 

وحماية  الأ�سرة  كيان  على  للحفاظ  ال�سحيحة  العقد  ب�سروط  اللتزام  على  الزوجني 

حقوق املراأة.

ل�سنة   1 رقم  القانون  املادة)17 من   ن�ست  ر�ضمية:  بوثيقة  الزواج  اإثبات  اأثر عدم    -5

2000 ( على اأنه: »ل تقبل عند الإنكار الدعاوى النا�سئة عن عقد الزواج .... ما مل 

الف�سخ بح�سب  اأو  التطليق  تقبل دعوى  ر�سمية، ومع ذلك  بوثيقة  ثابتاً  الزواج  يكن 

الأحوال دون غريهما اإذا كان الزواج ثابتاً باأي كتابة«.

يرتتب على عدم وجود الوثيقة الر�سمية طبقاً للن�ض ال�سابق: 

-  عدم قبول كافة الدعاوى النا�سئة عن عقد الزواج عند الإنكار فقط. اأما اإذا حدث 

اعرتاف بالزوجية، وتوفر �سرط ال�سن، فاإن الدعوى تقبل. 

-  ي�سمل عدم القبول كافة الدعاوى النا�سئة عن عقد الزواج، كدعاوي املهر والنفقة 

والطاعة واملرياث، وثبوت الزوجية والإقرار بها.

-  يتبني من ذلك اأن عدم اإثبات الزواج فى وثيقة ر�سمية يلحق �سرراً ج�سيماً بحقوق 

فيما عدا  الر�سمية  الوثيقة  دون  اأن تطالب بحقوقها من  ت�ستطيع  التي ل  املراأة 

باأي  ثابتاً  الزواج  كان  العرفى متى  الزواج  الف�سخ من  اأو  الطالق  احلق فى طلب 

كتابة، ولو مل تكن ر�سمية، وهو ما �سوف نتناوله فى كتيب قادم. 
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ثالثًا- احلقوق املالية للزوجة:

احلقوق غري املالية للزوجة تتمثل فى عدم الإ�سرار بها وح�سن معا�سرتها، والعدل 

القراآن  فى  ورد  معا�سرتها  وح�سن  بالزوجة  الإ�سرار  وعدم  تعددن.  اإن  الزوجات  بني 

الكرمي وال�سنة النبوية املوؤكدة، ويق�سد به حفظ حقوق الزوجة وعدم ظلمها، وحظر 

التعدي عليها اأو اإهانتها بالقول اأو الفعل، وحظر العتداء على مالها. ومن �سور الإ�سرار 

بالزوجة ا�ستعالء الزوج عليها واحلط من قدرها والتعدي عليها بال�سرب ونحوه من 

اأنواع الإيذاء.

اأما احلقوق املالية للزوجة فهي احلق فى املهر، واحلق فى نفقة الزوجية، واحلق فى 

م�سكن الزوجية.

اأ - حق الزوجة فى املهر:

1- تعريف املهر وحكمه:

عليه  ويطلق  الزواج.  عقد  مبقت�سى  زوجها  على  للزوجة  �سرعاً  يجب  مال  املهر 

»ال�سداق« فى عرف النا�ض لدللته على �سدق رغبة الزوج فى الزواج. 

واملهر ورد ذكره فى القراآن الكرمي، وال�سنة النبوية الفعلية والقولية، واأجمع فقهاء 

امل�سلمني على م�سروعية املهر ووجوبه على الزوج.

كما  بها  لال�ستمتاع  ثمناً  ولي�ض  لها،  تكرمياً  الزوج  على  واجب  للمراأة  حق  واملهر 

قد يراه بع�ض النا�ض. لأنه مما يتنافى مع كرامة املراأة واإن�سانيتها اعتبار املهر مقابل 

ال�ستمتاع بها، فهو لي�ض كذلك بدليل: 

-  وجوب ن�سف املهر للمراأة اإذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان 

لعدم  الدخول  قبل  طلقت  اإذا  منه  قدر  اأي  لها  وجب  ملا  ال�ستمتاع،  مقابل  املهر 

ح�سول ال�ستمتاع.
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-  اإن ال�ستمتاع فى الزواج ل يكون من جانب الرجل وحده، بل هو ا�ستمتاع متبادل بني 

الزوجني. فاإذا اعترب املهر مقابل ال�ستمتاع باملراأة، ملا وجب لها مهر على الإطالق.

واملهر لي�ض ركناً فى عقد الزواج ول �سرطاً من �سروط �سحته، فى�سح عقد الزواج 

ولو مل ين�ض فى العقد على مهر اأو ن�ض فيه على مهر �سوري.

2-  مقدار املهر: ل يوجد حد اأق�سى للمهر، لكن من امل�ستحب �سرعاً عدم املغالة فى 

املهور، تي�سرياً على النا�ض، وت�سجيعاً لل�سباب على الزواج. وقد روي عن ر�سول اهلل 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- قوله: »خري ال�سداق اأي�سره«، وقوله »اإن اأعظم النكاح بركة 

اأي�سره موؤنة«.

اأما احلد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء احلنفية بع�سرة دراهم ا�ستناداً اإىل حديث 

�سريف، وهي ت�ساوي خم�سة وع�سرون قر�ساً، وهو ما يجوز اإثباته فى العقد اأخذاً باملذهب 

احلنفى املعمول به فى م�سر، ويكون رمزياً فى هذه احلالة. ويلجاأ النا�ض اإىل ذكره فى 

عقد الزواج لكونه من البيانات ال�سكلية الواجب ذكرها، كما يرتتب على اإثبات هذا املبلغ 

ال�سئيل التقليل من ر�سوم التوثيق الواجبة على العقد. وفى حالة اخللع ل تلزم الزوجة 

اإل برد املبلغ الوارد فى العقد، اإل اإذا متكن الزوج من اإثبات حقيقة املهر الذي دفعه للزوجة. 

ويجوز تعجيل املهر اأو بع�سه بالتفاق بني الزوجني. وجرى العرف فى م�سر على 

تعجيل ن�سف املهر وتاأجيل ن�سفه الآخر اإىل اأقرب الأجلني: الطالق اأو املوت.

3-  �ضقوط املهر:قد ي�سقط ن�سف املهر اأو ي�سقط كله اإذا مل يتاأكد بالدخول اأو اخللوة 

ال�سرعية. 

 - ي�سقط ن�سف املهر اإذا حدثت الفرقة بالطالق اأو الف�سخ بعد العقد وقبل الدخول 

احلقيقي اأو احلكمي، ب�سبب يرجع اإىل الزوج. ويكون الن�سف م�ستحقاً تعوي�ساً للمراأة 

عن فرقة اأ�سرت بها دون خطاأ من جانبها. 
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- ي�سقط كل املهر فى الأحوال التالية:

الأول:  اإذا اأبراأت الزوجة زوجها من املهر كله قبل الدخول اأو بعده، ب�سرط اأن تكون 

كاملة الأهلية.

الثاين:  اإذا خالعت املراأة زوجها على كل املهر قبل الدخول اأو بعده.

الثالث:  اإذا حدثت الفرقة بني الزوجني قبل الدخول احلقيقي اأو احلكمي ب�سبب من 

جهة الزوجة.

ب- حق الزوجة فى منزل الزوجية: 

يذهب الفقهاء الأحناف اإىل اأن جتهيز م�سكن الزوجية بجميع م�ستمالته واجب على 

الزوج، ول تطالب به املراأة ولو ح�سلت على املهر الذي هو حق خال�ض لها. وال�سبب فى 

التزام الزوج بتجهيز م�سكن الزوجية اأنه ملتزم بنفقة الزوجة، واإعداد م�سكن الزوجية 

جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. وهذا الراأي هو املعمول به ق�ساًء فى م�سر. 

لكن فقهاء املالكية يرون اأن جتهيز منزل الزوجية يخ�سع لعرف النا�ض، وقد جرى 

الذي  املهر  الزوجة فى حدود  على  يكون  الزوجية  م�سكن  اأن جتهيز  على  النا�ض  عرف 

م�سكن  جتهيز  فىكون  معني،  مكان  فى  النا�ض  عرف  يتغري  وقد  زوجها،  من  تقب�سه 

الزوجية بالتعاون بني الزوجني كل بح�سب قدرته وظروفه املادية، مثال ذلك اأن يوفر 

يراعي  املالكية  وراأي  املنزلية.  والأدوات  بالأثاث  بتزويده  الزوجة  وتقوم  املكان  الزوج 

ظروف النا�ض واحلالة القت�سادية فى هذا الزمان، وهو الأوىل بالتاأييد.

وقد يجهز الأب ابنته فى حدود املهر الذي قب�سه، فىكون اجلهاز ملكاً لها مبجرد ال�سراء 

اجلهاز،  وي�سلمها  اخلا�ض  ماله  من  ابنته  الأب  يجهز  وقد  الفقهاء.  بني  خالف  غري  من 

فىكون ذلك على �سبيل الهبة التي ل رجوع فيها بعد القب�ض. اأما اإذا �سلم الأب اجلهاز لبنته 

على �سبيل عارية ال�ستعمال، كان اجلهاز ملكاً له فى حياته ولورثته بعد وفاته.
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ج- حق الزوجة فى نفقة الزوجية:

الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وك�سوة وم�سكن  النفقة وحكمها: نفقة  1-  تعريف 

وخدمة وم�ساريف عالج وغري ذلك مما يق�سي به ال�سرع. ونفقة الزوجة واجبة على 

زوجها، م�سلمة كانت اأو غري م�سلمة، م�سرية كانت اأو غري م�سرية، �سواء دخل بها اأم 

مل يدخل بها، مو�سرة كانت اأو غري مو�سرة.

ودليل وجوب النفقة م�ستمد من القراآن الذي اأوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون 

النبوية،  ال�سنة  وكذلك  اأوىل.  باب  من  الزوجية  قيام  حال  لزوجته  الزوج  على  واجبة 

واإجماع فقهاء امل�سلمني الذي ل يخالف املعقول واملعروف بني النا�ض.

و�سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد ال�سحيح قبولها العي�ض 

معه فى معي�سة واحدة، �سواء كانت مو�سرة اأو خمالفة له فى الدين.  لكن التعاون بني 

عملها  من  دخل  لها  اأو  قادرة  كانت  اإن  الزوجة  على  تفر�ض  والرحمة  واملودة  الزوجني 

الظروف  فى ظل  الآخر  منهما  فى عني كال  الأ�سرة،  نفقات  فى  الزوج  مع  ت�سرتك  اأن 

اأو  �سرعي  مانع  اأي  ذلك  دون  يحول  فال  الوطن،  بها  مير  التي  ال�سعبة  القت�سادية 

قانوين، وهذا ما يجري عليه عرف النا�ض. 

ول ت�سقط نفقة الزوجة ب�سبب مر�سها، وفى هذه احلالة تعد م�ساريف العالج جزءاً 

من النفقة الواجبة لها. 

زوجها  اإذن  دون  الزوجية  م�سكن  من  خروجها  ب�سبب  الزوجة  نفقة  ت�سقط  ل  كما 

للعمل امل�سروع، �سواء ا�سرتطت العمل فى عقد الزواج اأو عملت بعد الزواج بر�ساء زوجها 

اأو كانت تعمل قبل زواجها ومل يعرت�ض الزوج على ذلك. وين�ض القانون 25 ل�سنة 1920 

على �سقوط نفقة الزوجة امل�سلمة اإذا ارتدت الزوجة عن الإ�سالم. اأما اإن كانت الزوجة 

هذه  وتثري  نفقتها.  �سقوط  فى  �سبباً  ذلك  يكون  فال  الدين،  فى  زوجها  مع  خمتلفة 
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الأحكام القانونية الت�ساوؤل عن حكم نفقة الزوجة التي ل تعتنق اأحد الأديان ال�سماوية 

الثالثة؟ 

2-   تقدير النفقة الزوجية: طبقا للمادة) 16 من املر�سوم بقانون 25 ل�سنة 1929(، »تقدر 

نفقة الزوجة بح�سب حال الزوج وقت ا�ستحقاقها ي�سراً وع�سراً على األ تقل النفقة فى 

حالة الع�سر عن القدر الذي يفى بحاجتها ال�سرورية...«.

ويت�سح من هذا الن�ض ما يلي: 

هو  لأنه  وع�سره،  ي�سره  للزوج من حيث  املالية  املقدرة  النفقة  تقدير  فى  عليه  -  املعول 

الدين لقوله تعاىل:{  لينفق ذو �سعة من  بالإنفاق، وهو ما يتفق مع �سحيح  امللتزم 

�سعته..}. 

-  يراعى فى تقدير النفقة حالة الأ�سعار والقوة ال�سرائية للنقود.

-  ت�سمل النفقة الغذاء والك�سوة وامل�سكن وم�ساريف العالج وغري ذلك مما يق�سي به 

ال�سرع، ويفى باحلاجات ال�سرورية للزوجة. وميكن اأن ت�سمل النفقة اأجر اخلادم اإن 

كان الزوج مي�سور احلال وكانت الزوجة ممن يخدم فى بيت اأهلها.

من  تطلب  اأن  املحكمة  على  يجب  عليه،  املدعى  الزوج  دخل  حول  النزاع  حالة  -  فى 

النيابة العامة اإجراء التحقيق الذي ميكنها من بلوغ هذا التحديد، وتر�سل النتائج 

اإىل املحكمة فى موعد ل يجاوز ثالثني يوماً من تاريخ و�سول طلب املحكمة اإليها.

-  يجوز احلجز على الأجور واملرتبات واملعا�سات وما فى حكمها وفاء لدين النفقة، 

 ٪50 التي يجوز احلجز عليها على  الن�سبة  اأن تزيد  الأحوال ل يجوز  وفى جميع 

.
)1(

تق�سم بني امل�ستحقني

)1(  تق�سم الن�سبة التي يجوز احلجز عليها على النحو التايل: الزوجة اأو املطلقة 25%، واإذا تعددن 40%، الزوجة والأولد 

40 %، الزوجة اأو املطلقة وولدين فاأكرث والوالدين 50 ٪. 
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-  تعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من كافة الر�سوم الق�سائية فى كل مراحل 

التقا�سي .

-  اإذا امتنع املحكوم عليه عن تنفيذ احلكم النهائي بالنفقة، وثبت للمحكمة قدرته على 

الوفاء، اأمرته بالوفاء، فاإن مل ميتثل حكمت بحب�سه مدة ل تزيد على ثالثني يوماً .

 . املطلقة  اأو  الزوجة  نفقة  لدين  الأولوية  تكون  الديون،  بني  التزاحم  حالة  فى    -

وفى حالة التزاحم بني ديون النفقة الأخرى، يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على 

جميع اأموال الزوج، وتتقدم مرتبته على �سائر ديون النفقة .

-  دين النفقة ل ي�سقط اإل بالأداء اأو الإبراء. ول ي�سقط ن�سوز الزوجة نفقتها اإل عن 

الفرتة التالية لثبوت الن�سوز.

رفع  تاريخ  نهايتها  �سنة  من  لأكرث  ما�سية  مدة  عن  النفقة  دعوى  ت�سمع  -  ل 

الدعوى.

القانون  النفاذ بقوة  بالنفقات وما فى حكمها واجبة  ال�سادرة  -  الأحكام والقرارات 

وبال كفالة.

3-  م�ضاكل التقا�ضي فى اأمور النفقة: توجد عدة م�ساكل حتتاج اإىل تدخل ت�سريعي 

منها: 

- اإلزام الزوجة باإعادة اإعالن الزوج الذي مل يح�سر على الرغم من �سحة الإعالن 

الأول. وعالج ذلك اإلغاء اإعادة الإعالن فى ق�سايا النفقة اإذا ثبت اأن الإعالن �ُسلَِّم فى 

م�سكن الزوج اأو َت�سلَّمه اأحد القاطنني معه.

- طول اإجراءات التحري عن دخل الزوج الذي يجتهد فى اإخفاء م�سادر دخله. وعالج 

ذلك يكون باإقرار املحكمة ملبلغ الدخل الذي تدعيه الزوجة مع اإعطاء الزوج حق اإثبات 

دخله احلقيقي.
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-  عمل الزوج باخلارج يجعل اإجراءات الإعالن والتحري عن الدخل اأكرث �سعوبة. 

وعالج ذلك يقت�سي تعاون وزارة اخلارجية فى تي�سري هذه الأمور بناء على طلب 

املحكمة. 

-  حماولت تقليل النفقة املحكوم بها برفع دعاوى نفقة �سورية من الزوجة الثانية 

اأو الوالدين لقت�سام النفقة مع الزوجة وال�سغار. وعالج ذلك يكون بالن�ض �سراحة 

على عدم قبول دعاوى النفقة التي تقام بعد احلكم للزوجة واأطفالها بالنفقة، اأو 

الن�ض على عدم تاأثري احلكم بالنفقة اجلديدة على ما تتقا�ساه املطلقة واأطفالها 

من نفقة �سبق احلكم بها.

وعالج  بال�ستئناف.  عليها  للطعن  النفقات  دعاوى  فى  ال�سادرة  الأحكام  قابلية    -

2000( جلعل الأحكام ال�سادرة فى  1 ل�سنة  ذلك يكون بتعديل املادة )9 من قانون 

دعاوى النفقات وما فى حكمها نهائية اإذا كانت املبالغ املحكوم بها فى حدود الن�ساب 

النتهائي للقا�سي اجلزئي )خم�سة اآلف جنيه(. 
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خامتــــة

املراأة  التي تعاين منها  امل�سكالت  اأكرث  ال�سرعية  النفقة  تظل م�سكلة احل�سول على 

ت�سريعياً  تدخاًل  هذا  ويقت�سي  الأحكام.  تنفيذ  عن  والعجز  الإجراءات  طول  ب�سبب 

لتي�سري ح�سول املراأة على نفقتها، وتلك م�سوؤولية تقع على عاتق املجل�ض القومي للمراأة 

الذي يجب عليه تبني الدعوة لإدخال التعديالت الالزمة على القانونيني رقم 1 ل�سنة 

2000 ورقم 11 ل�سنة 2004 لتحقيق هذه الغاية. ون�سري اأخرياً اإىل اأن املر�سوم بقانون 25 

النفقة،  التقا�سي فى م�سائل  اإجراءات  مل�سكلة طول  1925 ن�ض على عالج جزئي  ل�سنة 

اأ�سبوعني على الأكرث من  اإلزام القا�سي باأن يفر�ض للزوجة و�سغارها فى مدى  فقرر 

اإىل حني احلكم  تاريخ رفع الدعوى نفقة موؤقتة بحكم غري م�سبب واجب النفاذ فوراً 

بالنفقة بحكم واجب النفاذ.


