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 احنالل رابطة الزواج يف ضوء النصوص املسمارية القانونية  

 من العصر البابلي القديم

        د. كروان عامر سليمانم. 

  10/3/2010:تأريخ القبول 16/12/2009 :تأريخ التقديم

 :المقدمـــــة
الرابطة الزوجية رابطة مقدسة في جميع األزمنة واألماكن، أقرتها الشرائع السماوية 

القوانين الوضعية والعادات والتقاليد الشعبية وحددتها بضوابط معينة تنسجم والعالقات االجتماعية و 
في مجتمع ما وثبتت أحكامها وعاقبت من يتجاوز عليها، وفي الوقت نفسه فإنها وضعت ضوابط 
 لحماية هذه الرابطة من االنحالل وحددت كيفيتها والحاالت التي تنحل فيها وضمنت حقوق كال

 الزوجين. 
وقد تميز العراقيون القدماء، وبخاصة في العصر البابلي القديم، بتطبيق ضوابط 
معينة للرابطة الزوجية حددتها القوانين المدونة وأيدتها الوثائق المكتشفة وثبتت مختلف جوانب هذه 

قوق كال حافظت على حو  ،الرابطة وان مما يدهش حقا إنها جاءت على مستوى عاٍل جدًا من التقدم
خر وبينت األحكام الخاصة بانحالل الرابطة التزاماتهم وواجباتهم كل تجاه اآلالزوجين وحددت 

الموت أو األسر أو  :الزوجية عن طريق الطالق أو غيره من األسباب التي تحل هذه الرابطة مثل
د في الشريعة نتيجة عقوبة قانونية لجريمة ما، وجاءت تلك األحكام وهي تشبه إلى حٍد كبير ما ور 

اإلسالمية وما هو مطبق حاليًا في مجتمعنا المعاصر وهذا يشير إلى أن كثيرَا من العادات والتقاليد 
الخاصة بالزواج ومراسيمه وما له عالقة به في الوقت الحاضر إنما يرجع بأصوله إلى عادات 

بعض التغيرات كما  المجتمع القديم الذي ظل يعمل بها عبر األجيال المتعاقبة وان طرأ عليها
ن كال من القوانين البابلية ا  تمع وتطور مفاهيمه االجتماعية. و سنالحظ ذلك، تبعًا لتطور المج

وما  (1)القديمة التي شهدت فترة تدوينها كما يرى كثير من الباحثين دعوة إبراهيم الخليل عليه السالم

                                                 

 كلية اآلثار/ جامعة الموصل.  اآلثارم قس / 
    1980ينظر: احمد سوسة، مفصل العرب واليهود في التاريخ، بغداد،  (1)
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ماوية التي أثرت على القوانين البابلية جاء في الشريعة اإلسالمية إنما مصدره واحد وهو الشرائع الس
بشكل غير مباشر. وفي هذا البحث محاولة لدراسة ضوابط الرابطة الزوجية في العصر البابلي 
القديم واحكامها وحاالت انحاللها ومدى اوجه الشبه بين تلك الضوابط واالحكام مع ما ورد في 

 الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية. 
 ل رابطة الزواج:حاالت انحل 

وفق ضوابط معينة حددتها القوانين على إن الزواج ال يعد زواجًا قانونيًا إال إذا تم 
وفق ضوابط معينة، اذ كان الطالق على واألعراف والتقاليد، كذلك انحالل رابطة الزواج ال تتم إال 

الزوجين بالواجبات أهم حالة يتم فيها حل الرابطة الزوجية وقد يكون الطالق نتيجة تقصير احد 
أو بسبب عدم  خرأو نتيجة خيانة احد الزوجين لآل خروااللتزامات المسؤول عنها تجاه الطرف اآل

حد الطرفين باستمرار العالقة الزوجية وقد حددت القوانين أإنجاب األطفال او عدم الرغبة من 
رتبة على كال الطرفين نتيجة العراقية القديمة قواعد معينة لكيفية الطالق والحقوق والواجبات المت

ابطة الزواج ذلك، وفي ظروف مختلفة، إلى جانب ذلك، كان وفاة احد الطرفين بطبيعة الحال يحل ر 
من رابطة الزواج  ، وقد تصبح الزوجة حرة أيضاً أخرىللزواج مرة  حراً  خرعندها يصبح الطرف اآل

ا تصبح بحكم المطلقة في حاالت إذا غاب الزوج عنها فترة طويلة قد تكون نتيجة األسر، عنده
خر، وهناك حاالت تعاقب فيها الزوجة عقوبة معينة آة ويحق لها الزواج ثانية من رجل معين

ويصبح الزوج بعدها حرا من الرابطة الزوجية كان يثبت عليها الخيانة الزوجية أو سوء السلوك 
بلي القديم مع ما يماثلها في حاالت انحالل الرابطة الزوجية في العصر البا يأتيونعالج فيما 

 الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية ان وجدت. 
 :الطلق .1

الطالق في اللغة العربية هو التطليق وفي الشرع رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين 
والفعل َطلََّق تحرر من قيده ونحوه والمرأة من زوجها طالقًا تحللت من قيد الزواج وخرجت من 

 . (1)ويقال امرأة طالق أي محررة من قيد الزواجعصمته، 
فالطالق إذن هو حل لعقد النكاح، يقوم به احد طرفي العقد وحده، وكان القياس او 
طبيعة التعاقد يقضي بان ال يملك حل هذا التعاقد اال طرفاه معا، واقتضت حكمة اهلل سبحانه 

                                                 

 . 569، ب ت، ص2ون، المعجم الوسيط، جآخر ( ابراهيم مصطفى و 1)
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دون المراة لما في ذلك من المصلحة الظاهرة  وتعالى ان يشرع لعباده االذن للرجل باالنفراد بالطالق
 . (1)فلو لم ياذن اهلل بذلك لكان الطالق باطال كله، اال ان يرضى الطرفان، كما هو في سائر العقود

مما  خروفي نصوص اللغة االكدية فان الطالق بيد الرجل خالفا لسائر العقود األأ 
 ية، وكما سنفصل ذلك الحقا. يدل على تاثر العراقيين القدماء بالرساالت السماو 

عأرف الطالق في المجتمع العراقي القديم منذ أقدم العصور التاريخية المعروفة لدينا  
 ومن خالل النصوص المدونة، وقد أشير إلى عدد من حاالت الطالق في القوانين العراقية القديمة 

ومما يالحظ عدم العثور على في الوثائق القانونية الخاصة بالقضايا التي نظرت فيها المحاكم. 
عقود خاصة بالطالق على الرغم من ان حاالت الطالق كانت، كما هو متوقع، كثيرة وفي جميع 

التي عثر على اعداد كثيرة منها، وان  خرالعصور واالماكن خالفا لما نجده بالنسبة للعقود األأ 
بل كان يلفظ بعزم الرجل  تفسير ذلك يكمن في حقيقة ان الطالق لم يكن بحاجة الى عقد مكتوب

على الطالق وتفوهه بما يعبر عن نيته وهذا ما نجده شائعا الى الوقت الحاضر في المجتمعات 
الريفية كما ان الشريعة االسالمية لم تشترط تدوين حالة الطالق. اما بالنسبة للزواج، فقد عثر على 

دد قليال نسبيا واليوازي او يقارب عدد عدد من عقود الزواج من العصر البابلي القديم، وان كان الع
الزيجات التي كانت تتم في حينه، اذ ان الزواج لم يكن يعد قانونيا ومعترف به اال اذا اثبت بعقد 

 ( من قانون حمورابي. 128مكتوب كما اشارت الى ذلك المادة)
لزوج ويالحظ ان القوانين العراقية القديمة المكتشفة جميعها سمحت بالطالق من قبل ا

ولكن بعذر مشروع وفرضت عليه تبعات مالية قاسية باستثناء قانون اورنمو إذ سمح بالطالق بدون 
ق. م(، وهو أقدم 2095-2113. وفي قانون اورنمو )(2)سبب ولكنه فرض تبعات مالية على ذلك

مبلغًا  القوانين المكتشفة من حيث تاريخ التدوين، كان يحق للرجل أن يطلق زوجته على أن يدفع لها
 من المال كما ورد ذلك في المادة التاسعة من القانون:

TUKUM. BÍ LÚ. Ù DAM NITAD AM. A. NI IN. TAG4. TAG4 1 MA. NA 
KÙ. BABBAR Ì. LÁ. E(3) 

                                                 

     15احمد محمد شاكر، نظام الطالق في االسالم، مصر، ب ت، ص (1)
 73-72، ص 1980د، عادات وتقاليد الشعوب، موصل، ( عامر سليمان،وفاضل عبد الواح2)
( اعتمدنا في كتابةة المةواد القانونيةة وترجمتهةا علةى كتةاب عةامر سةليمان، نمةاذج مةن الكتابةات المسةمارية، النصةوص 3)

 .  2001، بغداد، 1القانونية، ج
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   . باّبار3كو    ما. نا  1  4. تاكك4اين. تاكك   ام. ا. ني   نيتاد   دام  3. او2لو 2توكوم. بي
 ‘منا فضة 1إذا طلق رجل زوجته الرئيسة يدفع ’ مة:الترج (1). اى2. ال3اي

وفةي المةةادة العاشةرة مةةن القةانون نفسةةه أشةير فيمةةا إذا كانةت الزوجةةة المطلقةة أرملةةة فةةان 
 :يأتيالزوج يدفع لها نصف المبلغ المقرر للطالق، وكما 

TUKUM. BI NU. MA. SU Ì. TAG4. TAG4 1\2 MA. NA KÙ. BABBAR Ì. LÁ. E 

 . اى2. ال3اي   . باّبار3كو   ما. نا   2\1   4. تاكك4. تاكك3اي   نو. ما. سو  2توكوم. بي
 ‘منا من الفضة 2\1إذا طلق أرملة، يدفع ’ الترجمة:

كان على الزوج أن يدفع للزوجة  (2)ق. م(1924-1934وفي قانون لبت عشتار )
من تلك العشيقة كما كل ما تستحقه إذا أراد أن يطلقها بسبب عشيقته، ولن يسمح له بالزواج 

 :يأتي( من القانون وكما 30وضحت ذلك المادة )
TUKUM. BÍ GURUŠ DAM. DU12 KAR. KID. DÈ …… DAM. TAG4. A. NI 
Ù. NA. AN. SUM KAR. KID. BI NU. UN. DU12. DU12 

 . نـا.3او  . ا. نـي4دام. تاگـك. . . . . . . . . . 3كار. كيـد. دي 12دام. دو  گوروش  توكوم. بي
  12. دو12نو. اون. دو   كار. كيد. بي      ان. سوم
إذا كــان لبــاز متــزوج نلقــة جنســية مــ  زانيــة. . . . . . . وطلــق زوجتــ  ود ــ  ل ــا ’ الترجمــة:

 ‘م رها  لن يتزوج الزانية

                                                 

تمةةدة فةةي المعجةةم االكةةدي لعةةامر ( اعتمةةدنا فةةي كتابةةة اللغتةةين السةةومرية واالكديةةة بةةالحرف العربةةي علةةى الطريقةةة المع1)
 لعامر سليمان.  2005ون وما جاء في كتاب اللغة االكدية، طبعة جديدة، آخر سليمان و 

( قانون لبت عشتار هو أول قوانين العصر البابلي القديم من حيةث تةاريخ اإلصةدار ود ون باللغةة السةومرية علةى لةوح 2)
مدينةةة ايسةةن كةةان مةةن األقةةوام الجزريةةة االكديةةة، ويعتقةةد أن  كبيةةر مةةن الطةةين، علةةى الةةرغم مةةن أن لبةةت عشةةتار حةةاكم

النسخة التي وصلتنا هي نسخة منقولة عن النص األصلي الذي يعتقد انه كان مةدونًا علةى مسةلة مةن الحجةر ويبةدو 
ونيةة أن اللوح الذي اكتشف كان يضم بهيئته الكاملة اثنةين وعشةرين حقةاًل مةن الكتابةة إال انةه لةم يبةق مةن المةواد القان

للقةانون أفةادت فةي  أخةرىإال ما يقرب من أربعين مادة والمقدمة فضاًل عن جزء من الخاتمةة وتةم العثةور علةى كسةر 
 (  200-199إكمال النقص الموجود في اللوح. )ينظر: عامر سليمان،القانون في العراق القديم، ص
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وهو أقدم القوانين المدونة باللغة االكدية، ويسبق قانون ( 1)أما في قانون اشنونا
ن سنة، فقد نص على معاقبة الزوج الذي يرغب بتطليق زوجته التي حمورابي بأكثر من خمسي

 :يأتيأنجبت له أوالدا بان يخسر كل ما يملكه إلى زوجته وأوالده، وكما 
šum-ma LÚ DUMU. MEŠ wu-ul-lu-ud-ma DAM-su i-zi-im-ma [ša]-
ni-tam i-ta-ha-az i-na É ù ma-l[a i-b]a-šu-ú in-na-sa-ah-ma wa-
ar-ki ša i-ra-a[m-m]u-šu it-ta-la-ak(2) 

ـ ُس ِيــ ـ ِز ـ ِامــ ـ َم ََبـ ــ ِنــ ـ تَـم ِيــ ـ تَــ ـ َ ــ ـ  دامُوـ اُلــ ـ لــُ ـ ُاد ـ َم    مبش. دومو  2لو َم  -ُبمـ 
مــ  -رَ  -ِك َش ِيــ  -َار -َم وَ  -َا ـ  -َسـ  -َنـ  -ِيـ  2اُ  -ُبـ  –َمـ ـ َلـ َ ا ـ َبـ   3اُ  2اىَاز  ِا ـ َن  اََ

ة -  َاك  -َلـ  -تَـ  -ُش ِيـ -  مأ
ومةن أي شةيء فيةه وتةذهب  إذا ولد لرجةل أوالد وطلةق زوجتةه واخةذ ثانيةة، يطةرد مةن البيةت’ الترجمة:

 ‘.  وراء من تحبه
فقةةةد عةةةالج موضةةةوع الطةةةالق بتفصةةةيل  (3)ق. م(1750-1792أمةةةا قةةةانون حمةةةورابي )

نةةةت مةةةن صةةةنف الكاهنةةةات بعةةةد أن يعطيهةةةا إن كا وأكثةةةر إذ سةةةمح للرجةةةل أن يطلةةةق زوجتةةةه العةةةاقر 
 تفصيل ذلك الحقًا.  يأتيمهرها، كما س

وهكذا تؤكد المواد القانونية أن الطالق كان عادة بيد الرجل إال استثناًء إذ كان يحق 
للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها في حاالت معينة، أي ان الطالق كان بيد الرجل حصرا وانه 

ه دون سبب مبرر على ان يدفع لها مبلغا محددا من المال اال اذا كان كان بامكانه تطليق زوجت
الطالق بسبب عشيقته عندها كان يعاقب بعدم السماح له بالزواج من تلك العشيقة )كما في المادة 

                                                 

إلةى مملكةة اشةنونا إحةدى الممالةك التةي قامةت فةي ( قانون اشنونا وهو ثاني قوانين العصر البابلي القديم وسمي نسةبة 1)
العراق أعقةاب سةقوط سةاللة اور الثالثةة. ود ون القةانون باللغةة االكديةة علةى لةوحين ويعتقةد أن الةنص األصةلي أيضةا 
كةان مةةدونًا علةةى مسةةلة مةةن الحجةةر لةم يةةتم العثةةور عليهةةا ويضةةم القةةانون سةتين مةةادة قانونيةةة فقةةط إلةةى جانةةب المقدمةةة 

 (206-205)عامر سليمان، القانون في العراق القديم، ص والخاتمة.
 ( من قانون  اشنونا59( المادة )2)
وهو أكمل وانضج القوانين وليس فقط في العصةر البةابلي القةديم لكةن فةي جميةع عصةور العةراق القةديم وهةو القةانون  (3)

-1792لسةةاللة البابليةةة األولةةى)الوحيةةد الةةذي وصةةلنا بصةةيغته األصةةلية وينسةةب إلةةى الملةةك حمةةورابي سةةادس ملةةوك ا
 ( 424ق. م( ود ون القانون باللغة االكدية والخط المسماري. )عامر سليمان، القانون في العراق القديم، ص1750
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اذا كان للزوج اوالد من  أخرىعلى عقوبات مالية  أأخرمن قانون لبت عشتار( كما نصت مواد  30
 من قانون اشنونا(.  59كما جاء ذلك في المادة ) الزوجة التي طل قها

وفي الشريعة االسالمية، اعطي الرجل حق الطالق دون المراة لما لذلك من المصلحة           
الظاهرة وقد اباحت الشريعة االسالمية للرجل ان يطلق زوجته حتى لو لم يقم دليل ظاهر على ان 

 (1)ق المراة متروك للرجل. ضررا حدث للرجل من زوجته فاالمر في تطلي
وان عدم الزام الزوج في بيان اسباب الطالق لمصلحة المراة الن ذلك يؤدي الى 
تلويث سمعة المراة وحرمانها من الزواج بعد ذلك اما المراة فقد الزمت ببيان سبب الطالق وبيان 

زوجية وحتى التسيئ الضرر ان كان ماديا او ادبيا وذلك لتقديم الرجل على المراة في الشؤون ال
اال ان ذلك اليعني ان الطالق كان كيفيا ولهوا حتى  (2)الزوجة استعمال حقها في طلب الطالق. 

يزعم الرجل لنفسه ان يملك حق الطالق كما شاء وكيف شاء ومتى شاء وانه ان يشاء ابان المراة 
دن حكيم عليم شرعه اهلل وان شاء جعلها معتدة يملك عليها الرجعة. بل هو تشريع منظم دقيق من ل

لعباده ترفيها لهم ورحمة بهم وعالجا شافيا لما يكون في االسرة بين الزوجين من شقاق وضرار 
ورسم قواعده وحد  حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامة، ونهى عن تجاوزها، وتوعد على ذلك. 

كقوله تعالى " الطَّاَلقأ     (3)اولهذا نجد في ايات الطالق تكرار ذكر حدود اهلل، والنهي عن تعديه
ذأوْا ِممَّا آَتْيتأمأوهأنَّ َشيْ  وٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َواَل َيِحلُّ َلكأْم َأن تَْأخأ تَاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعرأ ًئا ِإالَّ َأن َيَخاَفا َمرَّ

دأوَد ا دأوَد اللَِّه َفِإْن ِخْفتأْم َأالَّ يأِقيَما حأ دأودأ اللَِّه َفاَل َأالَّ يأِقيَما حأ َناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك حأ للَِّه َفاَل جأ
دأوَد اللَِّه َفأأْوَلِئَك هأمأ الظَّاِلمأوَن " َتْعَتدأوَها َوَمن َيَتَعدَّ حأ
(4) 

 اسباز الطلق:
 من األسباز الرئيسة لطلق الزوج زوجت  هو:

 هةةداف الةزواج وكةان يظةةن أن عةدم اإلنجةةاب هةو دائمةةا عةدم اإلنجةاب اذ كةةان االنجةاب مةةن أهةم أ
بسةةبب الزوجةةة كمةةا هةةي الحةةال فةةي األوسةةاط الشةةعبية حتةةى يومنةةا هةةذا، لةةذا كةةان يحةةق للةةزوج تطليةةق 

( مةن قةانون حمةورابي يرغةب الةزوج 138زوجته إن لةم تلةد لةه أوالدا باعتبةار أنهةا عةاقر، ففةي المةادة )

                                                 

 46، بيروت، ب ت، ص1عبد القادر عودة، لتشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ج (1)
 47( المصدر نفسه، ص2)
  61ص كر، مصدر سابق،احمد محمد شا (3)
 229( سورة البقرة:اية 4)
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انه كان عليه أن يعطيها مهرها وجهازها الذي جلبته مةن بيةت  بتطليق زوجته التي لم تلد له أوالدا إال
 :يأتيأبيها، وكما 

šum-ma a-wi-lum hi-ir-ta-šu ša DUMU. MEŠ la ul-du-šum i-iz-zi-
ib KÙ. BABBAR ma-la tir-ha-ti-ša i-na-ad-di-iš-ši-im ù še-ri-ik-
tam ša iš-tu É a-bi-ša ub-lam ú-ša-lam-ši-im-ma i-iz-zi-ib-ši 

 -زِ  -ِاز -شأةةم  ِيةةة  –دأ  -َل  األةةة دومةةو. مةةبش  شأ  َش   -تَةةة  –ِار  -لأةةم  ِخةةة  –ِو  –َم  َا  -شأمةةة   
تَةم   -ِاكةة  -رِ  -شةة  3ِام اأ  -ِشةة  -ِاشةة  -دِ  -َاد -َنةة  -َش ِيةة  -ِتةة  -َخةة  -َل ِتةر -َمةة  . باب ةار3كوِاب 

 ِش  -ِابة  –ِز  –ِاز  -َم  ِية  -ِامة  -ِشة   -َلم -َشة  -2اأ  َلم -َش اأبة  -ِبة  -َا  2اىتأ  -َش ِاشة 
إذا أراد رجةةل أن يطلةةق زوجتةةه المختةةارة التةةي لةةم تلةةد لةةه أوالدا يعطيهةةا فضةةة بقةةدر مهرهةةا : ’الترجمةةة

 ‘ويعوضها جهازها الذي جلبته من بيت أبيها ويطلقها
جةل زوجتةه فهةو ملةزم بكةل ولقد ورد في الشريعة االسالمية مةا يشةابه هةذا فةاذا طلةق الر 

ُم وذلةك لقولةه تعةالى "  (1)المهر وان يسلمها كل ما قد مه لها بمناسبة الزواج او ما ملكها اياه ْن َأَردتُـّ َواِ 
ُُْ ُذوَنـُ  ُبْ تَ  ُُْ ـُذوْا ِمْنـُ  َبـْيَئا َأَت َكـاَن َزْوٍج َوتَتْيـُتْم ِإْحـَداُهنَّ ِقنَطـارَا َ ـَل َت ِبينـاَ  انـاَ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مَّ ْثمـَا مُّ  َواِ 

ذا لةةم يكةةن هنةةاك مهر)ِترخةةاتأم ) (2)" أن ( awelumعلةةى الةةزوج ان كةةان مةةن فئةةة )اويلأةةم terhatumوا 
ذا كان من فئة )مأشكبنأم  يدفع نصةف من ةا مةن   muskenum)(3)يدفع لها من ا من الفضة إذا طلقها وا 

بيةت أبيهةا وكةان لهةا أن تتمتةع بهةا ( الةذي جلبتةه مةن šereqtumالفضة إضافة إلى جهازها )ِشريقتأم 
 (4)في حياتها وبعدها تؤول إلى بيت أبيها الن ليس لديها أوالد وفقا لإلحكام العامة. 

                                                 

 47( عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص1)
   20( سورة النساء، اية 2)
( كةةان المجتمةةع العراقةةي فةةي العصةةر البةةابلي القةةديم مؤلفةةا مةةن طبقتةةين رئيسةةييتين طبقةةة االحةةرار وطبقةةة العبيةةد وكانةةت 3)

الويلأم، وهي الفئة العليا والمتمكنة اقتصاديا وفئة مأشكينأم وهي الفئة طبقة االحرار مؤلفة من فئتين رئيستين هي فئة ا
الدنيا االقل من حيث االمكانات االقتصادية، ينظر تفصةيل ذلةك: كةروان عةامر سةليملن، طبقةة االحةرار فةي العصةر 

 . 2007البابلي القديم في ضوء المصادر المسمارية، باشراف الدكتورة احالم سعد اهلل الطالبي، موصل، 
 ( من قانون حمورابي140-139( ينظر المادة)4)
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ويمكن مقارنة هذه الحالة بما هو موجود في الشريعة االسالمية اذ فرضت الشريعة االسةالمية تبعةات 
لزوجةة، وتختلةف هةذه التبعةات فيمةا اذا مالية وواجبةات علةى الةزوج الةذي يطلةق زوجتةه وذلةك لحمايةة ا

 .  (1)كان الطالق قبل ان يدخل الرجل بالمراة ام بعد ذلك
  وكان يحق للرجل أيضةا أن يطلةق زوجتةه التةي تعةيش معةه وان كانةت غيةر عةاقر إذا تمكةن مةن

نهةا مذنبةة، وان المشةرع لةم يقصةد بةذ لك إقناع المحكمة بخيانةة زوجتةه أو إهمالهةا لواجباتهةا الزوجيةة وا 
أن يةةوفر بشةةكل غيةةر مباشةةر الوسةةائل حيةةث يمكةةن للزوجةةة أن تحصةةل علةةى الطةةالق مةةن زوجهةةا وان 

، فبعةد أن يثبةت الةزوج السةلوك السةيئ لزوجتةه يمكةن أن يطلقهةا وال (2)كانت المادة تنتهي بهذه النتيجة
 :يأتييدفع لها أي شيء وللزوج حق إبقاء الزوجة امة في بيته أو أن يطلقها، وكما 

šum-ma aš-ša-at a-wi-lim ……. a-na wa-şi-im pa-ni-ša iš-ta-ka-an-
ma si-ki-il-tam i-sà-ak-ki-il É-sà ú-sá-ap-pa-ah mu-sà ú-ša-am-ţa 
ú-ka-an-nu-ši-ma šum-ma mu-sà e-zi-ib-ša iq-ta-bi i-iz-zi-ib-ši har-
ra-an-ša ú-zu-ub-bu-ša mi-im-ma  ú-ul in-na-ad-di-iš-ši-im šum-ma 
mu-sà la e-zí-ib-ša iq-ta-bí mu-sà SAL ša-ni-tam i-ih-ha-az SAL ši-i 
ki-ma GÉME i-na É mu-ti-ša uš-ša-ab(3) 

 -َش  ِيشةة  -ِنةة  -ِام  َبةة  -ِصةة  –َن َو  –ِلم. . . . . . . . َا  –ِو  –َات  َا  -َشة  -َم  َاشة  -شأمة  
 -َبةة  -َابةة  3سةَة َ  – 2اَ   3َس  – 2اىِكةة ِال   -َاكةة  – 3َسةة -تَةم  ِيةة  - ِالةة -ِكةة  -َم  ِسة  -َانة  -َكة  -تَة 

ةة  -َم  شأمةة  -ِشةة  -نأةة  -َانةة  -َكةة  – 2َط   اَ  -َامةة  -َشة  – 2اَ   3َس  -َاخ  مأة   –ِز  –ا   3َس  -َم  مأ
َش  ِمةة  -بأةة  -اأبةة  –زأ  -2اَ َش   -َانةة  –َر  –ِابة ِش  َخةةر  –ِز   -ِاز  –ِب  ِا  -تَة  -َش  ِيقة  -ِابة 
ةةة َس  -ِام  شأمةةة  -ِشةةة  -ِاشةةة  –ِد  –َاد  -َنةةة  -األ  ِينةةة  -2َم  اأ  -ِامةةة  - َش   -ِابةةة  –ِز  –َل  ا   3َم  مأ
 2كبمةىَم   -ِا  ِكةة  -ِشةة  سةالاز   -َخةة  -ِاخةة  -تَةم  ِيةة  -ِنة  -َشة   سالِ    3َس  -مأة  2بِ  -تَة  -يِقة 
 َاب  -َشة  -َش  اأشة  -ِتة  -مأة  2اىَن   –ِا 

إذا عزمةةةةةةةت زوجةةةةةةةة الرجةةةةةةةل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علةةةةةةةى ’الترجمةةةةةةةة:            
ذا قةال زوجهةا  الخروج ومارست عمال وأهملت بيتها وحطت )من شان( زوجها يثبتون )ذلةك( عليهةا وا 

 ‘.  أة مثل األمة في بيت زوجهالن يطلقها، يأخذ زوجها امرأة ثانية وتسكن تلك المر 
                                                 

  47( عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص1)
(2)BL, I, p. 299   

 ( من قانون حمورابي141( المادة )3)
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وفةةي الشةةريعة االسةةالمية الةةزوج يطلةةق زوجتةةه الخائنةةة مباشةةرة دون اللجةةوء الةةى المحةةاكم الن الزوجةةة 
الخائنة لزوجها تكون عبئةا ثقةيال علةى الةزوج فةاذا لجةا الةزوج الةى القاضةي ليفةرق بينهمةا فةان عليةه ان 

ئلتهةا والوالدهةا ان كةان لةديها اوالد وبمةا ان الةزوج يثبت خيانتها وبذلك تكون الفضيحة والعار لهةا ولعا
 (1)ليس مجبرا بان يقدم اسباب لطالق زوجته في الشريعة االسالمية فانه يطلقها مباشرة. 

ولقد ورد فةي قةانون االحةوال الشخصةية العراقةي الحةديث المعةدل فةي المةادة االربعةون اذا ارتكةب   
  (2)طلب التفريق أي حل رابطة الزواج.  خراآلاحد الزوجين الخيانة الزوجية يحق للطرف 

  وقةةد أعطةةي للرجةةل حةةق تطليةةق زوجتةةه بةةدون سةةبب حتةةى وان ولةةدت او وفةةرت لةةه أوالدا وذلةةك إذا
كانةةت الزوجةةة شةةوكيتأم اونةةاديتأم وهمةةا صةةنفان مةةن اصةةناف الكاهنةةات مثةةل هةةذه الزوجةةة عنةةدما تأطلةةق 

نصةةةف سةةةهم مةةةن الممتلكةةةات ’وصةةةفت أنهةةةا  تسةةةترجع جهازهةةةا )ِشةةةِرقأتم( ويعةةةين لهةةةا ممتلكةةةات معينةةةة
، وان حقيقةةة أن الرجةةل عليةةه أن يعطةةي جةةزء مةةن ممتلكاتةةه هةةي لحمايةةة مثةةل هةةذه ‘الخاصةةة بزوجهةةا 

الزوجةةة مةةن الطةةالق الكيفةةي، وعنةةدما يكبةةر األوالد فةةان الزوجةةة ال تسةةتمر بةةإدارة هةةذه الممتلكةةات بةةل 
تسةةتلم سةةهما مثةةل سةةهم وريةةث واحةةد وان ( أنهةةا 137تق سةةم بينهةةا وبةةين أوالدهةةا حيةةث نصةةت المةةادة )

فةي  أخةرىحصتها وحصة كل ولد تؤخةذ مةن أي شةيء أعطةي إلةى أوالدهةا، ولةيس لة والد أيةة حصةة 
نهةم اخرجةوا مةع أمهةم وسةمح  ممتلكات أبيهم، ويبدو أنهم لةم يعةودوا يعةد ون أعضةاء فةي عائلةة أبةيهم وا 

ج نةةاديتأم وشةةوكيتأم ال تتبةةع فيةةه األحكةةام ، مةةن هةةذا يتضةةح أن زوا(3)لهةةا بةةالزواج عنةةدما يكبةةر أوالدهةةا
االعتياديةةة فةةي زواج الرجةةل مةةن امةةرأة اعتياديةةة إذ كةةان باإلمكةةان تطلةةيقهن حتةةى وان لةةم يةةرتكبن أي 
خطةةا وحتةةى وان وفةةرت الزوجةةة الكاهنةةة لزوجهةةا األوالد، واألوالد ال يشةةاركون فةةي ممتلكةةات األب إال 

و اقةل منزلةة إذ لةم يكةن يسةمح للنةاديتأم بإنجةاب األوالد فةي جةزء منهةا، أي أن الةزواج مةن هةذا النةوع هة
ولكةةن كةةان لهةةا تةةوفير األوالد مةةن خةةالل امةةة، وان أوالد الكاهنةةات ال يعةةدون شةةرعيين لةةذلك فهةةم ليسةةوا 

 أخةةةةرىورثةةةةة أبةةةةيهم الطبيعيةةةةين فهةةةةذا يعطةةةةي للةةةةزوج الحةةةةق بالحصةةةةول علةةةةى أوالد شةةةةرعيين مةةةةن امةةةةرأة 
 (4)اعتيادية. 

                                                 

 88، ص1946-1945، 1( حسين علي االعظمي، االحوال الشخصية، بغداد، ج1)
 46-45، ص1997، بغداد، 1959لسنة  188( قانون االحوال الشخصية وتعديالته رقم 2)

(3)) Shalom,E. ,"To Go and Marry any Man That You Please" A Study of the Formulaic 
Antecedents of the Rabbinic Writ of Divorce, JNES 60 no. 4, 2001, p. 243  

(4)BL,op. cit, p. 294 
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ة الطةةةالق مةةن زوجهةةةا فةةةي القةةةوانين البابليةةة القديمةةةة عديةةةدة اهمهةةةا اذا اهمةةةل وان اسةةباب طلةةةب الزوجةةة
يحةق لهةا الطةالق  والزوج زوجته واساء معاملتها عندها تطلب الزوجة الطالق من زوجها لكرهها لةه 

ان غاب الزوج غيبة منقطعة او تةزوج زوجهةا مةن امةراة ثانيةة بةدون سةبب عنةدها يحةق لهةا ان تطلةب 
المصةابة بمةرض يعيقهةا مةن اداء واجباتهةا الزوجيةة يحةق لهةا ان تطلةب الطةالق مةن  المراة والطالق 
 زوجها. 

اما في الشريعة االسالمية فيحق للزوجة طلةب الطةالق فةي حةاالت محةددة منهةا اثبةات 
مةةرض  والزنةى علةى الةزوج او غيبةة الةةزوج غيبةة منقطعةة وهنةاك شةروط لةةذلك سةوف نفصةلها الحقةا، 

يسةةةتطيع فيةةةه اداء الواجبةةةات الزوجيةةةة، هةةةذه بالنسةةةبة للحةةةاالت التةةةي يوجةةةد مةةةا الةةةزوج مرضةةةا مزمنةةةا ال 
فةي الشةريعة االسةالمية يحةق للزوجةة طلةب الطةالق  أأخةريشابهها فةي القةوانين القديمةة وهنةاك حةاالت 

مةةن زوجهةةا. وان طلةةب الزوجةةة الطةةالق مةةن زوجهةةا فةةي الشةةريعة االسةةالمية يسةةمى بةةالتفريق وهنةةاك 
 ( 1)قة في الشريعة االسالمية المجال لذكرها هنا. انواع عدة لهذه الفر 

  يحق للزوجة أن تطلب الطالق من زوجها إذا اخل الزوج بالتزاماته الزوجية ففي إحدى المواد
كرهت الزوجة زوجها إذ كان زوجها يخرج كثيرًا ويحط من شأنها فكان عليها أن ترفع قضيتها إلى 

ماضيها فان كانت محافظة وليس عندها خطأ فال مجلس الحي وكان على مجلس الحي أن يدرس 
تعاقب الزوجة بل لها أن تأخذ جهازها وتذهب إلى بيت أبيها، كما جاء ذلك في المادة اآلتية من 

 قانون حمورابي:
šum-ma SAL mu-sà i-zi-ir-ma ………………… ù mu-sa wa-sí-ma MA. 
GA. AL ú-ša-am-ta-ši………………. še-ri-ik-ta-ša i-li-qí-ma a-na É 
a-bi-ša it-ta-al-la-ak(2) 

َم  – 2ِسة  –َس َو  –مةأ  3َم. . . . . . . . . . . . . اأ  –ِار  –ِز  -ِية  3َس  –مةأ  سالَم  -شأمة  
 -َش ِية -تَة  -ِاكة  –ِر  -ِش. . . . . . . . . . . . . . . ِشة  -تَة  -َامة  -َشة  – 2اأ   ال. الڱما. 
 َاك -َلة  -َالة  -تَة  -َش ِية  -ِبة  –َا  2اى نَ  –َم َا  -ِقة  -ِلة 

إذا كرهت امرأة زوجها. . . . . . . وزوجها يخرج كثيرا ويحط من شانها،. . . . . . . . ’ الترجمة:
 ‘. . . . . . . ستأخذ المرأة جهازها وتذهب إلى بيت أبيها

                                                 

 -124( حسين علي االعظمي، مصدر سابق، ص1)
 من قانون حمورابي   142( المادة  2)
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من خالل خيانتها له، وعند  وفي إحدى القضايا نجد أن زوجا اتهم زوجته بأنها سببت له االهانة
بوابة نينورتا محل القسم تمت المحكمة وتم التحري عن سمعة الزوجة وتم إثبات أن الزوجة لم تقم 
نما كان الزوج هو الذي كان يحط من شأن زوجته وبذلك انتهت  بعمل يحط من شأن زوجها وا 

 :  يأتيوكما  (1)القضية لصالح الزوجة وحصلت على الطالق ودفع لها التعويض المطلوب
 i-na ba-ab-tim iz-zi-iz-ma ši-ba-tu-šu iz-zi-za-ma ma-gi-ir-tam ša 

PN1 a-na PN2 iq-ba-am ú-ul ú-bi-ir-ra-ši nu-şú-ša-ma ú bu-zu-úh-
ša-ša PN2 ú-bi-ir-ra-šu wa-ar-ka-wa PN2 ki-a-am iq-bi-um-ma šu-
ma e-li i-na-an-na-ma tu-ba-ar-ra-ni-in-ni-e ú-ul a-ah-ha-as-si li-

ih-lu-lu-in-ni-ma kaspam lu-uš-qu-ul 
ِار  -ِجة  -َم  َمة  –َز  –ِز  –شأ  ِيز  -تأة  -َبة  -َم  ِشة  –ِاز  –ِز  –ِتم  ِيز  -َابة  -َن  َبة  –ِا  
ة -ِش  نأة  –َر  –ِار  -ِبة  – 3األ  اأ  – 3َام  اأ  -َبة  -ِيقة  1َتم  َش  فالن –  -بأة   3َم  اأ  -َشة  – 2صأ
َام  ِيقة  –َا  -ِكة  2َو  فالن -َكة  –َار  –شأ  َو  –َر  –ِار  -ِبة  – 3اأ  2َش  فالن -َشة  -اأخة  –زأ 
ى  -ِنة  -ِانة  -ِنة  –َر  –َار  -َبة  -َم  تأة  -َنة  -َانة  -َنة  -ِل  ِية  –َم  ا  -َم  شأة  -اأمة  -ِبة  -

 األ  -قأة  -اأشة  -َكسَبم لأة 
عند بوابة نينورتا وقفت الزوجة وشهودها وقالوا أن الخيانة التي قالها الزوج ضد ’الترجمة:        

الزوجة هي ليست متهمة بها بل أن الزوج قد أهان وأساء معاملة الزوجة واتهمها وقد قال الزوج 
 (. ‘ إنني ال ارغب اآلن في االحتفاظ بالزوجة عندي وسآدفع لها فضة )مقابل طالقها

من النصوص المسمارية ذات العالقة فان الزوجة رفعت قضية أمام  آخروفي نص         
 :يأتيوكما  (2)المحكمة طلبت فيها االنفصال عن زوجها بسبب سوء معاملته لها وكرهها له

PN1 DUMU PN2 IN. TUK. A MU PN3 É AB. BA. NA. KA BA. DA. TUŠ. 
A PN3 NAM. LU. GA. BA. A. HUL. A. ŠA NAM. DAM. NI. TA NIN. HI. 
LI. SUD. GE TUG. IB. DA. AN. UR 

                                                 

( محمةد عبةد الغنةةي عبةد الةرحمن البكةةري، تطبيةق القةوانين البابليةةة فةي ضةوء النصةةوص المسةمارية، اطروحةة دكتةةوراه، 1)
 99، ص2006غير منشورة، موصل،

 99محمد عبد الغني البكري، مصدر سابق، ص (2)
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نام. لو.  3اب. با. نا. كا با. دا. توش. ا فالن 2اى 3اين. توك. ا مو فالن 2دومو فالن 1فالن
 ةك ايب. دا. ان. اور ڱةى توڱةا. با. ا. خول. ا. شا نام. دام. ني. تا نين. خي. لي. سود. ڱ

تعيش في  1زوجها وكانت فالن 3التي كان فالن 2ابنة فالن 1صوص فالنبخ’ الترجمة:       
كان للمرأة ، و ( الزواج فقد أصبحت )الزوجة( حرةبيت زوجها الذي أساء معاملتها وطبقا )لشروط

ب منها كما أن تتزوج من رجٍل ثان، أي تكون بحكم المطلقة، إذا كره زوجها مدينته وهر الحق 
أن تطلق نفسها من زوجها إذا تزوج من امرأة ثانية بدون سبب،  لهاق يح، و سيشار الى ذلك الحقا
 من قانون اشنونا، كما اشير الى ذلك سابقا.  59كما ورد ذلك في المادة 

 :يأتيوردت الحالة نفسها وكما  آخروفي نص          
i-na U4-mu PN1 PN2 un-da-aš-ši-ru-ma ša-ni-tam-ma i-tah-zu 6-
MA. NA KÙ. BABBAR i-da-aš-šum-ma a-šar şe-ba-a-tú ta-al-la-ak(1) 

زأ   -تأخة  -َم  ِية  -َتمة  -ِنة  -َم  َشة  –رأ  -ِشة  -َاشة  –َد  -اأنة  2فالن 1مأ  فالن – 4َن  او –ِا  
 َاك -َلة  -الة  -تَة  2تأ  –ا  -َبة  -َشر  صة  –َم  َا  -شأمة  -اشة  –َد  -. باب ار ِية 3ما. نا  كو -6

نان فضة ام 6ويأخذ زوجة ثانية يجب أن يدفع  2فالن 1في اليوم الذي يطلق فالن’ الترجمة:
 . وتذهب الزوجة حيثما تريد

وفي القانون العراقي الحديث المعدل وفي المادة االربعون يحق للزوجة ان تطلب 
حكمة أي بعد الطالق من الزوج ان تزوج من زوجة ثانية بدون اذن المحكمة والمقصود من اذن الم

ويحق للمرأة المصابة بمرض يعيقها من أداء الواجبات الزوجية إذا أرادت ، (2)موافقة الزوجة االولى
الطالق وترك زوجها فلها أن تطلب الطالق من زوجها وستأخذ حقوقها المالية وقد نصت المادتان 

وج زوجها من حم(على ذلك، اذ ورد فيهما ان الزوجة اذا كانت مصابة بمرض وتز 148-149)
امراة ثانية فيتحملها زوجها وتسكن معه ولكن اذا ارادت هي الطالق فلها الحق بطلب الطالق وتاخذ 

 نص المادتين: يأتيكامل مستحقاتها وفيما 
 šum-ma a-wi-lum aš-ša-tam i-hu-uz-ma la-ah-bu-um is-sa-ba-as-
sí a-na ša-ni-tim a-ha-zi-im pa-ni-šu iš-ta-ka-an i-ih-ha-az aš-ša-

                                                 

(1  ( Shalom,E. , op,cit,p248 
 46، ص1997، بغداد، 1959لسنة  188قم ( قانون االحوال الشخصية وتعديالته ر 2)
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sú ša la-ah-bu-um is-ba-tu ú-ul i-iz-zi-ib-ši i-na É i-pu-šu uš-ša-
am-ma a-di ba-al-ta-at it-ta-na-aš-ši-ši(1) 
šum-ma SAL ši-i i-na É mu-ti-ša wa-ša-ba-am la im-ta-gar še-ri-ik-
ta-ša ša iš-tu É a-bi-ša ub-lam ú-ša-lam-šim-ma it-ta-al-la-ak(2) 

ة  -َتم  يِة  -َشة  -لأم  َاشة  –ِو  –َم  َا  -شأمة      2سِ  -َاسة  -َبة  -َسة  -اأم  ِيسة  -بأة  -َاخة  –اأزة َم  لةَ  -خأ
َشة  -َاز َاشة  -َخة  -ِاخة  -َان  يِة  -َكة  -تَة  -شأ  يشة  -نِة  -ِام  َبة  –ِز  -َخة  –ِتم  َا  -نِة  -َن  َشة  –َا 
 -بأة  -يِة  2اىَن   –ِش  ِا  -ِابة  –ِز  -ِاز -األ  يِة  -2تأ  اأ  -َبة  -اأم  ِيصة  -بأة  -َاخة  –َش  لَة  2سأ  -

 ِش   -ِشة  -َاشة  -َنة  -تَة  -َات  يتة  -َطة  -َالة  -ِد َبة  –َم  َا  -َامة  -َشة  -شأ  اأشة 
 -َجر  شة  -تَة  -َام  َل  يمة  -َبة  -َشة  –َش  َو  -ِتة  -مأة   2اىَن   –ِا  ِا  -ِشة  سالَم   -شأمة   
 -َم  يتة  -ِشمة  -َلمة  -َشة  -2َلم  اأ  -َش  اأبة  -ِبة  –َا   2اىتأ   -َش  َش  ِاشة  -تَة  -ِاكة  –ِر 
 َاك -َلة  -َالة  -تَة 

اذا اخذ رجل زوجة واصابها مرض وقرر ان ياخذ زوجة ثانية، ياخذ ولن يطلق زوجته ’ الترجمة:
لتي اصابها المرض وتسكن في البيت الذي عمله ويتحملها طالما كانت عائشة، اذا لم توافق تلك ا

  ‘     المراة على السكن في بيت زوجها، يسلمها جهازها الذي جلبته من بيت ابيها وتذهب
وقد وردت الحالة نفسها في احد النصوص المسمارية إذ طلبت الزوجة المصابة الطالق من زوجها 

 :يأتيا وكم
Ta-ak-ku-bi ki-ši-it-ti i-lim ik-šu-uz-zi-ma a-na daiânim is-ni-qu-ma 
daiânum e-zi-ib-ša iq-bu(3) 

َن  دياِنم  –ِام  َا  –اأز  ِز  -شأة  -ِلم  يكة  -ِت  اِ  -ِاتة  -ِشة  -ِب  ِكة  –كةأ  -َاكة  -َتَ َ َ َ َ ة  
  بأ  -َش  يقة  -ِابة  –ِز  –دياِنم       ا   مَ  -قأة  -ِنة  -ِاسة  

 ‘ضرب تاكأِب المرض )االله( فذهبت الى القضاة. وقرر القضاة طالقها. ’ الترجمة:

                                                 

 من قانون حمورابي 148( المادة 1)
 من قانون حمورابي 149( المادة 2)

(3) Schorr,M, Ur Kunden Alt Babylonischen Zivil Prozesseehts, Leipzig, 1913,p. 316,no. 232  
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وفي الشريعة االسالمية للرجل الحق ان يطلق زوجته متى شاء دون ان يقدم اسباب ذلك الطالق 
الزوجة  على عكس الزوجة التي يجب ان تقدم اسباب الطالق او التفريق عن زوجها فاذا اكتشفت

اذا كان الزوج مصاب بمرض اليمكن  وفي الرجل عيب من العيوب لها الحق في طلب الطالق 
وهذا ( 1)االقامة معه مثل الجذام او البرص او السل فلها ان تطلب الطالق وتحل الرابطة الزوجية. 

  على عكس القوانين البابلية القديمة التي تمنع الزوجة المصابة بمرض من طلب الطالق.
في القانون العراقي الحديث المعدل ورد في المادة الثالثة واالربعون ان الزوجة يحق و             

لها طلب التفريق اذا وجدت زوجها مبتلى بما اليستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء اكان 
شفائه منها  ذلك السباب عضوية او نفسية، او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان

بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي 
اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد  وفتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة 

رة بالضرر كالجذام منه على قيد الحياة واذا وجدت الزوجة ان الزوج مبتلى بعلة اليمكن معها معاش
وقد يتم االتفاق بين الزوج والزوجة على الطالق اي  (2)او البرص او السل او الزهري او الجنون

مبلغ الطالق من زوجها وكما ورد في  وانهاء الرابطة الزوجية بينهما عندها تستلم الزوجة االثاث 
 النص االتي:

PN1 PN2 i-te-zi-ip zi-iq-ša ma-ne-at ú-zu-bi-ša ma-ah-ra-at(3) 
 َات –َر  -َا ـ  -َمـ َش   -بِة  –زأ  – 3َات  اأ  -نة  -َش  َمة  -ِاقة  –ِاب  ِز  –ِز  -تة  -فالن  فالن يِة 

  . فالن طلق فالنة وقد استلمت أثاثها ومصاريف الطالق’ الترجمة:      
ع لغةةة االزالةةة واصةةطالحا ن مثةةل هةةذه الحالةةة تسةةمى فةةي الشةةريعة االسةةالمية بةةالخلع والخلةةإ           

هو ازالة ملك النكاح بلفظ الخلع او ما في معناه كالمبارأة. ويكون الخلع باالتفةاق بةين الةزوج والزوجةة 
على الخلع مقابل مبلغ من المال تعطيه الزوجة للةزوج وتسةقط بقيةة المسةتحقات عةن الةزوج أي يسةقط 

فةي القةانون العراقةي و ( 4)بعده وتسةقط النفقةة. ما بذمة الزوج من مهر سواء كان الخلع قبل الدخول ام 

                                                 

 125( حسين علي االعظمي، مصدر سابق، ص1)
 50تعديالته، ص( قانون االحوال الشخصية و 2)

(3  ( Schorr,M, op. cit,p. ,no. 7 
  120-114( حسين علي االعظمي، مصدر سابق، ص4)
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الحةةةةديث المعةةةةدل وردت فةةةةي المةةةةادة السادسةةةةة واالربعةةةةون تفصةةةةيالت عةةةةن اسةةةةباب الخلةةةةع أي التفريةةةةق 
 (1)االختياري فللزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها. 

 المصطلحات والتعابير ال اصة بانحلل رابطة الزواج من  لل الطلق:
ل الرابطة الزوجية الصحيحة في الحال والمال بالفاظ خاصة صريحة او كناية تح

في ( 3)في اللغة االكدية ومادة )َطَلق( ezēbum(2)فاللفظ الصريح هو ماكان مشتقا من مادة ازببأم 
اللغة العربية والفاظ الكناية هي االلفاظ التي تحتمل الطالق وغيره واليقع بها اال بداللة الحال او 

 تفصيل ذلك.  يأتيوفيما  (4)لنيةا
صيغة من مصدر الفعل ازببأ  استعمالففي اللغة االكدية االلفاظ الصريحة هي 

ezēbu  وتستخدم ايضا للداللة على ترك ‘ يترك -ترك’للداللة على الطالق وتعني الصيغة حرفيًا
معنى في العصرين ، واستخدم الفعل في هذا ال’يطلق -طلقَ ‘الزوجة أي ما يقابل الفعل العربي 

 :يأتيالبابلي واألشوري القديمين، فمثاًل في المادة اآلتية من قانون حمورابي ورد ما 
šum-ma a-wi-lum a-na SALšu-gi4-tim ša DUMU. MEŠ ul-du-šum ù lu 
LUKUR ša DUMU. MEŠ ú-šar-šu-šu e-zí-bi-im…………. (5) 

َش  لوكورلأ  3شأم اأ  –دأ  -األة  دومو. مبشِتم َش  – 4ِجة -شأة سالَن  –لأم َا  –ِو  –َم َا  -شأمة 
 ِام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -ِبة  -2زِ  -شأ بة  -شأة  -َشر – 2اأ  دومو. مبش
إذا أراد رجل أن يطلق البوكيتم التي ولدت ل  أوالدا أو الناديتم التي ج زت  ’ الترجمة:

  باألوالد. . . . . . . .
للداللة على الطالق بعد أن جرى عليها  ezēbuمن الفعل ِازببأ  أأخرصيغ  عملتواست        

 :يأتي، فمثاًل في احد العقود ورد ما izibmaأو ِيِزبَم   izimaإبدال فجاءت بصيغة ِيِزَم 
Ištar-um-mi warad- ilusin i-zi-ma ……………. .  

                                                 

 53-52( قانون االحوال الشخصية وتعديالته، ص1)
(2  ( CAD, E, p. 422:b 

 ( ابن، منظور، لسان العرب،  3)
 125( حسين علي االعظمي، مصدر سابق، ص4)
 من قانون حمورابي  137( المادة  5)
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 . . . . . . . . . . . . . . . .  َم. –ِز  -ِسن ِية ِالأ  –ِم َوَرد  -اأمة  –ِاشَتر 
 ‘. ام ي –سين طلق عشتار  –ورد ’الترجمة:
وكان الطالق معروفا لدى القبائل العربية واستخدمت كلمة الطالق لحل الرابطة الزوجية       
ها بمجيئ االسالم وورودها في القران الكريم واالحاديث النبوية الشريفة ففي الشريعة استعمالوتعزز 

المية فان االلفاظ الصريحة الدالة على الطالق هي االلفاظ المشتملة على احرف الطالق كقوله االس
انِت طالق او مطلقة او طلقتك او قد تكون غير مشتملة على احرف الطالق ولكنها التستعمل اال 

اشارة االخرس المفهومة التي يعرف بها طالقه فحكمها حكم الطالق  وفيه عرفا كلفظ الحرام، 
الصريح والكناية المستبينة فهي كلفظ الصريح فاذا كتب الزوج لزوجته انت طالق فهي طالق سواء 

 (1)قديما او حديثا. 
استعملت في اللغة االكدية لتدل على انحالل رابطة الزواج مثال يزيرأ  أأخروهناك افعال         

izīr  ن ان تقارن هذه االفعال بافعال تفصيل عنها ويمك يأتيفيما  أأخروالذي يعني كرهت، وافعال
فغالبًا ما يرد في الوثائق صيغة الفعل ؛ تي تستخدم في الشريعة االسالميةالكناية التي ذكرناها ال

، ففي المادة اآلتية من (2)ليعني أن الزوجة كرهت زوجها zēruالمشتقة من المصدر زبرأ   izîrِيزير 
 :يأتيما قانون حمورابي ورد هذا الفعل بهذا المعنى، ك

šum-ma SAL mu-sà i-zi-ir-ma ……………. še-ri-ik-ta-ša i-li-qí-ma a-
na É a-bi-ša it-ta-al-la-ak(3) 

 -ِر  -َم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شة  –ِار  –ِز  -ِية  3َس  -مأة  سالَم  -شأمة   
 َاك  -َلة  -َالة  -تَة  -َش ِيتة  -ة بِ  –َا  2اىَن  –َم َا  – 2ِقة -ِلة  -َش ِية  -تَة  -ِاكة 

 . تأخذ جهازها وتذهب إلى بيت أبيهاإذا كرهت امرأة زوجها. . . . . . . . . . . . . . س’ الترجمة:
استخدمت للتعبير عن انحالل الزواج مجازا فاستخدمت صيغة  أأخروهناك أفعال معينة         
 الرتباط بين الزوجين:للتعبير عن انحالل أو فك ا italakِيَتَلك 

                                                 

 96-95( حسين علي االعظمي، مصدر سابق، ص1)
(2)  CAD, Z, p. 97:a 

 ( من قانون حمورابي142( المادة)3)
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šum-ma SAL ši-i i-na É mu-ti-ša wa-ša-ba-am la im-ta-gar še-ri-ik-
ta-ša ša iš-tu É a-bi-ša ub-lam ú-ša-lam-šim-ma it-ta-al-la-ak(1) 

 -َجر شة  -تَة  -َام  َل  ِيمة  -َبة  -َشة  –َش  َو  -ِتة  -مأة   2اىَن   –ِا  ِا  -ِشة  سال َم  -شأمة   
 -َم  يتة  -ِشمة  -َلمة  -َشة  – 2َلم  اأ  -َش  اأبة  -ِبة  –َا  2اىتأ   -َش  َش  ِاشة  -تَة  -ِاكة  –ِر 
 َاك -َلة  -َالة  -تَة 

الذي جلبته من بيت إذا لم توافق تلك المرأة على السكن في بيت زوجها، يسلمها جهازها ’ الترجمة:
ومن المصطلحات التي تستخدم للداللة على الرغبة في انحالل رابطة الزواج أي ‘ أبيها وتذهب

" أي "أنت لسِت زوجتي " أما  ul aššati attiالطالق قول الزوج إلى زوجته عبارة"األ َاشَِّت َات  
في  ، فمثالً (2)" أي "أنت لسَت زوجي " ul muti attaبالنسبة للزوجة فتكون العبارة األ مأِت َاتَّ     

 :يأتيوردت هذه المصطلحات كما   ana ittišuسلسلة َاَن ِاتَّشأ  
šum-ma mu-tú a-na áš-ša-ti-šú ul aš-ša-ti at-ti  iq-ta-bi ………(3) 

ِب. . . .  -تَة  -َت ِيقة  -ِت َاتة  -َشة  -األ َاشة  2شأ  -ِتة  -َشة  – 2َن َاشة –َا  2تأ  -َم مأة  -شأمة  
 (4)‘إذا قال زوج لزوجته انِت لسِت زوجتي’ الترجمة:. . . . . . . . . . 

šum-ma aš-ša-ta mu-us-sa i-zi-ir-ma ul mu-ti at-ta iq-ta-bi ………(5) 
ِب. . .  -تَة  -َت يقة  -ِت َاتة  -َم األ مأة  –ِار  –ِز  -َس ِية  -اأسة  -َت مأة  -َشة  -َم َاشة  -شأمة  

 . . . . . . . . . . 
 (6‘)كرهت زوجة زوج ا وقالت انَت لسَت زوجي. . . . . . . .  إذا’ الترجمة:

والصيغة السومرية المقابلة للصيغة االكدية الخاصة بالطالق هي الصيغة اآلتية كما وردت في 
 المادة اآلتية من قانون لبت عشتار:

                                                 

 ( من قانون حمورابي 149( المادة  )1)
(2)BL,op. cit, p. 291 
(3) MSL,I, p. 103 

 213(عامر سليمان، نماذج من الكتابات المسمارية، مصدر سابق، ص4)
(5)MSL,I, p. 103  

 213ر سليمان، المصدر نفسه، صعام (6)
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DAM. AN. NI BA. AN. TAG4 KÙ DAM. TAG4. A. NI(1) 
ومن   اذا طلقها يدفع ثمن طالقه’ الترجمة:  . ا. ني4كڱدام. تا 3كو 4كڱبا. ان. تا دام. ان. ني  

ز       mut libbisa ihhazziالعبارات التي تصف نتائج انهاء الزواج، عبارة مأت ِلب َس ِيخَّ
وان حقيقة قدرتها أن تتزوج رجال من ‘ سيتزوجها زوج باختيارها او سيتزوجها زوج حسب قلبها’أي

لنهائي إلنهاء العالقة المثبتة بالزواج وحقيقة القدرة على الزواج ثانية، فان اختيارها هو التعبير ا
المرأة متحررة من أي التزامات سابقة بالنسبة لعائلة الزوج السابق. وهذا ما نجده واضحا في المواد 

 . (2)من قانون حمورابي 156و137و172
الزواج ذكر العبارة الخاصة بتمزيق  ومن الطقوس التي كانت ترافق احيانًا إنهاء رابطة         

، فمثاًل في احدى (3)حافة ثوب المرأة الن حافة ثوب الشخص كانت ترمز إلى شخص مرتديه
الوثائق وهي خاصة بانهاء الزواج ورد فيها مثل هذه العبارة، اذ يسال الزوج "هل تعد  هذه المراة 

ن يبقى متزوجًا بهذه المراة"، ثم يشالون زوجتك؟" فيجيب بانه "يفضل الشنق او يقطع اوصااًل على ا
الزوجة فتجيب "بانها تحب زوجها" ويرفض الزوج االبقاء عليها "ويمزق حافة ثوبها"، ثم يطلب من 

 الفقرة الخاصة بذلك: يأتيالزوج ان يجهزها بجهازها، وفيما 
………. a-ha-am-nir-ši i-ša-lu-ma a-wi-il-tum an-ni-tu aš-ša-at-ka-a 
um-ma šu-ma i-na si-ka-tim ul-la-ni-in-ni-ma mi-iš-re-ti-ia pu-ri-sa 
ú-ul a-ah-ha-az an-ni-tam iq-bi aš-ša-sú i-ša-lu-ma um-ma ši-i-ma 
mu-ti a-ra-a-am ki-a-am i-pu-ul šu-ú ú-ul im-gu-ur si-si-ik-ta-ša ik-
sú-ur-ma ib-ta-ta-aq-qi …………. . (4)    

 -تأ َاشة  -ِنة  -تأم َانة  -ِالة  –ِو  –َم َا  -لأة  -َشة  -ِش ِية  –ِنر  -َامة  -َخة  – . . . . . . . . . اَ 
 –ر  -ِاشة  -َم ِمة -ِنة  -ِانة  -ِنة  -َلة  -ِتم األة  -َكة  -َن ِسة  –َم ِا  -َم شأة  -َا اأمة  -َكة  -َاتة  -َشة 
 -َشة  -ِية  2سأ  -َشة  -ِب َاشة  -َتم ِيقة  -ِنة  -َاز َانة  -َخة  -َاخة  –األ َا  – 2َس اأ  –ِر  -َي بأة  -ِتة 
األ اأمة  – 2اأ  2اأ  -األ شأة  -بأة  –َام ِا  –َا  -َام ِكة  –َا  –َر  –ِت َا  -َم مأة  –ِا  -َم ِشة  -َم اأمة  -لأة 
ة  - ة -َش ِيكة  -تَة  -ِسة ِاكة  -اأر ِسة  -جأ  ِق. . . . . . .  -َاقة  -ة تَ  -تَة  -َم ِيبة  –اأر  – 2صأ

                                                 

 لبت عشتار 30( المادة 1)
(2)  Shalom, op. cit, p. 244 
(3)  BL,op. cit, p. 291 
(4)  Shalom, op. cit, p. 244 
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سالوا َاخام ِنرشأ هل هذه المراة تعتبرها زوجتك؟ اوضح هو انكم تستطيعون ’. . . . . . . الترجمة:
تعليقي او تقطيعي على ان ابقى متزوجًا بها، وسالو الزوجة فقالت انا احب زوجي اال انه لم يوافق 

 ‘لهذا مزق ثوبها وربطه. . . . . . . . . . . . . 
 مبلغ الطلق:

وهو المبلغ الذي كان على الزوج ان يعطيه لزوجته عند الطالق والذي يسمى مبلغ           
ب و  وان الغاية من دفع مبلغ الطالق هي تزويد المراة  1‘المهرالمؤجل’ أي   uzubbûالطالق اأزأ
الى  terhatumهر لحمايتها من الطالق الكيفي، النه كان على الزوج ان يدفع الم وبوسيلة العيش 

ابي الزوجة وقت الزواج وعند الطالق عليه ان يدفع ما يوازي قيمة المهر ثانية حماية للزوجة من 
 . 2الطالق الكيفي
( من قانون حمورابي فان الزوج الذي يطلق زوجته يعطيها مبلغا بقدر المهر 138ففي المادة )

( من القانون نفسه يخسر الرجل 159لمادة )باالضافة الى الجهاز الذي جلبته من بيت ابيها، وفي ا
المهر الذي اعطاه الى اهل العروس ان هو رفض اكمال الزواج المتعاقد عليه، ففي المادة االولى 
كان الزواج كامال لذا اعطى الرجل المهر في بداية الزواج فاذا طلق الزوج زوجته اعطاها مبلغا 

في المادة الثانية فالزواج غير كامل اذ ان العروس بقدر مهرها مرة ثانية وهو مبلغ الطالق اما 
مازالت في بيت ابيها فقد اعطاها الرجل مبلغ المهر فقط مرة واحدة الن لم يكن هناك زواج ليكن 

 هناك طالق ثم مبلغ طالق فقط اتفاق ولم يتم الزواج بعد. 
يسمى بالمتاخر فاذا طلق  ويمكن مقارنة مبلغ الطالق هذا بما هو موجود في الشريعة االسالمية بما

َكاَن َزْوٍج َوتَتْيُتْم  وذلك لقوله تعالى " (3)رجل المراة فهو ملزم بكل المهر ْن َأَردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوٍج مَّ َواِ 
ِبيناَ  ْثمَا مُّ ُُْ ُذوَنُ  ُبْ َتانَا َواِ  ُُْ ُذوْا ِمْنُ  َبْيَئا َأَت شبه ما موجود في المادة وهذا ي (4)" ِإْحَداُهنَّ ِقنَطاَرا َ َل َت

 ( من قانون حمورابي التي ذكرناها انفا. 138)

                                                 

(1) CDA, p. 431:b  
(2)BL,op. cit, p. 296  

 47( عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص3)
 20( سورة النساء، اية 4)
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اما اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد فرض المهر فهو ملزم بان يدفع لها نصف المهر 
ن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد َ َرْضُتمْ  تعالى " (1)تعويضا عن الطالق طبقا لقوله َلُ نَّ  َواِ 

ويمكن مقارنة هذا بما  (2)" َ ِريَضَة َ ِنْصُف َما َ َرْضُتْم َإالَّ َأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُنْقَدُة النَِّكاحِ 
حم( التي ذكرناها سابقا اذ ان الرجل الذي يطلق زوجته قبل الدخول 159هو موجود في المادة )

ولو رجعنا الى المادتين زائدا االيتين الكريمتين السابقتين نالحظ يعطي مبلغ الطالق بقدر المهر. 
ان مبلغ الطالق في الزواج الكامل هو المهر كامال في الشريعة االسالمية في القوانين البابلية 
القديمة مبلغ الطالق يساوي المهر مرتين الذي يعطي مقدما قبل اتمام الزواج مضافا اليه المهر مرة 

ل في بداية ثانية عند ال طالق ليكون مبلغ الطالق وفي الشريعة االسالمية كذلك اذ يعطي المعجَّ
الزواج ثم المؤجل وهما معا يشكال مبلغ الطالق اما في حالة الطالق قبل الدخول فان الشريعة 
ل وفي القوانين البابلية القديمة  االسالمية تنص باعطاء نصف المهر أي ما نسميه جوازا بالمعج 

ل وبهذا يكون نصف مبلغ الطالق المقرر في الحالة يعطي ا لمهر مرة واحدة وهو ايضا المعج 
االولى أي في حالة الزواج الكامل وبهذا فان كمية مبلغ الطالق في القوانين البابلية القديمة 

 والشريعة االسالمية متشابهان. 
 : غياز الزوج غيبة منقطعة .2

الةةزوج غيبةةة طويلةةة أو كمةةا تسةةمى الغيبةةة المنقطعةةة، قةةد  ومةةن حةةاالت انحةةالل الرابطةةة الزوجيةةة غيةةاب
تكةةةون بسةةةبب مشةةةروع أو بسةةةبب غيةةةر مشةةةروع وقةةةد فرقةةةت المةةةواد القانونيةةةة بةةةين غيبةةةة الةةةزوج ألسةةةباب 

 مشروعة وغيبة الزوج السباب غير مشروعة. 
   اذا كانت الغيبة بسبب مشروع كةأن يقةع الةزوج فةي األسةر وقةد فرقةت القةوانين فيمةا إذا كةان فةي

البيت موردًا يمكن للزوجة أن تعيش منه طوال فترة غيبة زوجها وبين حالة عدم وجةود أي مةورد عنةد 
غياب زوجهةا حتةى وان كةان بسةبب مشةروع، فعنةد غيةاب الةزوج مةن بيتةه بسةبب مشةروع وخارجةا عةن 

وردا أرادتةةه فةةان رابطةةة الةةزواج تبقةةى قائمةةة وال يحةةق للزوجةةة أن تتةةزوج ثانيةةة إذا كةةان الةةزوج قةةد تةةرك مةة
 :يأتي( من قانون حمورابي وكما 133Aللزوجة تعيش منه، كما في المادة)

                                                 

 47مصدر سابق، ص ( عبد القادر عودة،1)
 237( سورة البقرة، اية 2)
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šum-ma a-wi-lum iš-ša-li-il-ma i-na É-šu ša a-ka-lim i-ba-aš-ši [aš]-
ša-sú [a-di mu]-sà [lu-up-pu]-tu [pa-gar9]-ša [i-na-sa]-ar [a-na É ša-
ni]-im [ú-ul i-ir]-ru-ub 

َاشةة   -َبةة  -ِلم  ِيةة  -َكة  –شأ َش  َا  – 2اىَن   –َم  ِا  -ِالة  -ِلة  -َشة  -م  يشة لأ  –ِو  –َم  َا  -شأمة 
ةة  –] َا  2سأ  -َشةة  -ِش ]اشة [ - َنةة  -َش  ] ِيةة  –[  9َجةر -تأ  ] َبةة  –بأةة [  -اأبةة  -] لأةة  3[ َس -ِد  مأ
 اأب  -رأ  -ِار [ - األ  ِية – 2ِام  اأ  –ِنة [  -َشة  2اىَن  –[ َار  ] َا  -َسة  -

بةا اذا اسر رجل ويوجد في بيته الطعام، تحافظ زوجته على عفتها ] طالما كان زوجهةا غائ’ الترجمة:
أما إذا لم يترك لها موردا تعيش منه فيحق للزوجةة أن تتةزوج رجةل ثةاٍن  ‘  [ ] وال تدخل بيت ثاٍن [. 

( مةةن 135ايضةا تبقةةى كمةا فةةي المةواد ) ولكةن عنةةد عةودة زوجهةةا األول تعةود لةةه أي ان رابطةة الةةزواج
 :يأتيقانون حمورابي وكما 

šum-ma a-wi-lum iš-ša-li-il-ma i-na É-šu ša a-ka-lim la i-ba-aš-ši a-
na pa-ni-šu aš-ša-sú a-na É ša-ni-im i-te-ru-ub-ma DUMU. MEŠ it-
ta-la-ad i-na wa-ar-ka mu-za it-tu-ra-am-ma URU-šu ik-ta-áš-dam 
SAL ši-i  a-na ha-wi-ri-ša i-ta-ar…. .  

 -َاشةة  -َبةة  -ِلةم  َل  ِيةة  -َكةة  –شأ  َش  َا  – 2اىَم  -ِالةة  -ِلةة  -َشةة  -لأةم  يشةة  –ِو  –َم  َا  -شأمة 
دومةةو.  َم  -اأبةةة  –رأ  -تةةة  -ِام  ِيةةة  -ِنةةة  -َشةةة  2اىَن  –سأ َا  -َشةةة  -ِنةةة شأ  َاشةةة  -َن  َبةةة  –ِش  َا 
ةةة  –َار  –َن  َو  –َاد  ِا  -َلةةة  -تَةةة  -يتةةة  مةةبش شأ  يكةةة  – اورو َم  -َامةةة  –َر  -تأةةة  -ِز  يتةةة  -َك  مأ

 َار. . . . . . . . . . . .  - تَة -َش  ية  –ِر  –ِو  -َن  َخة  –ِا  َا  -ِشة   سال َدم  -2اشة -تَة  -
ه بيت ثاٍن قبل )عودته( وولدت اوالدا، اذا اسر رجل واليوجد في بيته الطعام ودخلت زوجت’الترجمة:

 ‘  فبعد ان يعود زوجها ويصل مدينته، تعود تلك المراة الى زوجها. . . . . . . . . . . . 
وفي الشريعة االسالمية اذا غاب الزوج في الحرب وعاد المتحاربون الى اوطةانهم وهةو               

جةة فةي الشةريعة االسةالمية ان تطلةب التفريةق ومضةت سةنة ولةم يظهةر خبةر عنةه كةان للزو  لم يظهر 
. وفي الشريعة االسالمية ايضا ان الرجل الةذي يأحةبس سةبع آخروبعدها يحق لها ان تتزوج من رجل 

  (1)سنين فاكثر فيحق لزوجته ان تطلب التفريق حتى وان ترك لها موردا تستطيع االنفاق منه. 
مية وبةةةين القةةةوانين البابليةةةة القديمةةةة ان الزوجةةةة اذا ولكةةةن االخةةةتالف بةةةين الشةةةريعة االسةةةال            

تزوجت بعد حكةم التفريةق مةن رجةل ثةان فةان رابطةة الةزواج االولةى تحةل والتبقةى واليحةق للةزوج االول 
المطالبةةة بزوجتةةه فةةي الشةةريعة االسةةالمية امةةا فةةي القةةوانين البابليةةة القديمةةة اعطةةت الحةةق للةةزوج االول 
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ن تتزوج من رجل ثان حتةى وان انجبةت اطفةاال مةن الةزواج الثةاني وذلةك بالمطالبة بزوجته حتى بعد ا
فةةي حالةةة كةةون الغيبةةة بسةةبب مشةةروع ولكةةن الشةةريعة االسةةالمية لةةم تفةةرق فيمةةا اذا كانةةت الغيبةةة بسةةبب 
االسر او غيرها أي بسبب مشروع ام ال في الحالتين عند التفريق اليحةق للمةراة ان ترجةع الةى زوجهةا 

 االول. 
  الغيبةةة بسةةبب غيةةر مشةةروع مةةثالأ كةةره مدينتةةه وهةةرب منهةةا عنةةدها تحةةل رابطةةة الةةزواج  اذا كانةةت

( 136وعنةةد عةةودة زوجهةةا ال يحةةق لةةه باعادتهةةا والمةةادة ) آخةةروتصةةبح الزوجةةة حةةرة بةةان تتةةزوج رجةةاًل 
 :يأتيمن قانون حمورابي ذكرت ذلك صراحًة، وكما 

šum-ma a-wi-lum URU. UŠ id-di-ma it-ta-bi-it wa-ar-ki-šu aš-ša-sú 
a-na É ša-ni0im i-te-ru-ub šum-ma a-wi-lum šu-ú it-tu-ra-am-ma 
aš-ša-sú is-sa-ba-at aš-šum URU-šu i-zi-ru-ma in-na-bi-tu aš-ša-at 
mu-na-ab-tim a-na mu-ti-ša ú-ul i-ta-ar 

َشةةة  -شأ  َاشةة  -ِكةة  –َار  –َو ِات   -ِبةة  -تَةةة  -َم  يتةة  –ِد  –يةد  اورو. اوشلأةم   –ِو  –َم  َا  -شأةة 
َر  -تأةة  -يتةة  2اأ  -لأم  شأةة  –ِو  –َم  َا  -اأب  شأمة  –رأ  -تة  -ِام  ِية  -ِنة  -َشة  2اىَن   –َا  2سأ  -
 -َم  ينةة  –رأ  –ِز  -شأ يةة  -اوروشأةم   -َات  َاشةة  -َبةة  -َصة  -يصة  2سأ  -َشة  -َم  َاشة  -َامة  –
 َار -تَة  -األ  ية  -2َش اأ  -ِتة  -َن مأة  –ِتم َا  -َابة  -َنة  -َات  مأة  -َشة  -َاشة تأ   -ِبة  –َنةَ 

اذا هجةةةر رجةةةل مدينتةةةه وهةةةرب ودخلةةةت زوجتةةةه بعةةةده بيةةةت ثةةةاٍن، فةةةاذا عةةةاد هةةةذا ’ الترجمةةةة:           
ارت وهةذا مةا اشة‘ الرجل وضبط زوجته، لن تعود زوجة الهارب الةى زوجهةا النةه كةره مدينتةه وهةرب. 

( مةةن قةةانون اشةةنونا ايضةةًا، اذ ذكةةرت المةةادة ان الرجةةل الةةذي يهةةرب مةةن مدينتةةه وسةةيده 30اليةةه المةةادة)
وقةد ورد تطبيةق لمةا ورد فةي هةاتين ثان حينما يعود لن يطالب بزوجته، ويهرب وتزوجت زوجته رجل 

 المادتين نص يذكر:
PN1 te-zi-ir-ma ù a-la-ni-ka te-zi-ir i-na a-ni-a-tim ša a-da-bu-bu 
a-na-ku mi-im-ma ú-ul e-li-i(1) 

 –َد  –ِتةم  َش  َا  –َا  -ِنةة  –َن  َا  –ِار  ِا  –ِز  -َك  تةة  -ِنةة  -َلةة  –َا  3َم  اأ  –ِار  –ِز  -فالن تة 
فةالن قالةت انةت تكرهنةي وتكةةره ’ ِا الترجمةة: -ِلةة  –األ  ا  – 2َم  اأ  -ِامةة  -كأ  ِمةة  -َنةة  –بأ  َا  -بأةة 
   ‘نتك. واالن انا ادعي عليك واليوجد علي  أي شيءمدي
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ويمكن مقارنة هذه الحالة بما هو موجود في الشريعة االسالمية وبالنسبة للزوج الذي          
يتغيب ويجهل امره وقد ترك ماال فقد تطلب الزوجة من القاضي التفريق ولكن القاضي ال يجيب 

زوجها  رت الزوجة على التفريق ولم يوجد خبر عنمباشرة بل يؤجل ذلك اربع سنوات واذا اص
واذا تزوجت المراة التي حكم لها القاضي بالتفريق من رجل ثان بعد  (1) عندها يفرق القاضي بينهما

 . (2)الحكم وبعدها ظهر الزوج االول فان ظهوره ال يوجب فسخ النكاح الثاني 
 : موت احد الطر ين .3

الزوجين عند موت احد الطرفين فعند موت الزوجةة يصةبح الةزوج  تحل رابطة الزواج بين            
عنةد مةوت الةزوج تصةبح الزوجةة حةرة ويحةق لهةا الةزواج ثانيةة، وهنةاك تبعةات  وحةرًا مةن الةزواج ثانيةة 

 .   مالية عند موت احد الطرفين في ظروف معينة
  :موت الزوجة 

ر الةةى الةةزوج فةةال يحةةق للةةزوج ان يطالةةب اذا توفيةةت الزوجةةة ولةةم تلةةد لةةه اوالدا فةةاذا اعةةاد والةةدها المهةة
 :يأتي( من قانون حمورابي وكما 163بجهازها كما في المادة )

šum-ma a-wi-lum aš-ša-tam i-hu-uz-ma DUMU. MEŠ la ú-šar-ši-šu 
SAL ši-i a-na ši-im-tim it-ta-la-ak šum-ma tir-ha-tam ša a-wi-lum šu-
ú a-na É e-mi-šu ub-lu e-mu-šu ut-te-ir-šum a-na še-ri-ik-ti SAL šu-
a-ti mu-sà ú-ul i-ra-ag-gu-um še-ri-ik-ta-ša ša É a-bi-ša-ma 

ةةةة  -تَةةةم  ِيةةةة  -َشةةةة  -لأةةةم  َاشةةةة  –ِو  –َم  َا  -شأمةةةة  شأ   -ِشةةةة  –َشةةةر  -2َل اأ  دومةةةو. مةةةبشَم   -اأز -خأ
لأةم  شأةة  –ِو  –تَةم  َش  َا  -َخةة  –َم  ِتةر  -مة َاك  شأ  -َلة  -تَة  -ِتم يتة  -ِامة  -َن  ِشة  –ِشة ِا َا  سال
ةةة  –لأ  ا  -شأ  اأبةةة  -ِمةةة  –ا  2اىَن  –َا  2اأ  - ِاكةةة  –ِر  -َن شةةة  –شأةةم  َا  –ِار  -تةةة  -شأ  اأتةةة  -مأ
ةة  -َاجةة  –َر  -األ  ية  – 2اأ   3َس  -ِت  مأة  –اأ  -شأة  سال ِت  - َش   -تَةة  -ِاكةة  –ِر  -اأم  شةة  -جأ
 مَ  -َشة  -ِبة  –َا   2اى  َش 

اذا اخةذ رجةل زوجةة ولةم تجهةزه بةاوالد، وذهبةت تلةك المةراة الةى اجلهةا، اذا اعةةاد ’ الترجمةة:           
له حموه المهر الذي جلبه ذلك الرجل الى بيت حمي ه لن يطالةب زوجهةا بجهازهةا تلةك المةراة، جهازهةا 

 ‘يعود الى بيت ابيها. 
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هازهةةا عنةةد زوجهةةا ولةةم يكةةن لةةديها اوالد فةةان للةةزوج ان ياخةةذ المهةةر الةةذي واذا توفيةةت الزوجةةة وكةةان ج
قد مه الى حميه وذلك بطرح قيمته من جهازهةا الةذي جلبتةه مةن بيةت ابيهةا ومةن ثةم يعيةد مةا تبقةى مةن 
جهازها الى والدها. من هذا يتبين ان قيمة المهر كانت اقةل مةن قيمةة الجهةاز وهةذا مةا فصةلته المةادة 

 ون حمورابي. ( من قان164)
واذا ولةةةدت الزوجةةةة اوالدا وبعةةةدها وافاهةةةا االجةةةل فلةةةيس للةةةزوج ان يعيةةةد أي شةةةيء الةةةى والةةةد          

 :يأتي( من قانون حمورابي وكما 162الزوجة وذلك الن جهازها يذهب الى اوالدها وكما في المادة)
šum-ma a-wi-lum aš-ša-tam i-hu-uz DUMU. MEŠ ú-li-súm-ma SAL 
ši-i a-na ši-im-tim it-ta-la-ak a-na še-ri-ik-ti-ša a-bu-ša ú-ul i-ra-
ag-gu-um še-ri-ik-ta-ša ša DUMU. MEŠ-ša-ma  

ةة  -َتم  ِية  -َشة  -لأم  َاشة  –ِو  –َم  َا  -شأمة  ِشةة سةال  َم  – 2سأمةة  -ِلةة  – 2اأ   دومةو. مةبشاأز   -خأ
َش   -بأةةة  –َش  َا  -ِتةةة  -ِاكةةة  –ِر  -َن  ِشةةة  –َاك  َا  -َلةةة  -تَةةة  -ِتةةم  يتةةة  -ِامةةة  -َن  ِشةةة  –ِا  َا  -
ة  -اجة  –َر  -األ  ية  – 2اأ   َم     -َشة   -دومو. مبش َش  َش  -ِتة  -ِاكة  –ِر  -اأم  ِشة  -جأ

اذا اخةةةذ رجةةةل زوجةةةة ولةةةدت لةةةه اوالدًا وذهبةةةت تلةةةك المةةةراة الةةةى اجلهةةةا، لةةةن يطالةةةب ابوهةةةا ’ الترجمةةةة:
 ‘ازها يعود الوالدها. بجهازها، جه

 :موت الزوج 
اذا تةةةوفي الةةةزوج فةةةان الجهةةةاز يعةةةود الةةةى الزوجةةةة ويمكةةةن ان تعةةةيش فةةةي بيةةةت زوجهةةةا                 

المتةةوفي طةةوال حياتهةةا وتسةةتثمر العطةةاءات التةةي اخةةذتها مةةن زوجهةةا اال انةةه ال يجةةوز لهةةا ان تبيعهةةا 
 :يأتي( من قانون حمورابي، وكما 171مادة )النها تعود الى اوالدها من بعدها وهذا ما نجده في ال

………wa-ar-ka a-bu-um a-na ši-im-tim it-ta-al-ku …………ù nu-du-
na-am ša mu-sà id-di-nu-ši-im i-na tup-pí-im iš-tú-ru-ši-im i-li-qí-
ma i-na šu-ba-at mu-ti-ša uš-ša-ab a-di ba-al-ta-at i-ik-ka-al a-na 
KÙ. BABBAR ú-ul i-na-ad-di-in wa-ar-ka-sà ša DUMU. MEŠ-ša-ma 

. . . . . . . .  -َالةة  -تَةة  -ِتةم يتةة  -ِامةة  -َن  ِشة  –اأم  َا  -بأة  –َك  َا  –َار  –. . . . . . . َو  كأ
ةةةة  -َنةةةة  –دأ  –نأ  3. . اأ   -ِام  يشةةةة  -ِبةةةة  -َن  طأبةةةة  –ِام  ِا  -ِشةةةة  -نأةةةة  –ِد  –يةةةد  3َس  -َام  َش  مأ
ةة  -َبةة  -َن  شأة  –َم  ِا  – 2ِقة -ِلة  -ِام  ية  -ِشة  –رأ  -2طأ   –َاب  َا  -َشةة  -َش  اأشةة  -ِتةة  -َات  مأ

ِان  َو  –ِد  –َاد  -َنةة  -األ  ِيةة  -3اأ  . باب ةار3كةوَن  –َال  َا  -َكةة  -ِاكةة  -َات  ِيةة  –َط  -َالةة  -ِد  َبة 
 َم  -َشة  – دومو. مبشَش    3َس  -َكة  –َار  –
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بعةةةةد ان يةةةةذهب االب الةةةةى اجلةةةه. . . . . . . . . . تاخةةةةذ الزوجةةةةة المختةةةةارة ’. . . . . . . الترجمةةةة:
جهازهةةا والهديةةة التةةي اعطاهةةا لهةةا زوجهةةا وكتبهةةا لهةةا فةةي رقةةيم تسةةكن فةةي مسةةكن زوجهةةا، وتتمتةةع بةةه 

 ‘  مادامت عائشة ولن تبيع بالفضة تركته تعود الى اوالدها. 
 خةةرت الخاصةةة بوفةةاة احةةد الةةزوجين وتبعةةات ذلةةك الماليةةة بالنسةةبة للطةةرف اآلوهنةةاك العديةةد مةةن الحةةاال

واالوالد سواء اكان احد الطرفين من العبيد ام ال، وغيةر ذلةك مةن الحةاالت، وفةي جميةع الحةاالت فةان 
وفةاة احةةد الةةزوجين ينةةتج عنةةه اعةةادة المهةةر الةةى مقد مةه، وهةةو الةةزوج فةةي حةةين يةةذهب الجهةةاز الةةى والةةد 

 والدها. الزوجة او ا
 :نقوبة احد الطر ين .4

قةد تحةل الرابطةة الزوجيةة نتيجةةة معاقبةة الةزوج او الزوجةة بعقوبةةة المةوت فةي حالةة الخيانةةة            
 الزوجية وعندها تفك الرابطة الزوجية بموت احد الزوجين. 

جم والقتةةل ففةةي الشةةريعة االسةةالمية رجةةم الزانةةي رجةةال كةةان ام امةةراة عقوبةةة اذا اثبتةةت الزنةةى عليةةه والةةر 
رميةةا بالحجةةارة وذلةةك حسةةب قةةول الرسةةول صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم  "ال يحةةل دم امةةر  مسةةلم اال باحةةدى 

 :(1)ثالث كفر بعد ايمان، او زنا بعد احصان، وقتل نفس بغير نفس"
  عقوبة الزوج: ففي قانون اورنمو اشار الى عقوبة الموت بالنسبة للةزوج الزانةي فةي المةادة السادسةة

 :يأتيوكما 
TUKUM. BI DAM GURUŠ. A A GU. GI4. A NÍG. Á. GAR. ŠÈ LÚ IN. AK. 
MA A BÍ. IN. GI4 NITA. BI Ì. GAZ. E 

ايةةن. . 2ايةةن. اك. مةةا ا بةةي 2لةةو  3. شةةار. شةةى2. ا2. ا نيگةةك4توكةةوم. بةةي  دام شةةوروش. ا ا نةةو. شةةي
 . شاز. ى3نيتا. بي اي 4شي

 ‘ارة زوجة رجل، باكر، يقتلون ذلك الذكر. وازال بك آخراذا تجاوز رجل على حقوق ’ الترجمة:
  عقوبةةة الزوجةةة: تحةةل رابطةةة الةةزواج بمعاقبةةة الزوجةةة بةةالموت فةةي حالةةة الخيانةةة الزوجيةةة كمةةا ورد

( مةن قةانون اشةنونا وكمةا 28وردت الحالةة نفسةها فةي المةادة) وفي المادة السابعة مةن قةانون اورنمةو، 
 :يأتي

šum-ma …………. . DAM u4-um i-na su-un LÚ is-sa-ab-ba-tu i-ma-at 
ú-ul i-ba-al-lu-ut 
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 -َابةةة  -َصةةة  -يصةةة   2لةةو نأ  -َن  سأةةة  –اأم  ِا  -4اأ   دامَم. . . . . . . . . . . . . . . . .  -شأمةةة 
 اأت  -لأة  -َالة  -َبة  -األ  ِية  – 2َات  اأ  -َمة  -تأ  ية  -َبة 

 ‘  زوجة، يوم ضبطت في حضن رجل تموت ولن تحيااذا. . . . . . . . . . ’الترجمة:         
وقد تكون العقوبة الرمةي بةالنهر اذ وردت هةذه الحالةة فةي قةانون حمةورابي فةي المةادة                 

( فقد عوقبت الزوجة الزانية وعشيقها بالقتل في حالة القبض عليهما متلبسةين بجريمتهمةا وذلةك 129)
 ادة:نص الم يأتيبرميهما بالنهر وفيما 

šum-ma aš-ša-at a-wi-lim it-ti zi-ka-ri-im ša-ni-im i-na i-tu-lim it-ta-
as-bat i-ka-sú-šu-nu-ti-ma a-na me-e i-na-ad-du-ú-šu-nu-ti ……… 

 ش -َم  َاشة  -شأمة 
 -تَةة  -م  ِيتةة ِلة -تأةة  -َن  ِية  –ِام  ِا   -ِنة  -ِام  َشة  –ِر  -َكة  –ِت  ِز  -ِلم  ِاتة  –ِو  –َات َا  -َ ة 

 -نأةة  -شأةة  – 2اأ  –دأ  –َاد  -َنةة  -ا  ِية  -َن  مة  –َم  َا  -ِتة  -نأة  -شأة  – 2سأة -َكة  -َبت  ِية  -َاصة 
 ِت. . . . . . . . . . . . . 

 . . . ‘ طونهما ويرمونهما في الماء. اذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع ذكر ثاٍن يرب’ الترجمة:
 :يأتينص االتي الزوجة الخائنة ومعاقبتها برميها من اعلى البرج وكما ورد في ال و   

PN1 i-zi-ir-šu-ma iš-tu di-in-tim i-na-da-ni-iš-ši 
 شِ  -ِاشة  -ِنة  –َد  -َنة  -ِتم  ية  -ِانة  –تأ  ِد  -َم  ِاشة  -شأة  –ِار  –ِز  -فالن ية 
   ‘فالن اذا كرهت الزوج سيلقونها من البرج’ الترجمة:
عقوبة العبودية اذ قد تفرض عقوبة العبودية على الزوجة التي  خرومن العقوبات األأ          

تمارس عمل يحط من شان زوجها واهملت زوجها فله الحق ان يطلقها او ان يجعلها امة عنده وقد 
 :يأتي( وكما 141ورد ذلك صراحًة في المادة )

šum-ma aš-ša-at a-wi-lim  ……. . a-na wa-si-im pa-ni-ša iš-ta-ka-
an-ma sí-ki-il-tam i-sà-ak-ki-il É-sà ú-sá-ap-pa-ah mu-sà ú-ša-am-
ta…………. šum-ma mu-sà la e-zí-ib-ša iq-ta-bi mu-sà SAL ša-ni-tam 
i-ih-ha-az SAL ši-i ki-ma GÉME i-na É mu-ti-ša uš-ša-ab 

َش   -ِنة  -ِام   َبة  -ِصة  –َن  َو  –. . . . . . . َا  ِلم. . –ِو  –َات  َا  -َشة  -َم  َاشة  -شأةمة 
َابة  – 2سَة َ  -2اأ  3َس – 2اىِال   -ِكة  -َاكة  -3َسة -َتم  ِية  -ِالة  -ِكة  -2َم  ِسة -َانة  -َكة  -تَة  -ِيشة 
َل  ا   3َس  -َم  مأة  -َت. . . . . . . . . . . . . . . شأمة  -َامة  -َشة -2اأ  3َس  -َاخ  مأة  -َبة  -
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ِا  ِكة  -ِشة  سالَاز   -َخة  -ِاخة  -َتم  ِية  -ِنة  -َشة سال  3َس  -ِب مأة  -تَة  -َش  ِيقة  -ِابة  -2زِ  –
 َاب -َشة  -َش  اأشة  -ِتة  -مأة  2اىَن  –ِا   2كبمىَم   -

هملت اذا عزمت زوجة الرجل. . . . . . . . . . . . على الخروج ومارست عماًل وا’ الترجمة:
بيتها وحطت )من شان( زوجها. . . . . . . . . . . . اذا قال زوجها لن اطلقها، ياخذ زوجها امراة 

 ‘ ثانية وتعيش تلك المراة مثل االمة في بيت زوجها
وقد تعاقب المراة بالخازوق او الوتد اذا خانت زوجها وبذلك تحل الرابطة الزوجية وكما في المادة 

 :يأتيي، وكما ( من قانون حموراب153)
šum-ma aš-ša-at a-wi-lim aš-šum zi-ka-ri-im ša-ni-im mu-sà uš-di-
ik SAL šu-a-ti i-na ga-ši-ši-im i-ša-ak-ka-nu-ši 

ة  -ِنة  -ِام  َشة  –ِر  -َكة  –شأم  ِز  -ِلم  َاشة  –ِو  –َات  َا  -َشة  -َم  َاشة  -شأمة  اأشة  3َس  -ِام  مأ
 ِش  -نأة  -َكة  -َاكة  -َشة  -ِام  ِية  -ِشة  -ِشة  -َن  َجة  –ِت   ِا  –َا  - شأة سالِاك   –ِد  -

 ‘اذا اماتت زوجة رجل زوجها بسبب ذكر ثاِن، يضعون تلك المراة على الوتد’ الترجمة:
اما اذا اتهم زوج زوجته بالزنا ولم تتوفر لديه االدلة الثبوتية على ذلك العمل، فعلى الزوجة        

ء اليمين الخاصة بحياة االله لتنفي عن نفسها االتهام وتعود بعدها الى بيتها كما ورد ذلك في ادا
حم( وهذا يشبه ما ورد في الشريعة االسالمية اذ ان الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا 131المادة )

ية عندها يطلب من الزوج والزوجة القسم باهلل على صدقهما أي ما يسمى في الشريعة االسالم
باللعان واللعان هو ان يبدا القاضي بالزوج فيشهد اربع مرات ويقول في كل مرة " اشهد باهلل اني 
لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" ويقول في الخامسة " لعنة اهلل عليه ان كان من الكاذبين 

رات تقول في كل مرة فيما رماها به من الزنا" يشير اليها في جميع ذلك وبعدها تشهد المراة اربع م
"اشهد باهلل انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة "غضب اهلل عليها" ان كان 
 من الصادقين فيما رماني به من الزنا، مشيرة اليه في جميع ذلك. وبعدها يحكم القاضي بالتفريق،

ة القديمة باالضافة الى القسم واذا اشير الى وفي القوانين البابلي(  1)أي تحل الرابطة الزوجية بينهما
الزوجة بالزنا ولم يوجد اثبات على ذلك او لم يقبض عليها متلبسين فتعمل المراة على تبرئة نفسها 
وذلك باجتياز االختبار النهري المقدس وذلك برمي نفسها في النهر فان كانت بريئة تخرج ولن 

لن تخرج من النهر، وان الفرق بين الرمي بالنهر يصيبها اذى وان كانت مذنبة فسوف تغرق و 
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كاختبار برائة الشخص او كعقوبة لجريمة ما هو ان الشخص المذنب في الحالة االولى يرمى بدون 
تقيد ولكن في الحالة الثانية يرمي مع تقيده حتى يغرق واليخرج من الماء وهي عقوبة كما ورد ذلك 

  (1)حم(. 129في المادة)

 
Dissolution of Marriage Bond 

 in Old Babylonian Cuneiform Texts 

Asst. Prof. Dr. Karawan A.Sulaiman 

ABSTRACT 

Marriage bond is an important and holy bond, therefore, the 

dissolution of such a bond needs specific rules. Cuneiform texts, including 

those of written laws, specify certain cases in which marriage bond could 

be dissolved. First of all, most marriage bonds were dissolved by divorce. 

Ancient Iraqi Laws permitted husbands to divorce their wives in certain 

cases but they should conpensate their wives by paying certain amount of 

silver. Wives also could ask their husbands to divorce them in specific 

cases. Marriage Bond could also be dissolved if any of the couple died or 

was punished by death or if the husband ran away and left his wife for a 

long period of time. The Hammurabi code established all possible cases in 

which wives could remarry, i.e. , their marriage bond was dissolved. The 

study tries to make a comparison between ancient rules of marriage 

dissolution and what is now in Islamic and recent laws.  
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