
األحوال الشخصية

قصد بمصطلح األحوال الشخصية ي•
عائلية التي بانه مجموعة ما يتميز به اإلنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو ال•

 أو أنثى وكونه رتب القانون عليها أثرًا قانونيًا في حياته االجتماعية مثل كونه ذكراً 
ها لصغر زوجًا أو أرمل أو مطلقًا أو أبًا أو ابنًا شرعيًا أو كونه تام األهلية أو ناقص

.قانونية سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها ال



هو مجموعة األحكام والمبادئ والمسائل المنظمة •
زواج، للعالقات داخل األسرة، بما يشمل أحكام الخطبة وال

الق والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والط
الرضاع وتفريق القاضي بين الزوجين والخلع والنسب و 

.وحضانة األوالد والميراث والوصية والوقف



كيفية العمل بالقانون•

1فق1م•

لها هذه تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناو•
النصوص في لفظها أو في فحواه

اإلحالة الى الشريعة اإلسالمية•

عة اإلسالمية إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشري/2فق•
.  األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون

تسترشد المحاكم في كل ذلك باألحكام التي أقرها -3اإلحالة الى القضاء اإلسالمي فق•
رب قوانينها القضاء والفقه اإلسالمي في العراق وفي البالد اإلسالمية األخرى التي تتقا

.من القوانين العراقية



(1فق2م)سريان األحكام على األشخاص •

.تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إال من أستثني منهم بقانون خاص-•

ة الموسوية قانون تنظيم المحاكم الدينية والطوائف المسيحي)والموسويون/كالمسيحيين  •
(  1974لسنة 23رقم 

طائفة األرمن•

الطائفة اإلسرائيلية•

تنازع القوانين•

2فق/ 2م•

من القانون المدني في حالة تنازع 24و23و22و21و20و19تطبق أحكام المواد •
.القوانين من حيث المكان



الزواج والخطبة

1فق(3م): عقد الزواج تعريف •
.  ركة والنسلعقد بين رجل وأمراه تحُل لُه شرعًا غايته أنشاء رابطة للحياة المشت•
.عقادهإنالزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقادإذا تحقق -/2فق•

اع كل من الرجل استمتعقد يفيد حل  كما عرف عقد الزواج بتعريفات مختلفة ؛ بأنُه •
مباشر ، فبمجرد انعقاده ترتب عليه األثر الوالمرأة باألخر على الوجه المشروع

.النعقاده والذي هو ْحّل االستمتاع الذي يتحلل بمجرد االنعقاد



(3فق/3م)أحكام الخطبة •

.الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة ال تعتبر عقدا  •

اتوإنما هي تصرفافالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد•
.ُتمهد لعقد الزواج باعتبارها من المقدمات •



اهم احكام الخطبة•
•
.أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة -1•
.مجرد العدول عنها بفسخها قد ال يكون سببًا للتعويض -2•
كم أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضررا ماديا أو معنويا بأحد الطرفين جاز الح-3•

.بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية 
اب المهر األموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فاذا كان مدفوع على حس-4•

لية يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنٌه هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤو 
مهر هداياه كي التقصيرية ، فاذا كان الرجل مسؤوال عن فسخ الخطبة فإنُه ال يستعيد من ال

.ال يجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد األموال 



تعدد الزوجات•

:المادة الثالثة•
ن ال يجوز الزواج بأكثر من واحدة إال بإذن القاضي ويشترط إلعطاء اإلذ-4فق•

زوجة أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من-أ: تحقق الشرطين التاليين

.واحدة

.  أن تكون هناك مصلحة مشروعة-ب•



تعدد الزوجات

.إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فال يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي-5فق•

يعاقب 5و4كل من أجرى عقدا  بالزواج باكثر من واحدة خالفا  لما ذكر في الفقرتين -6فق•

بالحبس مدة ال تزيد عل سنة أو بالغرامة بما ال يزيد على مائة دينار أو بهما

من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان 5و4إستثناء من أحكام الفقرتين -. 7فق

المراد الزواج بها أرملة



جزاء الزواج من ثانية بدون موافقة المحكمة•

و يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد على سنة، ا5فق/ 10م •

زواجه بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار، وال تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد

يد على خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال تز

)خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجا  آخر مع قيام الزوجية



اركان العقد وشروطه

:أركان العقد•
، واإليجابوالقبولوالمرأة الرجلللعقد أربعة أركان وهي •
نشاء فاإليجاب هو الكالم الصادر من الطرف األول للداللة على انصراف أرادته أل•

نصراف عقد الزواج،  أما القبول فهو الكالم الصادر من الطرف الثاني للداللة على ا
.أرادته بقبول ما أوجبه الطرف األول 

وليهما أووكيلهماأو الزوجينوقد يصدر اإليجاب والقبول من •
:المادة الرابعة•

الوكيل من أحد العاقدين وقبول من اآلخر ويقوم-يفيده لغة أو عرفا  -ينعقد الزواج بإيجاب •
. مقامه



(صيغة الفعل)اركان العقد من حيث الصورة 

اركان العقد من حيث المادة التي يشتق منها

اركان العقد من حيث اسلوب التعبير

اركان العقد من حيث الصيغة



شروط العقد•

:شروط أنعقاد عقد الزواج •
لشرعية ، فالشروط اقانونيةو شروط شرعية لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي•

.شروط الصحة و شروط االنعقاد :  لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين



|

(الزوج والزوجة) شروط العاقدين •
:وفقا للمذاهب الفقهية اإلسالمية •
المحرمات من وعلى خلو الزوجينوالبلوغ في الزواج إال مع الولي العقل أتفقوا على شرط•

.الدائمة والمؤقتة المانعة من الزواج 
ين ، والزوجتك أحدى هاتين البنت: ، فال يصح القول وجوب التعيين أتفقوا على • •
.زوجُت أحد هذين الرجلين •
مع اإلكراه إال األحناف وعدم انعقاد الزواج،وجوب الرضا واالختيارأتفقوا على • •
.؛ ينعقد الزواج باإلكراه : ، فأنهم قالوا •
البالغة إذايثبت الزواج باإلقرار مع العقل والبلوغ فالعاقلة: اإلمامية والحنفية :قال • •
.أقرت بالزواج وصدقها الزوج يثبت الزواج •



:شروط الصحة •
أنفرد عقد الزواج لصحتِه تكريما وإقرارا لشأنِه ودفعا: الشهادة على العقد-1•
شرط جمهور للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على إشهار الزواج واالحتفال به وهو•

ود والحنفية ، على أن الزواج ال ينعقد إاّل بشهأتفق الشافعية والحنفية والحنابلة الفقهاء ، فقد 
ب ، ويشترط فيستحب األشهاد على الزواج فال يجعند االمامية بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ، أما 

.في الشهود الحرية والبلوغ والعقل واإلسالم أذا كان الزوجان مسلمين
من شروط تسجيل عقد الزواج في المحكمة: التأبيد في الزواج --2•
.أن يكون غير محدد بوقت معين ألنُه من العقود التي يفترض دوامها مدى الحياة •
موافقة أذا كانت المرأة قاصر فاذا كانت بالغة صح العقد دون أخذمباشرة الولي لعقد الزواج -3•

.الولي 



يترتب على تخلف شرط من شروط الصحة؟مالذي•
تخلف شرط من شروط الصحةوأذا•
رًا من البطالن ،اثوالفساد أقل فأن العقد يكون فاسدا •
لذا فأن الرجل أذا دخل بامرأة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه•
:بعض اآلثار ، وهي •
يةواقل المهرين عند التسم.يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيالتها -أ•
.تثبت بِه حرمة المصاهرة-ب•
.تجب بِه العدة الشرعية-ج•
.يثبت بِه النسب  -د•
.ال يكون التوارث بين الزوجين -و•



ق أ ش(2فق6م)انعقاد العقد بالمراسلة •

أ الكتاب و ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقر-2•
.  هتقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج من



:شروط االنعقاد •
.وناً األهلية األصلية بمباشرة العقد فال ينعقد العقد أذا كان صغيرًا أو مجن-1•
.د الزواج سماع كل من العاقدّين كالم اآلخر بحيث يفهم أن المقصود منُه أنشاء عق-2•
.أتحاد مجلس اإليجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بُطلَّ العقد -3•
.موافقة اإليجاب بالقبول ومطابقتُه لُه بالموضوع -4•
تعليق بل فعقد الزواج ال يقبل ال( عدم التعليق على شرط أو حادث معين)التنجيز -5•

(  زوجتكإذا جاء رأس الشهر ت: ) شرطُه الجزم فلو ُعلَق على وقت أو حادثة معينة ، مثل 
.ففي هذِه الحالة ال ينعقد العقد 

واليجبه دخول، فال يحل ب.هذِه الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطالً •
.عليه طالق، وال يثبت به نسب، وتجب به الفرقةواليردبه مهر وال نفقة، 



:الشرط المقترن بالعقد•
ف اآلخر وهذا الشرط أما قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطُه أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لُه ويقبلُه الطر •

ويجب على الطرف اآلخر االلتزام والوفاء بِه وهذا ما أشارتأن يكون مشروع 
(ش.أ.ق)6من المادة 3الفقرة إليه •
(.الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب اإليفاء بها 3-)•
.ط معًا كأن تشترط عليه أن ال يخرجها من بلدها أو ُيسكنها منزال معينا فهنا يصح العقد والشر •
شاءت وإلى متىيمنعها من الخروج وال اال يتزوج عليهلو اشترطت الزوجة أثناء العقد أن : وعند اإلمامية •

ى العقد ، ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع مقتضيرثهاأو ال يكون الطالق بيدها أو أن ال يطلقهاأين تريد أو 
.ألن الشرط غير مشروع يبطل الشرط ويصح العقد 

رط معا ، ولكن فهنا يصح العقد والشمنزال معينا أو يسكنها ال يخرجها من بلدها أما إذا اشترطت عليه أن •
ميع الحقوق ، إذا أخلْف ال يحق لها الفسخ ، ولو أمتنعت عن االنتقال معُه في مثل تلك الحالة تستحق ج

.الزوجية من النفقة وما إلى ذلك 



األهلية

ة الكاملة، ما لم يطرأ ال تفّرُق التشريعات القانونية في األهلية بين الرجل والمرأة، إذ إن كليهما يتمتّعان باألهليّ •
ن من إلى نوَعي  -على اختالف أنواعها-في حين تذهب أغلب هذه التشريعات , عليها عارض ما ينقص منها

.األهليّات، وهي أهلية الوجوب وأهلية األداء

ي فهي ، وبالتّالصالحية الشخص الكتساب الحقوق وقدرته على تحّمل االلتزاماتهي :أهلية الوجوب •

موجب القانون، فله الحّق ترتبط أساس ا بالشخصيّة القانونية لإلنسان وعليه فإِنَّ الشخص يكون محل اعتبار ب

وتعّد , ا القانون عليهبالتمتّع بالحقوق كافّة التي يمنحها له القانون، وعليه الوفاء بااللتزامات التي يفرضه

ل عنه إال أهلية الوجوب من أهم خصائص الشخصية القانونية، وهي تثبت لإلنسان بمجرد والدته وال تزو

.بموته

.هو حياة اإلنسان واستمراريتهامناط أهلية الوجوب •



يُقصد بهاأهلية األداء •

وهذه , ة عن غيرهصالحية الشخص لُمباشرة جميع التصّرفات القانونية بنفسه أو بالنياب•

اك الصالحية تعتمد في األساس على أمور مهمة كون اإلنسان يجب أَن يتمتع بإدر

أي  , مييزمناط أهلية األداء هنا هو العقل والتّ ولذلك يكون , وتمييز كاملَي ن دون نقصان

ولكن في ,وجود اإلرادة الواعية المدِركة لجميع ما يقوم به من أفعال وتصّرفات قانونية

اكتمال بعض الحاالت قد يعتري األهلية نقص، أو قد تنعدم بشكل كامل النعدام أو نقص

ا بأهلية العقل واإلدراك عند الشخص، في هذه الحالة سوف يكون مثل هذا اإلنسان متمتع  

، وعليه يستطيع أن يكون في هذه الحالة صاحب حق, الوجوب فقط دون أهلية األداء
ا على مباشرة أّي تصرف قانونّي يتعلّق بهذا الحق  .دون أن يكون قادر 



:للزواجاألهلية•
اشر صالحية الشخص ذكرًا أم أنثى أن يتولى ويبويقصد بها بأهلية الزوج أي: •
:، قسم المشّرع العراقي األهلية إلى قسمين بنفسه عقد زواجه•
أهلية ناقصة-2أهليه كاملة -1•



:األهلية •
(7/1م)الثامنة عشر من العمر يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال•

عتبر أثما ،وهذان الشرطان قانونيان ال شرعيان فمن يتزوج من غير هذين الشرطين ال ي•
، فعند أنما مخالفًا للقانون ، أما المذاهب اإلسالمية فلم تتفق على عمر معين لألهلية

سنوات( 9)ولألنثى سنة ( 15)للذكر هو سن البلوغ اإلمامية
ه الفقهاء المسلمون اعتبروا الكل ل.سنوات( 9)واألنثى سنة ( 12)فالذكر ، وعند األحناف•

أهلية الزواج فيما عدا الفرق فيمن يلي العقد بنفسه
ليا عقد الزواج فأوجبوا على ولي الصغير والمجنون أن يفيما عدا من يلي العقد بنفسِه ، •

.نيابة عنهما 



:األهلية الكاملة •
:  المادة السابعة•

الثامنة عشرةوإكمال العقل يشترط في تمام أهلية الزواج-1•



الناقصةاالهلية•

فللقاضي ، أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواجإذا طلب من -1: المادة الثامنة•

إمتنع، فإذا عيموافقة وليه الشر، بعد أهليته وقابليته البدنية ، إذا ثبت له أن يأذن به

، فإن لم يعترض أو كانمدة يحددها لهالولي طلب القاضي منه موافقته خالل 

.أذن القاضي بالزواجباإلعتبارغير جدير إعتراضه

ضرورة إذا وجد بلغ الخامسة عشرة من العمر للقاضي أن يأذن بزواج من -2•
لية البدنيةالبلوغ الشرعي والقابتدعو إلى ذلك ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق قصوى



االهليةانعدام •

ال ن زواجه إذا ثبت بتقرير على أالمريض عقليا  أن يأذن بزواج أحد الزوجين للقاضي•
.  ال  صريحا  قبوبالزواج قبل الزوج اآلخر وأنه في مصلحته الشخصية إذا يضر بالمجتمع 

هناك خمسة شروطاذن

المريض عقليا  الزوجين أحد يكون ان-1•

ويثبت من خالل تقرير طبيزواجه ال يضر بالمجتمع يكون أن -2•

زواجه في مصلحته الشخصية يكون أن -3•

، عالما بحالة المريضاالخريكون القبول صريحا وواضحا من قبل الزوج ان4•

.القاضي اذنالحصول على -5•



:المادة الثامنة•

ا أن يأذن به، إذفللقاضيالزواج، أكمل الخامسة عشرة من العمر إذا طلب من -1•

، موافقة وليه الشرعي، بعد وقابليته البدنيةأهليتهثبت له 

ترض أو طلب القاضي منه موافقته خالل مدة يحددها له، فإن لم يعالولي إمتنعفإذا •

,  غير جدير باالعتبار أذن القاضي بالزواجإعتراضهكان 

إذا وجد ضرورة الخامسة عشرة من العمر أن يأذن بزواج من بلغ للقاضي-2•
لية البدنيةالبلوغ الشرعي والقابقصوى تدعو إلى ذلك ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق 



/أحوال شخصية 

:اإلكراه على الزواج•

ال يحق ألي من األقارب أو األغيار إكراه أي شخص، ذكرا  كان أم أنثى على -1: المادة التاسعة•
الزواج دون رضاه، 

، ويعتبر عقد الزواج باإلكراه باطال ، إذا لم يتم الدخول•

كما ال يحق ألي من األقارب أو األغيار، منع من كان أهال  للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من•
.الزواج

من هذه المادة، بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة سنوات، )1)يعاقب من يخالف أحكام الفقرة -2•
.  إذا كان قريبا  من الدرجة األولىوبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

، فتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات، أوأما إذا كان المخالف من غير هؤالء•
سنة( 7-3. )الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات

•



/أحوال شخصية 
(الشروط القانونية لعقد الزواج )تسجيل عقد الزواج•

سجل يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في(ش:أ.ق)المادة العاشرة•
:  خاص وفقا  للشروط اآلتية

ود تقديم بيان بال طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وج-1•
لمحلة مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار ا

.أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها

الموانع ويرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سالمة الزوجين من األمراض السارية -2•
.  وبالوثائق األخرى التي يشترطها القانونالصحية 

مهما يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبها-3•
.  بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج



العمل بمضمون حجة الزواج

ذ فيما يتعلق يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بال بينة، وتكون قابلة للتنفي-4فق /10م 

.بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة

عقد الزواج خارج المحكمة

عن بغرامة ال تقلاو، ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد على سنةيعاقب بالحبس مدة -5فق/ 10م

ة الحبس ، وتكون العقوبكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، ثالثمائة دينار، وال تزيد على ألف دينار

، إذا عقد خارج المحكمة زواجا  آخر معال تقل عن ثالث سنوات، وال تزيد على خمس سنواتمدة 
قيام الزوجية



الزواج عن طريق اإلقرار•

:  المادة الحادية عشرة•

يتهازوجأنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت إلمرأةإذا أقر أحد -1•

. له بإقراره

رعي إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فالنا  وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو ش-2•

وإن صدقها بعد . ثبت الزواج بينهما

.  موتها فال يثبت الزواج•



إقرار الرجل للمرأة : أوال•
لُه بشرطجيتهازو ثبت وصّدقتُه المرأة باعترافها بأنها زوجته وذكرأقر الرجل المرأة أذا •
كونها و االهليةمن حيث كمال في اعترافهما مانع شرعي أو قانونيأن ال يكون هناك •

حينئذ بعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجة خامسة و محال للزواج
هر ونفقة ميترتب على هذا اإلقرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من 

.وطاعة ومطاوعة وتوارث
(لشهود) بينة الشرعية لُه بالزوجيتهاأن يثبت فعليه اقرارهأما عند عدم تصديقها لُه وفي •
ّدت دعوى الزوجفأن حلفت رُ تحليفها اليمين فأن للرجل الحق في فأن لم تكن لُه بينة •
.اليمين ثبتت الزوجية نكولهاوفي حالة •



المرأة بالزواج من الرجلأقرار: ثانيا•
وصدقها في حياتهاما إذا أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل •
ها فال يثبت ، فأن صدقها بعد موتشرعي وقانوني ثبَت الزواجعلى أن لم يكن مانع •

.الزواج 
اتها ثم صدقها وأشترط المشّرع تصديق الرجل للمرأة في حياتها فأن كذبها في حي•

.بعد مماتها فأن هذا التصديق ال يقبل منُه ألن ذلك من الطمع في التركة



الوالية في عقد الزواج•
وتعني لغة النصرة والمحبة:تعريف الوالية •
هي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره: واصطالحًا •
:شروط الولي•
فال والية للصبي وإن كان ممّيز ألنُه ال والية لهُ : كمال أهلية اإلداء-1•
على نفسه فال تكون لُه والية على غيره ،•
لى من هم في فأن لُه والية عامة ع( ما عدا القاضي ) فالولي هو األب والمولى عليه االبن يجب اتحاد الدين بينهما : تحاد الدينا.1

دائرة سلطته على اختالف أديانهم 



البالغة الراشدة-1•
يبًا وهو شريك لها ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكرًا ، أما إذا كانت ث: المالكية والشافعية والحنابلةقال • •

.في الزواج ال ينفرد دونها وال تنفرد دونِه 
ا وليس ألحد عليها والية للبالغة العاقلة أن تنفرد باختيار الزواج وأن تنشئ العقد بنفسها بكرا كانت أم ثيبالحنفية وقال• •

.وال حق االعتراض شرط أن تختار الكفوء 
ى الزواج ، بكرًا أن البالغة الرشيدة تملك ببلوغها و رشدها جميع التصرفات من العقود وغيرها حت: وقال أكثر اإلمامية • •

ره ، وليس أو لم يكن وسواء رضي األب أو كغيرهمهاكانت أم ثيبًا ، فيصح أن تعقد لنفسها سواء كان لها أب أو جد أو 
:بذلك على قولِه تعالى أستدلواألحد أن يعترض وقد 

( .َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ )•

ةاتفقت آراء المذاهب اإلسالمية على أنه للولي أن يزوج الصغير والصغير :  الصغير والمجنون والسفيه •
كية المالزواج الصغير والصغيرة موكول لألب والجد فقط ، أما : اإلمامية والشافعيةوقال والمجنون والمجنونة ، •

.فتكون الوالية لألب فقط والحنابلة



:أحكام تزويج األولياء •
لزواج إذا زوج األب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت واليتهما فأن ا-1•

.ملزم 
ورأما إذا كان األب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فج-2•
ير غير صحيح اذا كان بغاوأو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد ال يكون ملزما •

.مثلباقل من مهر الاوكفء 
رر الصغير والعقد غير الملزم هو ما جاز ألحد الطرفين فسخه بإرادته المنفردة فإذا تض•

.من الزواج يخير بعد البلوغ بين فسخ العقد أو بقاءه 
غير األب أو الجد ، كالعم أو األخ فأما أن يكون العقد غير المزِوجأما إذا كان -3•

.صحيح إذا كان فيه ضررا أو غير ملزم إذا لم يكن فيه ضرر 



في الزواجالباب الثاني المحرمات •

ا  على يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرع: المادة الثانية عشرة•

.من يريد التزوج بها

رابة     القفالمؤبدة هي مؤقتةومؤبدةأسباب التحريم قسمان : المادة الثالثة عشرة•

وعدم الدينيزدن على أربع الجمع بين زوجاتوالمؤقتة الرضاعوالمصاهرةو

رمين مع المحإحدى تعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج  ووالتطليق ثالثا  السماوي

قيام الزوجة باألخرى



زواجالمن الباب الثاني المحرمات •

المؤقتةحرمة -1•
•

ال يجوز لٌه المرأة الخامسة ؛ فقد أتففت آراء المذاهب اإلسالمية على أن للرجل أن يجمع بين أربع نساء و -1•
.الخامسة وإذا خرجت أحداهن من عصمته بموت أو طالق جاز لُه التزوج من أخرى 

( .َتْعِدُلوا َفَواِحَدةْم َأالَّ َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمْن النَِّساء َمْثَنى َوُثاَلث َوُرَباع َفِإْن ِخْفتُ )•
•

، كما (وافر وال تمسكوا بعصم الك) أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولِه تعالى : السماوي عديمة الدين-2•
ألوثان على أنُه ال يجوز للمسلم التزوج ممن ال كتاب سماوي لهم وهم عبدة ااتفقت آراء المذاهب اإلسالمية 

.كان كتابيًا وال يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم حتى لوواألصنام والنيران وكل زنديق ال يؤمن باهلل ، 



تكملة الحرمة المؤقتة

•

ق زوجته أي التي طلقها زوجها ثالث طلقات ، فقد أتفقوا على أن الرجل إذا طل: المطلقة ثالثاً -3•
ذلك فأنها تحل لزوجها افترقا بعدثالثًا تحرم عليه وال تحل لُه حتى تنكح زوجا غيره زواجًا اعتياديًا فأن

األول برضاها وبعقد جديد
•
ة، فقد وهي المرأة التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال في فترة العد: المشغولة بحق الغير-4•

انت معتدة اتفقت آراء المذاهب اإلسالمية على أن المعتدة ال يجوز العقد عليها كالمتزوجة تماما سواء أك
.من وفاة أو طالق 

•
وأن تجمعوا : )أتفقوا على تحريم الجمع بين األختين ، استنادا لقوله تعالى: الجمع بين محرمين-5•

عمتها وال على عدم جواز الجمع بين المرأة و ( جمهور الفقهاء )، اتفقت المذاهب األربعة ( بين األختين
.بينها وبين خالتها 



المحرمات من النساء حرمة مؤبدة
:المادة الرابعة عشرة•

إبنهيحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت-1•

مة وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وع. وبنت بنته وإن نزلت

.أصوله وخالته وخالة أصوله

.ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال-2•

:المادة الخامسة عشرة•

قد يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي ع•

. وزوجة أصله وإن عال وزوجة فرعه وإن نزل. عليها

:المادة السادسة عشرة•

.عا  كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إالّ فيما أستثني شر•



المحرمات من النساء حرمة مؤبدة
•
بويه وفروع ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أالمحرمات من القرابة والنسب -1•

خت األم والجدة واأل) وهن. أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال 
( .والبنت والعمة والخالة وأبنة األخ وأبنة األخت وفروعهما

المحرمات بسبب المصاهرة.1
:عالقة بين الرجل والمرأة توجب تحريم الزواج ، وتشمل الحاالت التالية: المصاهرة •
َن َواَل َتنِكُحوْا َما َنكَ )بمجرد العقد سواء دخل األب أم لم يدخل ، زوجة األب تحرم على األبن وان نزل -1• َح آَباُؤُكم مِّ

( .النَِّساء
.بمجرد العقد زوجة األبن تحرم على األب وإن عال -2•

، تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخلأم الزوجة وإن علت -3•
( .وأمهات نسائكم )بها،•
ال تحرم على الرجل بمجرد العقد( الربيبة) بنت الزوجة -4•
(  ِهنَّ ُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم بِ َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجورِ )فيجوز إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها ، •

.واتفقت آراء المذاهب اإلسالمية على تحريم البنت إذا عقد الرجل على األم و دخل بها ، 



:المحرمات بسبب الرضاع

يحرم أي كل ما( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) على صحة الحديث النبوي الشريف اتفقت آراء المذاهب اإلسالمية•
بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة إال فيما أستثني شرعًا 

الشرعي لهذا التحريم واالصل•
َن الرََّضاعَ عالى في سورة النساء قوله ت• ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ ةِ َوُأمََّهاُتُكُم الالَّ
رأة تصبح بسبب بالرضاعة فكل اماأو فروعوقد يكون لُه أصوالبالقرابةوبناًء على هذا فأن للرجل أصوال وفروعا من النساء/++•

.الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها باالتفاق
ذاوهك.. ترضع طفال اجنبيا فزوجها اصلهامراة الرجل فهو فرعه من الرضاع، وكل وزجةفكل طفل اجنبي ترضعه •
ة زوجة أبنه وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرم علي•

.وهكذابالرضاعة
:أما المستثنى شرعا ، فيشمل •
.أم األخ من الرضاعة ال تحرم رغم أن أم األخ من النسب تحرم -آ•
.أخت األبن من الرضاعة -ب•
.أخت األخ أو األخت من الرضاعة -ج•



صيةالمحرمات بسبب الرضاعتكملة 

:شروط التحريم بالرضاع •

اإلماميةمن عمره وذلك عند حدود السنتين-/       من حيث السن•

.يكون ثالثون شهرا  المذاهب األخرى وعند الحنفية خصوصا-•

/:من حيث الوسيلة•

متفرقاتمشبعاتخمسة رضعاتوالحنابلةلشافعيةا-من حيث عدد الرضعات•

كثيراوغير محدد قليل / لحنفية والمالكيةا-•

متصلة ومتكاملة ال يفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرىخمسة عشر رضعة /   الجعفرية-•

بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيدإرضاع يوم وليلةأو •

الرضاعاثبات•

واالقراريثبت الرضاع بالبينة •



اإلقرار بالرضاعة•

فاسداقدبذلك فال يجوز لهما الزواج، واال كلن العاذا اقر كال الطرفين قبل العقد -1•

يء لها شبالحال، واذا كان قبل الدخول فالاذا اقرا بعد الزواج فيجب ان يتفرقا -2•

قة األقل من المهر المسمى والمثل وال نفللمراةمن المهر واذا كان بعد الدخول وجب 

لها او سكن

نصف ، واذا كان قبل الدخول فلهاوجب التفريقالمراةاذا اقر الرجل ولم تصدقه -3•

ن سكالاوالمسمى ولها النفقة للمراةالمسمى من المهر واذا كان بعد الدخول وجب 

في العدة

.وكذبها الرجل فال حجة في اإلقراروحدها المراةاذا اإلقرار من اما•



أحوال شخصية

(قانون األحوال الشخصيةمن 17/المادة)/      زواج المسلم من الكتابية•

. يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، وال يصح زواج المسلمة من غير المسلم•

:آثار الزواج من الكتابيات •

ال توارث بينهما عند اختالف الدين الذي هو من موانع اإلرث إال أن-1•

.يحق لكل واحد منهما أن يهب األخر ما شاء من األموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته•

.األوالد مسلمون تبعا  ألبيهم -2•

االخراحد الزوجين قبل اسالم•

:المادة الثامنة عشرة•

.إسالم أحد الزوجين قبل اآلخر تابع ألحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين•



أحوال شخصية

النفقة-2المهر-1/       الحقوق الزوجية وأحكامها•

المهر وأنواعه ؛: أوال •

ن سمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنها الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكو؛ وهو ماالمهر المسمى-1•
.المهر نقدا  أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية 

ي المهر، وهو ما يكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند االتفاق على نف: مهر المثل-2•

(.انالزمان والمك) والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج والثيوبةوالمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة 

:حاالت استحقاق الزوجة لمهر المثل •

(.قانونيته شرعية ) إذا كان العقد صحيح -1•

.ولم يسمى فيه للزوجة مهر واذا لم يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول•

:، كأن يقول لها إذا أتفقا على نفي المهر -2•

.فهذا االتفاق لغو ولها مهر المثل . قبلت : تزوجتِك على أال مهر لِك ، فتقول •

أن تكون هناك تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة-3•



شروط المهر •
ا لُه يصح أن يكون المهر نقدًا أو مصاغا أو عقارات أو منفعة أو عروض تجارية وغير ذلك مم•

.عة من الذهب ، أما بالتفصيل كألف ليرة أو باألجمال كهذِه القطويشترط أن يكون معلومًا قيمة ، 
أن: ومن شروط المهر أيضا •
في الشريعة اإلسالمية ، فإذا سمي لها خمر أو خنزيرا أويكون حالاًل ومقوما بمال •
.ميتة وغير ذلك مما ال يصح ملكُه •
.العقد ولها مهر المثل ؛ يصحقال الشافعية والحنفية وأكثر اإلمامية •
.ثل العقد وتستحق مهر الميفسد العقد قبل الدخول وإذا دخل بها يثبت: وقال المالكية •



أحوال شخصية

(ش.أ . من ق20/المادة ) هل يجوز تعجيل المهر أو تأجيله ؟:/ س•

.  وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف. يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كال  أو بعضا  -1: المادة العشرون•

.المهر بالوفاة أو الطالقإلستحقاقيسقط األجل المعين في العقد -2•

)المسمى حاالت استحقاق الزوجة للمهر•

وجية إذا مات أحد الزوجين بعد العقد الصحيح وقبل الدخول المعتبر شرعا  ، ألن الموت ينهي الز:الحالة األولى•

وبالتالي تأخذ الزوجة كل المهر

الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي: الحالة الثانية •

ع شرعي يمنع وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطالع الغير عليهما وليس هناك مانبالخلوة الشرعية الصحيحة•
(الحنفي)الدخول 

فال تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر أما عند اإلمامية•



:وجوب نصف المهر قبل الدخول•

ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطالق قبل الدخول/س•

شيء تستحقه بالعقد الفاسد أذا تفرقا قبل الدخولان يكون العقد صحيحا  فال-1•

أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد-2•

.فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة وال مهر لها •

أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواء اكان الطالق أو الفسخ -3•



أحوال شخصية

حاالت سقوط المهر كله•

يار البلوغ خوالغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعيا  كالفسخ أو جانب الزوج إذا كانت الفرقة من -1•
.الفرقة قبل الدخول بشرط أن تقع ( أفاقه المجنون ) خيار اإلفاقة أو ( زواج األولياء ) 

وع وكانت من معصية منها كردتها عن اإلسالم أو اتصالها بأحد فرجانب الزوجة ذا كانت الفرقة من -2•
.الزوج اتصاال  جنسيا مما يوجب حرمتها عليه

ها نفسها باستعمالها حقا  شرعيا  ينقض العقد من أساسه كاختيارجانب الزوجة إذا كانت الفرقة من -3•
.اإلفاقة قبل الدخول بالبلوغ أو خيار 

.إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول -4•

حكم الجهاز•

هبة أو والحنفية على أن المهر ملك خاص للزوجة وحق من حقوقها تفعل بِه ما تشاء مناإلماميةاتفقت •
.شراء جهاز وال يحق ألحد معارضتها فيه 

على الزوج وحده  كل ما تحتاج إليِه من كسوة وفراش وأدوات ضرورية إلعداد البيت وتجهيزه•



أحوال شخصية

:الحقوق المعنوية للزوجة •

المعاملة باللطف-3وفاءه لحقوقها -2أكرام الرجل للمرأة -1•

:الزوج على زوجتهحقوق •

قيامها بشؤون البيت ورعايته بالحسنى-1•

تأديبه للزوجة التي أهمل أهلها تأديبها-2•

.طاعته بالمعروف-3•

:نفقة الزوجة والمعتدة •

قالمعتدة من الطالوعلى الزوجة نفاق علىفقهاء المذاهب اإلسالمية على وجوب اإلاتفقت •
.عدة وفاة للنفقة وعلى عدم استحقاق المعتدة الرجعي 



متى تستحق الزوجة النفقة وماهي شروط استحقاقها ؟: س•
ي بيت أهلها تستحق الزوجة النفقة من الزوج حين العقد الصحيح حتى ولو كانت مقيمة ف•

فامتنعت بغير حق ألن الزوج هو المكلف باألنفاق عليها فإذا طلبها لالنتقال معُه الى بيته
.وبدون عذر مشروع فال تستحق النفقة

:استحقاق الزوجة للنفقة بشروط•
ه للزوجة أن يكون العقد صحيحًا وشرعيًا أما إذا كان باطال أو فاسدًا فال نفقة في-1•
.أن تكون الزوجة صالحة لالستمتاع بها وتحقيق أغراض الزواج-2•
ان ال يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر مشروع-3•



أحوال شخصية
عناصر النفقة

ش.أ.قأشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرون من •
مثالها معينتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون أل-2•
ن عناصر النفقةإفلذا•
الطعام-1:تشمل •
لها أن تطلب الزوجية فليسويقدر بكفاية الزوجة حسب المعيشة وسد حاجتها من ذلك ، فأن كانت تساكن زوجها في بيت•

.نفاق بالبيت تقدير نفقة محدده مادام الزوج يتولى اال
الكسوة-2•

.نفاق على زوجته حسب قدرة الزوج في اال: •

:المسكن الشرعي -3•

ليق بها فلها أن تمتنع ومسكن الزوجة يشترط فيه أن يكون مستوفيا  للشروط الشرعية فإذا لم يهيئ الزوج لزوجته مسكنا  ي•
من االنتقال معهُ 

أجرة التطبيب-4•
:أجرة الخادم -5•



مواصفات البيت الشرعي•

.ومكانته االجتماعية يكون مالئما  لحالة الزوج المالية أن -أ•

.من أثاث ومواد منزلية يلزم المسكن على كل ماأن يشتمل -ب•

رة ألن ، فالمسكن الشرعي يجب أن يكون خاليا  من الضّ أن يكون خاليا  من سكن الغير -ج•

سالم وجودها يعتبر إيذاء لها كما يجب أن يكون خاليا  من أهله إذا تضررت من وجودهم فأن اإل

ضاها يشاركه فيه أحد من أهل زوجها إال برينظر إلى بيت الزوجية على أنهُ بيت الزوجة ال

.( ش.أ.قمن 26المادة ) سوى ولده الصغير غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من العمر 

.  على نفسها وشرفها ودينها يكون في مكان مؤنس تأمن فيه أن -د•

ان يكون قريب من عمل الزوجة-ـ ه•

يكون بعيد عن اهل الزوجين نسبياان يكون محاط بجيران صالحين، وان-و•



أحوال شخصية
تقدير النفقة•

تقدر بنفقة اليسار ، إذا كان الزوجانعلى أن النفقة آراء فقهاءاتفقت •

.إذا كانا معسرين عسارموسرين ، وبنفقة اإل•

لزوجة ، فإن كانا مّشرع العراقي ، أخذ برأي القائلين بوجوب اعتبار حالة الزوجين في تقدير النفقة لال•
حال أو موسرين فللزوجة نفقة اليسار وإن كانا معسرين فلها نفقة اإلعسار وإن كانا متوسطين ال

(من ق آ ش 27/م) أحدهما موسرا واآلخر معسرا  فتستحق الزوجة نفقة المتوسطين 

(المادة الثامنة والعشرون)إعادة النظر في مقدار النفقة•

تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد- 1 :•

.تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك- 2 .•
ديّن النفقة•

األصل أن نفقة الزوجة تستحق على الزوج من تاريخ عقد الزواج•

نهُ هذا الديّن إال فإذا ترك الزوجة بدون نفقة أو منفق شرعي ، أصبحت النفقة ديّنا في ذمته ال يسقط ع•
.باإلداء أو اإلبراء منهُ 



أحوال شخصية
:النشوز وسقوط النفقة بالنشوز •

هو خروج الزوجة من بيت الزوجية أو من بيت زوجها بدون إذنه ورضاه أو بدون : النشوز •

عذر مشروع

( :ش.أ.قمن 1الفقرة 25المادة ) :حاالت سقوط النفقة بالنشوز •
، طلب الزوج لذلك إال إذا كان لها عذر مشروععند إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال إلى بيت الزوجية -1•

.مثل ؛ عدم قبضها للمهر المعجل 

إذا خرجت من بيت الزوجية بدون مبرر شرعي وبدون إذن الزوج وترفض العودة -2•

.ى مسكن أخر إذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها ثم منعتهُ من الدخول ولم تطلب منهُ االنتقال إل-3•

.إذا حبست  الزوجة ولو ظلما  عن جريمة -4•

.  إذا أمتنعت من السفر مع زوجها داخل البالد بدون عذر شرعي –5•



أحوال شخصية
ش.أ . ق( 25م 2فق) :األعذار المشروعة بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها•

.عدم تهيئة الزوج بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين االجتماعية واالقتصادية-1•

.تعود ملكيته للزوج إذا كان األثاث المجهزة للبيت الشرعي ال-2•

إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها ، مثال ؛ عدم قدرتها على الحركة ، أو أنها تحتاج إلى -3•
.يوفرها الزوج لها أو ليس قادرا  عليها رعاية ال

بيتية الإلتزاماتهاإذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيدا  عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين -4•
.  والوظيفية

. إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج-5•

مستوفيا  هي مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعتِه بعد أن يهيئ لها مسكنا  :المطاوعة •
.للشروط الشرعية 

:النشوز سببا  من أسباب التفريق •

بالتفريق وفي على المحكمة أن تقضي.للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية •
.وإذا قبضت كل المهر ألزمت برد نصفه يسقط المهر المؤجل هذِه الحالة 

تلزم الزوجة برد أن تقضي بالتفريق ووعلى المحكمة ( القطعية ) للزوج طلب التفريق بعد اكتساب الحكم درجة البتات •
ؤجل يسقط المهر المكان التفريق بعد الدخول ، وإذا قبضتهُ من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل قبل الدخول ما

(.ش.أ.قمن 5الفقرة 25المادة) وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضتهُ أذا كانت قد قبضت المهر 



أحوال شخصية

نفقة زوجة الغائب•

اكم هو الذي سافر عن بلده واختفى أو انقطعت أخباره وتعذر على المح:الغائب •

ها حكم لفاذا اقامت الزوجة دعوى ضد زوجها الغائب تطالب فيها بالنفقة جلبه 

كم من قيام من تاريخ رفع الدعوى وعلى القاضي ان يتأكد قبل الحابتداءا  القاضي 

يست الزوجية حقيقة او حكما  وتحليف الزوجة بأن زوجها لم يترك لها مال وإنها ل

(.ش.أ . ق )من 29المادة .   اناشزا  وال مطلقة انقضت عدته



أحوال شخصية

استدانة زوجة الغائب•

مسألة استدانة زوجة الغائب إذا كانت معسرة ومأذونة باالستدانة وذلك على( ش . أ. من ق30المادة )نظمت •
:الشكل التالي 

.وجد لكن بشرطينانيلزم من تلزمه نفقتها لو كانت غير متزوجة بإقراضها -1•

.أن تطلب الزوجة ذلك -آ•

.أن يكون قادرا على إقراضها لما لهُ من قدرة مالية -ب•

االستدانة فأن إذا لم يوجد هذا الشخص الملزم بنفقتها فاستدانتها تكون من أجنبي بعد أن يؤذن لها القاضي ب-2•
.لهذا األجنبي الحق بالرجوع على الزوجة بما أقرضها من مال وبين الرجوع على الزوج إذا عاد 

ة تعمل من اجل أعالة نفسها وتكون النفقانأجنبي فأن عليها اوأذا لم يوجد من يقرضها من قريب -3•
المفروضة لها دينا  في ذمة الزوج

.فأذا  كانت ال تستطيع العمل ألي سبب كان فأن نفقتها واجبة في بيت المال-4•



النفقة المؤقتة•

قة مؤقتة للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نف-1: المادة الحادية والثالثون•
يكون القرار المذكور تابعا  لنتيجة-2. للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابال  للتنفيذ

.  أو ردهإحتسابهالحكم األصلي من حيث 

عدم سقوط النفقة المتراكمة•

.حد لزوجينال يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطالق أو بوفاة أ: المادة الثانية والثالثون•

طاعة الزوجة لزوجها•

عدم طاعة الزوجة لزوجها في أي امر مخالف )على (ش. أ . من ق33)لقد نصت المادة •
تكون الطاعة له في كل امر ليس مخالف ألحكام الشريعة وأنماللشريعة اإلسالمية 

وبما الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض)لقوله تعالى( اإلسالمية 
فما دام الزوج قد أدى للزوجة كل حقوقها فأن طاعة الزوجة تكون ( اموالهمأنفقوا من 

.باألمور التي ال تغضب هللا تعالى وواجبة عليها



الطالقانحالل عقد الزواج•

كلت ، إذا والزوجة أو الزوجوهو رفع قيد الزواج بإيقاع من : تعريف الطالق ومن  يملك إيقاعه -1•

) ، (  طالقأنتِ : ) بالصيغة المخصصة لهُ شرعا  ، كأن يقول اإلوال يقع القاضيبه أو فوضت أو من 

.(ش .أ.من ق1ف34م)( طلقتكِ ) ، ( أنِت مطلقة

.فك القيد وحلِه حسيا  سواء كان هذا القيد ماديا أو معنويا ؛ فهو الطالق لغةأما •

وص ورفع رفع القيد الثابت بالنكاح في الحال أو المآل بتلفظ مخص؛ فهو االصطالح الفقهيأما في•

.القيد في الحال يكون في الطالق البائن وفي المآل يكون في الطالق الرجعي 

:أيضا  وذلك في صورتين ، هما الزوجةفأنهُ يقع من الزوجوكما يقع الطالق من •

التفويض -2التوكيل-1•



الطالق عند االمامية•

هي ) فالنه أنِت طالق أو) أو ( أنِت طالق) ال يقع الطالق إال بصيغة خاصة وهي •

(طالق 

مجردة من كل قيد حتى ولو كان معلوم التحقق الصيغةوأن تكون•

وال يقع الطالق بالكتابة وال باإلشارة  إال مع األخرس العاجز عن النطق•

.وال يقع الطالق  بالحلف واليمين •



باقي المذاهب األخرىالطالق عند •

أجازت الطالق بكل ما دَل عليه لفظا  وكتابة  وصراحة  •

.( الحقي بأهلِك ) و ( أذهبي فتزوجي ) أو ( أنِت عليَّ حرام ) مثل -

كما أجازت أن يكون الطالق مطلقا  ومقيدا  •

فيها خالف.أجازت وقوع الطالق ثالثا  بلفظ واحد •



:اإلشهاد على الطالق •
فَإَِذا }: )لقولِه تعالى ( شاهدان عدالن) قال فقهاء الشيعة اإلمامية ؛ أن الطالق ال يقع من غير إشهاد عدلين •

ِسُكوُهنَّ بَِمع ُروٍف أَو  فَاِرقُوُهنَّ بَِمع   نُكم  َوأَقِيُموابَلَغ َن أََجلَُهنَّ فَأَم  ٍل ِمّ ِهُدوا َذَوي  َعد  ِ َذِلُكم  يُوَعُظ الشَّ ُروٍف َوأَش  َهاَدةَ َلِِلَّ

َ يَج   ِخِر َوَمن يَتَِّق َّللاَّ ِم اآل  ِ َوال يَو  ِمُن بِاَلِلَّ ابِِه َمن َكاَن يُؤ  َرج  ، فاألمر بالشهادة جاء بعد ذكر الطالق { عَل لَّهُ َمخ 

اما باقي المذاهب قال يشترط ذلك•

( :الزوج ) شروط المطلق •

البلوغ-1•

:العقل -2•

:  االختيار -3•

:القصد -4•



شروط المطلقة •

يشترط في المطلقة أن تكون زوجة باتفاق الجميع•

م لوغير اآليسة والحامل أن تكون في طهر المدخول بها وأشترط اإلمامية خاصة لصحة طالق •
.فيهيواقعها

:  جات في الحيض أو في غيره ، وهنَّ ين اإلمامية أجازوا طالق خمس من الزإ•

.الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة -1•

.التي لم يدخل بها الزوج ثيبا كانت أم بكرا حصلت الخلوة بها أم لم تحصل -2•

( .سن اليأس ) وهي البالغة سن الخمسين والستين : اآليسة -3•

.الحامل  -4•

أو في التي غاب عنها زوجها شهرا  كامال  بحيث يتعذر عليه معرفة حالها ، هل هي في حيض-5•
.طهر ، والمحبوس كالغائب 



(ش.أ.قمن 35حددت المادة )مْن ال يقع  طالقُهم قانونا-2•

:السكران-1•

:المجنون -2•

ستةاإلكراهالشروط الواجب توفرها لوقوع:الشخص الُمّكره -3•

:فاقد التمييز -4•

المريض مرض  الموت-5•



:، بالحاالت التاليةش.أ.قمن 36حسب ما أشارت إليه المادة : الطالق ال يقع •

:منجزالالطالق غير -1•

:الطالق المشروط -2•

:المستعمل على صيغة اليمين -3•



الطالق
التفويض والتوكيل في الطالق•

الطالق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من 1فق34م•
القاضي 

جة وكيلة ويعني ذلك أن يوكلها الزوج في طالق نفسها فتصبح الزو: التوكيل-1•
ي عن زوجها إذا سافر عنها أو تغيب عنها أو لم ينفق عليها ، ويكون لها الحق ف

.تطليق نفسها

ال يعتد بالوكالة في إجراءات البحث االجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطالق 2فق34م•

: )  ها التفويض وهو أن يُملّك الزوج زوجته حق تطليق نفسها ، كأن يقول ل-2•
ن تطلق نفسها متى ففي هذِه الحالة ؛ للمرأة أ( أمرِك بيدِك ، تطلقين نفسِك متى شئتِ 

.شاءت 



التوكيل والتفويض في الطالق•
[الفرق بين التوكيل والتفويض]•

ينهما منالتوكيل والتفويض وإن كان كل منهما عند الحنفية ال يسلب الزوج حقه في إيقاع الطالق، إال أنهم يفرقون ب•

:وجوه•

لم إن التفويض بعد صدوره ال يملك الزوج الرجوع عنه، أما التوكيل فيملك الموكل الرجوع عنه، ما دام الوكيل-1•
.ينفذ ما وكل به

وكيل فيعمل يعمل المفوض إليه في التفويض العمل باختياره وبمشيئة نفسه؛ ألن الزوج ملكه هذا الحق، أما في الت-2•
.لموكل فيهالوكيل بمشيئة غيره وعلى وفق هذه المشيئة؛ ألن الوكيل يعد ممثال  الموكل ونائبا  عنه، ال مالكا  الحق ا

إذا كان االدهيتقيد التفويض المطلق  بالمجلس، أما التوكيل فللوكيل بالطالق أن يطلق في مجلس التوكيل وما بع-3•
.التفويض مطلقا

ون يخرجه عن أما التوكيل فيبطل بجنون الزوج؛ ألن الجن. ال يبطل التفويض بجنون الزوج؛ ألنه في معنى التعليق-4•
.األهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن األهلية يبطل الوكالة

•



صيغة التفويض•
نفسها متى شاءت ففي هذِه الحالة ؛ للمرأة أن تطلق( أمرِك بيدِك ، تطلقين نفسِك متى شئتِ : ) كأن يقول لها •

قبل العقدوقت التفويض          •

أثناء العقد•

بعد العقد                  •

حكم التفويض•

حكم التفويض التكليفي•



(ش.آ.قمن 1ف37المادة )عدد الطلقات التي يملكها الزوج  •

تان استنادا لقولِه تعالى الطالق مر( يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات) ؛•
(.حسانإفأمساك بمعروف أو تسريح ب

الطالق المقترن بعدد لفظا أو )2ف37الطالق الثالث بلفظ واحد حيث نصت المادة •
(يقع إال واحدةإشارة ال

/الطالق الرجعي

هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدته منها من دون عقد وكما ورد•

1ف38بالمادة •



الفقهاءاصطالح الرجعة في •

زواجها وهي جائزة باألجماع وال تحتاج إلىواستبقاء وهي رد المطلقة •

وا على، وقد أتفق( وبعولتهن أحُق بردهن) ولّي وال صداق وال رضى المرأة وال علمها •
ير للبائن غفال رجعة عدة الطالق الرجعي أنهُ يشترط في المرتجعة أن تكون في 

المدخول

النقطاعبعوض المطلقة في الخلع و ال وال للمطلقة ثالثا  بها ألنهُ ال عدة لها •

.العصمة بينهما •

على أن الرجعة تثبت بما يثبت به ) 1ف38نصت المادة :األشهاد على الرجعة •
(الطالق



:الطالق البائن البينونة: ثانيا •

لهُ االنفصال وهو الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها فال يحقتعنيالبينونة •
:برضاها وبعقد جديد ومهر جديد فهو على نوعيناإلمراجعتها 

:  الطالق البائن بينونه صغرى -1•

طالقها عقدا جديدا من دون حاجة أن جاز للزوج أن يعقد على زوجته بعدهو ما•

تتزوج بزوج أخر ، 



:الطالق البائن بينونة صغرى فهيأما حاالت•

.عدة عليها الطالق قبل الدخول ألن في هذِه ال-آ•

.بالمال نفسهافأفتدتمن زوجها ، ألن الزوجة دفعت للزوج ماال لتخليص نفسها( لخلعا) الطالق على مآل -ب•

.كل تفريق يتم عن طريق القضاء يعتبر بائن بينونة صغرى -ج•

.كل طالق رجعي أذا انتهت العدة -د•

اءعدة عليهما سوألنهما الواآليسه طالق الصغيرة التي لم تبلغ الحيض -هـ •

.دخل بهما الزوج أم لم يدخل وهذا خاص بالجعفرية 



آثار الطالق البائن بينونة صغرى•

.زوال الملك في حال الطالق وال أثر لذلك للعدة -1•

.نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته -2•

.يتوارث الزوجان لو مات أحدهما خالل العدة ال-3•

.يحل بمجرد الطالق مؤخر الصّداق -4•

.بعقد جديد ومهر جديد االالتحل المطلقة لمطلقها -5•



:الطالق البائن بينونة كبرى -2•

لقتين وهو الطالق المكمل لثالث طلقات متفرقات وال فرق في ذلك بين إذا كان مسبوقا بط•

ئذ التحُل لزوجها رجعيتين أو بطلقتين بائنتين ، فمن يطلقها زوجها ثالث طلقات متفرقات ، حين

.بأن تتزوج زوجا أخر اال

آثار الطالق البائن بينونه كبرى•

.يزيل الملك والحّل -•

أن المطلقة تكون محرمة على مطلقها حرمة مؤقته •

.ال توارث بين الزوجين -•



إجراءات الطالق

خصيةشالاالحوالانون من ق39م•
على مْن أراد الطالق أن يقيم الدعوى في محكمة األحوال الشخصية-1•
ب عليه وجويطلب إيقاعه واستحصال حكم به ، فاذا تعذر عليه  مراجعة المحكمة •

..تسجيل الطالق في المحكمة خالل مدة العدة 
تبقى حجة الزواج معتبره إلى حين إبطالها من المحكمة-2•
صابها إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طالقها وإن الزوجة أ-3•

المادية ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته
ها الثابتة ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن ال يتجاوز نفقتها لمدة سنتين عالوة على حقوق

.األخرى 



التفريق القضائي 

التفريق للضرر: أوال •
وفي على أنه لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر األسبابش .أ.قمن 40نصت المادة •

وهي اسباب وحاالت التفريق للضرر وتشمل:  الحاالت التالية
فأنُه يكون ، وتعتبر سبب من أسباب التفريق إذا أرتكبها أحد الزوجين ،االنحرافات األخالقية -1

:يق ، ويشمل بذلك قد أّضر باألسرة كلها إي الزوج األخر واألوالد بما يبرر للطرف األخر طلب التفر 
مما الشك فيه أن هذهِ اإلدمان على تناول المسكرات والمخدرات -آ•
أم)) الجرثومة من أشد الجراثيم التي تصيب األسرة والمجتمع حتى سماها اإلسالم •
، وقد لمس المّرع العراقي مدى القدر الذي يلحق بأحد الزوجين أو األوالد(( الخبائث•
.من جراء اإلدمان وقد أناط المشّرع أثبات ذلك بتقرير طبي •
فهو رذيلة توجب التفريق بين الزوجينممارسة القمار في بيت الزوجية-ب•
( .40الفقرة األولى من المادة ) •



التفريق القضائيتكملة 

وقد جعل القانون ذلك مبرراً ( الزنا) ممارسة الزوج اآلخر خيانة الزوجية -2•
قرة الثانية الف) للطالق ويكون ضمن الخيانة الزوجية أيضًا ممارسة الزوج فعل اللواط 

(.40من المادة 
أذَن لُه نقصان السن القانوني ، فإذا وجد أحد الزوجين دون سن الثامنة عشر و -3•

 الحق أن القاضي بالزواج فاألمر ال غبار عليه ، أما إذا تم بدون أذن القاضي فأن لهُ 
(.40الفقرة الثالثة من المادة ) يطالب بالتفريق 



تكملة التفريق القضائي

عقد ، إذا تم الزواج خارج المحكمة ، فأن القانون أعتبرهُ الزواج خارج المحكمة-4
ي المطالبة باطل إال إذا تم الدخول ومع ذلك فأن عدم بطالنه ال يمنع المكره من حقِه ف

(40من المادة 4الفقرة ) بالتفريق ، 
دون ؛ فإذا تزوج الزوج بزوجة أخرى بالزواج بزوجة ثانية بدون أذن المحكمة -5•

ائية فإذا أذن المحكمة فإن الزوجة مخيرة أن تطلب التفريق أو أنها تحرك الدعوى الجز 
ينهما ،       اختارت التفريق سقط حقها بتحريك الدعوى الجزائية ويفرق القاضي ب

(.40من م 5ف)



تكملة التفريق القضائي

(:الخالف)التفريق للشقاق /ثانيا•
.عدهلكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خالف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم ب-1•
هل الزوجة، على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخالف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكمًا من أ -2•

إن-وحكمًا من أهل الزوج 
كمين، فإن حبإنتخابللنظر في إصالح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين -وجدا•

.المحكمةانتخبتهما لم يتفقا 
وضحين على الحكمين أن يجتهدا في اإلصالح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا األمر إلى المحكمة م-3•

لها الطرف الذي ثبت تقصيره،
.ضمت لهما المحكمة حكمًا ثالثاً اختلفا فإن •



تكملة التفريق القضائي

(41من م 4نصت عليه فق)أثار الشقاق •

ينهما إذا ثبت للمحكمة استمرار الخالف بين الزوجين وعجزت عن اإلصالح ب-أ-4•
.وامتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما

انب ، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جإذا تم التفريق بعد الدخول-ب•
الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا

ن كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما ال يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أ•
ير المنسوب لكل التقصير واقع من الطرفين، فيقسم المهر المؤجل بينهما  بنسبة التقص

.منهما

د ما وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برإذا تم التفريق قبل الدخول -ج•
.  قبضته من مهر معجل



تكملة التفريق القضائي

التحكيم ثانية•
:على( ق ا ش ) من :نصت المادة الثانية واألربعون •
لقانون إذا ردت دعوى التفريق ألحد األسباب المذكورة في المادة األربعين من هذا ا•

فريق لنفس لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالت
دية السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقًا لما ورد في المادة الحا

 .واألربعين



تكملة التفريق القضائي

التفرق القضائي الخاص بالزوجة:رابعا •
:ي تطلب التفريق، وهمن القانون متخصصة باألسباب التي يحق للزوجة بموجبها أن43أن المادة •
(عقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر )حبس الزوج-أ ُبعد الزوج عن زوجته-1•
بدون عذر مشروعهجر الزوج لزوجته لمدة سنتين فأكثر-ب•
خالل سنتين من تاريخ العقد(غير المدخول بها )إحجام الزوج عن طلب زفاف زوجته-ج •
:طلب التفريق للعلل-2•
بال ضرر أذا وجدت الزوجة زوجها عنينًا أو مبتلى بعله ال يستطيع  معها معاشرته–آ •
إذا كان الزوج عقيمًا أو أبتلى بالعقم بعد الزواج -ب•
إذا وجدت الزوجة أن زوجها مبتلى بعلة بحيث ال يمكن معاشرته بال مرض -ج•



تكملة التفريق القضائي الخاص بالزوجة

:شروط التفريق بالعلل هي •
رة وطلبت من أن تكون الزوجة كبيرة أي بالغة وتتقدم هي بطلب التفريق فإذا كانت صغي-1•

.البلوغبالعيب بعدالحتمال رضا الزوجةبينهما يحكم بالتفريقوليها لم يكن للقاضي أن 

أن ال يكون بها عيب يمنع مخالطتها ألن إمساكها حينئذ ال يتحقق منهُ -2•
.لها اضرر •
أن ال يصدر منها ما يدل على رضاها بالعيب أما أذا تزوجتُه عالمة-3•
س لها حق بالعيب أو لم تكن تعلم ، ولكن لما عملت رضيت به سواء صراحة أو داللًة ، فلي•

.  التفريق 



تكملة التفريق القضائي الخاص بالزوجة

(1981لسنة1708قرار)الحكم على الزوج بجريمة خيانة الوطن-أ التفريق بسبب الزوج             •

طالق رجعي( 85لسنة1529قرار )الهروب من العسكرية -ب •

(43م3فق)إقامة الزوج خارج القطر-ج•

بعد مرور أربع ( 43م4فق)فقدان الزوج -د•
.سنوات على فقدانه 



تكملة التفريق القضائي الخاص بالزوجة

من قبل الزوجنفاق اإل طلب التفريق لعدم •
فإن من حق الزوجة أن تطالب بالتفريق لعدم األنفاق43/2استنادا للمادة •
://عليها ، إذا توفرت األسباب والشروط التالية •
تون مدة سإمهاله بعد( اإلعسار)إذا أمتنع الزوج عن األنفاق عليها دون عذر مشروع -آ•

(.43/م/اوال/7/ف.)يوما  
مدة بالحبس هأو الحكم عليفقدهأو تغيبهإذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب -ب•

(.43/م/اوال/8/ف). تزيد على سنة
، ين يوما مدة ستإذا أمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها مع إمهاله -ج•

.(43/م/اوال/9/ف)فإن المحكمة تفرق بينهما ويعتبر التفريق طالقا  بائناً 



طلب التفريق قبل الدخول: رابعًا •
بالتفريق بعد للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذِه الحالة على المحكمة أن تقضي•

الزواج أموال ونفقات ألغراضأن ترد الزوجة إلى زوجها ما قبضتُه من مهر وجميع ما تكبدُه من
(.الفقرة ثانيا43م)
قضاء؟ يوقعها الكيف يتم أثبات أسباب التفريق وماهي أنواع الفرقة أو التفرقة التي: س•

يجوز أثبات أسباب التفريق بكل وسائل اإلثبات بما في ذلك الشهادات/ ج•
الواردة على السماع ويعود تقديرها إلى المحكمة باستثناء حاالت اإلدمان على تناول•
الزوج بمرض أو علة بما ال يستطيع معها القيامابتالء المسكرات والمخدرات وحالة •
، أما الفرقة ( ش.أ. من ق44المادة ) بالواجبات الزوجية ، فالبد من أن يتم أثباتها بتقرير طبي •

( .ش.أ.قم /45/المادة )التي يوقعها القضاء فهي طالق بائن بينونة صغرى 



(الخلع)التفريق االختياري 

أو ع الخلإزالة قيد الزواج بلفظ : ) من القانون الخلع1ف46عّرفت المادةلقد : الخلعْ •
39فيما معناه ، وينعقد به إيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة 

.( المتعلقة بإجراءات الطالق
كأن يقول ( ولاإليجاب والقب) ركنا الّخلع هو أساس الخّلع لذا جعل القانون فاالتفاق•

أو ( بلْت ق) : ، وتقول الزوجة ( فالنة بنت فالن على مهرِك المؤجلخلعتِك يا): لها 
(فأنِت طالقخلعتِك على ذلك) : ، فيقول لها ( بذلت لك مهري لتطلقني) تقول لــــــــــــه 

مشروعية الخلع وفلسفته      ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة•



الخلع
كأن ( سخ كالخلع أو الف) أن تكون الصيغة باللفظ الصريح جمهور الفقهاء أجاز •

، ( يتكِ أو أبر ( بارأتكِ ) مثل ، ( خالعتِك على مهرك المؤجل أو الكناية )يقول لها 
بعتِك ) وجتِه ، فيقول الزوج لز ( البيع والشراء) وأجاز الحنفية أن يكون الخلع بلفظ 

) فتقول ؛ ( ا أشتري طالقِك بكذ) ، أو يقول لها ( اشتريت: ) فتقول ( نفسي بكذا ، 
( .قبلْت 

الخلع ) ال يقع الُخّلع إال بلفظتين ، وهما( المذهب الجعفري ) عند اإلمامية أما •
بذلت ) :إن شاء جمع بينهما معًا أو اكتفى بواحدة ، فتقول الزوجة ، مثال ( والطالق

ويشترط ( خالعتِك على أساس ذلك فأنِت طالق) : ، فيقول لها لك مهري لتطلقني
كون الُخّلع وأن ي( أتحاد المجلس) اإلمامية الفورية وعدم الفاصل بين البذل وُالخلع أي 

.مطلقًا أي غير معلق على شرط أو حادث معين كما في الطالق 



تكمـــــــــــلة الخلــــــــــــع

الخلع شروط •
ه ومْن كان فاقد فال يقع خّلع المجنون والمعتوه والمّكر كامل األهلية أن يكون الزوج أهال إليقاع الطالق أي -1•

(2ف / 46م)التمييز وال يقع خّلْع المريض مرض الموت قانونًا 
.ألن الخّلْع ال يقع في العقد الفاسدالزواج صحيحًا أن يكون عقد -2•
(2ف 46م )أن تكون الزوجة محاًل لُه أي كاملة األهلية في العقل واالختيار والبلوغ  -3•
اّل يكون أْع و وعند اإلمامية يشترط وجود شاهدين حال إيقاع الخلّ كراهة الزوجة لزوجها يشترط في الخّلْع -4•

ختلعة تمامًا فيصح الخلع عندها على أية حال تكون عليها المأما بقية المذاهب . معلقًا على شرط أو حادث معين
.كالمطلقة 

ل طالقها ما دامت فإنُه يجوز للزوجة الرجوع عن الفدية التي بذلتها مقابوفق المذهب الجعفري –5•
.في العدة ، فإذا رجعت جاز للزوج الرجوع إليها خالل عدتها ما لم تحرم عليه لسبب أخر



طبيعة الخلع وما يترتب عليه من اثار•

طالح التعليق يمين في اص)علق الطالق على المال النه، من جانب الزوج في معنى اليمين:أوال•

:ويترتب على ذلك( قهاءفال

عنه قبل الزوجةاذا صدر اإليجاب من الزوج فال يجوز له الرجوع.1

.الزوجة لم يسقط إيجابه اذا قام الزوج من المجلس الذي اوجب فيه الخلع قبل قبول.2

الخياريملك الرجوع فانه ال يملكمن الالنهليس من حق الزوج ان يشترط مدة له الخيار فيها، .3



ل التزمت بدفع عوض في مقابالنها، معاوضةالمراة الخلع من جانب :ثانيا•
.  ا معاوضة شبيهة التبرعهاناالطالقها، 

:ويترتب على ذلك•
يجوز للزوجة الرجوع عن إيجاب الخلع اذا بدأته هي.1
(القبولب او قبل الن  المعاوضات المالية تبطل اذا تفرق المتعاقدان بعد االيجا) الزوجالبد من قبول الزوج في مجلس ايجاب .2

يجوز للزوجة االشتراط لنفسها مدة معلومة



العوض في الخلع•

.3ف 46/ م( للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها ) •
في الُخّلع باالتفاق( عوض) أن كل ما يصح أن يكون مهرًا يصح أن يكون فدية •

عليه وهكذااالنفاقاوطفل، ارضاعحضانة، اوزراعة ارض، اومنفعة، اوفيصح كل مال –
(كالخمر والخنزير) أما إذا وقع الُخّلع على ما ال ُيملك •
ستحق المطلق شيئا إذا كانا يعلمان بالتحريم يصح الُخّلع وال ي) قال الحنفية والمالكية والحنابلة •

.يصح الُخّلع: وقال الشافعية فيكون خلعًا بال عوض ، 
.يبطل الُخّلع ويقع الطالق رجعيًا وال يستحق المطلق شيئاوعند أكثر اإلمامية •



آثار الخلع•

•

.يقع به طالق بائن كما هو عند الحنفية والجعفرية -1•
.ة الذي يتفق عليه الطرفين الزما في ذمة الزوج( العوض) يكون البدل -2•
يقاع الخّلْع تسقط جميع الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوجين عن األخر عند إ-3•



أنواع من الفرقة لم يتطرق لها القانون•

قوا على أنُه هو أن يقول الرجل لزوجتِه أنِت عليَّ كظهر أمي ، وقد أتف:الظهار: أوال•
ز عنها ، صام إذا قال لها ذلك فال يحل عليِه وطؤها حتى ُيكّفر بعتق رقبة ، فإن عج

.شهرين متتابعين ، فإن عجز عن الصيام ، أطعم ستين مسكينًا 
واتفقوا على أنُه إذا وطأ زوجتِه قبل أن يكّفر يعتبر عاصيًا •
دلين بحضور شاهدين ع)نفس شروط الطالق تقريبا وأشترط اإلمامية لصحة الظهار•

(خواًل بها فيه كما اشترطوا أن يكون مديواقعهايسمعان قول الزوج وإن تكون الزوجة في طهر لم 



هو أن يحلف الزوج باهلل على ترك وطء زوجتِه :اإليالء: ثانيا•
وأشترط اإلمامية أن تكون الزوجة مدخواًل بها •
وعند اإلمامية ، إذا مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يطأ زوجته فإن صبرت•

ربعة ورضيت فلها ذلك ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم وبعد مضي األ
أشهر يجبرُه على الرجوع أو الطالق 

سوتهم أو عشرة مساكين أو كأطعاموكفارة اليمين هي أن يخير الزوج الحالف بين •
.تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام 



وهي حالة قذف الزوج زوجته بالزنا: اللعان : ثالثا•

:القاضي يترتب ما يأتيامامبعد المالعنة •

سقوط الحد ما بين الزوجين-1•

تقع الفرقة بينهما-2•

تقع الفرقة طالقا بائنا، ويقال أيضا فسخا -3•

الردة يقع الفراق تلقائيا بمجرد ارتداد احد الزوجين: رابعا•

اتصاال محرما، فتقعاالخرفروع اواتصال احد الزوجين بأحد أصول : خامسا•
الفرق



ة • ، وفيأحصاءاعددت الشيء عدًة أي أحصيتُه : اإلحصاء ، فيقال : العد 
م على المرأة ويحر ( الطالق)؛ هي الفترة الزمنية التي تعقب الفرقة اصطالح الفقهاء 

ِتِهنَّ ُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلعِ َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقتُ ) الزواج خاللها حتى تنقضي ،  دَّ
َة ۖ ( .َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

ة المطلقة•  عّدة على أن المطلقة قبل الدخول والخلوة الآراء المذاهب اإلسالمية اتفقت : عد 
ا ، فعليها العّدة ؛ إذا خال الزوج بها ولم يصبها ، ثم طلقهالحنفية والمالكية والحنابلة عليها ، وقال 

.؛ ال أثر للخلوة اإلمامية والشافعية تماما كالمدخول بها ، وقال 

العدة



(موجبات العدة)أسباب العدة •

:  تجب العدة على الزوجة في الحالتين اآلتيتين(: أحوال)47م•

عي إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طالق رج-1•

.  وغأو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بل

.إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها-2•

تكملة العدة



أنواع عدة الطالق•
(.نَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوُأوالُت اأْلَْحَماِل َأَجُلهُ )إذا كانت حاماًل تعتد بوضع الحمل باالتفاق -1•

.وإذا كان الحمل أكثر من واحد فال تخرج من العّدة إال بوضع األخير باإلجماع 
بلغت سن اليأسوهي التي بلغت ولم تَر الحيض أبدًا والتي: أن تعتد بثالثة أشهر هاللية -2•
وات وهي من أكملت التسع ولم تكن حاماًل وال آيسة وكانت من ذ: تعتد بثالثة قروء -3•

الحيض باالتفاق 
ظة من طهرها ، فإذا طلقها وهي في آخر لحالقرء بالطهر اإلمامية والمالكية والشافعية وقد فسر •

(بالحيض) القرء ، الحنفية والحنابلةأحتسب من العّدة وأكملت بعده طهرين ، وفسر 
(1ف/ 48م . ) فال بد من ثالث حيضات بعد الطالق •
(ش. أ)48م•
.  عدة الطالق والفسخ للمدخول بها ثالثة قروء-1•

تكملة العدة



:عّدة الوفاة •
ة كانت أم كبير ( أربعة أشهر وعشرة أيام) المتوفي عنها زوجها غير حامل أتفقوا على أن عّدة •

:استنادا الى قوله تعالى. صغيرة ، دخل بها الزوج أم لم يدخل 
( . ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهر  َوَعْشًراَوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصنَ )•
، حاملالالمتوفي عنها زوجها عّدة اما•
عد وفاتِه أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ولو ب: عند جمهور الفقهاء •

 اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َوُأوالتُ )بلحظة ، بحيث يحُل لها أن تتزوج بعد انفصال الحمل ولو قبل دفن زوجها 
(.َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

أشهر أن عّدتها أبعد األجلين من وضع الحمل واألربعة أشهر وعشرة أيام فإن مضت األربعة: وقال اإلمامية •
األربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع ، أعتدت بالوضع وإن وضعت قبل مضي األربعة أشهر والعشرة أيام أعتدت ب

َوُأوالُت )وآية ( َأْرَبَعَة َأْشُهر  َوَعْشًراَيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ )آية بينبضرورة الجمععلى ذلكواستدلوا ، والعشرة أيام
(.اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

تكملة العدة



ي فقهاء في عّدة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها برأالمشّرع العراقي وقد أخذ •
من القانون ( 3/ ف 48/المادة )اإلمامية في 

امل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الح))ونصت •
((.فتعتد بأبعد األجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة



تكملة العدة
:متى تبدأ العدة •
•

غها الخبر بدأ عدة الوفاة من حين بلو تو حاضرا كان الزوج أو غائبا من حين وقوعِه تبدأأن عّدة الطالق: قال اإلمامية •
ة من حين الوف، أما إذا كان حاضرا أو أفترض عدم علمها بموتِه إال بعد حين ، إذا كان الزوج غائبًا  ، وهذا ما اة فمبدأ العد 

( .49)أخذ به القانون في المادة 

م بعد الطالق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلتبتدئ العدة فورا  (: 49م)المادة التاسعة واألربعون •
(وهذا ما اخذ به االمامية. )المرأة بالطالق أو الموت

ف عدة الوفاة من إذا توفي زوجها وهي في أثناء العّدة فعليها أن تستأنواتفقوا على أن المطلقة رجعيًا •
ن المطلق حيث موتِه سواء كان الطالق في حال مرض الموت أو في حال الصحة ألن العصمة بينها وبي

فأنها تستمر فيالمطلقة طالقًا بائنا أما ( .4ف/ 48) لم تنقطع بعد ، وهذا ما أخذ به القانون في المادة 
عّدة الطالق باتفاق الجميع

طلق بدون ، فأنهم استثنوا من البائنة ما إذا وقع الطالق في مرض موت المعدا الحنفية والحنابلة ما •
.رضى المطلقة 

ما الحكم لو اختلف الزوجان على موعد الطالق؟: سؤال•



:أحكام العدة •
: التوارث بين المطلق والمطلقة •
قط آراء المذاهب اإلسالمية على أن الرجل إذا طلق أمرأته رجعيا ، لم يساتفقت •

ال التوارث بينهما ما دامت في العّدة سواء أكان الطالق في مرض الموت أو في ح
.الصحة ويسقط التوارث بانقضاء العّدة 

.واتفقوا على عدم التوارث أن طلقها بائنًا في حال الصحة•

تكملة العدة



تكملة العدة

؟واجبات المعتدة•
على المطلقة القرار في بيت الزوجية: أوال•
.أن تخرج منُه اليجوزتعتد في بيت الزوج فال يجوز لُه إخراجها كما المطلقة رجعيًا أتفقوا على أن •
ال ) من غير فرق تعتد في بيت الزوج كالمطلقة رجعياً ( اءهجمهور الفق) ، فقال المطلقة بائنًا واختلفوا في •

( .تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبينة
ا وانتفاء أن أمر البائنة بيدها تعتد في أي مكان تشاء النقطاع العصمة بينها وبين زوجه: وقال اإلمامية •

.التوارث بينهما 
الحداد للمعتدة من وفاة: ثانيا•
سلمة أو على وجوب الحداد على المتوفي عنها زوجها كبيرة كانت أو صغيرة ، مالفقهاءواتفق•

اشكالهاوان تمتنع عن الزينة بكل . غير مسلمة 
.ليها ومعنى الحداد أن تجتنب المرأة الحادة على زوجها كل ما ُيحِسنها وير غب في النظر إ•



نفقة المعتدة•

ا  وال تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشز: )المادة الخمسون•

إذن الحاالت المشمولة بذلك هي(.  نفقة لعدة الوفاة

(الامالزوجة حامل )بائنا اواذا كانت الفرقة طالقا رجعيا -1•

ة من بسبب من الزوجاواذا كانت الفرقة فسخا وكان بسبب من الزوج مطلقا، -2•

غير معصية



الوالدة
الوالدة ونتائجها•
هي ثمرة الحياة الزوجية ، واألوالد هم غاية الزوجين من الحياة المشتركة •
أربعة فرضها هللا على اآلباءعمل  القضاء ، من وحقوق األوالد التي هي •
أثبات نسبهم من أبيهم : أوال •
الرضاع: ثانيا •
الحضانة : ثالثا •
النفقة: رابعا •



النسب

النسب •

النسب بالفراشاثبات: أوال •

:ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين.(ش. أ ) 51م•

.أقل مدة الحملأن يمضي على عقد الزواج -1•

أن يكون التالقي بين الزوجين ممكنا-2•

.أقل مدة الحملأن يمضي على عقد الزواج -الشرط األول •



•

قل مدة اتفقت آراء المذاهب اإلسالمية من الشيعة وألسنه على أن أ: أقل مدة الحمل•
َوِفَصاُلُه َثالُثوَن َوَحْمُلهُ : )، وذلك استنادا لقولِه تعالى ( ستة أشهر ) للحمل هي ؛ 

شهر ، والفصال ؛ هو الرضاع ، (  30)أي أن مدة حمل الولد ورضاعِه ( َشْهًرا
ي عامين كاملين ، أي أن الرضاع يكون ف.( َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْينِ : )لقولِه تعالى 

ي أقل مدة ، وه( ستة أشهر) ومتى ما أسقطنا العامين من الثالثين شهرًا ، يبقى 
.الحمل 



:أقصى مدة الحمل •
ُه لو أن أقصى مدة الحمل ، هي ؛ سنتان ، ويترتب على ذلك ، أن: قال أبو حنيفة •

ذا عند األحناف ، طلقها أو مات عنها الزوج ، ولم تتزوج بعدِه وأتت بولد بعد سنتين لحقُه ه
م ؛ تسعة أما أقصى مدة الحمل عند الشيعة ، فقد أختلف علماء اإلمامية فيها ، فقال أكثره

كاملهم سنة كاملة ، وأجمعوا ب: أشهر ، وقال بعضهم ؛ عشرة أشهر ، وقال البعض اآلخر 
ثم إذا طلقها الزوج أو مات عنها  ،: على أنها ال تزيد ساعة واحة عن السنة ، مثال ذلك 

.ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحقُه الولد 
أن يكون التالقي بين الزوجين ممكنا:  الشرط الثاني •
ة أكثر من أن ال يمضي على الفرقة بين الزوجين ، إذا كانت المرأة مطلق:الثالثالشرط •

.سنتين ، وهي أقصى مدة الحمل عند األحناف 



باالقرارالنسب اثبات: ثانيا•

(ش. أ)52م •

المقر له لمجهول النسب يثبت به نسب-ولو في مرض الموت-اإلقرار بالبنوة -1•

.إذا كان يولد مثله لمثله

متزوجة أو معتدة فال يثبت نسب الولد من زوجها إال إمرأةإذا كان المقر -2•

.  بتصديقه أو بالبينة
أن يصادق المقّر لُه على النسب-3(األب) لمثل المقّر ( الطفل) أن يولد مثل المقّر لُه -2أن يكون المقّر لُه بالنسب مجهول النسب -1•



إقرار مجهول النسب باألبوة أو باألمومة: ثالثا•

النسب إقرار مجهول النسب باألبوة أو باألمومة يثبت به: المادة الثالثة والخمسون•

.إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله

تصديق المقر له-3يولد مثله لمثله                ان-2مجهول النسب                 يكون المقر ان-1•



ىىىىىى

تحميل النسب على الغير: رابعا•

ال اإلقرار بالنسب في غير البنوة واألبوة واألمومة: المادة الرابعة والخمسون•

.يسري على غير المقر إال بتصديقه

:وحكم هذا اإلقرار يثبت به النسب في حالتين•

يصدقه المحمول عليه بالنسبان-1•

(رجل وامرأتيناوالبينة شهادة رجلين )يثبت النسب بالبينة ان-2•

بقى فياخوكواذا لم يثبت ذلك ثبت النسب من المقر وحده، فاذا ادعيت بان هذا •
.النسب ساري المفعول بمواجهة المقر



اللقيطاحكام•

ن الزنا أو ذهواًل هو المولود الذي يطرحُه أهلُه بعد والدتِه خوفا من الفقر أو فرارًا م•
.من كارثة طبيعية أو حرب وغير ذلك 

حكم التقاطه•
فرض عين اذا كان يغلب معه الهالك•
(ظروف طبيعية)فرض كفاية في غير ذلك •
ال توارث بين اللقيط والملتقط ألنُه عمل للخير ،•



دين اللقيط•

يكون مسلما اذا وجد في ديار اإلسالم•

(حنفية)الذمة فيكون على دين ملتقطه اهلواذا وجده ذميا في ديار •

حالايةعند الجعفرية مسلما على •

نسب اللقيط•

يثبت نسبه لكل من ادعى به من غير حاجة الى بينة استحسانا•

لو تنازع عليه اثنان فيكون لصاحب البينةاما•

تكون للحكام: الوالية على اللقيط•



في الرضاعة والحضانة•

. على األم إرضاع ولدها إال في الحاالت التي تمنعها من ذلك: المادة الخامسة والخمسون55م•

.في مدة معينة ، وهو واجب على األم امرأة والرضاع ؛ هو مص الطفل من ثدي •
:ي ، وه(راي الحنفية)وهناك بعض الحاالت التي تجبر فيها األم على إرضاع الطفل•
.إذا أمتنع الطفل عن تقبل الرضاع إاّل من ثدي أمِه -آ•
.إذا لم يكن لألب وال للطفل مال يستأجر بِه من ترضع الطفل-ب•
مطلقة طالقا رجعيااوويشترط قيام الزوجية •
اذا لم يتقبل الطفل غير ثدي امهاالالبائنة فال يلزمها ذلك اما•



الرضاعاجرة•

ِه ، إجرة رضاع الولد على المكلف بنفقت: ) ، على ( من ق آ ش56)نصت المادة •
(ويعتبر ذلك مقابل غذاءِه 

ع لمن فمن المقرر أن تكون نفقة الصغار على آباءهم ، ومن النفقة إجرة الرضا•
(آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم فَ : )لقولِه تعالى استنادا تقوم بِه ، 



على أن ؛الحنفية والجعفرية وقد اتفقت •
مرضعة ، أما إذا كانت التستحق األجرة ويدفعها األب المرضعة إذا كانت أجنبية فأنها •

ائنا وأنقضت هي أمًا للرضيع ، فقال األحناف ؛ تستحق األجرة حال كونها مطلقة رجعيا أو ب
لذا تستحق اإلجرة ، لهُ زوجيتهابانقطاع نفقتها النقطاع عدتها ألنها حينئذ  تكون كاألجنبية 

في ذلك األم وقال الجعفرية ؛ أن األم المرضعة تستحق اإلجرة على اإلرضاع مطلقًا وتستوي 
برأي المذهب قائمة والمطلقة رجعيا أو بائنا ، وقد أخذ القانون في هذِه المادةزوجيتهاالتي 

.الجعفري ، حيث نَص على أن إجرة الرضاع على المكلف بنفقتِه 
االرضاعاحكاممتفرعة من احكام•



:الحضانة / ثانيا•
دان ، هي ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر أو العض: الحضانة لغًة •

زامالقيام بتربية الطفل والتفيقال حضنت األم طفلها ، أما اصطالحا ؛ فهي 
.شؤونِه ،ممْن لُه الحق في ذلك شرعا •
مْن هو صاحب الحق في الحضانة ؟/ س•
يام األم أحق بحضانة الولد وتربيتِه حال ق: ) من ق آ ش ، نصت على (57)م •

( الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك



أجرة الحضانة•

على األبال تستحق الحاضنة اجرة على الحضانة وإنما لها اجرة الرضاع فتكون قال اإلمامية •
( الد الطفلو )تجب االجرة للحاضنة إذا لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين زوجها وقال األحناف 

حق اجرة ولم تكن معتدة من طالقِه الرجعي ، وكذلك إذا كانت معتدة من طالق بائن ، فأنها تست
.من والد الطفل 

برأي األحناف في عدم استحقاق األم أجرة عن (3ف/ 57م)وقد أخذ القانون •
.ألبيِه قائمة حقيقة أو حكمازوجيتهاحضانة طفلها إذا كان 



شروط الحضانة•

أمينة قادرة علىبالغة عاقلة تكون الحاضنة انيشترط -2(  57)نصت المادة •

لمحكمة وتقرر ا. ، وال تسقط حضانة األم المطلقة بزواجهاتربية المحضون وصيانته

في هذه الحالة أحقية األم واألب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون

:إذن يمكن إضافة شرطين أخريين•

تعيش الحاضنة بالصغير في بيت  تتوفر فيه البغضاءاال-1•

زوجة مرتدةالتكون اال-2•



االختالف في أجرة الحضانة•

ضانةوال يحكم بأجرة الح. قدرتها المحكمةإذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة --573/م•

.  معتدة من طالق رجعي، أو كانت الزوجة الزوجية قائمةما دامت  

مدة الحضانة وتمديدها•

ة في مدة الحضانة بين الصغير والصغيرة من الناحية القانوني( 4ف57)ساوى المشر ع العراقي في المادة •
(  عشرة سنوات)وجعَل مدة الحضانة لكل منهما 

.نة كما جعل لألب فقط أن يشرف على تربية المحضون وتعليمِه بشرط أن ال يتعمد اإلضرار بالحاض•

، إذا ثبت لهُ أن ذلك في مصلحة المحضون ( سنة15)وقد جعل المشّرع أقصى مدة للتمديد ، هي •

من العمر، يكون له حق االختيار في اإلقامة مع من يشاء من أبويه، أوالخامسة عشرة إذا أتم المحضون •

5فق.) أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا االختيار

(57م



،لألنثى ( سنوات9)للذكر و ( سنوات7)فهي عند األحنافمدة الحضانة •
،( سنوات 7)ولألنثى( سنة2)للذكر ، مدة الحضانة ، وعند اإلمامية•
،( سنة15)والذكر ( سنوات 9)وبعدها تكون لألب إلى أن تتم األنثى •
.وبعدها يختار أي األبوين يشاء•



بطالن حضانة االب او موته•

(  7ف57م)الحضانة إلى األبأحد شروط الحضانة تنتقل في حاِل فقدان أم الصغير •

:فقد عالجت بطالن حضانة األب أو موتِه وقد جاء فيها( 57من م9/الفقرة )أما •

رط أن إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة ، يبقى الصغير لدى أمِه بش-1•

تكون محتفظة بشروط الحضانة 

كن ، إذا مات أبو الصغير ، يبقى لدى أمِه ، حتى لو تزوجت بأجنبي عنهُ ل-2•

:بشروط، هي 

.أن تكون األم محتفظة بشروط الحضانة -آ•

.أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقاءِه مع أمِه -ب•

.أن يتعهد زوج األم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم األضرار بِه -ج•



مشاهدة المحضون" : وال•

كن يشاهد المحضون لالطمئنان عليه ولانالمشرع العراقي أعطى الحق لألب ان•

يجـب اذتقـرر بقاء المحضـون لديه ليالانال يجوز حين تحكم المحكمة بالمشـاهدة 

(ش/أ/ق( )57)من المادة ( 4)يبيت المحضون عند حاضنته عمال بالفقرة ان

مكان وزمان ومدة المشاهدة: أوال •

بالمحضونالسفر " : ثانيا•



نفقة الفروع واألصول واألقارب

:تحديد نفقة القريب / أوال•

ة ، من  هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم حسب آراء فقهاء المذاهب اإلسالمي/ س•

الستحقاقها؟ وماهي شروط الوجوب 

أن تكون نفقة القريب على قريبهِ يرون أن الشرط األساسي لوجوب : الحنفية / ج•

ب ؛ ، ويشمل الوجو( القرابة) ، فأساس النفقة ،هي موجبة لحرمة الزوج القرابة 

م اآلباء وإن علوا واألبناء وإن نزلوا ، ويشمل أيضا  ؛ األخوة واألخوات واألعما

ى والعمات واألخوال والخاالت ، ألن الزواج ممتنع بين هؤالء جميعا ، وقالوا ؛ عل
. المعسرهاألبن الموسر نفقة زوجة أبيِه 



بقية تجب النفقة على األبوين واألوالد من الصلب فقط دون:  ، قالوا المالكية•

وال األصول والفروع ، فال تجب على الولد نفقة جدِه وال جدتِه ال من جهة األب

من جهة األم ، كما ال تجب على الجد نفقة أبن األبن وال بنت األبن ،

موسر أن ويجب على الولد ال( األبوين واألبناء فقط) وينحصر وجوب النفقة في •

.ينفق على زوجة أبيِه 



:الحنابلة ، قالوا •

ة أيضا تجب النفقة على اآلباء وإن علوا ، وعلى األبناء وإن نزلوا ، وتجب النفق•

لغير

ب األقارب الخارجين من عمود النس) العمودين من الحواشي ، ونقصد بالحواشي •

يِه ، وقالوا للمنفق علوارثا  بشرط أن يكون المنفق ( أي ليس من األصول والفروع 

ِه إذا كان يجب على األبن الموسر تزويج أبيِه ونفقة زوجتِه كما يجب على أبن: 

.محتاجا إلى الزواج 



، فقد قالوا ؛ أما اإلمامية والشافعية •

إن نزلوا تجب على األبناء نفقة اآلباء وإن علوا ، وتجب على اآلباء نفقة األبناء و•

خوة ، كاألوال يتعدى وجوب النفقة إلى غير عمودي النسب ذكورا كانوا أم إناثا ، 

ن أما  واألعمام واألخوال ،كما ال يجب على األبن أن ينفق على زوجة أبية إن لم تك

.، وال على األب أن ينفق على زوجة أبنِه ، فاألصل عدم الوجوب 



، من ق آ ش ( 62)إالّ أن المادة •

أي ليسوا حسمت الخالف بين الفقهاء ، فيمن تجب لهُ النفقة من األقارب الحواشي•

.من األصول والفروع 

، أي بينهما توارثالموجبين لنفقة ذوي األرحام إذا كان بمذهب الحنابلة فأخذت •

تجب نفقة كل : )من القانون 62، فقد نصت المادة( األرث) أن األساس للنفقة هو 
(.فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر أرثه منه 



نفقة الفروع واألصول واألقارب

األصول  العامة في نفقة األهل •

في أي مال تجب النفقة: أوال•

.نفقة كل إنسان في ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها(ش/أِ /ق)58م •

االصولنفقة الفروع على : ثانيا•

:  59/م•

لنفقة ما لم يكن فقيرا  عاجزا  عن افنفقته على أبيه إذا لم يكن للولد مال -1•
.  والكسب

تكسب الغالم إلى الحد الذي يويصل تتزوج األنثى إلى أن تستمر نفقة األوالد -2•
.  ما لم يكن طالب علمفيه أمثاله

الصغيراإلبناألكبر العاجز عن الكسب بحكم اإلبن-3•



شروط وجوب نفقة الفرع على األصل•

و ليس له مالفقيراأن يكون الفرع -1•

على اإلنفاق قادراأن يكون األب -2•

نفقة األوالد الكبار•

فقيرة وان كانت قادرة على العملانثىنكون ان-1•

يكون مذكرا ولكن حتى سن معينة ان-2•

يكون عاجزا عن العمل ان-3•

يكون االبن طالب علمان-4•



(ش/ أ/ق60/ م)النفقة عند عدم األب : ثالثا•

•

.  دم األبعند عمن تجب عليه الولدعاجزا  عن النفقة يكلف بنفقة األبإذا كان -1•

.تكون هذه النفقة دينا  على األب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر-2•

(ش/ أ/ق/ 61/م)نفقة األصول على الفروع : رابعا•

لو كانا قادرين يجب على الولد الموسر كبيرا  كان أو صغيرا  نفقة والديه الفقيرين و•

.على الكسب ما لم يظهر األب إصراره على اختيار البطالة



:شروط وجوب نفقة األصول على الفروع •

لهما الفقر والحاجة ، أي ال يشترط أن يكونا عاجزين عن العمل والكسب بل تجب-1•
النفقة وإن كانا قادرين على العمل إالّ أنهما ال يعمالن فعال 

سرا  ، هو أن الولد إما أن يكون موسرا  أو مع: ، وتفصيل ذلك أن يكون الولد موسرا  -2•
:  ولكل من هذِه الحاالت حكم خاص وحسب التفصيل اآلتي 

.  إذا كان األبن موسرا  وجبت عليِه نفقة أبويِه -آ•

ن حاجتِه ، إذا كان األبن معسرا  إالّ أنهُ قادر على العمل والكسب وكان كسبِه يزيد ع-ب•
.وجبت النفقة عليِه ألنهُ يعتبر غنيا  بكسبِه 

.ِه إذا كان ال يبقى من كسبِه شيء ينفقهُ إليهما وجب عليِه أن يضمهما إلي–ج •

.إذا كان كل من األب واألبن معسرا  فنفقتهما واجبة من بيت المال -د•



نفقة زوجة االب•

حتاجا اذا كان لالب المستحق للنفقة زوجة غير ام االبن المنفق،  فاذا كان االب م•

البن أيضا اليها  وال يستطيع االستغناء عنها  لمرض او كبر سن وجب نفقتها على ا

من غير خالف عند الحنفية،

.وان لم يكن محتاجا اليها فال تجب نفقتها عليه عند الراجح لديهم•



نفقة الحواشي: خامسا•
سرين تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه المو: )من القانون 62المادة•

.(بقدر أرثه منه 

( :نفقة األقارب)شروط وجوب نفقة القريب على قريبِه •

التوارث-1•

ليه بقدر حصتِه من فال تجب النفقة للقريب على قريبِه إالّ إذا كان بينهما توارث ، وتكون النفقة ع: •
.الميراث 

.، فال يجب األنفاق على غير المحتاج أن يكون المنفق عليِه محتاجا -2•

.،أن يكون المنفق موسرا  باألنفاق -3•

ال تجب يشترط االتحاد في الدين ، فلو كان أحدهما مسلما واآلخر غير مسلم ، ف: اتحاد الدين -4•
،( الحنفية والحنابلة ) النفقة 

فق على ال يشترط االتحاد في الدين ، فالمسلم ين:  ، قالوا وعند باقي جمهور الفقهاء واإلمامية•
( .نفقة الزوجة إذا كانت كتابية والزوج مسلم ) قريبِه غير المسلم ، كما هو الحال في 



متى يقضى بنفقة األقارب •

يقضى بنفقة األقارب من تاريخ االدعاء: 63/ م•


