
 األحوال الشخصية
قصد بمصطلح األحوال الشخصية كما جاء في الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ أحوال  

شخصية بانه مجموعة ما يتميز به اإلنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي  
كونه ذكرًا أو أنثى وكونه زوجًا أو  رتب القانون عليها أثرًا قانونيًا في حياته االجتماعية مثل 

أرمل أو مطلقًا أو أبًا أو ابنًا شرعيًا أو كونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون  
 أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية . 

 
ما يشمل أحكام  هو مجموعة األحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعالقات داخل األسرة، ب أو 

الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطالق وتفريق القاضي بين  
 الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة األوالد والميراث والوصية والوقف. 

 
ومصطلح األحوال الشخصية من المصطلحات القانونية الجديدة التي ظهرت لدى فقهاء الغرب  

ة على مجموعة األوصاف التي يتميز بها كل فرد عن سواه، والتي ترتبط به ارتباطًا  للدالل
 مصيريًا : فهي أوصاف ذاتية، صدرت عن معطيات، أوجبت حقوقًا والتزامات . 

 
فاالسم واألهلية والزواج أمور تظهر منها ذاتية صاحبها وخصوصياته، وهي ألصق ما تكون  

لكون والحياة. وقد ابتدع الفقهاء االيطاليين هذا المصطلح  ترجمة عن معتقداته وتصوراته في ا
م كل  في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حاًل لمشكلة تنازع القوانين، ثم انتشر بعد ذلك وع

 القوانين األجنبية األخرى.  
 



م معني مصطلح األحوال الشخصية،  21/6/1934وقد حددت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
م علي أن: “األحوال الشخصية هي مجموع ما يتميز به اإلنسان عن غيره من  فنص هذا الحك

الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرًا قانونيًا في حياته ككونه إنسانًا ذكرًا أو  
أنثى وكونه زوجًا أو أرمل أو مطلقًا أو ابنًا شرعيًا، أو كونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سن  

و عته أو جنون أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، أما األمور  أ
المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب األصل من األحوال العينية، وإذن فالوقف والهبة 

والوصية والنفقات علي اختالف أنواعها ومناشئها من األحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه 
 عدم استحقاقه . و 

 الزواج:   الباب األول
بين رجل وأمراه تحُل لُه شرعًا غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي   عقد الزواج : عقد

 غايته تتفرع إلى فرعين :  أن
 أنشاء رابطة للحياة المشتركة  -1
 .   ( 1ف/  3النسل )م  -2

 عقد يفيد حل  كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنُه  
األثر   فبمجرد انعقاده ترتب عليه،   استمتاع كل من الرجل والمرأة باألخر على الوجه المشروع

 . نعقاداال  النعقاده والذي هو ْحّل االستمتاع الذي يتحلل بمجرد المباشر
 قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات فالخطوبة والوعد بالزواج أو 

 .   من المقدمات باعتبارهاُتمهد لعقد الزواج 
ترفع وألنُه ) عقد الزواج( من    حيث أن آثاره ال،  ولعقد الزواج خصوصية تميزه عن باقي العقود 

فكان البد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى  ،  األمور التي يفترض دوامها مدى الحياة



يكون ذلك حقًا للرجل فأنُه    بها وبقدر ما االقترانيريد  الطلب ويلتمس مواقع الصالح فيمن ب 
 أيضًا . للمرأة كذلك 
 الخطبة :  أحكام

 أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .  -1
 يكون سببًا للتعويض .  عنها بفسخها قد ال  مجرد العدول -2
بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض    اأو معنوي ا مادي  االخطبة ضرر أذا أقترن بالعدول عن  -3

 على أساس المسؤولية التقصيرية . 
يعاد إلى    كان مدفوع على حساب المهر فاذااألموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ،  -4

كان   فاذايرية ، التقص الرجل ، أما أذا كان على أنٌه هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية 
يجمع على المرأة   كي ال  يستعيد من المهر هداياه نُه ال إالرجل مسؤوال عن فسخ الخطبة ف

 مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد األموال . 
 

 الزوجات في القانون  تعدد
 بإذن القاضي ويشترط   إاليجوز الزواج بأكثر من واحدة  ال

 اإلذن تحقق الشرطين التاليين :  بإعطاء
 من واحدة .   أن يكون للزوج كفاية مالية إلعانة أكثر -1
 سواء أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة   -2

أن المشّرع   إالكانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ) ق. أ.ش( 
 : أستثنى الحصول على إذن القاضي الحاالت التالية

 المرأة الثانية أرملة .  إذا كانت -أ
 إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته  –ب 



 :هأركان العقد وشروط الثاني : الباب 
 ان العقد: أرك

هو الكالم الصادر من   فاإليجاب،  واإليجابوالمرأة والقبول  للعقد أربعة أركان وهي الرجل 
أما القبول فهو الكالم الصادر  ، أرادته ألنشاء عقد الزواج انصراف الطرف األول للداللة على

 أرادته بقبول ما أوجبه الطرف األول .  انصرافللداللة على  من الطرف الثاني 
 والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .   وقد يصدر اإليجاب

في حكم العالقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على   نظرا ألهمية عقد الزواج وبالغ أثرهو 
ح إذا وقع  ، فقد أتفقوا على أن العقد يصتؤثر على صحته  التي  االحتماالتصيانته من أنواع 

 من المخطوبة أو من{ ينوب عنها .   بلفظ )زوجُت( أو ) أنكحُت(
تقة من مادتي  ، أو وقع بألفاظ غير مش في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي واختلفوا

 .   الزواج أو النكاح كالهبة والبيع وغير ذلك
 : يجوز العقد بكل ما دَل على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك  # قال األحناف
 واإلحالل إن كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج. واإلباحةوالهبة والبيع  

 أو ) أنكحُت( وبصيغة : يجب أن يكون اإليجاب بلفظ ) زوجُت(  األماميةقال 
على   الماضي ، وال ينعقد بغيرها ، وال بغير مادة الزواج أو النكاح وألن صيغة الماضي تدلل

 الجزم .
العقد وهو أن يقع القبول عقب اإليجاب   : يشترط الفورية في  اإلمامية والشافعية والحنابلةوقال 

 ومن غير فاصل . 
كتابا يخطبها فيه وهو غائب   مرأة االفورية ، فلو أرسل رجل إلى  : ال يشترط  قال الحنفية 

 عليهم الكتاب ، وقالت ) زوجتُه نفسي ( يتم الزواج .  فأحضرت شهودًا وقرأت



الفصحى ، فأنُه يصح كذلك باللهجة العامية إذا جرى العرف على   ح العقد باللغةوكما يص
 . ملجتك(    استعمالها ) جوزتك ،

العبارة وتكون   ، فإذا تعذرت تلك والقبول أن يكون بالعبارة الصريحة واألصل في اإليجاب 
الزواج صراحة إذا لم   قصد الدالة على باإلشارةاألخرس يكتفى منُه على أن  واتفقوابالكتابة ، 

 .   يحسن الكتابة
 


