
1 
 

 وزارة التعلين العايل و البحث العلوي

 جاهعت دياىل             

 كليت القانوى و العلوم السياسيت

 

 

 

 الزواج دراسة مقارنة بني الفقه والقانون
 

( الى كلية القانون و العلوم السياسية كجزء من   شاكر حمود جواد)  بحث تقدم به الطالب

القانونمتطلبات نيل شهادة البكالوريوس في   

 

 االشراف 

د. بكر عباس علي أ.م.  

 

 

 

م 7182هـ                                                                         8341  



2 
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا  كىًمْن آيىاتًًو أىْف خىلىقى لىكيم مِّْن أىنفيًسكيْم أىْزكىاجن
نىكيم مَّوىدَّةن كىرىضْبىةن ًإفَّ ِف ذىًلكى لِّتىْسكينيوا ًإلىيػْهىا كىجىعىلى  بػىيػْ

يىاتو لِّقىْوـو يػىتػىفىكَّريكف { َلى ( 12سورة : الرـك ) ) {. 
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 االىذاء

اىذي ىزا العول ادلزٌاضع اىل اثً الزي مل ٌجخل علً ٌٌهب  ثشًء .... الٍك ٌب سجت ًجٌدي  يف 

 احلٍبح  ًالذي احلجٍت  لك كل احلت ًاالحرتام .

اىل هي علوزين ًعبًذ الظعبة ألطل  اىل هب اًب  فٍو  ًعنذهب اكٌى يف حبش اذلوٌم  اسجح يف حبش حنبهنب 

 لٍخفف  هي االدلً  ..... اهً .

ٌسبعذًً  يف اىل هي علوين الظرب  ... اىل هي افزقذه  يف هٌاجيخ الظعبة  ًمل متيلو  الذًٍب لكً 

 الغبيل . حتقٍق حلوً .... طذٌقً

كبًٌا ٌضٍئٌى  يل الطشٌق ًٌسبًذًًً  ًٌزنبصلٌى  عي حقٌقين  ال سضبئً  ًالعٍش يف ىنبء  اىل هي 

 .... اخٌرً .

 ثن اىل كل هي علوين حشفب اطجح ثشٌقو ٌضًء  الطشٌق اهبهً ...
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 الشكش ًالزقذٌش

أرقذم ثبلشكش ًالزقذٌش اىل مجٍع االشخبص الزٌي سبعذًًً على امتبم ىزا 

ا اىل جبًيب ًسبمهٌا يف ًطٌيل اىل ىزه ادلشحلخ ادلزوٍضح الجحث ًالزٌي ًقفٌ

.كوب اخض ثبلزكش ًالذي ًًالذرً الزٌي سبًذًًً يف امتبم دساسيت اجلبهعٍخ 

 ًارقذم ثبلشكش,  ًكوب اخض ثبلشكش اخٌرً ًاطذقبئً اداهين اهلل يل سنذا,

اىل اسزبري الفبضل الزي ًقف هعً ًاسشذًً اىل الطشٌق الظحٍح  اخلبص

 لزي سبعذًً يف كل خطٌح هي خطٌاد الجحث .ًا
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 المقدمة
 اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على نبينا ؿبمد كآلو كصحبو أصبعُت كبعد:

فإف الزكاج باب للخَتات، كمدخل للمكاسب العديدة للفرد كاجملتمع، كلذلك فإف من يشرع ِف الزكاج طاعة هلل 
عليو كسلم: " ثالثة حق على اهلل عوهنم:  كاقتداءن بالنيب صلى اهلل عليو كسلم فإنو جيد العوف من اهلل، قاؿ صلى اهلل

اجملاىد ِف سبيل اهلل، كاؼبكاتب الذم يريد األداء، كالناكح الذم يريد العفاؼ ".  كبذلك يصبح الزكاج عبادة خالصة 
 هلل يثاب اؼبقبل عليها .

فس من الفساد، كالزكاج عالقة شرعية، ربفظ اغبقوؽ كاألنساب ألصحاهبا، كتصوف األعراض كاغبرمات، كتطهر الن
والذين هم لفروجهم حافظون. إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كتنشر الفضيلة كاألخالؽ، قاؿ تعاىل: ) 

[.12-19( ]سورة اؼبعارج:  فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  
ب ِف الزكاج كحث عليو، كأمر كىل اؼبرأة أف كقد حرص اإلسالـ أف يناؿ كل رجل كامرأة نصيبنا من تلك الفوائد، فرغ

وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من يزكجها، قاؿ تعاىل: ) 
إذا كجد الزكج  -[. كاعترب اإلسالـ من يرفض تزكيج ابنتو أك موليتو 11( ]سورة النور: فضله واهلل واسع عليم 

ا ِف األرض.  -اؼبناسب ؽبا  مفسدن  
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عقد الزواج من حيث مفهومه واالركان :المبحث االول   

سنتناكؿ ِف ىذا اؼببحث عقد الزكاج من حيث مفهومو كاالركاف اليت تقـو عليو العقد ككذلك سنتطرؽ      

 اىل امهية الزكاج  كاؼبقاصد اليت يهدؼ اليو عقد الزكاج كسنشَت اىل النساء اليت ال جيوز التزكج هبن كمن 

 اجل ذلك سنقسم ىذا اؼببحث اىل مطلبُت :.

 

 

 المطلب االول :. مفهوم عقد الزواج واركانه.    

 المطلب الثاني :. النساء التي ال يجوز التزوج بهن .
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لمطلب االول ا  

سنتناكؿ ِف ىذا اؼبطلب مفهـو عقد الزكاج كسنشَت ايضا اىل االركاف اليت تقـو عليو عقد      

 الزكاج كمن اجل ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت :.

 

 

 الفرع االول :. مفهوم عقد الزواج .               

 الفرع الثاني :. االركان التي تقوم عليه عقد الزواج .
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 الفرع االول 

 مفهوم عقد الزواج 

 تعريف عقد الزواج 

. ام كقرناءىم (11)الصافات _الزكاج ، لغة : االقًتاف كاالرتباط ، كمنو قولو تعاىل ) أْحشيْركا الىذينى ظىلىميوا كأىْزكىاجهيْم (
.ام قرف كل قرين بقرينتو ( . 7)التكوير _. كقولو تعاىل :) كاىذا النػيفيوس زيكيجىْت (  

 اما ِف االصطالح فقد عرفو الفقهاء تعريفات ـبتلفة تتقارب ِف معانيها كمن امهها عرفو البعض باف الزكاج 

. ككذلك ىناؾ تعريفات اخرل ( 2)) ىوه عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل كاؼبرأة بألخر على الوجو اؼبشركع ( 
. اك عقد كضع لتمليك منافع البضع كما ىوه (1)( اؼبالكية للزكاج منها: على انو عقد على ؾبرد التمتع بأدمية )انثى

اك على متعة االستمتاع   (1)عند اغبنفية ، اك عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح كالتزكيج كما ىوه عند الشافعية
.( 4)كما ىوه عند اغبنابلة   

رعا ، غايتو رابطو للحياة اؼبشًتكة كالنسل كقد عرؼ اؼبشرع العراقي عقد الزكاج بانو: " عقد بُت رجل كامراة ربل لو ش
 )(5) .  

 
 
 

_________________________ 
.15،ص 2971، 2، ج2(_ د .اضبد الكبيسي ، " االحواؿ الشخصية " ، بغداد ، ط2)  
.15(_ نفس اؼبصدر ، ص1)  
كما بعدىا . 1، ص 1(_ ايب حامد الغزايل ، "الوجيز ِف فقو االماـ الشافعي " ، ج1)  
.9، ص  5مواىب اعبليل لشرح ـبتصر خليل اػبطاب ،ج(_ 4)  
.15(_ د. اضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، ص5)  
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 الفرع الثاني 

 "اركان عقد الزواج "

لكل عقد من العقود مقومات ، كىي من االمور االساسية اليت ال ديكن اف يتصور العقد كجود العقد بدكهنا ،كاؿ 
 االجياب كالقبوؿ .

اىل معٌت الركن مث سنبُت االركاف اليت يقـو عليها عقد الزكاج  لذلك سنتطرؽ اكال  

اللغة : ىوه اعبانب القوم الذم ديسكو ، كأركاف البيت كىي زكاياه اليت سبسك بنائو . اوال_ ركن الشي في  

قد ، كِف االصطالح الشرعي : ما يكوف بو قواـ الشيء . حبيث يعد جزءان داخال ِف حقيقتو ، كاؿ االجياب ِف الع
.(2)فانو جزء داخل ِف حقيقتو ال يوجد العقد بدكنو   

 ثانيًا_ االركان التي يقوم عليه عقد الزواج 

 أ_ االجياب كالقبوؿ :

للنكاح ركناف ال يتم العقد بدكهنا : احدمها االجياب الصادر من الويل اك من يقـو مقامو ، كثانيهما القبوؿ كىوه 
. كينعقد عقد النكاح (1)اللفظ الصادر من الزكجة اك من يقـو مقامها ، فعقد النكاح ىوه عباره عن االجياب كالقبوؿ 

. كيعرؼ االجياب : بانو الكالـ (1)وؿ من االخر كيقـو الوكيل مقامو بأجياب يفيد لغة اك عرفا من احد العاقدين كقب
.(4)الصادر من الطرؼ االكؿ _ للداللة على انصراؼ ارادتو اىل قبوؿ ما اكجبو الطرؼ االكؿ   

 
_________________________ 

.91،ص 1002 ، اؽبادم للنشر كالطباعة ، 2(_ د. اكـر حسُت ياغي ،" الزكاج الديٍت ِف لبناف "، ط2)  
.721(_ د. عبد الرضباف اعبزيرم ،" الفقو على اؼبذاىب االربعة"، دار الكتب العلمية _بَتكت _لبناف ،دس ، ص1)  
.25، ص2959، دار اغبرية للطباعة ،  2(_د. علي ؿبمد الكرابيسي ،"االحواؿ الشخصية" ،ط1)  
.49، ص 1002حرستا ،  ، دمشق _ 2(_د. ؿبمد عدناف الشرجبي ،"االحواؿ الشخصية" ، ط4)  
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 ب_ صيغة االجياب كالقبوؿ :

لقد قرر فقهاء اغبنفية اف عقد الزكاج يكوف بلفظُت ماضيُت ، اك بلفظُت احدمها ماضي كاالخر حاؿ ، اك االستقباؿ 
، الف القرينة السابقة خاليو من احتماؿ معٌت اخر غَت العقد. كقد يكوف االجياب على صيغة اؼبضارع ، كالقبوؿ على 

جياب بصيغة االمر كالقبوؿ على صورة اؼباضي مثل : )زكجيٍت صورة اؼباضي مثل : اتزكجك ، كقبلت ، اك يكوف اال
نفسك ، فتقوؿ قبلت( ، اك اف يكوف االجياب كالقبوؿ صبلو اظبية مثل :) زكجيٍت ، زكجتك ( اك اف يكوف كل من 

.(2)االجياب كالقبوؿ على صورة اؼباضي كاؼبضارع اك االمر كالقبوؿ صبلو اظبيو   

الويل زكجتك اك انكحتها ، كالزكج : تزكجتها اك انكحتها ، اك) قبلت نكاحها ( كحيصل عقد الزكاج باف يقوؿ 
 تزكجها ، اك النكاح اك رضيت نكاحها اك ىذا النكاح .

كىذا كلو باتفاؽ االئمو االربعة . فلو اقتصر الزكج على )تزكجت اك نكحت( اك )قبلت( اك)رضيت( ، مل يصح 
لكية . كلو قاؿ الويل :جوزتك بتقدمي اعبيم على الزام صح عندنا .النكاح عندنا كيصح عند اغبنابلة كاؼبا  

كجـز بعض اغبنابلة .كىوه شارع اؼبنتهى _ بعدـ الصحة مث قاؿ سئل الشيخ تقي الدين ، عن رجل مل يقدر اال على 
د اف يقوؿ : قبلت نكاحها . فأجاب بالصحة . كلو قاؿ الويل : زكجتك بفتح التاء ، صح النكاح . كصح عن

اؼبالكية ب) ازكجك( )انكحك( بصيغة اؼبضارع . كعندنا ال يصح النكاح هبما اال اذا سلما عن معٌت العقد ، باف 
. (1)قاؿ )االف(   

كيشًتط كذلك ِف صيغة عقد الزكاج اف يكوف احدمها للماضي كاالخر للمستقبل كاف تكوف منجزه كغَت معلقو كال 
.(1)مضافو اىل اؼبستقبل   

 

_________________________  
.91(_د. اكـر حسُت ياغي ، مصدر سابق ، ص 2)  
،50(_د. اضبد عبد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 1)  
.45، ص 2950، دار الفكر العريب ،  1(_االماـ ؿبمد ابو زىره ، " االحواؿ الشخصية " ، ط1)  
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 المطلب الثاني 

 " اهمية عقد الزواج"

للزكاج من امهية ككذلك سنبُت من خالؿ ىذا اؼبطلب اىم اؼبقاصد سبهيد _ سنتناكؿ ِف ىذا اؼبطلب ما 
اليت يهدؼ الوصوؿ اليها من خالؿ الزكاج  ككذلك سنبُت ِف ىذا اؼبطلب النساء اليت ال حيق للرجاؿ اف 

 يتزكجها كلألجل ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت :

 

 

 الفرع االول : اهمية ومقاصد الزواج .         

ثاني : النساء التي ال يجوز التزوج بهن .الفرع ال  

. 
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االول  عالفر   

 "اهمية ومقاصد الزواج"

 اوال_ اهمية الزواج 

 أ_ السكن الركحاين كالنفساين 

بالزكاج تنمو ركح اؼبودة كالرضبة كااللفة بُت الزكجُت ، فالزكج حُت يفرغ اخر النهار من عملو ، كيركن عند اؼبساء اىل  
بيتو ، كجيتمع بأكالده ، ينسى اؽبمـو اليت اعًتتو ِف هناره ، كيتالشى التعب الذم كابده ِف سعيو كجهاده ، ككذلك 

عند اؼبساء رفيق حياهتا .االمرأة حُت ذبمع مع زكجها ، كتستقبل   

كىكذا جيد كل كاحد منهما ِف ظل االخر سكنو النفسي ، كسعادتو ، كاصبل تعبَت قولو تعاىل :) كًمن أىيْاتة أىف خىلىق 
نىكيم مىوىدىةى كىرضبىىةى ًافى ِف ًذلك الىيات لهقىْوـً يػىتػىفى  ا لًتسكينويا اًْليهىا كىجىعىلى بػىيػْ .(2)( 12)الرـك :كىريكف ( ًمن أىنيفًسكيم أىْزكىاىجن  

  _ منع  الشباب من الوقوع ِف اؼبفاسدب

اف للزكاج امهيو كبَته ِف منع الشباب من الوقوع ِف اؼبفاسد كقد اخرج الًتمذم ِف صحيحو عن ايب ىريره ما يثبت 
يو كالو ( : اذا اتاكم ذلك حُت نقل الينا عن النيب )صلى اهلل عليو كالو ( ما يثبت ذلك اذ : قاؿ النيب ) صلى اهلل عل

. كهنى االباء عن تأخَت تزكيج بناهتن ، كهنى عن (1)من ترضوف دينو كخلقو فزكجوه اال تفعلوا تكن فتنان كفسادا عريض 
العضل اذا طلبت الفتاة الزكاج بالكفء ، فعن جابر بن علي )رضى اهلل عنو( اف النيب )صلى اهلل عليو كالو ( قاؿ يا 

.(4)اذا كجدت ؽبا كفء  (1): الصالة اذا اتت كاعبنازة اذا حضرت كاالمي  علي ثالث ال تؤخرىن  

________________________ 

.27، ص  1006،  2(_ د. ؿبمود اؼبصرم ، " الزكاج االسالمي السعيد" ، ط2)  
.170،ص2869، 2غريب كركاه ايب حامت اؼبزين مرفوعا ـبتصرا ركاه القليل ، ج \(_ركاه الًتمذم كقاؿ حديث حسن 1)  
(_االمي : من ال زكج ؽبا بكرا كانت اك ثيب مطلقو اك متوىف عنها زكجها .1)  
.267، ص  1(_سند االماـ اضبد بن حنبل ، "اؼبوسوعة اغبديثة" ، القاىرة، ج4)  
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 ثانيا _ مقاصد الزواج 

كاالحاديث النبوية الت تتحدث عن الزكاج نالحظ: اف االسالـ مل يشرع الزكاج جملرد اؼبتعة  القرآنيةبالنظر اىل األيات 
اعبسدية بيت الرجل كاؼبرأة بل كذلك من اجل ربقيق مقاصد شرعيو ، كمعاين كاىداؼ اديانيو كاجتماعيو كانسانيو ، 

ىي ؟ ككقاية الفرد كاألسرة كاجملتمع من الفساد كاالكبراؼ . كمن ىذه اؼبقاصد  

 أ_ ربقيق العبودية هلل

اف ِف الزكاج ربقيق العبودية هلل كذلك من خال تنفيذ امره حُت امرىم بالنكاح كرغبهم فيو: قولو تعاىل :) فايًنكحىوا مىاى 
( كافتداء  ( ( ، كما ىوه استناف بسنة سيد اؼبرسلُت )صلى اهلل عليو كالو1_) )النساء  طىاىبى لىكيًم مىثىًٌتى كيثىالىث ًكرىباًع (

.(2)دبسَتة السلف الصاحل رضواف اهلل عليهم اصبعُت   

 ب_ اقباب الذرية الصاغبة

 كىوه اؼبقصود االظبى من تشريع الزكاج كلكثرة النسل فوائد صبو كمصاحل عامو منها :

_كجود كلد صاحل ترجى الرضبة بدعائو كما اخرج مسلم عن ايب ىريره عن رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كالو ( قاؿ :اذا 
.(1)مات االنساف انقطع عملو اال من ثالث : من صدقو جاريو اك علم ينفع بو اك كلد صاحل يدعوا لو   

ا لوالديو ، اخرج البخارم بسنده عن انس قاؿ : _ كمنها تقدمي الولد ذخرا ينفع بو كتؤؿ اؼبغفرة بو كيكوف شفعي
. اال ادخلو اهلل اعبنة بفضل (1)رسوؿ اهلل )صلى اهلل كالو ( : ما من الناس من مسلم يتوىف لو ثالث مل يبلغوا اغبلم 

.(4)رضبتو اياىم   

_______________________ 
.11_11(_انظر اسس اختيار الزكجُت  لصياصنة ، ص 2)  
.2155، ص 676_611، 1،ج 2لزحيلي ، "صحيح مسلم" ، دار السالـ _ القاىرة ، ط(_د. كىبو ا1)  
.449، ص  2(_اغبنث : ام مل مبلغ الرجاؿ ، ايب ؿبمد عبداهلل بن مسلم ، "غريب اغبديث " بَتكت _لبناف ، ط1)  
.91(_ راجع حكمة الزكاج السيد سابق ،"فقو السنو " ،بَتكت ، دس ، ص 4)  
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عات البشرية من خطر االمراض الفتاكة كاؼبعدية ج_ صيانة اجملتم  

كىي امراض كادكاء كعلل تنتشر بانتشار الزنا كشيوع الفاحشة كالزىرم كالسيالف كااليدز كالتهاب الكبد الفَتكسي ، 
ج كالسبيل االكحد لنجات بأذف اهلل من ىذه العلل: كىوه االعتصاـ بشرع اهلل كاشباع الغريزة اعبنسية من خالؿ الزكا 

.(2)الشريف   

.(1)كعن زيد بن اسلم قاؿ عمر اػبطاب : زكجوا اكالدكم اذا بلغوا  كال ربملوا أثامهم   

الزكاج ضركرة شرعيو دعت ؽبا صبيع الديانات كاؼبذاىب كالقوانُت ككضعت ؽبا ركابط كحدكد كتشريعات .كقد رغب 
لود كشجع على مكاثرة النسل لقوة االئمو عن معقل بن رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كالو( : ِف الزكاج باؼبرأة الودكد الو 

يسار قاؿ : جاء رجل اىل النيب )صلى اهلل عليو كالو( فقاؿ : اين اصبت امرأة ذات حسب كصباؿ افا تزكجها ؟ قاؿ : 
.(1)ال مث اتاه الثانية فنهاه ، مث اتاه الثالث فقاؿ : تزكج الودكد الولود فاين مكاثر بكم االئمو   

م الغريزة اعبنسية د_ تنظي  

اف الغريزة اعبنسية من اقول الغرائز كاعنفها ، كىيو على صاحبو دائما ِف ؾباؿ لو فاف مل يكن شبة ما يشبعها انتاب 
االنساف الكثَت من القلق كاالضطراب كنزعة الشر بو . كمن ىذا فاف الزكاج ىوه احسن كضع كأنسب ؾباؿ حيوم 

الغريزة كيكف عن نظر التطلع على اغبراـ كتطمئن العاطفة اىل ما احل اهلل ، كىذا ما اشارت اليو أالية الكردية  ألركاء
ىي: ) كىًمْن ءىاىياتًو اىْف خىلىقى لىكيم ًمْن اىف انفيًسكيم اىْزكىاهجاه لًتسكينىواْ الىًيهىا كىجىعىلى بىًينىكيم مىوىدىة كىرىضبىْ  اىًت لًقىوـً و ًافى ِف ذىاًلىكى الى

( كعن ايب ىريره اف النيب قاؿ : اف االمرأة تقبل ِف صورة شيطاف كتدبر ِف صورة شيطاف فاذا (12)الرـك )يػىتػىفىكىريكفى ( 
.(4)ابصر احدكم امرأة فليئة اىلو   

________________________ 

.91(_  السيد سابق ، مصدر سابق ، ص 2)  
.104، ص2وزم ،"احكاـ النساء " بَتكت _لبناف ، ط(_ايب الفرج صباؿ الدين علي ابن اعب1)  
.117، ص 1،ج 2(_ سنن ايب داككد السجستاين ، دار ابن حـز _دار اؼبغٍت، ط1)  
. 212ص  4، كالًتمذم كتاب النكاح ج151ص 2(_ابو داككد ،" ِف سنده كتاب النكاح " ج4)  
. 
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الفرع الثاني     

 "المحرمات من النساء "

االسالمي بعض النساء على بعض الرجاؿ ألسباب مؤبده كاسباب مؤقتو ، كاغبرمة اؼبؤبدة ىي اليت ال_ حـر الشارع   

 ال يزكؿ سببها بوجو من الوجوه كاغبرمة اؼبؤقتة ىي اليت ديكن زكاؽبا بزكاؿ سببها .

 كاسباب اغبرمة ثالث كىي :.

_سبب النسب كىي اربعة اصناؼ :.2  

علوف .)أ(_ اصوؿ الرجل من االناث كاف   

 )ب(_فركعو كفركع فركعو من االناث كاف نزلن .

 )ح(_ فركع االبويُت كفركع فركعو من االناث كاف نزلن .

 )د(_فركع االجداد كاعبدات . 

_بسبب اؼبصاىرة : كىي اربعة اصناؼ :.1  

 )أ(_فركع الزكجة اؼبدخوؿ هبا كفركع فركعها كاف نزلن .

 )ب(_ اصوؿ الزكجة كاف علوف .

احد فركعو كاف نزلوا . )ح(_ زكجة  

.(2))د(_ زكجة احد اصولو كاف علوا  

.44،ص 2945، 2، ج 2(_د. حسُت علي ،" االحواؿ الشخصية"،  بغداد ،ط2)  
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_ بسبب الرضاع :1  

 كل من حيـر بالنسب كاؼبصاىرة حيـر بالرضاع ، كعليو حيـر على الرجل .

 )أ(_ امو من الرضاعو كاف علت .

كاف نزلت . )ب(_ بنتو من الرضاعو  

 )ج(_ فركع ابويو االناث من الرضاع كاف نزلن .

 )د(_فركع اجداده االناث من اذا انفصلن من بطن كاحد .

 )ق(_ فركع زكجتو من الرضاع اذا دخل هبا كفركع فركعها .

 )ك(_اصوؿ زكجتو من الرضاع كاف علوف .

. (2))ح( _زكجة احد اصولو من الرضاع  

 

 

 

 

 

 

________________________ 

كما بعدىا . 45(_ حسُت علي ، مرجع سابق ، ص 2)  
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 ثانيا_ اسباب اغبرمة اؼبؤقتة طبسو كىي :

_اعبمع بُت ؿبرمُت : كالقاعدة ِف ذلك انو حيـر اعبمع بُت امرأتُت فرضت احدامها ذكرا حرمت عليو االخرل 2
خالتها ، اك بنت اخيها اك بنت اختها . ألنو لو كاف احدمها رجال  ،كاعبمع بُت االختُت ، كبُت امرأة كعمتها اك 

كانت االخرل اختو اك عمتو اك خالتو اك بنت اخيو اك بنت اختو ، كعليو فال جيوز للرجل اف يتزكج احداىن على 
اذا تزكجها امرأتو ىذا سواء كانت ربت نكاحو حقيقة اك حكما كما اذا كانت ِف العدة ، كجيب التفريق بينو كبينها 

 بعقد كاحد ، اك بعقدين مل يعرؼ االسبق منهما كيبطل الزكاج الثاين اذا عرؼ االسبق .

_ الزكاج خبامسو : ال يبيح الشارع الزكاج خبامسو ؼبن كانت ربت نكاحو حقيقة اك حكما اربع نسوه اال اذا ماتت 1
.(2)احداىن اك طلقها كانقضت عدهتا فانو جيوز لو التزكج بأخرل   

_اؼبشركو حىت تسلم 1  

فال حيل للمسلم اف يتزكج مشركو _ من غَت اىل الكتاب _حىت تسلم، كيدخل ِف ذلك اغبكم : الوثنية ،كالزنديقية 
 ،كاؼبرتدة عن االسالـ ، كاؼبالحدة ، كالقاديانية ، كالبهائية ، كالدرزية كالعلوية .

_ الزانية حىت تتوب كتستربئ حبيضة :4  

يتزكج زانيو اال اذا تابت _ ككذلك حيـر على اؼبرأة اؼبسلمة اف تتزكج زانيان اال اذا تاب . كعن ايب  حيـر على اؼبسلم اف
ىريره اف الرسوؿ )صلى اهلل عليو كالو ( قاؿ : )ال ينكح الزاين اجمللود اال مثلو( كىذا مذىب قتادة كاسحاؽ كابن عبيد 

اال بشرطُت :كاضبد كاختاره شيخ االسالـ .فال جيوز زكاج الزانية   

 _اف تتوب ألنو بتوبتها يزكؿ الوصف الذم من اجلو حـر نكاحها.

(1)_االسترباء حبيضو كىوه شرط اضبد كمالك  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
.48(_ حسُت علي ،مصدر سابق ، 2)  
.217(_ؿبمود اؼبصرم ، مصدر سابق ، ص 1)  
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: الشروط الواجبة في عقد الزواجالمبحث الثاني  

اف لكل عقد من العقود اليت تعقد تتضمن بعض الشركط اليت جيب توفرىا فيو لك لكي تصبح ىذه    
نافذه كمن ىذه العقود ىو عقد الزكاج  حيث يتضمن عقد الزكاج شركط خاصو زبص شركطا العقود 

االنعقاد كالصح ككذلك شركط خاصة بالنفاذ كالزـك كيتضمن ايضا بعض الشركط القانونية الواجب 
 توفرىا فيو كمن اجل بياف ىذه الشركط سنقسم ىذا اؼببحث اىل  مطلبُت :

 

قاد والصحة ونفاذ ولزوم .المطلب االول :. شروط االنع  

 المطلب الثاني :. الشروط القانونية.                      
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 المطلب االول 

سنتناكؿ ِف ىذا اؼبطلب الشركط اليت جيب توافرىا ِف عقد الزكاج كاليت تتضمن شركط انعقاد كصحو    

 كنفاذ كلزـك كمن اجل ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت :

 

 

 الفرع االول :. شروط االنعقاد والصحة .

 الفرع الثاني :. شروط النفاذ والزوم .     
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 الفرع االول

 "شروط االنعقاد والصحة"

اوال _ شروط االنعقاد    

كما  شركط االنعقاد كثَته منها ما ، منها ما يكوف شرطا ِف العاقدين ، كمنها ما يكوف شرطان ِف اؼبرأة ،كىي    

:.يلي   

: االىلية االصلية ؼبباشرة العقد : كتتحقق ىذه االىلية ، بالتمييز . فاذا كاف احد العاقداف اك احدمها الشرط االول 
غَت فبيز _ باف كاف ؾبنونان اك صبيان مل يبلغ سن التمييز ، كىي السابعة _ مل ينعقد العقد بعبارتو ، الف العقد كليد 

. (2)ن غَت سن التمييزاالرادة كالقصد . كىذا ال يتحقق م  

ارباد ؾبلس االجياب كالقبوؿ حقيقة اك حكما . :الشرط الثاني   

 فارباده حقيقو فيما اذا كاف كل من الطرفُت حاضرا ِف اجمللس ، كيصدر فيو االجياب كالقبوؿ مرتبطا ببعضهما .

 كال يؤثر طوؿ اجمللس كتراخي القبوؿ بشرط اال حيصل ما يدؿ على االعراض .

عند الشافعية كاعبعفرية فارباد اجمللس ىذا ليس بشرط ، فيصح عندمها ِف حالة الشيء مثال على اال يطوؿ الفصل اما 
 بُت االجياب كالقبوؿ .

اما ارباد اجمللس حكما فيكوف بالرسالة كالكتابة بشرط قبوؿ الطرؼ الثاين حيضره شاىدين ظبعا كالـ الرسوؿ اك قرأءة 
. (1)نو ما يدؿ على االعراض . اما عند اعبعفرية فال ينعقد النكاح بالكتابةالكتاب من غَت اف يبدكا م  

_________________________ 
.54(_ د. اضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، ص 2)  
كما بعدىا                                                                             28(_ د. حسُت علي ، مرجع سابق ، ص 1)  
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اف يوافق القبوؿ االجياب من كل كجو  :الشرط الثالث   

الويل : زكجتيك ابنيت فاطمو كعلى ىذا اتفق الفقهاء فاف خالف القبوؿ االجياب من كجو مل يصح النكاح ، فاذا قاؿ 
على مهر مقداره عشرة االؼ ، فقاؿ اػباطب : قبلتي نكاح ابنتك عائشة على مهر قدره طبسة االؼ ، مل يصح 

 النكاح .

ف ال يعود اؼبوجب عن اجيابو قبل قبوؿ االخر الشرط الرابع : ا  

اف يرجع عن اجيابو قبل قبوؿ الطرؼ ذىب اعبمهور _ خالفا للمالكية _ اىل اف االجياب غَت ملـز ، كللموجب 
االخر ، كحينئذ ال ينعقد العقد ، فال بد اف يصر اؼبوجب على ما اتى بو من االجياب على ما اتى بو من االجياب اىل 

 قبوؿ االخر .

.(2)ككذلك لو مات احد العاقدين بعد االجياب كقبل القبوؿ مل ينعقد عند اعبمهور   

ألتنجيز  الشرط اػبامس :  

ينعقد العقد اذا علق االجياب فيو على حصوؿ امر ِف اؼبستقبل اك اذا اضيف اىل زمن مستقبل . بل يشًتط اف  فال
 يكوف العقد منجزا كاف يقوؿ رجل المرأة : تزكجتك فتقوؿ قبلت .

ؼ االخر اما اذا كاف االجياب معلقا على حصوؿ امر ِف اؼبستقبل ، كربط كجوده هبذا االمر ، مث كرد القبوؿ من الطر 
موافقا ِف ذلك فال ينعقد العقد ، سواء كاف العقد عليو ؿبقق ِف اؼبستقبل _ كاف يقوؿ ؽبا : اذا جاء شهر رمضاف 

.(1)فقد تزكجتك ، فتقوؿ قبلت _ اك كاف حصولو ؿبتمال _ كاف يقوؿ ؽبا : اذا توظفت فقد تزكجتك   

______________________ 
كما بعدىا . 122، ص  (_ د. ؿبمود اؼبصرم ، مرجع سابق2)  
.57(_ د. اضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، ص 1)  
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شروط الصحة ثانيا _   

 الشرط االول_ الشهادة

 حكمها انفرد عقد الزكاج بُت سائر العقود باشًتاط الشهادة عليو ، لغرض تكرمي ىذه السنو الكردية ، كاعالء شاهنا،

كاظهار امرىا بُت الناس على كجو يدفع الشبهات كافًتاء اىل السوء على الزكجُت ، كالف بالشهادة على الزكاج على 
الزكاج ربصل التفرقة بُت اغبالؿ كاغبراـ فال يكوف ادعاء الزكاج حينئذ ذريعة ألصحاب اؼبقاصد السيئة اذا ما كقعوا قي 

ما اف الشهادة ىي العامل على حفظ حقوؽ اؼبرأة ، كصيانة شرفها ،كاثبات يد القضاء كثبت عليهم العالقة اؼبريبة ، ك
. (2)نسب كلدىا اذا ما رغب االجواء الفاسدة بذلك  

الولي  الشرط الثاني:  

ذىب صباعة من اجملتهدين كاؿ االماـ مالك كاضبد كالشافعي اىل اف الوالية شرط ِف صحة عقد الزكاج كذىب اىل اف 
كج نفسها بال توسط كيل _ بكرا كانت اك ثيب _ كينفذ نكاحها كيلـز اذا كاف الزكج كفوان ؽبا ككاف الوالية الرشيدة تز 

اؼبهر مثلها كاذا زكجت نفسها دكف كفء فالعقد باطل ككذلك اذا زكجت نفسها باقل من مهر اؼبثل )نقصاف اؼبهر( 
اجع الويل اغباكم طالبا الفسخ كقالت اعبعفرية كلو اف يطلب بء اسبامو الف ذلك من حقو فاف امتثل الزكج فيها كاال ر 

نكاح الكبَتة من غَت استئذاف كليها صحيح كلكنها اشبة اف كاف ؽبا كيل عاصب تزكجت دكف رضاه الف ذلك يعد 
.(1)منها . كعند اغبنفية ايضا ليس الحد مطلقا اف يكره اؼبرأة البالغة الرشيدة على التزكيج دبن ال تريد   

 

 

 

_______________________ 
كما بعدىا. 60أضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، ص  (_ د.2)  
كما بعدىا.  11حسُت علي ، مرجع سابق ، ص  (_ د.1)  
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ان ال تكون المرأة محرمه على الرجل تحريما فيه شبهه ، او خالف بين الفقهاء . الشرط الثالث_  

عليو اثر من اثار العقد الصحيح . مثل اف يتزكج العمو على بنت فاف كانت كذلك انعقد العقد فاسدا كال يًتتب 
، اك اف يتزكج معتدة الغَت. فاذا تزكجها فال يصح النكاح اصال ، فاف دخل هبا عاؼبا باغبرمة فال عده على اؼبرأة  اخيها

ة كحيـر على الزكج االكؿ بعد التفريق كال حيـر كقاعها على الزكج االكؿ كلو متزكجو . كاف كاف جاىال جيب عليها العد
 كقاعها قبل انتهائها .

كعند اعبعفرية : حيـر العقد على ذات البعل كاؼبعتدة كلو تزكجها كلو تزكجها ِف عدهتا جاىال بطل العقد كاف دخل هبا 
. (2)حرمت مؤبدا ،كلو عقد عاؼبا حرمت عليو دبجرد العقد  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
_______________________ 

.                                  50(_ ايب العباس اضبد بن عمر الديلي ، "احكاـ الزكاج على اؼبذاىب االربعة " ، بغداد ، ص 2)
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 الفرع الثاني 

 "شروط النفاذ والزوم "

 اوال _شروط النفاذ 

كسباـ االىلية بالبلوغ ، كالعقل التاـ _ اف يكوف كل من العاقدين كامل االىلية ، سواء كاف يعقد لنفسو اك لوكيلو ، 2
 ، كاغبرية ، اما اف تواله العبد ، اك الصغَت اؼبميز ، اك اؼبعتوه اك كبوه : كاف العقد حينئذ موقوفا على اجازة الويل .

 _ اف يكوف كل من العاقدين ذا صفو شرعيو ِف تويل العقد . كاف يكوف اصيال اك كليا اك ككيال ، فاف تواله اجنيب 1
 ليس لو ما خيولو حق تويل العقد  :كاف العقد حينئذ موقوفا على اجازة صاحب الشأف .

كحكم العقد اؼبوقوؼ : مع كونو صحيحا اال انو ال يًتتب عليو ام اثر من اثار الزكجية فاف اجازه : نفذ ، كاال :مل 
. ينفذ ، فاف حصل دخوؿ بالفعل ترتب عليو ما يًتتب على الدخوؿ بالعقد الفاسد  

ثانيا_ شرط الزوم    

_اذا زكجت اؼبرأة نفسها كىي كامل االىلية :كجب اف يكوف الزكج كفئا ؽبا ، فاف مل تتحقق الكفاءة فألكليائها _ 2
 العصبة_ حق االعًتاض كفسخ العقد .

مهر مثلها _ اذا زكجت اؼبرأة نفسها كىي كامل االىلية : لـز اف يكوف مهرىا مهر اؼبثل اك اكثر .فاف كاف اقل من 1
 : كاف لألكلياء حق االعًتاض كطلب فسخ العقد اال اذا زاد الزكج اؼبهر اىل مهر اؼبثل .

_ اف يكوف الويل ىوه االب اك اعبد اؼبعركفاف حبسن التصرؼ بالنسبة لزكاج ناقص االىلية . فاذا بلغ الصيب اك عقل 1
، الف اؼبعهود ِف االب كاعبد اف ينظر ِف مصلحة اجملنوف فال حق ؽبما ِف طلب فسخ العقد ؛ َلنو انعقد الزمان 

(2)الصغَت كاجملنوف   

_____________________________ 

كما بعدىا .  65(_ اضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، 2)  
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 المطلب الثاني 

 "الشروط القانونية لعقد الزواج"

ككذلك سوؼ نتطرؽ اىل  سنتناكؿ ِف ىذا اؼبطلب الشركط اليت يطلبها القانوف االنشاء عقد الزكاج
 احملكمة اؼبختصة بعقد الزكاج كمن اجل ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب اىل فرعُت مها :

 

 

 الفرع االول :. الشروط القانونية لعقد الزواج .   

 الفرع الثاني :. المحكمة المختصة بعقد الزواج .   
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 الفرع االول

 "الشروط القانونية لعقد الزواج"

كالشركط اليت يطلبها القانوف لعقد الزكاج :.االجراءات   

تقدمي بياف بال طابع من قبل ـبتار احمللة كشخصُت معتربين من سكاهنا تتضمن عدـ كجود مانع شرعي من (_2)
 الزكاج .

(_تقدمي بياف طيب بالسالمة من السل الرئوم كاعبذاـ كاالمراض الزىرية .1)  

. (2)عقد زكاج الصغَت كاجملنوف اال ؼبصلحو يقررىا القاضي (_دينع على احملاكم الشرعية عن تسجيل1)  

(_يسجل عقد الزكاج ِف احملاكم الشرعية بدكف رسم ِف سجل خاص يشتمل على ملخص العقد كباسم كل من 4)
 الزكجُت ككالديهما كؿبل اقامتهما كحرفة الزكج كالزكجة كمقدار اؼبهر .

(_يعمل دبضموف السجل اؼبكوف اؼبنظمة دبوجبو بال بينو ، كيشًتط ِف كل ذلك اف يوقع بتوقيع اك ختم اك بصمة 5)
.(1)اهباـ على السجل من قبل الزكجُت   

 

 

 

 

_________________________ 
.60(_ اضبد الكبيسي ، مرجع سابق ، ص 2)  
  .كما بعدىا 17(_ حسُت علي ، مرجع سابق ، ص1)
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ية االهل  

(_يشًتط ِف اىلية الزكاج العقل كالبلوغ .2)  

(_للقاضي اف يأذف بزكاج اجملنوف اك اؼبعتوه اذا ثبت بتقرير طيب من ىيئة االمراض العقلية اف زكاجو يفيد ِف شفائو.1)  

(_للقاضي اف ال يأذف للمتزكج اف يتزكج على امرأتو اال اذا كاف لديو مسوغ شرعي ككاف الزكج قادرا على 1)
فقتهما.ن  

(_اذا ادعى اؼبراىق البلوغ بعد اكمالو اػبامسة عشر اك اؼبراىقة بعد اكماؽبا الثالثة عشر طلبا الزكاج يأذف بو 4)
 للقاضي اذا تبُت لو صدؽ دعوامها كاحتماؿ جسميها .

(_ اذا كاف الويل ىو االب اك اعبد اشًتطت موافقتهما .5)  

كمل يكن مصلحة ِف ىذا الزكاج فللقاضي اف ال يأذف بو .(_اذا كاف اػباطباف غَت متناسبُت سنان 6)  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

.14(_ ؿبمد عدناف شرجبي ، مصدر سابق ، ص 2)  
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 الفرع الثاني

 "المحكمة المختصة بعقد الزواج"

(_ؿبكمة االحواؿ الشخصية2)  

العراقيُت ، كاؼبسلمُت غَت العراقيُت ،زبتص ؿبكمة االحواؿ الشخصية بنظر دعاكل االحواؿ للمسلمُت   

( من قانوف اؼبرافعات بالنظر بدعاكل الزكاج كما يتعلق بو من مهر 100كزبتص ىذه احملكمة حسب نص اؼبادة )
 كنسب كحضانة كفسخ كسائر االمور الزكجية .

 

(_ؿبكمة اؼبواد الشخصية1)  

لعراقيُت غَت اؼبسلمُت ، كاالجانب من غَت اؼبسلمُت . لبتص ؿبكمة اؼبواد الشخصية بنظر قضايا االحواؿ الشخصية ل
كاالجانب اؼبسلمُت الذم يطبق عليهم قانوف مدين كليس مبادئ الشريعة االسالمية كاألتراؾ اما اذا كاف القانوف 
الشخصي لألجنيب ىو احكاـ الشريعة كدعاكل االحواؿ الشخصية باؼبصريُت كالسعوديُت كدكؿ اػبليج فتكوف 

.(2)من اختصاص ؿبكمة االحواؿ الشخصيةالدعاكل   

 

 

 

 

_______________________ 

.97_95،ص 2،1022،ج1(_ادىم كىيب ألنداكم ، "اؼبرافعات اؼبدنية" ، بغداد، ط2)  
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 الخاتمة
أضبد اهلل سبحانو كتعاىل على أف يسر يل إسبػاـ ىػذا البحػث، كىػذا أكاف جػٍت شبػاره، كذكػر ملخػص فوائػده 

 فمن ذلك:
اإلسالـ الكليات كالضركرات اليت جاءت حبفظها صبيع الشرائع، كمنها حفظ النسل  حفظ شريعة -

 النفس كالنسب كالعرض، كاليت ربفظ صبيعا بتشريع الزكاج.
 أف الزكاج حيصل بو التناسل ، كبالتايل يتحقق االستخالؼ ِف األرض لبٍت آدـ. -
 أف الزكاج ىو السبب الشرعي إلثبات النسب. -
 ساف على نعمة الولد الذم ىو زينة اغبياة الدنيا.بالزكاج حيصل اإلن -
 كبالزكاج حيصل لإلنساف السكن انفسي كالركحي كاألخالقي بكل معانيو. -
 كبالزكاج حيصن اإلنساف نفسو من مقارفة احملرمات كالفواحش. -
 كبالزكاج حيصل التكافل األسرم اؼبفقود عند غَت اؼبسلمُت. -
ؼبصاىرة فتقرب البعيد، فتجعل بينهما الصلة كالػًتابط، كلػذا كبالزكاج يتعارؼ الناس كربصل غبمة ا -

 جعل اإلسالـ للمصاىرة حرمة، كما أف للنسب حرمة.
ككلما توافرت ىذه اؼبقاصػد كاؼبصػاحل ِف الػزكاج كلمػا كػاف الزكجػاف ِف أمػن كأمػاف كراحػة كاسػتقرار  -

أك غابػػػت كلمػػػا كؿببػػة كمػػػودة كرضبػػػة، ككلمػػا نقصػػػت كلمػػػا نقػػص عليهمػػػا حبسػػػبو، ككلمػػا تعػػػذرت 
 تعذرت أك صعبت اغبياة الزكجية كتصبح مهددة.

" كبالوقوؼ على مقاصد الزكاج تعرؼ مضار االنصراؼ عنو من انقراض النسل، كانطفاء مصابيح اغبياة 
 ، كخراب الديار ، كقبض العفة كالعفاؼ ، كسوء اؼبنقلب  .

 
 ؿبمد كآلو كصحبو أصبعُت. كاغبمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاغبات، كصلى اهلل على نبينا
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