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 الدكتور احمد الكبيسي 
 المقررة    الدراسية  مالحظة ىذه المحاضرات ال تغني الطالب عف المنيج  والوحدات

 ٜٜ٘ٔلسنة  ٛٛٔالشخصية العراقي رقـ  قانوف االحواؿ
 كيفية العمؿ بالقانوف

 المادة االولى الفقرة االولى
تسري النصوص التشريعية في ىذا القانوف عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ىذه 
النصوص في لفظيا أو في فحواىا.فقد نصت الفقرة األولى مف المادة األولى عمى 

ىذا القانوف عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ىذه سرياف النصوص التشريعية في 
النصوص في لفظيا أو في فحواىا. ومقتضى ىذه الفقرة مف القانوف أف القاضي وظيفتو 

 أخذ األحكاـ مف ألفاظ النصوص وعباراتيا.
وىذه الفقرة في حقيقتيا تعد منيجًا أصوليًا يعتمد عميو القاضي ومف في حكمو في  

الشرعية والقانونية، وىو قاعدة مف قواعد أصوؿ الفقو تدخؿ تحت التعامؿ مع النصوص 
باب دالالت األلفاظ في عمـ أصوؿ الفقو، ومعموـ عند المتخصصيف أف ىناؾ فارقًا بيف 
ألفاظ النصوص وعباراتيا، فاألولى تدخؿ في نطاؽ المنطوؽ الصريح الذي ال يحتمؿ 

 فأكثر. تحتمؿ معنييف –عبارات وأعني بيا ال –إال معنى واحدًا، بينما الثانية 
إذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو فيحكـ بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية • 

 األكثر مالءمة لنصوص ىذا القانوف



ونصت الفقرة الثانية مف المادة نفسيا في حالة عدـ وجود نص تشريعي يمكف تطبيقو 
ءمة لنصوص ىذا القانوف. وىذا فيحكـ بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مال

النص فيو اإلشارة إلى أف قانوف األحواؿ الشخصية مبني عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية 
مراعيًا تحقيؽ مقاصدىا في ىذا الباب، مع األخذ بنظر االعتبار أف ىذا النص في الفقرة 

والحوادث التي الثانية قد أشار إلى الحقيقة في العجز عف اإلحاطة والشموؿ بكؿ الوقائع 
تحتاج إلى حكـ شرعي في إطار األحواؿ الشخصية، فيبقى القضاء بال شؾ مرتبطًا 

  بالشريعة اإلسالمية باعتبارىا مرجعًا ممزمًا في األحواؿ الشخصية.
 المادة االولى  الفقرة الثالثة 

عراؽ تسترشد المحاكـ في كؿ ذلؾ باألحكاـ التي أقرىا القضاء والفقو اإلسالمي في ال• 
 وفي البالد اإلسالمية األخرى التي تتقارب قوانينيا مف القوانيف العراقية

نصت الفقرة الثالثة مف المادة ذاتيا عمى االسترشاد باألحكاـ التي أقرىا القضاء والفقو 
اإلسالمي في العراؽ وفي البالد اإلسالمية األخرى التي تتقارب قوانينيا مف القوانيف 

نما ضمّ  ف ىذه الفقرة في حالة االفتقار إلى حكـ منصوص عميو في قانوف العراقية. وا 
األحواؿ الشخصية العراقي، يمجأ إلى االقتباس مف القوانيف في الدوؿ المجاورة مما يكوف 
مالئمًا لنصوص القانوف العراقي، متضمنًا عدـ تقييد القضاء بمذىب معيف خالفًا لبعض 

بيًا، وشأف ىذا االقتباس اعتراؼ القضاء الدوؿ اإلسالمية التي جعمت قضائيا مذى
 العراقي بعدـ قدرة القاضي عمى االجتياد المباشر.



ونصت الفقرة األولى مف المادة الثانية عمى سرياف أحكاـ القانوف عمى العراقييف إال مف 
استثني بقانوف خاص. وىذا أمر معتبر شرعًا وقانونًا، إذ ليس مف العدؿ إلزاـ الناس 

معني بو أىمو خاصة دوف غيرىـ، ولذلؾ عامؿ غير العراقييف، أو العراقييف بالقانوف ال
مف أىؿ الممؿ األخرى غير اإلسالـ معاممة خاصة وجعؿ ليـ قانونيـ الخاص بيـ، 

استنادًا عمى القاعدة الشرعية التي تصمح أف تكوف قاعدة قانونية عامة: قاعدة االختيار 
ـ، وأما ٖٜٛٔلسنة  ٛٚخصية لغير العراقييف رقـ والالإكراه، فجاء قانوف األحواؿ الش

لسنة  ٕٖالعراقيوف مف غير المسمميف فقد نظـ أحواليـ الشخصية القانوف رقـ 
 -ٜٔخامسًا: ونصت الفقرة الثانية مف المادة الثانية عمى تطبيؽ أحكاـ المواد  ـٜٚٗٔ

مف حيث  مف القانوف المدني في حالة تنازع القوانيف ٕٗ – ٖٕ – ٕٕ – ٕٔ – ٕٓ
المكاف. ووجو جعؿ ىذه المواد مف القانوف المدني جزءًا مف قانوف األحواؿ الشخصية؛ 
ألف المقنف العراقي أدرؾ أف ىذه المواد ال تتعارض مع قواعد الشريعة وأصوليا، عمى 

   اعتبار أنيا قواعد تنظيمية ال تمس جوىر الشريعة وأحكاميا.



                                            

  المحاضرة الثالثة
 

بيف رجؿ وأمراه تحُؿ لُو شرعًا غايتو أنشاء رابطة الزواج عقد الزواج : عقد 
 :لو غايتيفلمحياة المشتركة والنسؿ. أي أف 

 لمحياة المشتركة أنشاء رابطة -ٔ
 النسؿ -ٕ

 فة ومنيا ؛ بأنُو عقد يفيد حّؿ كما عرؼ الفقياء عقد الزواج بتعريفات مختم
مشروع فبمجرد انعقاده استمتاع كؿ مف الرجؿ والمرأة باألخر عمى الوجو ال

 النعقاده والذي ىو ْحّؿ االستمتاع الذي يتحمؿ بمجرد  األثر المباشرترتب عميو 
 انعقاده.

نما ىي تصرفات   فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وا 
لعقد الزواج بأعتبارىا مف المقدمات ولعقد الزواج خصوصية تميزه عف ُتميد 

 باقي العقود 
حيث أف آثاره الترفع وألنُو ) عقد الزواج( مف األمور التي يفترض دواميا مدى 

 الحياة 
فكاف البد لمرجؿ قبؿ أف يعقد عقد الزواج أف يتروى بالطمب ويمتمس مواقع 

أنُو كذلؾ لممرأه بقدر مايكوف ذلؾ حقًا لمرجؿ فيريد األقتراف بيا و الصالح فيمف 
 أيضًا .



 الخطبة :أحكاـ 
 يف فسخ الخطبة .أنيا ليست بعقد ممـز ويحؽ لمطرف -ٔ
 عنيا بفسخيا قد اليكوف سببًا لمتعويض .مجرد العدوؿ  -ٕ
أو معنوي بأحد الطرفيف جاز ترف بالعدوؿ عف الخطبة ضرر مادي أذا أق -ٖ

 ساس المسؤولية التقصيرية .أ الحكـ بالتعويض عمى
فأذا كاف مدفوع عمى  األمواؿ واليدايا واليبات المتبادلة بيف الزوجيف ، -ٗ

بع نفس المبدأ يعاد إلى الرجؿ ، أما أذا كاف عمى أنٌو ىدايا فيتحساب المير 
فأنُو التقصيرية ، فأذا كاف الرجؿ مسؤوال عف فسخ الخطبة مف حيث المسؤولية 

كي اليجمع عمى المرأة مصيبتيف ، مصيبة فقد مف المير ىداياه  اليستعيد
 الخطيب وفقد األمواؿ .

 
 
 
 

 المحاضرة الرابعة
 الزوجات في القانوف تعدد 

 اليجوز الزواج بأكثر مف واحدة اال بإذف القاضي ويشترط 
 بأعطاء اإلذف تحقؽ الشرطيف التالييف :

 مف واحدة . لمزوج كفاية مالية إلعانة أكثر أف يكوف -ٔ



التعدد وىي مصالح متنوعة  أف تكوف ىناؾ مصمحة مشروعة مف ىذا -ٕ
ابعة مف المادة كانت شخصية أو أسرية وىذا ما أشارت إليو الفقرة الر سواءا 

ي ش( اال أف المشّرع أستثنى الحصوؿ عمى إذف القاضالثالثة ) ؽ. أ. 
 الحاالت التالية:

 المرأة الثانية أرممة .إذا كانت  -أ
 مقتو فأراد أعادتيا لذمتوإذا كانت مط –ب 

 المحاضرة الخامسة
 د:أركاف العقد وشروطة:أركاف العق
والمرأة والقبوؿ واأليجاب ، فاأليجاب ىو الكالـ لمعقد أربعة أركاف وىي الرجؿ 

أنصراؼ أرادتو ألنشاء عقد الزواج أما ادر مف الطرؼ األوؿ لمداللة عمى الص
لمداللة عمى أنصراؼ أرادتو در مف الطرؼ الثاني الكالـ الصا القبوؿ فيو

بقبوؿ ما أوجبو الطرؼ األوؿ .وقد يصدر اإليجاب والقبوؿ مف الزوجيف أو 
 وكيميما أو ولييما .

في حكـ العالقة بيف الزوجيف فقد حرص ا ألىمية عقد الزواج وبالغ أثره نظر 
تو ، فقد أتفقوا تؤثر عمى صحيانتو مف أنواع األحتماالت التي الفقياء عمى ص

مف المخطوبة أو وقع بمفظ )زوجُت( أو ) أنكحُت(  عمى أف العقد يصبح إذا
، أو العقد إذا لـ يقع بصيغة الماضي  وأختمفوا في صحةمف{ ينوب عنيا .

 لنكاح كاليبة والبيع وغير ذلؾ وقع بألفاظ غير مشتقة مف مادتي الزواج أو ا
 عمى إرادة الزواج حتى بمفظ التمميؾ قاؿ األحناؼ : يجوز العقد بكؿ ما دَؿ 



ا بالقرينة الدالة عمى واليبة والبيع واألباحة واإلحالؿ إف كاف العقد مصحوب
ظ ) زوجُت( أو ) أنكحُت( قاؿ اإلمامية : يجب أف يكوف اإليجاب بمفالزواج 

و النكاح وألف الماضي ، وال ينعقد بغيرىا ، وال بغير مادة الزواج أوبصيغة 
: يشترط وقاؿ اإلمامية والشافعية والحنابمة ضي تدلؿ عمى الجـز . صيغة الما
 فاصؿ . العقد وىو أف يقع القبوؿ عقب اإليجاب ومف غيرالفورية في 

و الفورية ، فمو أرسؿ رجؿ إلى أمراة كتابا يخطبيا فيقاؿ الحنفية : ال يشترط 
نفسي ( عمييـ الكتاب ، وقالت ) زوجتُو وىو غائب فأحضرت شيودًا وقرأت 

 يتـ الزواج .
 الفصحى ، فأنُو يصح كذلؾ بالميجة العامية إذا جرىوكما يصبح العقد بالمغة 

ممجتؾ( ، واألصؿ في اإليجاب والقبوؿ أف العرؼ عمى استعماليا ) جوزتؾ ، 
العبارة وتكوف بالكتابة ، وأتفقوا عمى عبارة الصريحة ، فإذا تعذرت تمؾ يكوف بال

قصد الزواج صراحة إذا لـ يحسف باألشارة الدالة عمى يكتفى منُو أف األخرس 
 الكتابة .

الزواج نوعيف مف الشروط وىي شروط شرعية شروط أنعقاد عقد الزواج : لعقد 
إلى قسميف ، شروط األنعقاد و شروط الشرعية لعقد الزواج تنقسـ وقانونية فال

 ة .شروط الصح
 شروط األنعقاد :

 ًا.عقد فال ينعقد العقد أذا كاف صغيرًا أو مجنوناألصمية بمباشرة الاألىمية  -ٔ
ُو أنشاء مف العاقدّيف كالـ اآلخر بحيث يفيـ أف المقصود منسماع كؿ  -ٕ



 عقد الزواج .
 ؿَّ العقد .مجمس اإليجاب والقبوؿ ، أذا أختؿ المجمس بطُ أتحاد  -ٖ
 بالقبوؿ ومطابقتُو لُو بالموضوع . موافقة اإليجاب  -ٗ
معيف( فعقد الزواج ال يقبؿ ـ التعميؽ عمى شرط أو حادث ز )عدالتنجي -٘

التعميؽ بؿ شرطُو الجـز فمو ُعمَؽ عمى وقت أو حادثة معينة ، مثؿ : ) إذاجاء 
ىذِه الشروط تتعمؽ بأركاف في ىذِه الحالة الينعقد العقد رأس الشير تزوجتؾ( ف

 ت كاف العقد باطاًل.العقد فإف تخمف
 :شروط الصحة 

 عمى العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتِو تكريما وأقرارا لشأنِو ودفعا الشيادة  -ٔ
ار الزواج واألحتفاؿ لمشبيات عف الزوجيف وليذا حث الشارع الحكيـ عمى أشي

مة عمى أف جميور الفقياء ، فقد أتفؽ الشافعية والحنفية والحناببو وىو شرط 
و رجؿ وأمرأتيف ، أما بشيود والحنفية ، بحضور رجميف أالزواج ال بنعقد إاّل 

عمى الزواج فال يجب ، ويشترط في الشيود ية فيستحب األشياد عند اإلمام
 الزوجاف مسمميف.البموغ والعقؿ واإلسالـ أذا كاف الحرية و 

 التأبيد في الزواج : مف شروط تسجيؿ عقد الزواج في المحكمة  - -ٕ
ض دواميا مدى ي يفتر أف يكوف غير محدد بوقت معيف ألنُو مف العقود الت

 الحياة .
ذا كانت بالغة صح مباشرة الولي لعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأ -ٖ

أف العقد وأذا تخمؼ شرط مف شروط الصحة فالعقد دوف أخذ موافقة الولي .



بناءا  ضررًا مف البطالف ، لذا أف الرجؿ أذا دخؿ بأمراةيكوف فاسد والفساد أقؿ 
 عمى عقد فاسد ، تترتب عميو بعض اآلثار ، وىي :

 ثؿ وىو مقارنتيا بمثيالتيا .يجب لممرأة مير الم -أ
 تثبت بِو حرمة المصاىره. -ب
 دة الشرعية.تجب بِو الع -ج
 يثبت بِو النسب  -د
 اليكوف التوارث بيف الزوجيف . -و

 الشرط المقترف بالعقد / قد يقترف عقد 
خر ترطُو أحد العاقديف لتحقيؽ مصمحة لُو ويقبمُو الطرؼ اآلالزواج بشرط يش

 زاـ أما أف يكوف مشروع ويجب عمى الطرؼ اآلخر األلتوىذا الشرط 
)ؽ.أ.ش( وغير مشروع  ٙمف المادة  ٖإليو الفقرة والوفاء بِو وىذا ما أشارت 

أو ُيسكنيا منزال معينا فينا يصح شترط عميو أف اليخرجيا مف بمدىا كأف ت
الزوجة أثناء العقد أف ال ًا ، وعند اإلمامية : لو أشترطت لعقد والشرط معا

لى أيف تريد  يتزوج عميو وال يمنعيا مف أو أف ال يطمقيا الخروج متى شاءت وا 
مقتضى يا ، وما إلى ذلؾ مما يتنافى مع أو يكوف الطالؽ بيدىا أو ال يرث

ع ، أما إذا أشترطت مشرو العقد ، يبطؿ الشرط ويصح العقد ألف الشرط غير 
ال يخرجيا مف بمدىا أو يسكنيا منزال معينا فينا يصح العقد والشرط عميو أف 

معا ، ولكف ، إذا أخمْؼ ال يحؽ ليا الفسخ ، ولو أمتنعت عف األنتقاؿ معُو في 
 جميع الحقوؽ الزوجية مف النفقة وما إلى ذلؾ .مثؿ تمؾ الحالة تستحؽ 



 وفقا لممذاىب الفقيية اإلسالمية : ة( شروط العاقديف ) الزوج والزوج
مع الولي وعمى خمو الزوجيف مف رط العقؿ والبموغ في الزواج إال أتفقوا عمى ش

أتفقوا عمى وجوب التعييف ، فال  والمؤقتو المانعو مف الزواج  المحرمات الدائمة
 زوجُت أحد ىذيف الرجميف .زوجتؾ أحدى ىاتيف البنتيف ، وال يصح القوؿ : 

مع اإلكراه إال عقاد الزواج فقوا عمى وجوب الرضا واألختيار وعدـ أنأت• 
 وا : ؛ ينعقد الزواج باالكراه .األحناؼ ، فأنيـ قال

ؿ والبموغ فالعاقمة البالغة اإلمامية والحنفية : يثبت الزواج باألقرار مع العققاؿ  
 أقرت بالزواج وصدقيا الزوج يثبت الزواج .إذا 
 
 

 /المرحمة األحواؿ الشخصية 
 الثانية/ المحاضرة الثانية 

 اإلىمية :
 األىمية : ويقصد بيا بأىمية الزوج أي 

صالحية الشخص ذكرًا أـ أنثى أف يتولى ويباشر بنفسو عقد زواجو ، قسـ 
 المشّرع العراقي 

 األىمية إلى قسميف :
 أىمية  -ٕأىميو كاممة  -ٔ

 ناقصة 



كماؿ األىمية الكاممة : يشترط في تماـ أىمية   الزواج ىي العقؿ وا 
( ،وىذاف الشرطاف قانونياف الشرعياف فمف ٔ/ٚالثامنة عشر مف العمر )ـ

 يتزوج مف غير 
ىذيف الشرطيف اليعتبر أثما أنما مخالفًا لمقانوف ، أما المذاىب اإلسالمية فمـ 

 تتفؽ 
( سنة ٘ٔعمى عمر معيف لألىمية ، فعند اإلمامية سف البموغ لمذكر ىو )

 ( ٜ) ولألنثى
( سنوات فالكؿ لُو أىمية ٜ( سنة واألنثى )ٕٔسنوات وعند األحناؼ، فالذكر )

 زواج 
 سواءا كاف صغييرا أـ كبيرا عاقال أو مجنوف .

 فيما عدا مف يمي العقد بنفسِو ، 
 فأوجبوا عمى ولي الصغير والمجنوف أف يميا عقد الزواج نيابة عنيما .

 األىمية 
امسة عشر مف العمر ، بالزواج لمف بمغ سف الخالناقصة : لمقاضي أف يأذف 

 لكف بشروط 
 أىمية الزوج وقابميتو البدنية . -ٔ
 موافقة الولي الشرعي ، فأذا أمتنع ذلؾ -ٕ

الولي طمب إليو القاضي الموافقة خالؿ مدة يحددىا لُو وحينئذ أما أف يعترض 
أجراء الطمب ي بمقنعا تقتنع بو المحكمة فيرد الطمب أو يأذف القاضأعتراضا 



 ش(ٓ) ؽ . اط أشارت إلييا المادة الثامنة مفوىذِه الشرو وثـ إجراء العقد 
  -انعداـ االىمية :

 -عقميًا لكف بشروط:لمقاضي اف يأذف بالزواج الحد الزوجيف المريض 
 بتقرير طبي صادر مف لجنة طبية باف زواجو ال يضر بالمجتمعاف يثبت  - أ

اج ما لـ يكف المصاب عقميًا فأذا رغب بالزو مصمحة اج في أف يكوف الزو  -ب
 تعتؿ صحتو أو تستغؿ ثروتو فال يؤذف لُو بالزواج .ذلؾ في مصمحتو كأف 

بحالة المصاب وموافقا عمى الزواج منُو أف يكوف الطرؼ األخر عالمًا  -ج
الفقرة الثانية مف المادة السابعة صريحة وىذِه الشروط ىي ما أشارت موافقة 

 . (مف )ؽ. أ.ش
في كؿ العقود ومنيا عقد الزواج أف التنعقد اال اإلكراه عمى الزواج : األصؿ 

الذي يقع الركف لذا فأف عقد الزواج فر ركف الرضا واإلكراه يعدـ ىذا بتو 
( وقد رتب القانوف عقوبة جزائية ٔ/ؼٜالدخوؿ.)ـ/ باإلكراه باطاًلأذا لـ يتـ

اج أحكاـ ىذا القانوف مف الزو بموجب أىال لمزواج  عمى كؿ مْف يمنع مف كاف
يشمؿ األب واألـ بالنسبة بمف يريد وفرؽ مقدار العقوبة حسب درجة األقارب و 

مدة التزيد عف ثالثة سنوات أو الغرامة نائيما وعقوبة المخالؼ ىي الحبس ألب
يشمؿ األخ والعـ والجد واألخريف مف اتيف العقوبيتيف ، النوع الثاني أو أحدى ى

سنوات أو السجف بمدة التزيد تيـ الحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة باألقارب وعقو 
عف عشرة سنوات وىذا ما أشارت إليو المادة التاسعة مف )ؽ. أ. ش( اال 

 أنمايؤخذ عمى ىذِه المادة أنيا جعمت عقد الزواج مف إكراه باطؿ إذا 



 يمكف أف يعترؼ بو وتزوؿ منولـ يتـ الدخوؿ ومعنى ىذا أف الزواج باألكراه 
انونيو مف البطالف بمجرد الدخوؿ وىذا فيو تحايؿ عمى النصوص القصفة 

الدخوؿ ويصبح الزواج باإلكراه مشروعًا، كما أف حيث سيولة التعجيؿ في 
الحكـ أذا ىدد القريب قريبو بالحرماف مف انوف لـ يحدد مفيـو اإلكراه فما الق

ع العراقي كاف ييدؼ مف اال أف المشرّ يتزوج أمرأة معينة  أمتيازات معينة أذا لـ
كثيرا وىو أحقية أبف العـ بأبنة ذ المرأة مف عرؼ فاسد عانت منُو ذلؾ ىو أنقا

أبف العـ زوجا غير ف فروقات إجتماعية وثقافية تجعؿ عمِو رغـ مابينيما م
 كفوء مف أبنة عمو وعندما تتمرد وترفض تصطدـ بعقبة أخرى وىي 

 )النيوة(.
 الفصؿ الرابع
 اج لزو تسجيؿ عقد ا

 شروط تسجيؿ عقد الزواج :
مو في محكمة األحواؿ مف الشروط القانونية لعقد الزواج ىو أف يكوف تسجي -ٔ

العاشره مف سجؿ خاص وفقا لمشروط التي أشارت إلييا المادة الشخصية في 
 يمي:)ؽ.أ.ش( ، ويكوف كما 

 وجود تقديـ بياف يتضمف ىوية المتعاقديف وعمرىما ومقدار الميريف وعدـ  -أ
 مانع شرعي اال تكوف محرمة عميو .

األمراض التناسمية أوالجذاـ اف بتقرير طبي يؤيد سالمتيما مف يرفؽ البي –ب 
 وغير ذلؾ . أو التدرف الرئوي



البياف بالسجؿ الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء يدوف ما يتضمنُو  -ج
لمزوجيف  ويوثؽ مف قبمو وتعطىياميما بحضور القاضي العاقديف أو بصمة أب

وبال بينة ف تمؾ الحجة المسجمة وفؽ أصوليا حجة الزواج ويعمؿ بمضمو 
 وتكوف قابمة لمتنفيذ والغرض مف حجة الزواج ىو أثبات حؽ المطمقة أو 

ا الحؽ أف تأخذ الحجة إلى المتوفي عنيا زوجيا في حالة أنكار حقيا ، فمي
 التنفيذ مف أجؿ تنفيذ حجة الزواج.دوائر 

باألقرار( : ويعتبر وسيمة ألثبات ماـ القاضي ) أثبات عقد الزواج أاألقرار  -ٕ
حجة الزواج ، وىناؾ جانب التسجيؿ في المحكمة وتسجيؿ عقد الزواج الى 

 نوعيف مف أالقرار:وىما
 أقرار الرجؿ لممرأة بالزوجية /  - أ

ُو بأعترافيا ثبت زوجيتيا لأذا أقر الرجؿ ألمراة بأنيا زوجتو وصّدقتُو المرأه 
 لمزواج بعدـ محالناؾ مانع شرعي أو قانوني وكونيا أف اليكوف ىبشرط 

 حقيقة أو حكما أو عدـ كونيا زوجة خامسة وحينئذ يترتبتعمقيا بزوج سابؽ 
التصديؽ مف الزوجة كؿ آثار الزوجية مف عمى ىذا اإلقرار مف الزوج وىذا 

ُو وفي أقراره عدـ تصديقيا لوطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند مير ونفقة 
 فعميو أف يثبت زوجيتيا لُو بالبينة الشرعية ) الشيود( 

فأف لـ تكف لُو بينة فأف لمرجؿ الحؽ في تحميفيا اليميف فأف حمفت ُرّدت دعوى 
 الزوج وفي حالة نكوليا اليميف ثبتت الزوجية .

 أقرار المرأة بالزواج مف الرجؿ /؛ إذا  -ب



مى أف لـ يكف مانع وصدقيا في حياتيا عأقرت المرأة بأنيا تزوجت رجؿ ما 
ج ، وأشترط ثبَت الزواج فأف صدقيا بعد موتيا فال يثبت الزواشرعي وقانوني 

لممرأة في حياتيا فأف كذبيا في حياتيا ثـ صدقيا بعد المشّرع تصديؽ الرجؿ 
 منُو ألف ذلؾ مف الطمع في التركة . ؿ مماتيا فأف ىذا التصديؽ اليقب

والمحبة واصطالحًاىي سمطة الزواج : وتعني لغة النصرة عقد  الوالية في
 شرعية يممؾ صاحبيا حؽ التصرؼ بشؤوف غيره ، وحسب التفصيؿ 

 اآلتي :
الولي بزواج ية والشافعية والحنابمة : ينفرد قاؿ المالك البالغة الراشدة :  -ٔ

  البالغة الراشدة إذا كانت بكرًا ، أما إذا كانت ثيبًا وىو شريؾ ليا في
 الزواج ال ينفرد دونيا وال تنفرد دونِو .

تنفرد بأختيار الزواج وأف تنشيء العقد بنفسيا قاؿ الحنفية لمبالغة العاقمة أف و • 
والية وال حؽ واألعتراض شرط أف تختار ا كانت أـ ثيبا وليس ألحد عمييا بكر 

 .الكفوء 
البالغة الرشيدة تممؾ ببموغيا و رشدىا جميع وقاؿ أكثر اإلمامية : أف • 

بكرًا كانت أـ ثيبًا ، فيصح أف مف العقود وغيرىا حتى الزواج ،  التصرقات
يكف وسواء رضي األب اف ليا أب أو جد أو غيؤىا أو لـ تعقد لنفسيا سواء ك

 وليس ألحد أف يعترض وقد أستدلوا بذلؾ عمى قولِو تعالى : ٓأو كره 
( .)َفاَل َتْعُضمُ   وُىفَّ َأف َينِكْحَف َأْزَواَجُيفَّ

 الصغير والجنوف  - ٕ



 والسفو :
 أتفقت آراء المذاىب اإلسالمية عمى أنو لمولي أف يزوج الصغير والصغيرة 

واج الصغير والصغيرة والمجنوف والمجنونة ، وقاؿ اإلمامية والشافعية : ز 
 لوالية لألب فقط . ا والجد فقط ، أما المالكية والحنابمة فتكوفموكوؿ لألب 
 شروط الولي: 

ف كاف ممّيز ألنُو ال والية لُو  - ٔ  كماؿ أىمية اإلداء : فال والية لمصبي وا 
 عمى نفسو فال تكوف لُو والية عمى غيره ،

والمولى عميو االبف يجب إتحاد الديف إتحاد الديف : فالولي ىو األب  -ٕ
ئرة سمطتو عمى مف ىـ في داة دا القاضي ( فأف لُو والية عامبينيما ) ما ع

 عمى اختالؼ أديانيـ .
 أحكاـ تزويج األولياء : 

مف ىـ تحت واليتيما  إذا زوج األب أو الجد المعروفاف بحسف التصرؼ -ٔ
 ممـز .فأف الزواج 

أو أما إذا كاف األب أو الجد معروفاف بسوء التصرؼ بسبب عارض فسؽ  -ٕ
ـز والعقد الغير ممـز ف العقد اليكوف ممأو إدماف عمى الخمر أو القمار فأفجور 

صغير مف ألحد الطرفيف فسخيا بإرادتو المنفردة فإذا تضرر الىو ما جاز 
 بيف فسخ العقد أو بقاءه .الزواج يخير بعد البموغ 

 أما إذا كاف المزوج غير األب أو الجد ، كالعـ اواألخ -ٖ
ممـز إذا لـ يكف فيو غير فأما أف يكوف العقد غير صحيح إذا كاف فيو ضرر او 



المذاىب في الزواج ووفقًا اًلراء فقياء  معنى الكفاءة ضررالكفاءة في الزواج
 األسالمية أف يتساوى الرجؿ مع المرأة في أالشياء التي سنشير الييا وقد 

فاءة في أالسالـ والحرية اتفؽ )الحنفية والشافعية والحنابمة (،عمى اعتبار الك
فاءة أال في الديف لحديث مية والشافعية (فمـ يعتبروا الك،اماعند )أالماوالنسب 
عموا تكف فتنة )ص()اذا جاءكـ مف ترضوف دينو وخمقو فزوجوه أف التفالرسوؿ 

 كبيرًا( في أالرض وفسادًا 
 االحواؿ الشخصية /المرحمة الثانية /المحاضرة

 الرابعة
 الباب عمىقد أقتصر المشّرع العراقي في ىذا  الحقوؽ الزوجية وأحكاميا

 حقيف مف حقوؽ الزوجية ، ىما :
 النفقة -ٕالمير  -ٔ
 ؛ : المير وأنواعوأوال

 أتفقت آراء المذاىب اإلسالمية عمى أف المير
، فيصح عقد الزواج بدونِو  ليس ركنا مف أركاف العقد بؿ ىو أثرًا مف آثارهِ 

ذا طمقيا قبؿ الدخوؿ فال تستحؽ ميرًا وليا  ميرويثبت المتعة ) المثؿ بالدخوؿ وا 
ال فرضيا  وىي ىدية يقدميا الرجؿ لممرأة بحسب حالِو فإف تراضا فييا ، وا 
العقد تسمية صحيحة  ؛ وىو ماسمي عند المير المسمى -ٔالحاكـ (.

غات مصو  جاف ويصح أف يكوف المير نقدًا أووتراضى عنيا الطرفاف أو الزو 
 ذىبية أو عقار أو مما لُو قيمة مالية .



مية أو كانت تسميتو غير عدـ التس : وىو مايكوف لمزوجة عند مير المثؿ -ٕ
والسف  نفي المير والمماثمة تكوف في الجماؿ عمى ػفاؽتعند األ صحيحة أو

 والديف ويجب مراعاة حاؿ الزوج ) الزماف والمكاف(. والبكارة والثيوبة والعقؿ
 استحقاؽ الزوجة لمير المثؿ :حاالت

فيو لمزوجة مير وأذا لـ يذكر المير في  ولـ يسـ اف العقد صحيح إذا ك -ٔ
 .المثؿ العقد واستحقت مير  عقد الزواج صح

تزوجتِؾ عمى اال مير لِؾ ،  عمى نفي المير ، كأف يقوؿ ليا : إذا أتفقا -ٕ
 التفاؽ لغو وليا مير المثؿ .فتقوؿ : قبمت . فيذا ا

كأف يكوف ميرىا خمرًا  اؾ تسمية لممير ولكنيا غير صحيحةأف تكوف ىن  -ٔ
تستحؽ الزوجة مير  يصح العقد وفي مثؿ ىذِه الحالة أو خنزيرًا أو كمبا ، فأنوُ 

 يصح أف يكوف المير نقدًا أو مصاغا أو عقارات شروط الميرالمثؿ.
 يكوف ؾ مما لُو قيمة ، ويشترط أفأو منفعة أو عروض تجارية وغير ذل

بالتفصيؿ كألؼ ليرة أو باألجماؿ كيذِه القطعة مف الذىب .ومف  معمومًا ، أما
، يكوف حالاًل ومقوما بماؿ في الشريعة اإلسالمية  ايضا : أف شروط المير

ميتة وغير ذلؾ مما ال يصح ممكُو ، قاؿ  فإذا سمي ليا خمر أو خنزيرا أو
د وليا مير المثؿ ، وقاؿ المالكية العق ة والحنفية وأكثر اإلمامية ؛ يصحالشافعي

ذا دخؿ بيا يثبت : يفسد العقد قبؿ  العقد وتستحؽ مير المثؿ . الدخوؿ وا 
 : المير أو تأجيمو تعجيؿ

 دينار ٓٓٓٓٓ٘ا لو قاؿ الزوج لزوجتو : تزوجتِؾ بمميوف دينار ،  س:/ ىؿ



المسمميف ف ، وأتفؽ فقياء معجمة ومثميا مؤجمو إلى سنة أو إلى أقرب األجمي
أنشاء العقد وأف الزوجة أف تطالب الزوج بكامؿ ميرىا المعجؿ بمجرد  عمى أف

لزوجية حتى تقبض المير االستمتاع بيا واألنتقاؿ إلى بيت ا ليا أف تمتنع مف
يا طوعًا ألف االمتناع ناتج عف حؽ شرعي فأف مكنتُو مف نفس ، والتعد ناشزاً 

منُو بعد ذلؾ بأتفاؽ الجميع ما عدا  ليا أف تمتنع قبؿ أف تقبض المير فبيس
 االمتناع بعد القبض وتسمميا المير أما إذا عجز متمؾ حؽاألحناؼ ، فأنيا ت

الحؽ في منع نفسيا وليس ليا الحؽ في  الزوج مف دفع المعجؿ فأف لمزوجة
الزوجاف عمى أجؿ معيف لدفع فسخ العقد ) اإلمامية والحنفية( ، أما إذا أتفؽ 

د قاف عمى أف يدفع الزوج جميعو بعد خمسة سنوات ثـ مات بعكأف يتف المير
دفع المير عاميف فأف ذلؾ األجؿ المعيف يسقط بما يوجب  عاـ أو طمقيا بعد

 .عند الوفاة أو الطالؽ 
 .ٕٓالفقرة الثانية / المادة /

 حاالت
  ٕٔـ/  استحقاؽ الزوجة لممير :

الدخوؿ المعتبر  الصحيح وقبؿد الزوجيف بعد العقد :إذا مات أح الحالة األولى
الزوجة كؿ المير ، وىذا ما  شرعًا ، ألف الموت ينيي الزوجية وبالتالي تأخذ

فقد أختمفوا في ذلؾ ،  عميو عند المذاىب األربعة ، أما فقياء اإلمامية ، متفؽ
أوجب ليا تماـ المير ، ومنيـ مف قاؿ ؛ ليا نصؼ المير كالمطمقة  فمنيـ مفْ 

. 



 : الدخوؿ بنوعيو ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي يةالحالة الثان
بمكاف آمف مف إطالع بالخموة الشرعية الصحيحة وذلؾ بأف يجتمع الزوجاف 

كـ الدخوؿ وليس ىناؾ مانع شرعي يمنع الدخوؿ وحينئذ ليا ح الغير عمييما
 المير عند الحنفية ماداـ العقد صحيح فأف الزوجة الحقيقي في تأكيد وجوب

مايمنع الزوج مف استيفاء حقو ، أما عند  لزوجيا ولـ يكف ىناؾ مكنت نفسيا
بالنسبة إلى المير فالمعوؿ ىو الدخوؿ  ية فال تأثير لخموة الزوج بزوجتواإلمام

 الشرعي المعتبرشرعاً .
المذاىب اإلسالمية عمى أف  أتفقت آراء نصؼ المير قبؿ الدخوؿ: وجوب
الزوج قبؿ الدخوؿ والخموة سقط إذا جرى مع ذكر المير ، ثـ طمؽ  العقد

ذا تـن ف العقد بدوف ذكر المير فال شيء ليا إال المتعة ، فأ صؼ المير ، وا 
وطمقيا قبؿ الدخوؿ فعميو أف يدفع ليا نصؼ  لـ يكف الزوج قد دفع ليا ميراً 

ف كاف قد دفعُو كاماًل أستعاد المير  نصفُو . وا 
 طالؽ قبؿ الدخوؿماىي شروط استحقاؽ الزوجة لنصؼ المير بال س/
 اف يكوف العقد صحيحًا فالشيء تستحقو بالعقد-ٔ

 .الفاسد أذا تفرقا قبؿ الدخوؿ
فإذا كانت التسمية غير  لمير مسمى تسمية صحيحة عند العقدأف يكوف ا -ٕ

 صحيحة فأف لممرأة المتعة وال مير ليا .
ؽ أو الزوج سواءا كاف الطال لفرقة قبؿ الدخوؿ أو تكوف مف جيةأف تقع ا- ٖ

 الفسخ .



بديؿ يعطى لمزوجة وىو مجموعة مف  ويكوف لوٌ   حاالت سقوط المير كمو
في حالة طالؽ الزوجة  سب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلؾالماؿ واليدايا وح

 مف عقد صحيح مف غير أف يكوف لمزوجة مير مسمى وسمي ليا ميرا ،
تزيد  ة عمى أف الكامم غير صحيحة ولممتعة الواجبة كسوة لكف يسمى تسمية 

 قيمتيا عف نصؼ مير المثؿ وكما في الحاالت التالية.
 سقوط المير كمو بال بديؿ عنُو : حاالت

العقد مف أساسو باستعمالو حقا  كانت الفرقة مف جانب الزوج والغيإذا  -ٔ
خيار األفاقة ) أفاقة  يار البموغ ) زواج األولياء ( أوشرعيًا كالفسخ أو خ

 أف تقع الفرقة قبؿ الدخوؿ . المجنوف ( بشرط
يا كردتيا عف معصية من الفرقة مف جانب الزوجة وكانت مف ذا كانت -ٕ

 بأحد فروع الزوج اتصااًل جنسيا مما يوجب حرمتيا عميو. اإلسالـ أو اتصاليا
باستعماليا حقًاشرعيًا ينقض العقد مف  إذا كانت الفرقة مف جانب الزوجة -ٖ

 قبؿ الدخوؿ . األفاقة لبموغ أو خيارأساسو كاختيارىا نفسيا با
 الدخوؿ . العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبؿإذا كاف -ٗ

 الجياز
خاص لمزوجة وحؽ مف حقوقيا  مامية والحنفية عمى أف المير ممؾأتفقت اإل

معارضتيا فيو وكؿ ما  ف ىبة أو شراء جياز وال يحؽ ألحدتفعؿ بِو ما تشاء م
وتجييزه فيو عمى  رورية إلعداد البيتوأدوات ضتحتاج إليِو مف كسوة وفراش 



أنواعيا تطمب  مة بشيء منُو ، ألف النفقة بجميعالزوج وحده ، وليست ىي ممز 
 مف الزوج خاصة .

 : الحقوؽ المعنوية لمزوجة
 المعاممة بالمطؼ -ٖوفاءه لحقوقيا  -ٕأكراـ الرجؿ لممرأة  -ٔ

المرأة استنادا لقولِو تعالى )  نُو وتعالى المؤمنيف بحسف معاشرةوقد أمر سبحا
شيئا وىو خير لكـ (  روؼ فأف كرىتموىف فعسى أف تكرىوافعاشروىف بالمع

لممرأة ىو  هلل عميو وآلو وسمـ أفضؿ اإلكراـوقد جعؿ رسوؿ اهلل صمى ا
 المعاممة بالمطؼ واإلحساف والمودة والتسامح بقولو ) أف مف أكمؿ المؤمنيف

 إيمانا ألطفيـ بأىمِو (
 ؽ الزوج عمى زوجتو:حقو 
 قياميا بشؤوف البيت ورعايتو بالحسنى -ٔ
فشبت سيئة الخمؽ ، سوقية الطبع  لمزوجة التي أىمؿ أىميا تأديبيا تأديبو -ٕ

زوجتو  قرآف الكريـ مف حؽ الزوج أف يؤدبوقد جعؿ ال ، خشنة المعاممة
 أشد سوءاً السيئة مندرجًا حسب نية السوءفييا فيبدأ بالوعظ واإلرشاد فأف كانت 

جاز لمزوج أف ييجرىا أياما فأف لـ ترتدع جاز لُو أف يضربيا ضربا خفيفا 
تعبيرًا عف غضبو عمييا فأف أطاعت بعد ذلؾ فاليجوز لمزوج أف  لمتوبيخ

 يطمقيا .
 طاعتو بالمعروؼ. -ٖ



 يجوز تعجيؿ المير أو تأجيمو ؟ 
تأجيمو كاًل أو الطرفاف عمى  ط في المير حااًل بؿ يصح أف يتفؽج / اليشتر 

 ( ٕٓ/جميف بالطالؽ أو الوفاة ) المادةبعضًا إلى أقرب األ
 عشر الشخصية/المرحمة الثانية / قانوف / المحاضرة الخامسة

فقياء المذاىب اإلسالمية عمى وجوب  أتفقت آراء نفقة الزوجة والمعتدة :
ؽ ستحقاالرجعي وعمى عدـ أ مف الطالؽ األنفاؽ عمى الزوجة وعمى المعتدة

متوفى عنيا إال إف الشافعية والمالكية ، قالوا : أف الالمعتدة عدة وفاة لمنفقة 
 النفقة ، السكف فقط ، وأختمفوا في نفقة المعتدة مف زوجيا زوجيا تستحؽ مف

 ليا النفقة ولو كانت مطمقة ثالثًا حائاًل كانت الطالؽ البائف ، فقاؿ األحناؼ ؛
لبيت الذي أعدُه ليا المطمؽ لتقضي فيو ا أـ حاماًل ، بشرط أف ال تخرج مف

؛ ال نفقو ليا إف كانت حائاًل وليا  اؿ اإلمامية والشافعية والحنابمةعدتيا ، وق
 النفقة إذا كانت حاماًل .

 تستحؽ الزوجة النفقة وماىي شروط استحقاقيا ؟ س: متى
 تستحؽ

بيت ولو كانت مقيمة في الزوجة النفقة مف الزوج حيف العقد الصحيح حتى 
تقاؿ معُو ألى بيتو الزوج ىو المكمؼ باألنفاؽ عمييا فإذا طمبيا لالن أىميا ألف

اف امتناعيا حؽ وبدوف عذر مشروع فال تستحؽ النفقة أما إذا ك فامتنعت بغير
المير المعجؿ أو لـ ينفؽ عمييا أو لـ يييئ ليا البيت  بحؽ كأف لـ يدفع ليا



لعذر المشروع المانع مف االنتقاؿ ) لوجود ا الشرعي ، فعندئذ تستحؽ النفقة
 ( ٖٕمف ـٕؤالفقرة 

 الزوجة لمنفقة بشروط:استحقاؽ  أما عف وجوب 
ال نفقة فيو العقد صحيحًا وشرعيًا أما إذا كاف باطال أو فاسدًاف أف يكوف -ٔ

 لمزوجة .
 قيؽ أغراض الزواج.الزوجة صالحة لالستمتاع بيا وتح أف تكوف -ٕ

لعشروف أشارت إليو الفقرة الثانية مف المادة الرابعة وا حسب ما عناصر النفقة
 تشمؿ : مف ؽ.أش فأف عناصر النفقة

ؾ ، فأف ويقدر بكفاية الزوجة حسب المعيشة وسد حاجتيا مف ذل الطعاـ -ٔ
الزوجية فميس ليا أف تطمب تقدير نفقة محدده  كانت تساكف زوجيا في بيت

 تولى األنفاؽ بالبيت .ماداـ الزوج ي
 ي األنفاؽ عمى زوجتو .: حسب قدرة الزوج فلكسوةا -ٕ
الشرعي : ومسكف الزوجة يشترط فيو أف يكوف مستوفيًا لمشروط  المسكف -ٖ

تمتنع مف االنتقاؿ  لزوجتو مسكنًا يميؽ بيا فميا أف الشرعية فإذا لـ يييئ الزوج
 رعي ، فيي :معُو ، أما مواصفات البيت الش

 الية ومكانتو االجتماعية .الزوج الممالئمًا لحالة  أف يكوف -أ
 أثاث ومواد منزلية . يشتمؿ عمى كؿ مايمـز المسكف مف أف -ب
خاليًا مف سكف الغير ، فالمسكف الشرعي يجب أف يكوف خاليًا  أف يكوف -ج

يعتبر إيذاء ليا كما يجب أف يكوف خاليًا مف أىمو إذا  مف الّضرة ألف وجودىا



ينظر إلى بيت الزوجية عمى أنُو بيت  ـتضررت مف وجودىـ فأف اإلسال
برضاىا سوى ولده الصغير الغير  يشاركو فيو أحد مف أىؿ زوجيا إالالزوجة ال

( أما عند المذىب مف ٕٙالسابعة مف العمر ) المادة مميز الذي لـ يبمغ 
صغارا كانوا أـ  و حتى أوالدهلمزوج أف يسكف مع زوجت الجعفري فأنو اليجوز

 مف غيرىا إال برضاه اكبارا إذا كانو 
 ى نفسيا وشرفيا ودينيا .في مكاف مؤنس تأمف فيو عم أف يكوف -د
ة التطبيب التطبيب : ذىب فقياء الحنفية والجعفرية عمى أف أجر  أجرة -ٗ

الزوج أنما يجب أف تكوف مف ماؿ الزوجة إذا كانت  وثمف الدواء التجب عمى
ولييا الشرعي ) األب أو  التطبيب عمى غنية ، أما إذا كانت فقيرة فأجرة

 متزوجة ماؿ مْف تمزمُو نفقتيا لو لـ تكفالجد(، أي في 
ميا فعمييا عف الخادـ : فالزوجة إذا كانت تخدـ نفسيا في بيت أى أجرة -٘

زوجيا ، أما إذا كاف ليا خادـ في بيت أىميا لـز ليا  تخدـ نفسيا في بيت
 الخادـ عمى الزوج. خادـ في بيت زوجيا وأجرة

تجب  آراء فقياء المذاىب اإلسالمية عمى أف نفقة الزوجة أتفقت  دير النفقةتق
 والممبس والمسكف ، وأتفقوا عمى أف النفقة تقدر بأنواعيا الثالثة مف المأكؿ

موسريف ، وبنفقة األعسار إذا كانا معسريف ،  بنفقة اليسار ، إذا كاف الزوجاف
أىميا وعسرىـ ومستوى حياتيـ  قصود بيسر الزوجة وعسرىا وىو يسروالم

واآلخر موسرًا ، وعند  فيما إذا كاف أحد الزوجيف معسراً ومعيشتيـ ، وأختمفوا 
طعاـ ودواء وكسوة  اإلمامية ، قالوا: أف النفقة تقدر بما تحتاج إليِو الزوجة مف



خداـ ، وعند الشافعية ؛ تقدر  يسرًا أو عسرًا  النفقة بحسب حاؿ الزوجوأسكاف وا 
حاؿ  ية قوالف في ذلؾ ، أحدىما أعتبارظر إلى حاؿ الزوجة ، ولمحنفوال ين

 الزوجيف واآلخر أعتبار حاؿ الزوج فقط ، إال أف المّشع العراقي ، أخذ برأي
القائميف بوجوب أعتبار حالة الزوجيف في تقدير النفقة لمزوجة ، فإف كانا 

ف كانا معسريف فميا نفقة ا موسريف ف كانا ألفممزوجة نفقة اليسار وا  عسار وا 
جة نفقة أحدىما موسرا واآلخر معسرًا فتستحؽ الزو  متوسطيف الحاؿ أو

 ( . ٕٚالمتوسطيف ) ـ/
 النفقة لمزوجة عمى زوجيا بحسب حالتييا يسرًا وعسرًا( . ) تقدر
الزوج مف تاريخ عقد الزواج  مىاألصؿ أف نفقة الزوجة تستحؽ ع  النفقة دّيف

دّينا في ذمتو  أو منفؽ شرعي ، أصبحت النفقةفقة فإذا ترؾ الزوجة بدوف ن
الزوجة أف ترفع داء أو اإلبراء منُو وعمية مف حقاليسقط عنُو ىذا الدّيف إال باال
تاريخ تركيا  طالب بالنفقة الماضية اعتبارا مفدعوى لممطالبة أماـ القضاء وت

 مف ؽ.أ.ش( ولمقاضي أثناء النظر بالدعوى أف يقرر ٕٗـٔمف دوف نفقة )ؼ
ف الزوجات مْف تضار تقدير نفقة عاجمة ومؤقتة لمزوجة عمى زوجيا ألف م

تيا المحاكـ واليممكف ألنفسيف نفقة تساعد عمى سد حاجا بطوؿ إجراءات
الفترة مابيف أقامة الدعوى وصدور الحكـ  المعاشية الضرورية التي تغطي

يجة الحكـ القرار عمى أنُو تابع لنت ئي القاضي بفرض النفقة وينفذ ىذاالنيا
استممتو مف نفقة مؤقتة يكوف  أف حكـ لمزوجة بالنفقة فأف كؿ ماالمنتظر ف

ف ردت دعواىا يكوف ما قبضتُو مف نفقة  محسوبا عمى النفقة المحكـو بيا وا 



د اإلمامية تثبت مف ؽ آ ش( ، وعن ٖٔمؤقتة دّينا لمزوج في ذمة الزوجة ) ـ/
الشروط وميما طاؿ الزمف  دينًا ذمة الزوج ، متى ما تحققت الزوجة في نفقة

 وسواء أكاف موسرًا أـ معسرًا حكـ بيا القاضي أـ لـ يحكـ .
خروج الزوجة مف بيت الزوجية أو  ىو النشوزالنشوز وسقوط النفقة بالنشوز :

ويترتب عمى ذلؾ  شروعمف بيت زوجيا بدوف إذنو ورضاه أو بدوف عذر م
 ط النفقة ويكوف النشوز في واحدة مف حاالتو وحسب ماحكـ قضائي بسقو 

 مف ؽ.أ.ش( : ٔالفقرة  ٕ٘أشارت إليو ) المادة 
 حاالت سقوط النفقة بالنشوز :

ذا ط إذا -ٔ مبيا الزوج لذلؾ امتنعت الزوجة عف االنتقاؿ إلى بيت الزوجية وا 
 عذر مشروع ، مثؿ ؛ عدـ قبضيا لممير المعجؿ . إال إذا كاف ليا

مف بيت الزوجية بدوف مبرر شرعي وبدوف إذف الزوج وترفض  خرجت إذا-ٕ
 العودة .

ف الدخوؿ ولـ الزوج يقيـ مع زوجتو في بيتيا بإذنيا ثـ منعتُو مف إذا كا -ٖ
 إلى مسكف أخر . تطمب منُو اإلنتقاؿ

 حبسْت الزوجة ولو ظممًا عف جريمة . إذا-ٗ
 بدوف عذر شرعي . أمتنعت مف السفر مع زوجيا داخؿ البالد إذا – ٘

ة الناشزة ال نفقة ليا ، آراء فقياء المذاىب اإلسالمية عمى أف الزوج كما أتفقت
أختمفوا في تحديد النشوز الذي يسقط بِو النفقة ، فالحنفية ، بروف أف لكنيـ ،

حبست نفسيا في منزؿ الزوج ولـ تخرج منُو إال بإذنِو تكوف  الزوجة متى ما



ف أمتنعت ف  عنُو في مطيعة وا  الفراش مف غير مبرر شرعي فأف أمتناعيا وا 
النفقة فسبب األنفاؽ عندىـ ىو حبس  امًا عمييا ، ولكف ، ال تسقط بوِ كاف حر 

مذاىب ، فأف كممتيا جميع ال منزؿ الزوج ، وقد خالفوا في ذلؾ المرأة نفسيا في
نُو مع عدـ بيالزوجة إذا لـ تمكف الزوج مف نفسيا وتخمي بينيا و  واحدة عمى أف

 تعد ناشزًا وال تستحؽ شيئا مف النفقة . المانع شرعًا وعقال
 األعذار المشروعة بعدـ مطاوعة الزوجة لزوجيا:

تييئة الزوج بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجيف االجتماعية  عدـ -ٔ
 واالقتصادية.

 كانت اآلثاث المجيزة لمبيت الشرعي التعود ممكيتيا لمزوج . إذا -ٕ
ة زوجيا ، مثاؿ ؛ كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعيا مف مطاوع ذاإ -ٖ

اليوفرىا الزوج ليا أو ليس  لحركة ، أو أنيا تحتاج إلى رعايةا عدـ قدرتيا عمى
 قادرا عمى عمييا .
في  مطالبة الزوج لزوجتو بالعودة إلى بيت الزوجية والدخوؿ المطاوعة : ىي

 لمشروط الشرعية . مسكنًا مستوفياً  طاعتِو بعد أف يييء ليا
 النشوز

 : سببًا مف أسباب التفريؽ
 ؟ س:/ ىؿ يعتبر النشوز سببًا مف أسباب التفريؽ

 



ساب الحكـ لمزوجة طمب التفريؽ بعد مرور سنتيف مف تاريخ اكت -ٔج/ 
المحكمة أف تقضي بالتفريؽ وفي ىذِه الحالة يسقط  الدرجة القطعية ، وعمى

ذا قبضت كؿ   ألزمت برد نصفو . الميرالمير المؤجؿ وا 
( وعمى التفريؽ بعد اكتساب الحكـ درجة البتات ) القطعية  لمزوج طمب -ٕ

وتمـز الزوجة برد ماقبضتُو مف ميرىا المعجؿ  المحكمة أف تقضي بالتفريؽ
ذا ويسقط كاف التفريؽ بعد الدخوؿ يسقط المير  ميرىا المؤجؿ قبؿ الدخوؿ ، وا 

 ٕ٘المادةكانت قد قبضت المير  ما قبضتُو أذاـز الزوجة برد نصؼ المؤجؿ وتم
 مف ؽ.أ.ش(. ٘الفقرة 

اره الذي سافر عف بمده واختفى أو انقطعت أخب الغائب :ىو نفقة زوجة الغائب
اقامت الزوجة دعوى ضد زوجيا الغائب تطالب  وتعذر عمى المحاكـ جمبو فأذا

وعمى القاضي اف تاريخ رفع الدعوى  نفقة حكـ ليا القاضي ابتداءًا مففييا بال
وتحميؼ الزوجة بأف زوجيا  مف قياـ الزوجية حقيقة او حكماً  يتاكد قبؿ الحكـ

بالنفقة ، فإذا كانت موسرة  وبعد الحكـ ليامف  ٜٕلـ يترؾ ليا ماؿ المادة 
اما  في ذمة الزوج بو القاضي دينأأنفقت عمى نفسيا مف امواليا ويكوف ماحكـ 

نفاؽ جنس النفقة كالنقود أذف ليا القاضي باألمف اذا كاف لمزوج امواؿ ظاىرة 
، فيمكنيا القاضي مف الوصوؿ إلييا ، أما إذا منيا حتى لو كانت بيد أميف

كالعقارات فيأذف ليا القاضي باستيفاء  كانت األمواؿ ليست مف جنس النفقة
معسرة ولـ يترؾ ليا الزوج مااًل  رىا أو ريعيا ، أما إذا كانتالنفقة مف إيجا

 . عمى ذمة الزوج ميا باألستدانةفأف القاضي يأذن اً ظاىر 



 / استدانة زوجة الغائب
ة الغائب إذا كانت مف ؽ. أ.ش ( مسألة استدانة زوج ٖٓنظمت )المادة 
 باالستدانة وذلؾ عمى الشكؿ التالي : معسرة ومأذونو

 زوجة بأقراضيا اف وجد لكف بشرطيفتمزمو نفقتيا لو كانت غير مت مف يمـز-ٔ
 الزوجة ذلؾ . أف تطمب -آ

 قادرا عمى إقراضيا لما لُو مف قدرة مالية . أف يكوف -ب
مف أجنبي بعد أف يوجد ىذا الشخص الممـز بنفقتيا فاستدانتيا تكوف  إذا لـ -ٕ

ة بما باألستدانة فأف ليذا األجنبي الحؽ بالرجوع لمزوج يؤذف ليا القاضي
 د .إلى الزوج إذا عا أقرضيا مف ماؿ وبيف الرجوع

ف تعمؿ مف اجؿ يوجد مف يقرضيا مف قريب او أجنبي فأف عمييا ا أذا لـ -ٖ
 النفقة المفروضة ليا دينًا في ذمة الزوج أعالة نفسيا وتكوف

 كانت التستطيع العمؿ ألي سبب كاف فأف نفقتيا واجبة في بيت الماؿ فأذا-ٗ
طاعة ش(عمى )عدـ ٓأ ٓمف ؽ ٖٖالمادة ) لقد نصت طاعة الزوجة لزوجيا

وأنما تكوف الطاعة لو  االسالمية لزوجيا في أي امر مخالؼ لمشريعة الزوجة
لى)الرجاؿ ليس مخالؼ ألحكاـ الشريعة االسالمية (لقولو تعا في كؿ امر

فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض وبما أنفقوا مف امواليـ  قواموف عمى النساء بما
لزوجة تكوف باالمور حقوقيا فأف طاعة ا (فما داـ الزوج قد ادى لمزوجة كؿ

صمت المرأة اذا التي التغضب اهلل تعالى وواجبة عمييا وكما قاؿ الرسوؿ )ص(



وحصنت فرجيا واطاعة بعميا دخمت الجنة مف اي مف ابواب الجنة  خمسيا
 شاءت(

 
 الشخصية / مرحمة ثانية /  األحواؿ 

 الكتابيات المحرمات وزواج 
 ف )ؽ.أ.ش( بأنُو يشترط لصحة حسب ما أشارت إليو المادة الثانية عشرم

الزواج منيا وىذِه الزواج أف تكوف المرأة غير محرمة شرعًا عمى مف يرـو 
 إلى قسميف :الحرمة ينقسـ 

 حرمة مؤبدة -ٕحرمة مؤقتة  -ٔ
 األوؿ : المحرمات مف النساء عمى التأقيت: القسـ 

المذاىب اإلسالمية عمى أف لمرجؿ أف  لمرأة الخامسة ؛ فقد أتففت آراء ا -ٔ
ذا يجمع بيف أربع  خرجت أحداىف مف عصمتو  نساء وال يجوز لٌو الخامسة وا 

ـْ ِمْف النَِّساء و طالؽ جاز لُو التزوج مف أخرى .)َفاْنِكُحوا َما بموت أ َطاَب َلُك
ـْ َأالَّ َمْثَنى َوُثاَلث وَ   َتْعِدُلوا َفَواِحَدة( ُرَباع َفِإْف ِخْفُت

وال تمسكوا )تعالى مشركة الكافرة ، استنادا لقولِو عديمة الديف : أي ال -ٕ
 بعصـ الكوافر (، كما أتفقت آراء المذاىب اإلسالمية عمى أنُو ال يجوز 

اف واألصناـ والنيراف لممسمـ التزوج ممف ال كتاب سماوي ليـ وىـ عبدة األوث
تزوج بغير المسمـ حتى لو ال يؤمف باهلل ، وال يجوز لممسممة أف توكؿ زنديؽ 
 كاف كتابيًا .



، فقد أتفقوا عمى أف  المطمقة ثالثًا : أي التي طمقيا زوجيا ثالث طمقات -ٖ
زوجا غيره طمؽ زوجتو ثالثًا تحـر عمية وال تحؿ لُو حتى تنكح الرجؿ إذا 

عقد افترقا بعد ذلؾ فأنيا تحؿ لزوجيا األوؿ برضاىا وبزواجًا اعتياديًا فأف 
 جديد

: وىي المرأة التي ماتزاؿ زوجة لرجؿ أخر أو ماتزاؿ المشغولة بحؽ الغير  -ٗ
المذاىب اإلسالمية عمى أف المعتده ال يجوز ة، فقد أتفقت آراء في فترة العد

 معتده مف وفاة أو طالؽ ييا كالمتزوجو تماما سواء أكانت العقد عم
، استنادا لقولو ف وا عمى تحريـ الجمع بيف األختيالجمع بيف محرميف : أتفق-٘

الفقياء ور تعالى : )وأف تجمعوا بيف األختيف( ، اتفقت المذاىب األربعة )جمي
 ( عمى عدـ جواز الجمع بيف المرأة وعمتيا والبينيا وبيف خالتيا ، أما عند 

و أو ابنة أختيا ، وبشرط اإلمامية فيجوز لمرجؿ أف يتزوج مف ابنة أخ زوجت
 واج .نت العمة أو الخالة لُو بالز زوجتو األولى إذا أذموافقة 

 النساء حرمة مؤبدة: القسـ الثاني:المحرمات مف 
 المحرمات مف القرابة والنسب ؛ إف المحرمات بسبب القرابة  -ٔ

جداده بدرجة واحدة ىـ أصوؿ الرجؿ مف النساء وفروعو وفروع أبويو وفروع أ
رجاؿ . أة مف الالرجؿ مف النساء يحـر في مقابمو عمى المر وما يحـر عمى 

بنة األخت والبنت والعمة والخالة وأبنة األخ وأوىف) األـ والجدة واألخت 
 وفروعيما(

والمرأة توجب تحريـ الزواج المحرمات بسبب المصاىرة : عالقة بيف الرجؿ -ٕ



 التالية:، وتشمؿ الحاالت 
ـ األبف واف نزؿ بمجرد العقد سواء دخؿ األب أـ لزوجة االب تحـر عمى  -ٔ

 َنَكَح آَباُؤُكـ مَِّف النَِّساء( .يدخؿ ، )َواَل تَنِكُحوْا َما 
ف عال بمجرد زوجة األ -ٕ  العقد .بف تحـر عمى األب وا 
ف لـ يدخؿ  -ٖ ف عمت ، تحـر بمجرد العقد عمى البنت وا   أـ الزوجة وا 

 بيا،)وأميات تسائكـ ( .
يجوز إذا طمؽ فال تحـر عمى الرجؿ بمجرد العقد بنت الزوجة ) الربيبة(  -ٗ

ـُ أميا قبؿ أف يدخؿ بيا أف يعقد عمى بنتيا  الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكـ مِّف ، )َوَرَباِئُبُك
ـُ الالَّتِ  ( ، وأتفقت نَِّسآِئُك آراء المذاىب اإلسالمية عمى تحريـ البنت ي َدَخْمتُـ ِبِيفَّ

 الرجؿ عمى األـ و دخؿ بيا .إذا عقد 
فقت آراء المذاىب اإلسالمية عمى صحة المحرمات بسبب الرضاع / أت/ -ٖ

) يحـر مف الرضاع مايحـر مف النسب ( أي كؿ لشريؼ الحديث النبوي ا
الرضاعة اال فيما أستثني شرعًا بالقرابة أو المصاىرة تحـر بسبب مايحـر 

بالقرابة وقد يكوف لُو ف لمرجؿ أصوال وفروعا مف النساء وبناءا عمى ىذا فأ
 فكؿ امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو  أصوؿ أو فروع بالرضاعة

أخت فيحـر الزواج منيا بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت 
الحقيقي تحـر وىكذا المصاىرة أيضا كما تحـر عمى الرجؿ زوجة أبيو باألتفاؽ 

الرضاعة وكما تحـر عمية زوجة أبنو بالرضاعة ، وعند عميو زوجة أبيو مف 
أف يحصؿ لبف المرأة مف زواج شرعي ، فمو درت المبف مف اإلمامية يشترط 



الحرمة ، أما المستثنى شرعا ، و بسبب الحمؿ مف الزنا لـ تنتشر دوف زواج أ
 فيشمؿ :

 األخ مف النسب تحـر .خ مف الرضاعة التحـر رغـ أف أـ أـ األ -آ
 ضاعة .أخت األبف مف الر  -ب
 شروط التحريـ بالرضاع : أخت األخ أو األخت مف الرضاعة . -ج
تحريمًا اال أذا كاف الطفؿ يؤثر الرضاع مف حيث السف /: حيث ال -ٔ

المذاىب األخرى ف عمره وذلؾ عند اإلمامية ، أما الرضيع في حدود السنتيف م
 ف شيرًا .وعند الحنفية خصوصا يكوف ثالثو 

مة مص يؤثر الرضاع تحريمًا اال أذا كانت وسي فالمف حيث الوسيمة /:  -ٕ
المبف بأي وسيمة أخرى غير األتصاؿ فؿ مف ثدي أمو مباشرة ، فمو شرب الط

عميو عند إإلمامية ،أما أمو لـ تتحقؽ الحرمة وىذا متفؽ  المباشر مف ثدي
 كانت . المبف إلى جوؼ الطفؿ بأي وسيمة المذاىب األخرى فيكفي وصوؿ

، فذىب فقياء المسمميف مف حيث عدد الرضعات /: وبيذا أختمؼ  -ٖ
مسة رضعات والحنابمة إلى أف العدد الذي يحقؽ الحرمة ىو خالشافعية 

ما والمالكية بأف قميؿ الرضاع وكثيره يحقؽ الحرمة ، أمتفرقات وذىب الحنفية 
رضعو متصمة ومتكاممة اليفصؿ بينيما عند الجعفرية فتكوف خمسة عشر 

يء لمرض أو أو تقخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفؿ رضاعة مف امرأة أ
 نحوه لـ يترتب أي أثر عمى تمؾ الرضعة أو أرضاع يـو وليمة بشرط أف 

 ما يرضعُو الطفؿ مف مرضعتو ىو غذائو الوحيد طيمة تمؾ الفتره.



ديف  يصح لممسمـ الزواج مف الكتابية أي صاحبةكتابية  زواج المسمـ مف
.ش( وىذا مف ؽ.أ ٚٔمف غير المسمـ )المادة/سماوي واليصح زواج المسممة 
عمى اف اليجوز لممسمـ الزواج مف اء المسمميف ما متفؽ عميو وكذلؾ أتفؽ فقي

 وكؿ زنديؽ اليؤمف باهلل الكافرة والمشركة وعبدة األصناـ غير الكتابية أي 
المسممة مف كتابي ، مية ؛فقد أتفقوا عمى تحريـ زواج تعالى ، أما فقياءاإلما

فبعضيـ في زواج المسمـ مف كتابية ،  فواكما قالت المذاىب األربعة ،وأختم
 قاؿ ال يجوز دوامًا أو أنقطاعًا استدلوا بقولو تعالى ) وال تنكحوا المشركات 

وقاؿ البعض اآلخر ؛ حتى يؤمف (اذ فسروا الشرؾ بالكفر وعدـ االسالـ ، 
مف الكتابية وأنقطاعًا ، وقاؿ بعض منيـ يجوز زواج المسمـ  يجوز دوامًا 
كتابية الفقياء فقد أتفقوا عمى جواز زواج المسمـ مف الجميور أنقطاعاً أما 

 دوامًا .
 الكتابيات : آثار الزواج مف 

 التوارث بينيما عند اختالؼ الديف الذي ىو مف موانع األرث إال أف  -ٔ
ؿ في حياتو أو يوصي يحؽ لكؿ واحد منيما أف ييب األخر ماشاء مف األموا

 موتو.بما شاء بعد 
 مسمموف تبعًا ألبييـ .األوالد  -ٕ


