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 المقدمة

ويصبح فردا من افراد المجتمع بمجرد والدتو وتثبت لو  تبدأ حياة االنسان عندما يولد حياً 
الشخصية القانونية التي تمنحو حقوقا متعددة منها ثبوت لنسبو من والديو وحقو بالحصول على 
اسم وحقة بالتمتع بجنسية البلد الذي ينتمي اليو وغير ذلك . وحياة االنسان بشكل عام عبارة 

كما يكون لالنسان حقوق عديدة ومتنوعة فهو بالمقابل عن معادلة متكونة من حقوق وواجبات ف
عليو القيام بواجبات ايضًا ليؤكد انتماءه ووجوده وىكذا تكتمل الصورة ومسألة وعي الفرد 
لواجباتو وتمتعو بالحقوق من الناحية القانونية تحديدا تختلف من مرحلة عمرية الى اخرى فضال 

افة والعمق المعرفي والتربية اي مايتعلق بالموروث عن دخول خصائص اخرى بالموضوع منها الثق
والمكتسب معا ومسألة الحقوق الممنوحة والواجبات المطلوبة منو تسمى قانونا باالىلية 
والمقصود باالىلية ىو قدرة االنسان على التعامل مع واجباتو وحقوقو بشكل منظم وىي على 

للتمتع بالحقوق واداء االلتزامات وىذا النوع نوعين االول ىو اىلية الوجوب اي صالحية االنسان 
من االىلية تثبت لألنسان وىو جنين اال انها تكون اىلية ناقصة تكتمل بوالدتو حيا والنوع الثاني 
ىي اىلية االداء وىي صالحية االنسان لممارسة مالو من حقوق واداء ماعليو من التزامات على 

المالية او الشخصية ام التجارية واىلية االداء تثبت  نحو مؤثر قانونا سواء في اطار العالقات
لالنسان عندما يبلغ سن الرشد وىي حسب القانون العراقي تمام الثامنة عشرة وقبل ان يبلغ 
االنسان ىذا السن فأنو اليستطيع القيام بالتصرفات القانونية بمفرده لذلك يقوم بها نيابة عنو 

تدور مع بحسب االحوال المقررة قانونا واىلية االنسان شخص يسمى قانونًا الولي او الوصي و 
التمييز وجودا وعدما فمتى ماكان تمييز االنسان تاما كان كامل االىلية ومتى ماانعدم تمييز كان 
عديم االىلية واذا كانت االىلية مرتبطة بالتمييز فأن التمييز مرتبط بالسن فاالنسان يمر بمراحل 

ير تمييزه ومن ثم اىليتو من مرحلة الى اخرى .وفي بحثي ىذا قسم الى عمرية ثالث في حياتو ويتغ
مبحثين :المبحث االول ) ماىية االىلية ( حيث يحتوي على تعريف االىلية وانواع االىلية 

 القانونية وعوارضها اما المبحث الثاني فقد تمثل بأثر االىلية على الزواج شرعا وقانونا .
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 المبحث االول

 ىلية وانوعها ماىي اال

 المطلب االول : تعريف االىلية لغتا واصطالحاً 

/ تطلق االىلية في اللغة على معان عدة وكلها ترجع الى معنى الصالحية االمر للشيء  االىلية لغتاً 
 يقال : فالن بو اىلية اي صالحية لألمر ,

ألمر ما وىو اىل لكذا , اي مستوجب لو , واىلو  ومستحقاً  اىل الرجل واستأىلو : رأه صالحا ً 
  (8), واستأىلو : استوجبو  وأىلو رأه لو اىالً  لذلك تأىيالً 

اي انهم اولى بكلمة التوحيد مؤىلين  (2)قال تعالى ) والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأىلها (
 ( 4)لها دون الكفار 

اي انو اىل التقوى ال ( 3)ىو اىل التقوى واىل المغفرة (يشاء اهلل ان  قال تعالى ) ومايذكرون اال
 (  5)المعصية وىو مختص بالمغفرة لمن اتقاه 

 :/ االىلية اصطالحاً ثانياً 

نى واحد عرف االصوليون االىلية بتعريفات عدة جميعها متقاربة من بعضها البعض وتدور حول مع
 لزام وااللتزام ".ىو " صالحية االنسان لأل

 ( 41/ 881الجزء الخامس )  –( ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : لسان العرب 8

 (22( سورة الفتح : من االية )2

 55ص –( محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني اليمني , فتح القدير 4

 (52( سورة المدثر : االية )3

   (.443/ 5( شرح فتح القدير: الشوكاني ,)5
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لوجوب الحقوق المشروعة لو وعليو او لصدور االفعال منو  وذلك بأن يكون الشخص صالحاً 
, بعد توفر الشروط الالزمة في المكلف لصحة ثبوت الحقوق لو  على وجو يعتد بو شرعاً 

 . (8)والواجبات عليو

 . (2)فهي : ) كون االنسان بحيث يصح ان يتعلق بو الحكم (

 بو . اي صالحيتو لتعلق الحكم

 وعرفها امير باد شاه 

 ( 4)صالحية االنسان لثبوت الحقوق لو ولغيره , وصالحيتو لاللتزام بها 

 وعرفها الرىاوي في حاشيتو بأنها 

 ( 3)) عبارة عن صالحيتو لوجوب الحقوق المشروعة لو وعليو , وىي االمانة (

انا عرضنا االمانة على السوات واالرض   (اي االمانة التي اخبر اهلل تعالى عنها بقولو تعالى 
   ( 5 )ان يحملنها واشفقن منها وحملها االنسان انو كان ظلوماً جهواًل( والجبال فاِبن

/ لذا نستطيع القول بأن االىلية ىي عبارة عن صفة قدرىا (2)فاالمانة ىي : التكاليف الشرعية 
 الحكام الشرعية على جهة االلزام وااللتزام للمخاطبة با صالحاً  الشارع في االنسان جعلتو موضعاً 

 (852/ 8( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : ابن نظام الدين )8)

 (232/ 2ير , ) ( تيسير التحد2)

  (242/ 3) البخاري ( كشف االسرار : 4)

 421( حاشية الرىاوي : الرىاوي )مطبوع على شرح المنار ( ص 3)

 ( 22( سورة االحزاب : االية )5)

  ( .254/ 83( انظر : الجامع ألحكام القرآن : القرطبي ,) 2)
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 المطلب الثاني / انواع االىلية القانونية 

االىلية ليست درجة واحدة , بل ىي مختلفة في القوة والضعف , باختالف مراحل االنسان التي 
 في بطن امو حتى بلوغو سن الرشد ولهذا انقسمت االىلية الى نوعين  يمر بها ومنذ تكوينو جنيناً 

 اىلية وجوب  -8

 اىلية االداء  -2

  (8)الفرع االول / اىلية الوجوب : ىي صالحية االنسان لثبوت الحق لو وعليو 

 وذلك بمقتضى الذمة التي يولد بها كل آدمي 

بو االنسان دون غيره من الحيوانات فالذمة / ىي مكان الوجوب وىي وصف اختص اهلل تعالى 
 التي فقدت الذمة 

وتثبت الذمة لالنسان بناء على العهد الذي جرى بينو وبين الخالق سبحانو وتعالى يوم ان اخذ 
 عليو العهد 

) واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورىم ذريتهم واشهدىم على انفسهم الست بربكم قال تعالى 
  (2)يوم القيامة انا كنا عن ىذا غافلين ( قالوا بلى شهدنا ان تقولوا

 ( 4)(يلقاه منشوراً  وقال  تعالى )وكل انسان الزمناه طائره في عنقو ويخرج لو يوم القيامة كتاباً 

 

 

 232ير ص أمير بادشاه الحنفي : تيسير التحدمحمد امين بن محمود البخاري المعروف ب (8
 (822سورة االعراف : االية )  (2
 ( 84سورة االسراء : االية ) (4
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وىذه االىلية تتحقق لالنسان في بطن امو قبل ان يولد , اذ تثبت لو الحقوق التي التحتاج الى 
 (8)القبول , مثل االرث , الوصية , الوقف, وتستمر حتى يموت 

 الفرع الثاني / احوال اىلية الوجوب 

فروعها بحسب انقسام األحكام فالصبي اىل جاء في كشف االسرار : ) ان اىلية الوجوب تنقسم 
, وىو اىل لبعضها بواسطة رأي الولي فكانت ىذه لبعض االحكام وليس بأىل لبعضها اصالً 

 (2)الى افراد االحكام واصلها واحد , وىو الصالح للحكم  االىلية فنقسمو نظراً 

 لذا قسم االصوليون اىلية الوجوب الى قسمين ناقصة وكاملة 

 وب الناقصة : ىي التي تؤىل من انصف بها لثبوت الحق لو , دون ان يكون اىالً اىلية الوج
,  لثبوت اي حق عليو وذلك في الجنين فقط , فأنو متى تأكدت حياتو في بطن امو حتى يولد حياً 

فهو اىل لثبوت الحقوق لو من ارث ووصية واستحقاق للوقف وثبوت النسب لو من جهة ابيو 
ولكن اليثبت عليو اي حق من الحقوق فاليصح للوكيل الشراء وال الهبة وال االلتزام بالنفقة لقريب 

بار وىذا ىو السبب في اعتي التبعية المو واالستغالل عنها  او غيره ألن الجنين يجمع بين صفت
 نقص اىلية الوجوب للجنين 

لتحركو بتحركها , وقراره بقرارىا , فهو جزء  فاالول / التبعية ألمو / فالتبعية في ارتباطو بأمو حساً 
اذ يباع بيعها , ويعنف بعنفها وفي ذلك  ايظاً  منها كاليد والرجل وسائر االعضاء وارتباطو بها حكماً 

  (4)الحامل عنف حملها معها ( يقول ابن رجب الخبلي ) اذا اعتقت األمة

االستغالل عنها فألنو منفرد عن االم بحياتو ولو كيان ومقومات انسانية وىوبذلك معد الثاني /
 مستقلة فأن تبعيتو ليست مطلقة بل ىي تبعية جزئية  لالنفصال عن امو ليصير ذاتاً 

 242ي , صدو اصول البذعبد العزيز بن احمد بن محمد عالء الدين البخاري , كشف االسرار شرح  (8
 (242/ 3المصدر نفسو )  (2
القوانين الفقهية في تلخيص مذىب  بي , تحقيق محمد بن محمد موالي :محمد بن احمد بن جذي الكل (4

           822المالكية والشافعية والحنفية والخبلية ص
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او وصية لكن الشارع  او وقفاً  مستدعية عدم ثبوت الحق لو سواء كان الحق ارثاً وكانت تبعية المو 
الحكيم نظر فيو صفة االستقالل وانو نفس حية ذات طبيعة خاصة ,فأعطاه بالنظر الستقاللو 

  (8)ومنعو لتبعتيو 
 اىلية الوجوب الكاملة :

لتلقي وىي تثبت لألنسان منذ والدتو دون ان تفارقو في جميع ادوار حياتو فيصلح االنسان 
الحقوق وااللتزام بالواجبات واليوجد انسان فاقد لهذه االىلية فاىلية الوجوب ىي ماكان 
المتصف بها صالحا لثبوت الحق لو وعليو بحيث تكون ذمتو مطالبة بااللتزامات المالية .وبتلك 

 ( 2)االىلية يصلح االنسان الن يتلقى الحقوق وان يلتزم بالواجبات 
الوجوب الكاملة تتحقق لكل مولود سواء كان مميزا ام ال وتثبت لكل مولود وعلى ذلك فأن اىلية 

 مايلي 
صالحية ذمتو لاللتزام بما يقوم بو وليو من تصرفات مع التقييد بها , وان بلغ الرشد النها  -8

 وقعت بأسمو وفي الحدود التي اجازىا الشارع 
شوبو معنى المؤونة كصدقة الفطر , يثيب في مالهم كل ماىو مؤونة في االصل كالعشر وماي -2

 (4)اكتفاء باالىلية القاصرة بواسطة الولي 
وتلزمهم ايضا لصالت التي تشبو المؤونة المالية : وىي نفقة االقربين التي الزم بها الشارع الغني 

 حاجة الفقير 
ضمان مايتلفو القاصر من اموال لصالح ذمتو لثبوت كل واجب مالي عليو الن المقصود منو 

 ( 3)ضمان التلف ويقوم بأدائو وليو نيابة عنو 

 (231,  3/242( كشف االسرار : البخاري )8

 251( محمد سالم مدكور , مباحث الحكم عند االصوليين ص2

حتمل وىي على وزن فعولة يقال : مأنت القوم امأنهم اذا احتملت ( المؤونة / تعني تحمل الثقل من مأن اذا ا4
كشف االسرار : ا تؤدي عنو من نفس ومال ( انظر:التي تؤدي للمحافظة على م مؤنتهم ويقصد بها الضريبة

 ( 842/ 3البخاري )

             481ص  –( اصول الفقو االسالمي / ابو زىرة 3
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 اصل الذمة ووجودىا في االنسان : 

 (8)لما كانت األىلية مبنية على قيام الذمة والتثبت االبوجودىا 

 وفي اصطالح الفقهاء  فالبد من تعريف الذمة لغتاً 

 : معنى الذمة لغتاً  اوالً 

  (2)االمان –الضمان  –العهد  تطلق الذمة في اللغة على معان ثالثة ىي 

(  4)وانما فسرت بالعهد الن نقصو يوجب الذم ومنو قولو تعالى ) اليرقبون في مؤمن اال وال ذمة ( 

 اي عهد 

  (3)اليرقبوا فيكم اال والذمة(وقولو تعالى ) وان يظهروا عليكم 

 ومنو يقال اىل الذمة للمعاىدين من الكفار 

  (5)والميثاقوقال ابن عباس : االل , القرابة , الذمة , العهد , 

 وقال ابو عبيدة : الذمة معناىا االمان 

 

 ( 2/825(التقرير والتجبير : ابن امير الحاج )8

 (211, 212ص ), ( اساس البالغة : الزمخشري 2

 ( 81( سورة التوبة : من االية )4

 ( 1( سورة التوبة : من االية )3

 (458/ 2( تفسير القرآن : ابن كثير )5

( الذمة المقصودة ىنا ىي الواردة في قول الرسول )صلى اهلل عليو والو وسلم( ) ويسعى بذمتهم ادناىم ( 2
 (  222و  82/228,انظر : لسان العرب ابن منظور )
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منها فأن  االمان , من االلتزام في كل –الضمان  –العهد  –وتبدو الشبو بين معاني الذمة الثالثة 
  (8)عاىد عليو والضامن يلزم ما ضمنو ومعطي األمان ملزم بأمان من أمنوالمعاىد يلتزم بما 

 / معنى الذمة في االصطالح ثانياً 

 (2)اختلف العلماء في حقيقة الذمة وتحديدىا على اراء

 (4)لاليجاب واالستيجاب اي االلزام وااللتزام الذمة / امر او وصف يصير بو االنسان اىالً 

حتى تتحقق للجنين ذمة تقوم عليها اىلية الوجوب القاصرة التي ثبت لو ألن االىلية مبنية على 
 وجود الذمة وال تثبت االبوجودىا 

 / اىلية األداء ثانياً 

 الفرع االول / حقيقة اىلية االداء 

حية االداء بتعريفات عدة كلها متقاربة من بعضها البعض وتدور حول صالعرف االصوليون اىلية 
 .ويترتب عليو اثاره الشرعية  االنسان لصدور االفعال واالقوال منو على وجو يعتد بو شرعاً 

الكتساب حقوق  وعلى ذلك فأن اىلية االداء ىي اىلية المعاملة بحيث يكون األنسان صالحاً 
 وىو مايسمى بالواجبات .لغيره بتلك التصرفات  ألن ينشئ حقوقاً  حيثما بو من تصرفات وصالحاً 

 وىي من خالل التعريفات السابقة تعم العبادات والمعامالت

 

 

 (222,  228/ 82لسان العرب : ابن منظور )  (8
 (232/ 2تيسير التحرير : امير بادشاه )  (2
 (241/ 3كشف االسرار : البخاري )  (4
 488ص –محمد ابو زىراء : اصول الفقو االسالمي  (3

-1- 



 أساس اىلية االداء :الفرع الثاني
اساس اىلية الوجوب ىو الحياة فقد اتفق الفقهاء على ان اساس اىلية األداء , وىو اذا كان 

بأساس اىلية األداء الذي  اذاً ( 8)التميز والعقل ) فأىلية األداء التثبت االبالعقل وقدرة العمل بو (
 تقوم عليو ىو العقل وبدونو التوجد اىلية اداء 
  ي صحة التكليف بالشرعيات ( فهم المكلف لما وفي ذلك يقول الشوكاني )اعلم انو يشترط ف

 كلف بو بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليو االمتثال بمعنى التصديق 
  (2)بو (
قدرة فهم الخطاب وقدرة العمل بالخطاب  فاالتفاق واقع على ان االداء متعلق بالقدرتين معاً  اذاً 

  (4)قل والثانية بكمال البدن والقدرة االولى انما تتحقق بالع
عليو فعند فقدان ىذا االساس العقل وكمال البدن تنعدم االىلية وان كان في االنسان استعداد 
وجودىا وىي توجد لدى االنسان متدرجة فأذا كمل عقلو ثبت لو اىلية كاملة واذ نقص كانت 

  اىليتو ناقصة ولذا كانت احوال االىلية ثالثاً 
  اىلية االداء مطلقاً حالة انعدام  -8
 وجود اىلية اداء ناقصة  -2
 وجود اىلية اداء كاملة  -4

 الفرع الثالث / احوال اىلية االداء 
/ وذلك متحقق في الطفل الذي اليميز وفي المجنون اذا ما استمر جنونو   عدم اىلية االداء مطلقاً 

 م العقل ومن العقل لو الاىلية لوكالىما عدي
 

 (3/431البخاري ) ( كشف االسرار :8

 81ص,, ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم االصول ( محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني 2

 242( عز الدين عبداهلل عزيز بن ملك , شرح المنار وحواشيو من علم االصول ص 4
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من المجنون والصغير غير المميز باطل العقود والتصرفات واليترتب على قولو او فعلو  اي فكل 
اثر شرعي فجنايتهما على النفس او المال تترتب عليها المؤاخذة المالية وحدىا وقتل الطفل او 

ني المجنون او اتالفو حق الغير يترتب عليو ضمان الدية في القتل وضمان التلف فيما اتلفو وال نب
 (8)وكالىما قد انعدم بأنعدام القدرتينعلى فعلها قصاص , النو مترتب على العهد ووجود القصد 

واالنسان في اول احوالو عديم القدرتين ) العقل والبدن ( لكن فيو استعداد وصالحية الن توجد 
 (2)فشيئاً  فيو كل واحدة من القدرتين شيئاً 

 (4)ي على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصراىلية االداء الناقصة : ىذه االىلية تنب
وىذه االىلية تصدق على الصبي المعتوه الذي لم يختل عقلو لكن ضعف ادراكو وتمييزه وانما 
تثبت االىلية لهما لثبوت اصل االىلية بالتميز ولكنها لما كانت ناقصة صحت منهما بعض 

 لت بعض التصرفات وان اجازىا وليها التصرفات وجعلت موقوفو على اذن الولي وبط

: ىي صالحية الشخص لصدور بعض التصرفات منو دون البعض االخر او اىلية االداء الناقصة 
 ( 3)لصدور افعال وتصرفات يتوقف نفاذىا على رأي غيره

  (5)اىلية االداء الكاملة / ىذه االىلية تنبني على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل

او  وىي تتحقق بالنسبة لتكاليف الشرع بكمال العقل لالنسان وبلوغو سواء كان بلوغو طبيعياً 
 كما ثبت بالبلوغ مع الرشد بالنسبة للمعامالت المالية وبتلك االىلية يصح االنسان مكلفاً   تقديرياً 

 بالعبادات 

 (231/ 3كشف االسرار : البخاري )    (8
 242الملك , ص شرح المنار وحواشيو , ابن  (2
, تحقيق عبد اهلل محمود محمد , عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي االنصاري اللكنوي  (4

 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
 482اصول الفقو االسالمي / د. بدران ابو العينين , ص  (3
 ( 231 2.  242شرح المنار وحواشيو : ابن الملك , ص ) (5
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لكل انواع االلتزام ولما كانت ىذه االىلية متوقفة على تحقيق العقل  الشرعية صالحاً واالحكام 
وىو من االمور الخفية التي تخفى على الناس وينمو بنمو االجسام وىو مختلف بين بني البشر 

على كمال العقل في االنسان النو موضع يتوقع فيو حصول العقل للمرء ,  فقد جعل البلوغ دليالً 
 واحكام الشرع ترتبط بعلل ظاىرة منظبطة 

 اىلية االداء الكاملة ىي :  . اذاً  (8)وعلى ىذا تكون االىلية الكاملة بكمال عقل االنسان وبدنو
قفها على رأي احد وعدم تو  )صالحية الشخص لصدور التصرفات منو على وجو يعتد بو شرعاً 

 ( 2)غيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (231, 242( شرح المنار وحواشيو : ابن الملك , ص )8
 (481( اصول الفقو االسالمي : د. بدران ابو العينين , ص )2

-88- 



 المطلب الثالث
 عوارض االىلية وانواعها

 االول / معنى العوارض في اللغة  الفرع
, واعترض دونو حال واعترض لو  عارضاً العارض : ىو المانع او الحائل ومعنى اعترض الشي صار 

 : اي امنعو 
مااعترض في االفق فسده من سحاب او نحل او حداد او نحو ذلك , ومنو قولو  والعارض ايضاً 

  (8)) ىذا عارض ممطرنا(   :تعالى عن قوم عاد 
وتمنع ويقال : سرت فعرض لي في السبيل عارض من جبل واالمة تعرض في الشيء اي تحول 

 ( 2)ونحوه

 فالعوارض  جمع مفردة عارضة وىي وصف لموصوف محذوف يقدر بالخصلة 
او االفة يقال : عرض لو امر بدالو ماصده عن مقصده وحال بينو ويسمى السحاب بالعارض لمنعو 

دلة يعارض االخر ويقابلو فال يأتي اثر الشمس وشعاعها ومن ذلك المعارضة الن كل واحد من اال
 ( 4)معو اثبات الحكم

 
 
 
 
 
 
 
 (23( سورة االحقاف :من االية )8
 (41/ 2( لسان العرب : ابن منظور ) 2
( ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوىري , تحقيق احمد عبد الغفور عطار , الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4

 8113, ص 
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 الفرع الثاني / معنى العوارض في االصطالح 
 العوارض في اصطالح االصوليين:

تو دون ان تكون مالزمة لو واطلق عليها العوارض ىي احوال تطرأ على االنسان المكلف في اىلي
النها ليست صفات ذاتية بل ىي عارضة كالبياض مع الثلج فأنو من عوارضو على ذلك فأن 
الخصال صفات عرضية قابلة للزوال ينقي فيها اللزوم وبتحتم فيها التأثير في تغيير االحكام 

 والكهولة ونحوىما . وبذلك تخرج العوارض التي التأثير لها , كالشيخوخة 
وسميت ىذه االمور التي لها تأثير في تغيير االحكام عوارض لمنعها االحكام التي تتعلق بأىلية 

 (8)الوجوب واىلية األداء عن الثبوت
 المطلب الثاني / تأثير العوارض 

نو قد غير ا جميع ماتقدم في االىلية ىوبناء على الحالة الطبيعية التي يكون فيها الشخص سليماً 
 االشخاص عوارض وىذه العوارض ذات تأثير على اىلية االنسان فهي مزيلة احياناً تطرأ على 

 اخرى التزيل اىلية الوجوب وال االداء  ألىلية الوجوب واالداء واحياناً 
فهي مزيلة الىلية الوجوب كمافي الموت اذ ان الموت عجز تام مناف الىلية احكام الدنيا من كل 

 مافيو تكليف 
اىلية االداء كحالتي النوم واالغماء فأن النائم والمغمى عليو عاجزان  وىذه العوارض تزيل احياناً 

عن اداء  عن استعمال قدرتهما الحسية لعدم مقدرتهما على استعمال حواسهما وىما عاجزان ايضاً 
 االفعال االختيارية كالقيام والعقود وغيرىما 

ىلية الوجوب وال االداء ولكنها تغير بعض االحكام مع اخرى التزيل ىذه العوارض ا واحياناً 
 والجهل في دار الحرب بقائهما اي اىلية الوجوب واالداء كما في حالتي السفر 

 
 

 (222/ 3( كشف االسرار : البخاري ) 8
 (822, 2( سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني , شرح التلويح على التوضيح )2
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 انواع العوارض 
 يقسم علماء االصول العوارض الى قسمين رئيسين ىما : 

 (8)تسبةكالعوارض السماوية , والعوارض الم
/ العوارض السماوية / عرف علماء االصول العوارض السماوية بأنها) مايثبت من قبل صاحب اوالً 

او ىي : التي ليس لالنسان فيها كسب وال اختيار فهذه  (2)الشرع بدون اختيار للشخص فيو (
 العوارض الدخل لالنسان فيها ونسبت الى السماء لنزولها منها وىي خارجة عن قدرة االنسان 

 وقدمت السماوية على المكتسبة النها اظهر في العارضة لخروجها عن اختيار االنسان واشد تأثيراً 
 في االحكام المكتسبة 

 رض السماوية /اقسام العوا
 –االغماء  –النوم  –النسيان  –العتو  –الجنون  –الصغر  العوارض السماوية احد عشر عارضاً 

 (4)والموت–النفاس  –الحيض  –المرض  –الرق 

 / العوارض المكتسبة ثانياً 
وىي الجهل والسكر والهزل والسفو والخطأ  (3)ىي ماتكون من فعل االنسان بقدرة منو واختيار

غيره عليو ولهذا كانت والسفر واالكراه وىذه العوارض اما ان تقع من االنسان نفسو او من 
 العوارض المكتسبة نوعين حسب الجهة التي توقعها 

 عوارض مكتسبة واقعة من المرء نفسو ىي : الجهل , السكر الهزل والسفو والخطأ والسفر  -8
 ارض مكتسبة واقعة من غيره عليو وىو االكراه فقطعو  -2
 
 
 
 (821/ 8شرح مسلم الثبوت : ابن نظام الدين )  فواتح الرحموت (8
 (222/ 3كشف االسرار : البخاري )  (2
 (821/ 8شرح مسلم الثبوت : ابن نظام الدين )  فواتح الرحموت (4
 (224/ 3كشف االسرار : البخاري )  (3
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 المبحث الثاني
 االول / اثر االىلية على الزواج شرعاً المطلب 

ابلو اذا قرن بعضها تعريف الزواج / الزواج في اللغة ىو االقتران واالزدواج يقال زوج الرجل 
 وبالحرف يقال تزوجت فالنة وتزوجت بها وزوجنيها وليها وزوجني بها .

المشروع ويجعل وفي الشرع ىو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين باالخر على وجو 
على  قبل صاحبو وواجبات عليو فهو من عقود التمليك والملك فيو وارد قصداً  لكل منهما حقوقاً 

متعة كل واحد من الزوجين باالخر لذا عرفو بعض الفقهاء بقولو : ىو عقد بدء على ملك المتعة 
 (8)قصداً 

ط اىليتو وشروط لنفاذه للزواج خمسة انواع من الشروط , شروط النعقاده وشرو شروط الزواج /
 وشروط وضعية لسماع الدعوى بو قانوناً  وشروط للزومو

على اخالل بواحد منها شروط انعقاد الزواج ىي التي تلزم لتحقيق اركانو ويترتب شروط االنعقاد /
 والتترتب عليو اثار الزواج الشرعي وىي اربعة  من اركان الزواج فال ينعقد شرعاً اخالل بركن 

العاقدين بالتمييز فأذا كان احد العاقدين فاقد االىلية للعقد بفقده التمييز بأن كان اىلية  -8
 غير مميز فالينعقد الزواج بعبارتو  او صغيراً  مجنوناً 

اتحاد مجلس االيجاب والقبول والمراد بأتحاد مجلسهما انو اذا اصدر االيجاب اليوجد من  -2
واالنشغال بغيره حتى يصدر القبول النو ان وجد العاقدين اوحدىما مايدل على االعواض عنو 

  (2)لاليجاب فاليصادق القبول محلو ذلك يعد متهباً 
موافقة القبول لأليجاب ولو ضمنا فأذا خالف القبول االيجاب كلو او بعضو ال ينعقد الزواج  -4

 اال اذا كانت المخالفة التي خير الموجب فانها تكون موافقة ضمنية 
العاقدين كالم االخر مع علم القابل ان قصد الموجب بعبارتو انشاء الزواج سماع كل من  -3

 وايجابو وعلم الموجب ان قصد القابل الرضا بو والموافقة عليو 
 

  85( عبد الوىاب خالف , احكام االحوال الشخصية في الشريعة االسالمية ص8 
                     23المصدر نفسو , ص  -2
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شروط صحة الزواج واىليتو ىي ما يتوقف عليها صحتو بعد انعقاده وليست : االىليةشروط 

 لتحقق اركانو وىي اثنان شروطاً 
ي سبب من اسباب التحريم المؤبد او ان تكون الزوجة غير محرمة على من يريد التزوج بها با -8

من ال تحل لو المؤقت الن للشارع حكمو في تحريم بعض النساء على الرجل فمن عقد على 
 فزواجو غير صحيح واليحل ما حرم اهلل

رجالن رجل وامرأتان النو عقد لو خطره وشانو لما يترتب عليو ان يحضرعقد الزواج شاىدان  -2
  (8)من اثار وحقوق فلهذا امتاز عن سائر العقود بأن اشتراط الىليتو حضور الشهود

تكوينو وانعقاده يتم بتحقق اركانو  وشروط ان  عقدالزواج الرضائي/ اذا نظرنا الى عقد الزواج نجد
مرجعها كما بينا الى التحقق من تراضي الطرفين وتوافق ارادتهما على شيء  انعقاده وىذه الشروط

 واحد 
شروط النفاذ / شروط النفاذ ىي التي تشترط عدم توقفو على اجازه احد بعد انعقاده واىليتو وىي 

 اثنان 
العاقدين تام االىلية بالعقل والبلوغ والحرية فأن كان واحد منهما ناقص ان يكون كل من  -8

فأن عقده الذي يعقده بنفسو اذا استوفى شروط  او عبداً  مميزاً  او صغيراً  االىلية بأن كان معتوىاً 
على اجازه الولي او المالك فأن اجازه نفد واال بطل  موقوفاً  االنعقاد والصحة ينعقد صحيحاً 

ولنقصها  فلوجود اصل االىلية بوجود التمييز كان العقد منعقداً لولي ولي النفس ال المال والمراد با
 ليتسنى للولي عليهم ان يتدارك منع الضرر عنهم  بسبب العتو او الصغر او الرق كان موقوفاً 

ان يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول لو ان يتولى العقد وتجعل لو الحق في مباشرتو بأن  -2
باشر العقد البوكالتو  عليو فلو كان احد العاقدين فضولياً  عنو او ولياً  ن احد الزوجين او وكيالً يكو 

 عن احد الزوجين والبوالية عليهما 
 
 
  22 ص  االسالمية الشريعة في الشخصية االحوال احكام,  خالف الوىاب عبد( 8
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اليكون الحد الزوجين وال لغيرىما شروط الزوم / شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد وىو ان 
شروط غير الزم  حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحتو ونفاذه فأن كان الحد فسخو كان عقداً 

ما يدعى زورا. طمعا في المال او  : لما اثبتت الحوادث ان الزواج كثيراً  سماع الدعوى بو قانوناً 
رغبة في النكابة والتشهير . اشترط الشارع الوضعي سماع الدعوى بو وجود دليل كتابي يؤيدىا  

صحية واجتماعية واراد حمل الناس على عدم  كما رأى المشرع ان في زواج صغار السن اضراراً 
الزوجية ان التقل سن الزوجة عن معينة اشترط لسماع دعوى  عقد الزواج قبل بلوغ الزوجين سناً 

 ( 8)ستة عشر سنة والزواج ثماني عشر سنة وقت الدعوى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22( عبد الوىاب خالف , احكام االحوال الشخصية في الشريعة االسالمية , ص 8
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 المطلب الثاني

 أثر االىلية على الزواج قانوناً 

مثلما اجازوا زواج البالغ العاقل  (8)غير المميزاجاز جمهور الفقهاء زواج المجنون والصغير 
والفرق عندىم ان بأمكان البالغ العاقل مباشرة عقد زواجو بنفسو , اما المجنون والصغير غير 

 (2)المميز فأنهم اليباشرون عقد زواجهم بأنفسهم بل يتواله ويباشره عنهم وليهم

انهم اناطوا اىلية الزواج بأىلية الوجوب واجازة جمهور الفقهاء الزواج الصغير غير المميز تعنى 
 البأىلية االداء 

ولكن قانون االحوال الشخصية اناط اىلية الزواج بأىلية االداء ال بأىلية الوجوب عندما جاءت 
لزواج العقل واكمال الثامنة عشر الفقرة االولىمن المادة السابعة منو تقول "يشترط في تمام اىلية ا

والمقصود بتمام االىلية ىنا : الصفة التي يمكن معها للرجل والمرأة ان يباشر كل  من العمر "
واحد منهما عقد الزواج بنفسو او بواسطة وكيل مستوف للشروط فأذا توفر الشرطان المذكوران 

 (4)للزواج في شخص اصبح اىالً 

اذ  وتصرفاً  ة اىلية الزواج بأىلية االداء ىو مايتقيم مع كون الزواج عقداً وما اخذ بو القانون من اناط
ان التصرف القائم على االدارة ومن ليست لو ارادة معتبرة والفقرة االولى من ىذه المادة تضمنت 

 قاعدة عامة وجاءت الفقرة التالية والمادة التب بعدىا بأنشاءان على تلك القاعدة نذكرىا : 

: نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة على)) للقاضي ان يأذن بزواج  المريض عقلياً ( زواج 8
اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجو اليضر بالمجتمع وانو في مصلحتو  احد الزوجين المريض عقلياً 

 ((صريحاً  الشخصية اذا قبل الزوج االخر بالزواج قبوالً 

 213القوانين الفقهية , ابن جزي , ص   (8
 (828/ 4فتح القدير , الكمال بن الهمام )شرح  (2
 21عبد القادر ابراىيم , محاضرات في قانون االحوال الشخصية ,ص (4
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 ووضعت لذلك شروط وىياجازت للقاضي ان يأذن بزواج من انعدمت اىليتو بمرض عقلي 

ىذا  االعتماد التقرير الطبي المصدق الصادر من االطباء ذوي االختصاص المتضمن ان زواج -أ
من االمراض الوراثية تنتقل الى نسل المريض وفي  اليضر بالمجتمعالن ىناك بعضاً  المريض عقلياً 

 ذلك اضرار بالمجتمع 

ب( تأكيد التقرير على ان ىذا الزواج يحقق مصلحة للمريض كأن يخفف من حدة مرضو او 
 واال لم يأذن بالزواج  يساعد على تحسين سلوكو او يفيده نفسياً 

بحالة المصاب ويبدي موافقتو بصورة صريحة على الزواج منو  الطرف االخر عالماً  ج( كون
 (8)واليمكن ىنا االعتماد على السكوت

 زواج ناقص االىلية نصت المادة الثامنة على انو : -2

اذا طلب من اكمل الخامسة عشر من العمر الزواج فاللقاضي ان يأذن بو اذا ثبت لو اىليتو  -8
دنية بعد موافقة وليو الشرعي فأذا امتنع الولي طلب القاضي منو موافقتو خالل مدة وقابليتو الب

 يحددىا لو فأن لم يعترض او كان اعتراضو غير جدير باالعتبار اذن القاضي بالزواج

للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى  -2
 (2)تحقيق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ذلك ويشترط العطاء االذن

 اناطت ىذه المادة حصول اذن القاضي بالزواج بأمرين 

الى  احدىما : موافقة الولي الشرعي وعدم موافقتو اليمنع من اعطاء االذن اذا لم يكن مستنداً 
 مبررات معقولة 

 / ان يكون لطالب الزواج القابلية البدنية ثانياً 

 23عبداهلل كريم , الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي , ص  ( الدكتور فاروق8
بموجب القرار شر(السابعة عي ىذه المادة وحلت محلها عبارة )الواردة ف( الغيت عبارة )الخامسة عشر (2
(22)                                    
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بينما تكون  المدنية ستة عشر عاماً وقد يحصل ان يكون العمر المسجل في ىوية االحوال 
عالمات الصغر بادية على الفتاة ويجد القاضي انها غير صالحة للزواج ففي ىذه الحالة اليكون 

على اعطاء االذن بل بأمكانو احالة الفتاة الى طبيب اخصائي لبيان كونها تصلح  القاضي مجبراً 
 للزواج لم يأذن القاضي بالزواج .عدم صالحيتها  للزواج ام ال فأذا جاء التقرير مبنياً 

اثنتي عشرة سنة في حين ظاىر حال الفتاة يؤيد ان عمرىا  مثالً  –اما اذا كان العمر المسجل 
تصحيح ست عشر سنة ىنا اليستطيع القاضي ان يأذن بالزواج وليس اما طالب الزواج ىنا غير 

 تولدىا وفق القواعد القانونية 
الشرعي كاألب يستطيع ان يوكل غيره بوكالة رسمية يخول فيها وكيلو وتجدر االشارة الى ان الولي 

 (8)الحضور في محكمة االحوال الشخصية لتسجيل عقد زواج من تحت والتيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22( عبد القادر ابراىيم , محاضرات في قانون االحوال المدنية ص 8
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