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 المحاضرة االولى 

 

: هو المانون الذي ٌنظم مجموعة ما ٌتمٌّز به اإلنسان عن قانون االحوال الشخصية 

ً فً حٌاته  غٌره من الصفات الطبٌعٌة أو العائلٌة التً رتب المانون علٌها أثراً لانونٌا

ً أو أباً  ً أو أرمالً أو مطلما االجتماعٌة, ككون اإلنسان ذكراً أو أنثى, وكونه زوجا

صغر سن أو جنون, أو كونه مطلك االهلٌة أو شرعٌاً, أو كونه تام االهلٌة أو نالصها ل

 ممٌدها.  

 

 : 8151لسنة ( 811رقم ) االحكام العامة لقانون االحوال الشخصية

 أوالً: كيفية العمل بالقانون 

 

على "تسري النصوص التشرٌعٌة فً هذا المانون على جمٌع  1الفمرة  1تنص المادة 

 المسائل التً تناولتها هذه النصوص فً لفظها أو فحواها". 

فعندما تعرض على ٌمصد من ذلن بٌان كٌفٌة تطبٌك النصوص التشرٌعٌة الواردة فٌه, 

وتكون هذه المضٌة منضوٌة تحت نص من نصوص لانون االحوال الماضً لضٌة 

فهو ملزم بتطبٌك النص دون إجتهاد وال ٌحك له االنتمال إلى مصدر آخر الشخصٌة 

 طالما ٌوجد نص فً لانون االحوال الشخصٌة. 

 نياً: اإلحالة إلى الشريعة االسالمية ثا

على "إذا لم ٌوجد نص تشرٌعً ٌمكن تطبٌمه فٌحكم بممتضى  2الفمرة  1تنص المادة 

 الشرٌعة االسالمٌة األكثر مالءمة لنصوص هذا المانون". 

أحالت هذه الفمرة الماضً إلى مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة عند خلو هذا المانون من نص 

ة تلن المبادئ واألحكام أكثر مالئممالئم, إال أن الماضً ممٌد بمٌد وهو أن تكون 

لنصوص هذا المانون, وهً لضٌة اجتهادٌة على الماضً أن ٌبذل من أجلها جهداً لائماً 

كما أنها تشٌر إلى عدم الجمود على مذهب معٌن, بل تفرض  على العلم والفهم والفمه.
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على الماضً أن ٌتخٌر بٌن الذاهب االسالمٌة, وٌوازن بٌن اجتهادات الفمهاء, وٌختار 

ً للمصلة, أما إذا تعارضت أحكام هذا المانون مع بعض المذاهب  منها ما ٌراه محمما

 االسالمٌة فإن الحكم ٌكون بالمانون ما دام فٌه نص .

 ثالثاً : اإلحالة إلى القضاء االسالمي 

على "تسترشد المحاكم فً كل ذلن باألحكام التً ألرها المضاء  3الفمرة  1تنص المادة 

االسالمً فً العراق وفً البالد االسالمٌة األخرى التً تتمارب لوانٌنها مع الموانٌن 

 العرالٌة". 

حماق الحك والوصول إلى الحكم أعطت هذه الفمرة الحرٌة الكافٌة للماضً من أجل إ

الصحٌح والمضاء العادل, وهً األحكام التً ألرها المضاء الشرعً, سواء فً العراق 

أم البالد االسالمٌة, ثم الفمه االسالمً, وإن سبب التمٌد بالبالد االسالمٌة بكونها ممن 

ً لها لوانٌن تتمارب لوانٌنها من الموانٌن العرالٌة وذلن ألجل االحتٌاط من الدول الت

ً وأن لانون االحوال  لألحوال الشخصٌة والتً تحكم بمذهب فمهً معٌن خصوصا

 الشخصٌة العراق ٌمتاز بتنوع االحكام الفمهٌة للمذاهب االسالمٌة. 

 رابعاً: سريان األحكام على األشخاص 

على "تسري أحكام هذا المانون على العرالٌٌن إال من استثنً  1الفمرة 2المادةتنص 

 نهم بمانون خاص". م

وحدت هذه الفمرة جمٌع العرالٌٌن على اختالف مذاهبهم وطوائفهم وأدٌانهم فجعلتهم 

ً معنٌٌن بهذا المانون إال من استثنً منهم بمانون خاص. وبذلن ٌكون لانون  جمٌعا

 من مبادئ وأحكام. االحوال الشخصٌة هذا هو المانون العام فٌما احتواه 

أما غٌر العرالٌٌن فهم ال ٌخضون لهذا المانون وٌطبك علٌهم لانون األحوال الشخصٌة 

 . 1931لسنة  78رلم 

 المستثنين من هذا القانون: 

 المسيحيون  -8

 طائفة األرمن األرثوذكس  -2

 الطائفة اإلسرائيلية -3
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 األول: الزواجالباب 

 األول: الزواج والخطبة الفصل 

تحل له شرعاً غاٌته إنشاء رابطة للحٌاة عمد بٌن رجل وامرأة  "الزواج 8ف  3المادة 

 المشتركة والنسل". 

ذا تحمك إنعماد الزوجٌة لزم الطرفٌن أحكامها المترتبة علٌه حٌن "إ 2ف  3المادة 

 إنعماده". 

 الزواج وغايته: تعريف 

هو عمد ٌفد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة باآلخر على الوجه  الزواج:تعريف 

 المشروع. 

 الزواج: غاية 

 إنشاء رابطة للحٌاة المشتركة بٌن الرجل والمرأة.  -8

 النسل.  -2

 الخطبة: 

 الفاتحة والخطبة ال تعتبر عمداً". "الوعد بالزواج ولراءة  3ف  3المادة 

 الخطبة:  أحكام

 إن الخطبة لٌست بعمد ملزم.  أوالً:

 إن مجرد العدول عنها بفسخها ال ٌعتبر سبباً للتعوٌض.  ثانياً:

ٌن جاز الحكم إذا الترن بالعدول عنها ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرف الثاً:ث

 إلى الماضً واجتهاده. بالتعوٌض على أساس المسئولٌة التمصٌرٌة والمرجع فً ذلن 

فإن أحكام الهداٌا والهبات واألموال المتبادلة بٌن الزوجٌن أثناء فترة الخطبة,  رابعاً:

كان مدفوعاً على أنه هداٌا فٌتبع به نفس المبدأ من حٌث المسئولٌة التمصٌرٌة, فإن كان 

 عٌد من المرأة هداٌاه. ئول عن فسخ الخطبة فإنه ال ٌستالرجل هو المس
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 الزوجات: تعدد 

"ال ٌجوز الزواج بأكثر من واحدة إال بإذن الماضً وٌشترط إلعطاء  4ف  3المادة 

 لشرطٌن التالٌن:اإلذن تحمٌك ا

 أن تكون للزوج كفاٌة مالٌة إلعالة أكثر من زوجة واحدة.  -أ

 أن تكون هنالن مصلحة مشروعة.  -ب

ً على إذن الماضً فمن أراد أن ٌتزوج بأكثر  4الفمرة تنص  أن تعدد الزوجات متولفا

من أمرٌن  أن ٌتحمكللماضً و .ً فً ذلنمن امرأة واحدة فإن علٌه أن ٌستأذن الماض

على أساس أن لكل زوجة الحك الكفاٌة المالٌة للزوج إلعالة أسرتٌن, , األول ألذنلبل ا

 أن تكون هنالن مصلحة مشروعة من هذا التعدد. والثانً فً بٌت مستمل عن االخرى. 

التعدد وٌترن تمدٌر ذلن "إذا خٌف عدم العدل بٌن الزوجات فال ٌجوز  5ف  3المادة 

 للماضً". 

على أنه ٌجب على الماضً التأكد من مدى إمكانٌة العدل بٌن  5هذه الفمرة تنص 

 ٌحك فال اتالزوجات من لبل طالب اإلذن بالتعدد, فإن خٌف عدم العدل بٌن الزوج

ٌر ذلن مترون للماضً وهً تحتاج إلى نظرة موضوعٌة من دللماضً أن ٌأذن به, وتم

 الماضً. 

ً لما ذكر فً  6ف  3المادة  "كل من أجرى عمداً بالزواج بأكثر من واحدة خالفا

بما ال تزٌد على مائة أو بالغرامة عن سنة ( ٌعالب بالحبس مدة ال تزٌد 5و 4الفمرتٌن )

 أو بهما". دٌنار 

على عموبتٌن على كل من ساهم بإجراء عمد بأكثر من واحدة من غٌر  6الفمرة تنص 

لهاتٌن  وجعل المشرع 3من المادة  5و  4تحمك الشروط المنصوص علٌها فً الفمرتٌن 

 . العموبتٌنا على سواء أحكم بإحداهما أو بكلتالعموبتٌن حد أ

أن المشرع عبر بلفظ )كل(, أي أن العموبة تتناول كل أطراف العمد, وهما العالدان كما 

المسئولٌة وتعٌن المخالف والشهود والهٌئة المضائٌة, وتتولى محاكم الجزاء تحدٌد 

 والممصر. 
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 (: 5و  4من أحكام الفقرتين )االستثناء 

 7إذا كانت المرأة الثانٌة المراد التزوج بها أرملة ونصت على ذلن فاألولى: الحالة 

من هذه المادة ٌجوز الزواج ( 5و  4من أحكام الفمرتٌن )بنصها "استثناء  3من المادة 

 بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة". 

إذا كانت المرأة الثانٌة المراد التزوج بها مطلمة طالب اإلذن نفسه, فأراد الثانية: الحالة 

 ما ٌلً:  (147لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل المرلم )فمد جاء فً إعادتها إلى ذمته. 

"استناد إلى أحكام الفمرة )أ( من المادة الثانٌة واألربعون من الدستور المؤلت: لرر 

 ما ٌلً:  27/1/1982مجلس لٌادة الثورة بجلسته المنعمدة بتارٌخ 

ال ٌعتبر إعادة المطلمة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة ( 1)

شخصٌة رلم من المادة الثالثة من لانون األحوال ال( 5و  4ألغراض الفمرتٌن )

المعدل, فٌما إذا سبك للزوج أن عمد زواجه على امرأة أخرى  1959( لسنة 188)

    ".........مطلمته إلى عصمته. لبل إعادته

فلٌس بمن ٌتزوج بأرملة فوق زوجته, أو ٌعٌد مطلمته إلى عصمته بعد أن كان إذاً 

حال طاللها بالحصول على إذن من المحكمة, وله أن ٌفعل ذلن لد تزوج بأخرى 

 من غٌر إذن. 

 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصية

 المرحلة الثانية

 

 

 إعداد 

 م.م عبيده جليل  

 م.م أوس طارق 

 

 

 



 
2 

 

 المحاضرة الثانية

 الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه 

 أوالً: أركان العقد: 

ً من أحد العالدٌن ولبول من اآلخر  -"ٌنعمد الزواج بإٌجاب 4المادة  ٌفٌد لؽة أو عرفا

 وٌموم الوكٌل ممامه". 

المبول             -2اإلٌجاب  -1من نص المادة الرابعة ٌتبٌن أن لعمد الزواج أربعة أركان: 

 المرأة.  -4الرجل  -3

هو الكالم الصادر من الطرؾ األول للداللة على انصراؾ إرادته إلى إنشاء اإليجاب: 

 العمد. 

دته إلى لبول ما هو الكالم الصادر من الطرؾ الثانً للداللة على انصراؾ إراالقبول: 

 أوجبه الطرؾ األول.

 ولد ٌصدر اإلٌجاب والمبول من الزوجٌن أو من وكٌلهما أو من ولٌهما. 

 

 نواحي اإليجاب والقبول:

وٌجوز  ٌجب أن ٌكون اإلٌجاب والمبول على صٌؽة الماضً,من ناحية الصورة:  -1

أن ٌكون اإلٌجاب على صورة المضارع شرٌطة أن ٌكون المبول على صورة الماضً, 

أو أن ٌكون اإلٌجاب على صٌؽة األمر والمبول على صورة الماضً أو أن ٌكون كل 

 من اإلٌجاب والمبول على صٌؽة الجملة اإلسمٌة. 

ٌجب أن تكون مادة اإلٌجاب مشتمة من األلفاظ الصرٌحة فً معنى من حيث المادة:  -2

لم تكن تفٌد الزواج لؽة أو عرفاً, أما األلفاظ المجازٌة فالمانون لم ٌعتبر تلن األلفاظ إذا 

الزواج لؽة أو عرفاً, وٌصح العمد بالفصحى كما ٌصح بالعامٌة إذا جرى العرؾ على 

 ن( وؼٌر ذلن.استعمالها مثل كلمة )جوزتن( أو )ملجت

واألصل فً اإلٌجاب والمبول أن ٌعبر عنهما بالعبارة, فال ٌنعمد عمد الزواج بالتعاطً, 

 فإن تعذرت العبارة جاز بالكتابة, ثم إشارة اآلخرٌن الذي ال ٌحسن الكتابة.
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 ثانياً: شروط العقد:

فً العالدٌن "تتحمك األهلٌة فً عمد الزواج بتوافر الشروط المانونٌة والشرعٌة  5المادة 

 أو من ٌموم ممامهما". 

 الشروط الشرعية لعقد الزواج:

المبٌنة فٌما "ال ٌنعمد الزواج إذا فمد شرطاً من شروط اإلنعماد أو الصحة  1ف  6المادة 

 ٌلً: 

 اتحاد مجلس اإلٌجاب والمبول.   -أ

 الزواج.سماع كل من العالدٌن كالم اآلخر واستٌعابهما بأن الممصود منه عمد  -ب

 موافمة المبول لإلٌجاب.  -ج

 شهادة شاهدٌن متمتعٌن باألهلٌة المانونٌة على عمد الزواج.  -د

وهً الشروط التً تتعلك بأركان العمد وإذا تخلفت كان العمد باطالً, شروط اإلنعقاد: 

 بانعدام األركان نفسها وهً كما ٌلً: 

 . األهلٌة األصلٌة لمباشرة العمد, وذلن بالتمٌز -1

 سماع كل من العالدٌن كالم اآلخر بحٌث ٌفهم أن الممصود إنشاء عمد زواج.  -2

 اتحاد مجلس اإلٌجاب والمبول.  -3

 موافمة اإلٌجاب للمبول.  -4

التنجٌز, فإذا كان العمد معلماً على شرط أو حادثة فإنه ال ٌبطل, ألن عمد الزواج من  -5

 وهً ال تمبل اإلضافة وال التعلٌك كما هو ممرر.  عمود التملٌكات

وهً شروط خارجة عن شروط العمد, وإذا تخلفت كان العمد فاسداً شروط الصحة: 

 وهً: 

ً له وإظهاراً  -1 الشهادة على العمد, ولد انفرد عمد الزواج بهذا الشرط لصحته تكرٌما

سالم إذا كان الزوجان لشأنه, وٌشترط فً الشهود, الحرٌة, والبلوغ, والعمل, واإل

 مسلمٌن, فإن كانت الزوجة كتابٌة جاز أن ٌكون الشاهدان كذلن. 
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وهذا من الشروط المختلؾ علٌها بٌن الفمهاء, فمن الفمها من إشترط فً عمد التأبٌد,  -2

الزواج أن ٌكون دائمً, وجانب آخر من الفمهاء من لم ٌشترط هذا الشرط لصحة عمد 

 الزواج. 

مباشرة الولً العمد إذا لم تكن المرأة بالؽة, فإن كانت بالؽة عاللة فٌصح العمد إذا  -3

 ولٌته بنفسها, 

 أحكام تخلف شروط اإلنعقاد والصحة: 

إذا تخلؾ شرط من شروط االنعماد فالعمد باطل, والعمد الباطل وجود كعدمه, فال  -1

ال ٌرد علٌه طالق, وال ٌثبت به ٌحل به دخول, وال ٌجب به مهر, وال تمرر به نفمة, و

 نسب, وإذا دخل الرجل بالمرأة وجب علٌهما أن ٌتفرلا فً الحال. 

إذا تخلؾ شرط من شروط الصحة فإن العمد ٌكون فاسداً, والفساد ألل خطورة من  -2

البطالن, لذا إذا دخل رجل بالمرأة بناء على عمد فاسد فإنه ٌترتب على هذا الدخول 

 وجوب التفرلة فً الحال: بعض اآلثار رؼم 

 ما يلي:  اآلثار التي تترب على الدخول بالعقد الفاسد

 ٌجب للمرأة مهر المثل عند عدم التسمٌة, وألل المهرٌن عن التسمٌة.  -1

 تثبت به حرمة المصاهرة.  -2

 تجب به العدة.  -3

 ٌثبت به النسب محافظة على الولد.  4

 ال ٌكون التوارث بٌن الزوجٌن.  -5

 انعقاد العقد بالمراسلة: 

"ٌنعمد الزواج بالكتابة من الؽائب لمن ٌرٌد أن ٌتزوجها بشرط أن تمرأ  2ف  6المادة 

الكتاب أو تمرؤه على الشاهدٌن وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها لبلت الزواج 

 منه". 
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إن نص الفمرة السابمة واضح بخصوص انعماد الزواج بالمراسلة, إال أن الشهود إذا 

شهدوا على لبول المرأة بعد أن تكون لد لرأت علٌهم إٌجاب المرسل إلٌها, فإن هذه 

الشهادة ال أثر لها إال فً كونها تجعل العمد صحٌحاً. أما إذا جحد الكاتب رسالة بهذا 

إلى شهود آخرٌن للشهادة على أن الكتاب كتابه, كما أن هذه  المعنى, فهنا ٌحتاج األمر

 الرسالة ال تكفً وحدها إلثبات الزوجٌة إذا ما أنكر الزوج ذلن. 

 الشرط المقترن بالعقد:

"الشروط المشروعة التً تشترط ضمن عمد الزواج معتبرة ٌجب اإلٌفاء  3ف  6المادة 

 بها". 

عند عدم إٌفاء الزوج بما اشترط ضمن عمد "للزوجة طلب فسخ العمد  4ف  6المادة 

 الزواج". 

لد ٌمترن عمد الزواج بشرط ٌشترطه أحد العالدٌن وٌمبله الطرؾ اآلخر, وهذا الشرط 

الممترن بالعمد إما أن ٌكون مشروعاً أو ؼٌر مشروعاً, فإن كان مشروعاً لزم الوفاء به. 

ً إذا كان مما ٌمتضٌه العمد أو ٌؤكد ما ٌمتضٌه أو ورد الشرع  وٌكون الشرط مشروعا

 بجوازها, أو جرى العرؾ بها. 

أما إذا كان الشرط ؼٌر مشروعاً, فال ٌلزم الوفاء به, كأن تشترط الزوجة على زوجها 

أن ٌطلك زوجته السابمة, أو أن ٌشترط الزوج على زوجته أن تسلمه راتبها, أو ؼٌرها 

 من الشروط الؽٌر مشروعة. 

شرط صحٌحاً وجب الوفاء به, فإن امتنع وكان الممتنع الزوج فٌجوز للزوجة فإن كان ال

 أن تطلب فسخ العمد.

مثال ذلن: أما إن كان الشرط باطالً أو فاسداً فإن الزواج صحٌح والشرط ٌبطل وحده, 

رجل تزوج أمرأة واشترط فً العمد أن ال ترثه وال ٌرثها, فالعمد صحٌح والشرط 

 رؼم الشرط.  باطل, فهما ٌتوارثان
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 الثالث: األهلية الفصل 

 الكاملة:  األهلية :أوالً 

 "ٌشترط فً تمام أهلٌة الزوج: العمل وإكمال الثامنة عشر".  1ف  7 المادة

هذا الفمرة على أهلٌة الزواج فأشترطت به شرطان, األول العمل, والثانً إكمال تنص 

شرعٌان, أي أن من تزوج  الثامنة عشر من العمر, وهذان الشرطان لانونٌان لألهلٌة ال

 خالؾ هذان الشرطان ال ٌكون أثماً شرعاً وإنما مخالفاً لانوناً. 

 األهلية: انعدام  ثانياً:

ً إذا ثبت بتمرٌر  2ف  7المادة  "للماضً أن ٌأذن بزواج أحد الزوجٌن المرٌض عملٌا

آلخر طبً أن زواجه ال ٌضر المجتمع وأنه فً مصلحة الشخصٌة إذا لبل الزوج ا

 زواج لبوالً صرٌحاً". بال

 هذه الفمرة زواج من انعدمت أهلٌته بمرض عملً, ووضعت لذلن شروط:أجازت 

 ال ٌضر بالمجتمع. أن ٌثبت بتمرٌر طبً أن زواجه األول: الشرط 

 أن ٌكون الزواج بمصلحة المصاب عملٌاً. الثاني: الشرط 

ً على الزواج منه الثالث: الشرط  ً بحالة المصاب, موافما أن ٌكون الطرؾ اآلخر عالما

 موافمة صرٌحة, وال تكون بالسكوت, بل ال بد من التصرٌح بالموافمة. 

 األهلية الناقصة:  ثالثاً:

"إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج, فللماضً أن ٌأذن  1ف  8المادة 

امتنع الولً طلب  به إذا ثبت له أهلٌته ولابلٌته البدنٌة بعد موافمة ولٌه الشرعً فإذا

ض أو كان اعتراضه ؼٌر جدٌر الماضً منه موافمته خالل مدة ٌحددها له, فإن لم ٌعتر

 باالعتبار أذن الماضً بالزواج". 

"للماضً أن ٌأذن بزواج من بلػ الخامسة عشر من العمر إذا وجد  2ف  8المادة 

ٌة لضرورة لصوى تدعو إلى ذلن وٌشترط إلعطاء اإلذن تحمك البلوغ الشرعً والماب

 البدنٌة". 
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خامسة عشر من العمر إال أن هذه المادة بجواز زواج نالص األهلٌة الذي بلػ التنص 

 هنالن شروط ٌجب على الماضً التأكد من توافرها وهً: 

أهلٌة الزوج ولابلٌه البدنٌة, والمراد باألهلٌة هنا: األهلٌة النالصة التً لم األول: الشرط 

وهذه من األمور  بلٌة للزواج,كمالها إال أنها لم تعدم صاحبها الصالحٌة والما تصل إلى

 جتهادٌة التً ٌتوصل إلٌها من طرٌك التحري والمرائن والبٌانات. اال

موافمة الولً الشرعً فإذا امتنع الولً طلب إلٌه الماضً الموافمة خالل الثاني: الشرط 

ً تمتنع به امدة ٌحددها ل لمحكمة فٌرد الطلب ه, وحٌنئذ إما أن ٌعترض اعتراضاً وجٌها

 للماضً بإجراء الطلب أو ٌأذن الماضً بإجراء العمد.  أو ٌأذن

 ً  اإلكراه على الزواج:  :رابعا

"ال ٌحك ألي من األلارب أو األؼٌار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى  1ف  9المادة 

الدخول, كما ال  تملزواج باإلكراه باطالً إذا لم ٌعلى الزواج دون رضاه, وٌعتبر عمد ا

ٌحك ألي من األلارب أو األؼٌار منع من كان أهالً للزواج بموجب أحكام هذا المانون 

 من الزواج". 

( من هذه المادة بالحبس مدة ال تزٌد 1"ٌعالب من ٌخالؾ أحكام الفمرة ) 2ف  9المادة 

ً من الدرجة و بإحدى هاتٌن العموبتٌن إذا أعلى ثالث سنوات, وبالؽرامة,  كان لرٌبا

األولى, أما إذا كان المخالؾ من ؼٌر هؤالء فتكون العموبة السجن مدة ال تزٌد على 

 ر سنوات, أو الحبس مدة ال تمل عن ثالث سنوات". عش

"على محكمة األحوال الشخصٌة, أو محكمة المواد الشخصٌة اإلشعار  3ف  9المادة 

( من هذه 1رة )إلى سلطات التحمٌك إلتخاذ التعمٌبات المانونٌة بحك المخالؾ ألحكام الفم

أمام السلطات المذكورة, وٌحك لمن تعرض  المادة, ولها تولٌفه لضمان حضوره

 بهذا الخصوص". لإلكراه أو المنع مراجعة سلطات التحمٌك مباشرة 
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ثةلالثاالمحاضرة   

  تسجيل عقد الزواج واثباته                                 

 اوالً : تسجيل عقد الزواج  

:" ٌسجل عمد الزواج فً المحكمة المختصة  بدون رسم فً سجل خاص وفماً للشروط  01المادة 

 اآلتٌة" :

بٌان بال طابع ٌتضمن هوٌة العالدٌن وعمرهما  وممدار المهرٌن  وعدم وجود مانع تمدٌم _ 0

شرعً من الزواج على ان ٌولع  هذا البٌان من العالدٌن وٌوثك من مختار المحلة أو المرٌة أو 

 شخصٌن معتبرٌن من سكانها .

انع الصحٌة و ٌرفك البٌان بتمرٌر طبً ٌؤٌد سالمة الزوجٌن من االمراض السارٌة و المو _2

 بالوثائك  األخرى التً ٌشترطها المانون.

ٌدون ما تضمنه البٌان فً السجل وٌولع بإمضاء العالدٌن أو بصمة  إبهامها بحضور  الماضً    _3

 وٌوثك من لبله وتعطً للزوجٌن حجة الزواج .

المحكمة( , حٌث فً هذه المادة  أشار المانون الى معامالت  الزواج من الناحٌة اإلدارٌة ) داخل 

اوضحت المادة على ان البٌان ) عمد الزواج (  ٌمدم بال طابع  وٌسجل بدون رسم , مع ضرورة 

ارفاق البٌان بتمرٌر طبً ٌؤٌد سالمة الزوجٌن من االمراض السارٌة  من أجل المضاء على حاالت 

 العدوى بٌن الزوجٌن  و بٌن الزوجٌن وذرٌتهما .

 ة الزواج :ثانيا : العمل بمضمون حج

: 4ف  01المادة      

" ٌعمل بمضمون الحجج المسجلة وفك أصولها  بال بٌنة , وتكون لابلة للتنفٌذ فٌما ٌتعلك بالمهر  , 

 ما لم ٌعترض علٌها لدى المحكمة المختصة  "

بموجب هذه الفمرة ٌكون المشرع لد لرر صالحٌة العمل بمضمون حجة الزواج المسجلة  دون 

ؤٌدها. مالم ٌكن هنان شبهة بالتزوٌر او اعتراض علٌها ممن له حك االعتراض . الحاجة الى حكم ٌ

وبدون ذلن  فأن حجة الزواج ) بٌان او عمد الزواج ( كافٌة آلن تذهب المطلمة  أو المتوفً عنها  

 زوجها الى محكمة التنفٌذ  من اجل الحصول على مستحماتها فٌما ٌتعلك بالمهر.

 الزواج سند رسمي بمجرد اتمامه من المحكمة  قابل للتنفيذ ( .) مالحظة : يعتبر عقد  
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 ثالثاً : عقد الزواج خارج المحكمة :  

 : 5ف  01المادة 

" ٌعالب بالحبس مدة ال تمل عن ستة اشهر , و ال تزٌد على سنة أو بغرامة  ال تمل عن ثالثمائة 

مة , تكون العموبة  الحبس مدة ال دٌنار و ال تزٌد عن الف دٌنار كل رجل عمد زواجه خارج المحك

ً  آخر مع لٌام  تمل عن ثالث سنوات و ال تزٌد على خمس سنوات اذا عمد خارج المحكمة زواجا

 الزوجٌة "

هذه الفمرة لد حددت عموبة الرجل الذي عمد زواجه  خارج المحكمة ولم ٌمم بتصدٌمه فً المحكمة 

 ارج المحكمة مع لٌام الزوجٌة .المختصة , كما حددت عموبة الرجل الذي ٌتزوج خ

وٌؤخذ على هذه الفمرة انها جعلت العموبة على الرجل وحده مع ان المرأة شرٌكته فً األمر, حٌث 

ً خارج المحكمة لظروف تحٌط بهم , وحٌنئذ لد تضار  ً مدنٌا ان بعض الرجال ٌتزوجون زواجا

حٌث من الممكن أن تفمد حمولها  الزوجة  اذا ما طاوعت الرجل الى زواجه  منها خارج المحكمة )

عند الطالق أو وفاة الزوج اذا تعذر اثبات الزواج خارج المحكمة (.لذلن كان على المشرع ان 

 ٌشملها بالعموبة هً االخرى.

)مالحظة : الغرامة المعمول بها حالٌا فً المحاكم العرالٌة  ال تمل عن مئتان وخمسون الف دٌنار 

 ظروف كل دعوى ولناعة الماضً (. وفك التعدٌل الجدٌد و حسب

 رابعاً : إقرار الرجل للمرأة بالزوجية :

 :  0ف  00المادة  

" اذا الر أحد المرأة أنها زوجته , ولم ٌكن هنان مانع شرعً أو لانونً وصدلته , تثبت زوجٌتها 

 له بإلراره "

ٌل فً المحكمة  و المشرع العرالً اعترف باإللرار وسٌلة إلثبات الزوجٌة الى جانب التسج

استخراج حجة الزواج منها  , فاذا الر الرجل المرأة أنها زوجته وصدلته باعترافها بذلن ثبتت 

زوجٌتها له بهذا االلرار منه شرط ان ال ٌكون هنان مانع شرعً او لانونً فً اعترافه  واعترافها 

و كونها محالً للزواج بعدم من حٌث شروط االعتراف العامة وهً العمل , والبلوغ , واالختٌار , 

تعلمها بزوج سابك  حمٌمة او حكما,  أو عدم كونها زوجة خامسة . فإذا تحممت هذه الشروط  ٌترتب 

على الرار الزوج وتصدٌك الزوجة له كل آثار الزوجٌة من مهر ونفمة و نسب وتوارث وطاعة 

لبنٌة الشرعٌة  , فأن لم تكن له ومطاوعة . أما اذا لم تصدله الزوجة علٌه ان ٌثبت زوجٌتها له با

بٌنة ٌمنح الزوج المدعً حك تحلٌفها الٌمٌن , فأن حلفت ردت الدعوى , و ان نكلت عن الٌمٌن 

 ثبتت الزوجٌة وفك لاعدة ) البٌنة على من ادعى والٌمٌن على من انكر (.
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( 5ف  01)م   مع مالحظة ان ثبوت الزوجٌة بااللرار والتصدٌك ال ٌنفً العموبات التً تضمنتها

 المترتبة على عمد الزواج خارج المحكمة .

 :خامساً : إقرار المرأة الزواج من رجل 

 : 2ف  00المادة   

" أذا الرت المرأة أنها تزوجت فالناً  وصدلها فً حٌاتها ولم ٌكن هنان مانع لانونً أو شرعً ثبت 

 الزواج بٌنهما , وإن صدلها بعد موتها فال ٌثبت الزواج "

هذه الفمرة  مشابهة الفمرة السابمة  فً إلرار الرجل للمرأة  بالزوجٌة , أال ان المشرع اشترط فً  

هذه الفمرة ان ٌكون تصدٌك الرجل للزوجة فً دعواها ان ٌكون هذا التصدٌك فً حٌاتها , فأن 

 عض التركة .كذبها فً حٌاتها ثم صدلها بعد وفاتها فأن تصدٌمها هذا ال ٌمبل , ألنه مظنة الطمع بب

 

 الوالية في عقد الزواج                                      

 تعريف الوالية :  

الوالٌة لغةً : النصرة والمحبة : واصطالحاً : هً سلطة شرعٌة ٌملن بها صاحبها حك التصرف فً 

سرة فً شؤون غٌره , وهً فً عمد الزواج مبنٌة على حمٌمة ان عمد الزواج ٌشترن كل افراد األ

 مفاخره أو معاٌبه.

 شروط الولي :   

كمال أهلٌة األداء , فال والٌة للصبً وأن كان ممٌزاً , ألنه ال والٌة له على نفسه فال ٌكون له _ 0

 والٌة على غٌره .

اتحاد الدٌن بٌن الولً و المولى علٌه , ولد استثنى من ذلن صاحب الوالٌة العامة كالماضً ,  _ 2

 عامة على من هم فً دائرة سلطته على اختالف ادٌانهم .فان له والٌة 

 ترتيب األولياء :  

وهو كل لرٌب ذكر ال تنفرد أنثى بالتوسط بٌنه وبٌن لرٌبه  مثل األبناء و _ العصبية النسبية : 0

 األخوة واألعمام .

وي األرحام , كأن ٌكونوا عصبة بالغٌر أم مع الغٌر أو من ذ_ األقارب من غير العصبية النسبية 2

: وهم األم والجدات والبنات وبنات االبن أو البنت , الجد لألم , واألخت الشمٌمة  أو ألب . وتثبت 
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الوالٌة لهؤالء على اساس االلرب فاأللرب , فال صالحٌة لولً فً العمد اذا كان هنان من هو 

 اً على أجازته .الرب منه للمعمود له , فأن عمد البعٌد مع وجود المرٌب كان العمد مولوف

 أحكام تزويج األولياء :

اذا تزوج األب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من فً والٌتهما , فأن الزواج ٌكون ملزماً  _0

حتى ولو كان بغٌر كفء أو بألل من مهر المثل , وذلن للمكانة العظمى التً جعلها المرآن لألبوة 

 .الكرٌمة, و النتفاء تهمة التعمد باإلضرار 

أما اذا كان األب أو الجد معروفٌن بسوء التصرف لسبب عارض من فسك أو فجور أو ادمان خمر 

أو بتأثٌر من زوجة أب فأن العمد هنا ال ٌكون الزماً, أو ٌكون غٌر صحٌح اذا كان بغٌر كفء أو 

 بألل من مهر المثل لتهمة االضرار.

األخ أو العم فأن العمد ٌكون أما غٌر صحٌح  اما اذا كان المٌزوج غٌر األب أو الجد , كأن ٌكون _2

 اذا كان فٌه ضرر , أو غٌر الزم اذا لم ٌكن فٌه ضرر.
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الرابعةالمحاضرة   

الثاني: المحرمات وزواج الكتابيات لباب ا  

 عدم التحريم شرط لصحة الزواج:  أوالً:

ً على من ٌرٌد تٌشترط لصحة الزواج أن " 21المادة  كون المرأة غٌر محرمة شرعا

 ". الزواج بها

ً لصحة عقد الزواج وهو أنبٌن  ً أساسٌا تكون المرأة  المشرع فً هذه المادة شرطا

ً غالمراد الزواج بها  ً شرعا فإذا كانت غٌر ذلك تكون غٌر صالحة للعقد ٌر محرما

 وبالتالً تجعل من العقد غٌر صحٌح. 

 أسباب التحريم:  ثانياً:

ة والمصاهرة رابمؤبدة ومؤقتة, فالمؤبدة هً الققسمان: أسباب التحرٌم " 21المادة 

بٌن زوجات ٌزدن على أربع, وعدم الدٌن السماوي, الجمع  ةوالمؤقت .والرضاع

المحرمٌن مع قٌام  ىحدإالغٌر بنكاح أو عدة, وزواج حق والتطلٌق ثالثاً, وتعلق 

 ". ىاألخربالزوجٌة 

 هذه المادة المحرمات من النساء قسمٌن تبعاً الختالف أسباب التحرٌم: قسمت 

 األول: المحرمات من النساء مؤقتاً: القسم 

 المرأة الخامسة, فلٌس للمسلم ذلك.  -2

 عدم الدٌن السماوي.  -1

تزوجها رجل المطلقة ثالثاً, فقد حرمت على مطلقها حرمة مؤقتة فال تحل له حتى ٌ -1

ً آخر  ً إعتٌادٌا فإنها تحل لألول , فإن أراد أن ٌطلقها الرجل اآلخر أو مات زواجا

 برضاها وبعقد جدٌد. 

المشغولة بحق الغٌر, بأن كانت زوجة آلخر حقٌقة بقٌام الزوجٌة فعالً أو حكماً  -4

 بكونها ال تزال فً عدة الطالق أو عدة وفاة. 
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الجمع بٌن محرمٌن بحٌث لو افترضنا أن أحدهما ذكر لم ٌجز له أن ٌتزوج  -5

 باألخرى. 

 : الثاني: المحرمات على التأبيدالقسم 

 والنسب.  بسبب القرابة الحرمة -2

 المصاهرة. الحرمة بسبب  -1

 الحرمة بسبب الرضاع.  -1

 توضٌحهم بالمواد التالٌة. وسٌأتً 

 المحرمات من القرابة والنسب:  ثالثاً:

نته ٌحرم على الرجل أن ٌتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت, وب" 2ف  24المادة 

زلت, وأخته وبنت أخته وبنت أخٌه وإن نزلت, وعمته إن نوبنت ابنه وبنت بنته و

 ". وخالة أصولهوعمة أصوله وخالته 

 ". ٌحرم على المرأة التزوج بنظٌر ذلك من الرجال" 1ف  24المادة 

المادة السابقة بقرتٌها أن ما ٌحرم على الرجل بسبب القرابة هم أصول الرجل تنص 

أي أخته لألب وأخته لألم وفروع أبوٌه ى, أمه وجدته لألب وجدته لألم وإن عل مثل

 وإن نزل, وفروع أجداده بدرجة واحدة أي عمته وخالته وعمة أصوله وخالته أصوله. 

 . ٌحرم على الرجل من النساء ٌحرم فً مقابله على المرأة من الرجالوما 
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مسةاخالالمحاضرة   

 الباب الثاني: المحرمات وزواج الكتابيات 

 المحرمات بسبب المصاهرة:  رابعاً:

ٌحرم على الرجل أن ٌتزوج بنت زوجته التً دخل بها وأم زوجته التً " 55المادة 

 ". أن على وزوجة فرعه وإن نزلعمد علٌها, وزوجة أصله و

المادة أن المحرمات بسبب المصاهرة: زوجة األب والجد وزوجة األبن وأبن تنص 

بٌن المعمود علٌها أو المدخول  ثةاألبن, وأم الزوجة وجدتها, وال فرق فً هؤالء الثال

 على الرجل إال إذا دخل باألم دخوالً حمٌمٌاً.  بها, أما بنت الزوجة )الربٌبة( فال تحرم

 المحرمات بسبب الرضاع:  خامساً:

ً " 56المادة   ".كل من تحرم بالمرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إال فٌما استثنً شرعا

ً من النساء بالمرابة ولد ٌكون له أصول وفروع من النساء أن  للرجل أصوالً وفروعا

طفل أجنبً ترضعه زوجة الرجل فهو فرعه من الرضاع, وكل أمرأة  بالرضاع, فكل

طفل أجنبً ترضعه أم الرجل فهو فرع أبوٌه, , وكل زوجها أصلهترضع طفالً أجنبٌاً ف

 وكل طفل أجنبً ترضعه جدة الرجل فهو فرع أجداده, وكل ذلن من الرضاع. 

فكما تحرم على الرجل زوجة أبنه الحمٌمً تحرم زوجة  فً المصاهرة أٌضاً,وهكذا 

ع, وكما تحرم علٌه زوجة أبٌه الحمٌمً تحرم علٌه زوجة أبٌه من أبنه من الرضا

, ة لزوجتهوكما تحرم علٌه األم الحمٌمٌة لزوجته تحرم علٌه األم الرضاعٌ الرضاع,

"يحرم من الرضاع ما يحرم وكذلن البنت الرضاعٌة لزوجته, وعلٌه تنطبك الماعدة: 

 ما استثنً شرعاً. إال من النسب والمصاهرة". 

 شرعاً: المستثنى 

 , فإنها ال تحرم رغم أن أم األخ من النسب تحرم.عأم األخ من الرضا -5

 أخت األبن من الرضاع ال تحرم رغم أن األخت األبن من النسب تحرم.  -2

 ن أخت األخ من النسب تحرم. أخت األخ من الرضاع ال تحرم رغم أ -3
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 الرضاع: إثبات 

 مرأتٌن من أهل العدالة. ار, والبٌنة شهادة رجلٌن أو رجل ولراإلالرضاع بالبٌنة واٌثبت 

 لرار فهو على التفصٌل التالً: االأما 

إذا ألر الرجل والمرأة لبل العمد بأنهما أخوان من الرضاع فأنه ال ٌجوز لهما أن  -5

 ٌعمدا العمد, وإال كان العالد فاسداً. 

ذا ألرا بذلن بعد الزواج, فإن علٌهما أن ٌتفرلا فً الحال, فإن كان التفرٌك لبل إ -2

وجب للمرأة األلل من ول الدخول لم ٌجب للمرأة شًء من المهر, وإن كان بعد الدخ

 المسمى ومهر المثل, وال نفمة لها وال سكن. 

, فإن كان أن ٌفترلاولم تصدله المرأة وجب إذا كان اإللرار من جانب الرجل  -3

التفرٌك لبل الدخول كان للمرأة نصف المهر المسمى, وإن كان بعد الدخول وجب 

, ألن اإللرار حجة لاصرة على الممر ال , ولها النفمة والسكنى فً العدةالمسمى جمٌعه

وهذا . امت البٌنة على صحة ذلن اإللرارلأو ٌتعداه إلى غٌره إال إذا صدله ذلن الغٌر. 

 ما تعمل به المحاكم الٌوم. 

إذا كان اإللرار من جانب المرأة وحدها وكذبها الرجل فً ذلن فإنه ال تأثٌر لهذا  -4

تكون لد ألرت بالرضاع اإللرار, ألن المرأة متهمة فً هذا اإللرار باحتمال أن 

 للتخلص من الزوج, فال ٌعول على لولها إال بالبٌنة أو بتصدٌك الزوج. 

 زواج المسلم من الكتابية:  سادساً:

 ". ٌصح للمسلم أن ٌتزوج كتابٌه, وال ٌصح زواج المسلمة من غٌر المسلم" 57المادة 

, ومنع المسلمة من أن أن ٌتزوج بامرأة لها دٌن سماوي للمسلمهذه المادة أجازت 

 ٌتزوجها غٌر المسلم. 

 الزواج بالكتابيات: آثار 

حد ال توارث بٌن الزوجٌن, ألن اختالف الدٌن مانع من موانع اإلرث إال أن كل وا -5

ته أو ٌوصً بما شاء له منهما له الحك فً أن ٌهب اآلخر ما شاء من األموال فً حٌا

 بعد موته.
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 األوالد مسلمون تبعاً ألبٌهم.  -2

 إسالم أحد الزوجين قبل اآلخر:  سابعاً:

إسالم أحد الزوجٌن لبل اآلخر تابع ألحكام الشرٌعة فً بماء الزوجٌة أو " 58المادة 

 ". التفرٌك بٌن الزوجٌن

أسلم الزوجان أو أحدهما لبل اآلخر وكان النكاح صحٌحاً فً نظر اإلسالم فإن الحكم إذا 

 كما ٌلً: 

 بالٌة وٌمران علٌها. إذا أسلم الزوجان فً آن واحد, أو على التعالب فإن زوجٌتهما  -5

إذا أسلمت الزوجة وحدها ٌعرض اإلسالم على الزوج فإن أسلم بمٌة الزوجٌة, وإال  -2

طاللاً بائناً وهذا ما جرى علٌه فرق الماضً بٌنهما, وتعتبر الفرلة بٌنهما فً هذه الحالة 

 العمل فً المضاء العرالً. 

إن أسلم الزوج وحده وكانت الزوجة كتابٌة بمٌت الزوجة على حالها وألر علٌها,  -3

آخر, فإن لبلت  وإن كانت مشركة عرض علٌها اإلسالم أو الدخول فً دٌن سماوي

 بمٌت الزوجٌة, وإال فرق الماضً بٌنهما واعتبرت الفرلة فسخاً. 

 من إسالم أحد الزوجين قبل اآلخر: المالحظ 

للمسلم, أحد الزوجٌن دون صاحبه ثبت له كل الحموق الزوجٌة التً تكون لو أسلم  -5

 .والزم غٌر المسلم الوفاء بها

تعتبر الزوجٌة لبل تفرٌك الماضً, فللزوجة النفمة, ولها كل المهر لو ماتت أو مات  -2

 الزوج, ولكنهما ال ٌتوارثان الختالف الدٌن. 
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 الحقوق الزوجية واحكامها

  

بعد ان تم االنتهاء من الكالم عن احكام عقد الزواج , و المحارم و زواج الكتابٌات , سوف ٌتم التطرق فً 

ما ٌنتج عنه من حقوق تخص الزوجة وحقوق تخص هذا الباب الى االثار التً ٌرتبها عقد الزواج , وهً 

الزوج , وحقوق مشتركة بٌنهما . وسوف ٌقتصر الكالم على توضٌح حقٌن من حقوق الزوجة وهً المهر 

 والنفقة وكاالتً : 

  

 المهر

 

ٌقصد به ما ٌدفعه الزوج لزوجته بعقد الزواج , معجالً او مؤجالً , وهو حق مفروض على الزوج وملزم 

المعروف .بدفعه ب  

وتنص المادة التاسعة عشر على :   

 " تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد , فأن لم ٌسم أو نفً أصالً فلها مهر المثل "

 يتضح من نص المادة ان المهر نوعان :

_ المهر المسمى : وهو ما سمً عند العقد تسمٌة صحٌحة وتراضى عنها الزوجان .1  

زوجة عند عدم التسمٌة , او كانت التسمٌة غٌر صحٌحة , كأن سمى لها _ مهر المثل : وهو ما ٌكون لل2

 ماالً غٌر متقوم أو عند االتفاق نفً المهر .

والمماثلة تكون فً الجمال والسن والبكارة والخلو من الولد و الخلق والعقل والعلم والدٌن والمال , ومراعاة  

اته ,باعتبار ان المهر ٌزٌد وٌنقص تبعاَ لما علٌه الزمان والمكان . وكذلك ٌجب مراعاة حال الزوج وصف

 الزوج من صفات . وكل ذلك ٌرجع الى تقدٌر القاضً عند المماثلة .

 

 

 

 

 



 _ الحاالت التي يجب بها مهر المثل :

_ اذا كان العقد صحٌحاً ولم ٌسم فٌه للزوجة مهراً .1   

اال مهر لك فتقول : قبلت . فهذا االتفاق لغٍو  _  اذا اتفقا على نفً المهر , كأن ٌقول لها : تزوجتك على2

 ولها مهر المثل

_  ان تكون هناك تسمٌة للمهر ولكنها غٌر صحٌحة كأن ٌكون مهرها خمراً او خنزٌراً , أو مجهوالً 3

 جهالة تؤدي الى الضٌاع .

 

استرداد المهر والهدايا عند فسخ الخطوبة :_   

على االتً : 11من م  3و  2تنص ف   

اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد ماالً محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفٌن عن اجراء  " - 2

 العقد أو مات احدهما فٌمكن استرداد ما ُسلم عٌناً و ان اسُتهلك فبدالً "

"  تسري على الهداٌا احكام الهبة " – 3  

 

( اذا كان الخاطب قد سلم الى مخطوبته ماالً) سواء كان نقداً او سلعة ( وتم احتسابه من  2حسب ) ف 

ضمن المهر المتفق علٌه, ثم تراجع احدهما عن اتمام عقد الزواج أو توفً احدهما, فٌجب فً هذه الحالة 

كان قد استهلك بشرط ان ٌكون ارجاع المال الذي تم قبضه اذا كان موجود , او ٌتم ارجاع البدٌل عنه اذا 

 بنفس القٌمة 

( فقد تناولت احكام الهداٌا والهبات و االموال المتبادلة بٌن الزوجٌن اثناء فترة الخطوبة , وقد 3اما ) ف

نصت على اخضاعها ألحكام الهبة , فاذا وهب احد الزوجٌن ألخر هبه اثناء الخطوبة , فال ٌصح الرجوع 

الى مخطوبته هدٌة ثم اختلفا علٌها عند تراجع احدهما عن اتمام العقد , فقال عنها . فاذا ارسل الخاطب 

الزوج  هً من المهر . وقالت الزوجة هً  هدٌة . حٌنئذ ٌكلف الزوجان بالبٌنة , فان اقام كل منهما البٌنة  , 

ً بان هذه الهدٌة قبلت بٌنة الزوجة , وان لم ٌستطٌع كالهما اإلثبات ,حكم بالُعرف . فاذا كان الُعرف ٌقض

من ضمن المهر فٌرجح قول الزوج مع ٌمٌنه ,وان حكم الُعرف بأن الهدٌة لٌست من المهر فالقول قول 

 الزوجة مع ٌمٌنها .

 

 



 

 _ تعجيل المهر أو تأجيله : 

( 2و  1:  ) ف 22المادة    

العرف " " ٌجوز تعجٌل المهر او تأجٌله كالً او بعضا , وعند عدم النص على ذلك ٌتبع  -1ف  

" ٌسقط االجل المعٌن فً العقد الستحقاق المهر بالوفاة او الطالق "  -2ف  

  

ال ٌشترط فً المهر ان ٌكون حاالً  بل ٌجوز ان ٌتفق الزوجان على تأجٌله كله او بعضه  -

ألقرب اآلجلٌن الموت او الطالق  حسب ما ٌقتضً به العرف . اال اذا كان هناك اتفاق بٌن 

كٌفٌة دفع المهر, حٌنئذ ٌجب االلتزام باالتفاق ولو كان العرف على خالفه .الزوجان على   

 

فاذا كان المهر عاجالُ ولم تقبضه الزوجة فلها ان تمنع نفسها من االنتقال الى بٌت الزوج و  -

 االستمتاع بها, و ال تعد بذلك ناشزاً  باعتبار ان امتناعها ناتج عن حق شرعً .

ٌدخل بها الزوج او ٌختلً بها  قبل ان تقبض المهر المعجل ,ظهرت على اما اذا وافقت على ان 

ذلك عدة اراء , ولكن الراي الراجح و علٌه عمل المحاكم هو راي االمام ابو حنٌفة النعمان 

الذي ذهب الى انها تملك حق االمتناع , باعتبار ان رضاها بالدخول او الخلوة قبل ان تقبض 

لحقها فً منع نفسها فً الماضً ولٌس اسقاطاً لحقها فً المستقبل . المهر المعجل ٌعتبر اسقاط  

اما اذا عجز الزوج عن دفع المهر المعجل ٌكون للزوجة هنا الحق فً منع نفسها منه ولٌس لها 

 الحق فً فسخ الزواج .

 

وفً حالة اتفاق الزوجان على أجل معٌن لدفع المهر ) كما لو تم االتفاق على ان ٌدفع -

سنوات من الزواج ( ثم مات احد الزوجٌن أو وقع الطالق بٌنمها  قبل  3المهر بعد الزوج 

انتهاء الوقت المعٌن ) بعد مرور سنتٌن مثال حسب المثال السابق ( , ٌنتهً هنا االجل 

 المعٌن , وٌجب دفع كامل المهر عند الموت او الطالق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدار ما يجب للزوجة من مهرها المسمى : 

  

على  22من المادة  3تنص ف   

" تستحق الزوجة كل المهر بالمسمى بالدخول أو بموت احد الزوجٌن  وتستحق نصف 

 المهر المسمى بالطالق قبل الدخول " 

تبٌن هذه الفقرة الحاالت التً تستحق فٌها الزوجة كل المهر , و الحاالت التً تستحق 

 فٌها نصف المهر .كاالتً :

 

لتً ٌوُجب فٌها كامل المهر للزوجة : اوالً : الحاالت ا  

اذا مات احد الزوجٌن بعد العقد الصحٌح وقبل الدخول المعتبر شرعاً , باعتبار ان  -1

 الموت ٌنهً الزوجٌة .

الدخول , والدخول نوعان : حقٌقً بالجماع , وحكمً بالخلوة الصحٌة , وهً ان  -2

ا , ولٌس هناك مانع حسً او ٌجتمع الزوجان فً مكان أمن من اطالع الغٌر علٌهم

 طبعً او شرعً ٌمنع الدخول الحقٌقً .

 

 ثانٌاً : الحاالت التً ٌوُجب فٌها نصف المهر للزوجة :

 

تستحق المرأة نصف المهر فً حالة واحدة ,وهً الطالق قبل الدخول . وٌتشرط لتحقق 

 هذه الحالة الشروط االتٌة :

الفاسد اذا حصل التفرٌق قبل الدخول . ان ٌكون العقد صحٌحاً. فال شًء بالعقد -1  

ان ٌكون المهر مسمى تسمٌة صحٌحة عند العقد , فان كانت التسمٌة غٌر صحٌحة   -2

 , او كانت بعد العقد فأن للمرأة المتعة ال غٌر .

ان تقع الفرقة قبل الدخول , وان تكون من جهة الزوج سواء كانت طالقاً ام فسخاً . -3  

ًََقْد َفَزْضُتْم لَُيهَّ َفِزيَضًت  تنصيف المهر قىله تعالى  :واالصل التشريعي ل  ٌُىهَّ  ًَإِْن طَلَّْقُتُمٌُىهَّ ِمْه َقْبِل أَْن تََمسُّ
ًَأَْن تَْعُفٌا أَْقَزُب لِل ٌَ الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ  ًْ يَْعُف ًََّلَ َفنِْصُف َما َفَزْضُتْم إَِّلَّ أَْن يَْعُفٌَن أَ  ٌٍَ ا اْلَفْضَل بَْيَنُكْم إِنَّ تَّْق ٌُ  تَْنَس

﴾اللََّو بَِما تَْعَمُلٌَن بَِصيز   . 
732سٌرة البقزة ) :السٌرة ًرقم اآليت ♦ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 _ مهر المدخول بها بعقد فاسد :

 

( تنص على : 22المادة )   

فإن كان المهر مسمى فٌلزم اقل "  اذا وقعت التفرقة بعد الدخول فً عقد غٌر صحٌح , 

 المهرٌن من المسمى أو المثلً , وأن لم ٌسم فٌلزم مهر المثل " .

حسب هذه المادة اذا وقعت الفرقة بٌن الزوجٌن فً عقد زواج فاسد ) تم توضٌح العقد   

الفاسد فً شروط االنعقاد ( وكان المهر مسمى تستحق الزوجة هنا اقل المهرٌن من 

ثلً , وٌقصد باقل المهرٌن هو اما مؤجل المهر أو معجله االقل منه .المسمى او الم  

اما اذا كان المهر غٌر مسمى فٌلزم للزوجة مهر المثل , وتُضاف هذه الحالة الى  

 الحاالت التً ٌوُجب فٌها مهر المثل .

 

 _ سقوط المهر : 

ال والهداٌا قد ٌسقط المهر كله وٌكون له بدٌل ٌعطً للزوجة , وهو مجموعه من الم   

على حسب مقدرة الزوج المالٌة و تسمى " المتعة " وذلك فً حالة طالق المرأة قبل 

الدخول بها من عقد صحٌح من غٌر ان ٌكون للزوجة مهر مسمى , أو سمى لها مهر 

 غٌر صحٌح.

سقط المهر كله بال بديل في الحاالت االتية :وي  

قد من اساسه باستعماله حقاً شرعٌاً , _ اذا كانت الفرقة من جانب الزوج وألغت الع1

 كالفسخ بخٌار البلوغ  بشرط ان تقع الفرقة قبل الدخول .

_ اذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت بمعصٌة منها كردتها .2  

_ اذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقاً شرعٌاً  ٌنقض العقد من اساسه ,  3

واالفاقة قبل الدخول .كاختٌارها لنفسها بالبلوغ   

_ اذا كان العقد غٌر صحٌح ووقعت الفرقة قبل الدخول .4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ حقوق الزوج على زوجته :   

وتنحصر هذه الحقوق فً :   

_ قٌامها بشؤون البٌت ورعاٌته بالحسنى . 1  

أهمل اهلها تأدٌبها , فشبت سٌئة الخلق , سوقٌة الطبع , خشنة _ تأدٌبه للزوجة التً 2

 المعاملة .

وقد اتاح القران الكرٌم للزوج الحق فً تأدٌب الزوجة السٌئة بدل رفعها الى القضاء .  

وجعل القران الكرٌم هذا الحق متدرجاً ,فبدأ بالوعظ واالرشاد , فان لم ٌنفع جاز للزوج 

م ٌنفع وكانت اشد سوءاً جاز للزوج ان ٌضربها ضرباً خفٌفاً ان ٌهجرها اٌاماً , فأن ل

فً غٌر الوجه , فأن  أطاعت بعد ذلك ال ٌجوز للزوج ان ٌطلقها , وان لم تطع 

 فالطالق هو الحل .
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 نفقة الزوجة

:_ وجوب نفقة الزوجة    

( على : 32من م  1تنص ) ف  

" تجب النفقة للزوجة على الزوج من حٌن ابرام العقد الصحٌح , ول كانت مقٌمة فً بٌت اهلها , إال اذا 

 طالبها الزوج باالنتقال الى بٌته فامتنعت بغٌر حق"

ٌنفق علٌها " "ٌعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم ٌدفع لها معجل مهرها , او لم 3ف  

 

حسب الفقرة االولى فان النفقة تجب للزوجة على الزوج من تارٌخ ابرام عقد الزواج الصحٌح , وحتى لو 

 كانت مقٌمة عند اهلها .بسبب ما ٌترتب على عقد الزواج من اثار منها احتباس الزوجة لمصلحة الزوج .

 ويشترط لوجوب نفقة الزوجة على الزوج  الشروط االتية :

ان ٌكون عقد الزواج صحٌح شرعاً , اما اذا كان باطل او فاسد فال نفقة للزوجة فٌه ,باعتبار انه ٌجب  _ 1

 الفراق فٌهما .

_ ان تكون الزوجة صالحة لالستمتاع بها وتحقٌق اغراض الزواج .3  

بها _  ان ال ٌفوت حق الزوج فً احتباس الزوجة بدون عذر مشروع , وبسبب لٌس من جهتُه , فاذا طل2

 للزفاف بعد اتمام العقد فرفضت بدون عذر مشروع فحٌنئذ ال تجب لها النفقة .

 

اما الفقرة الثانٌة فقد اشارت الى الحاالت التً ٌكون امتناع الزوجة عن االنتقال الى بٌت الزوج امتناعاً 

ان الرجل لم ٌدفع مُهرها الُمعجل او لم ٌنفق علٌها .او مشروعاً ال ٌلُغً وجوب نفقتها على الزوج , كما لو 

كان البٌت الذي طلبها لالنتقال الٌه مشغوالً بسكن الغٌر او فً مكان منعزل ال تأمن فٌه على نفسها  ونحو 

 ذلك 

 

 

 

 



 

 _ دين النفقة :

( على : 32من م  1تنص ) ف  

قت امتناع الزوج عن االنفاق "" تعتبر نفقة الزوجة غٌر الناشز دٌناً فً ذمة زوجها من و  

حسب هذه الفقرة , اذا امتنع الزوج عن االنفاق على زوجته , فأن النفقة تكون دٌناً فً ذمته من تارٌخ  

 االمتناع . الى ان ٌقض بها قاضً , او ٌتراضى عنها الطرفان .

 

 عناصر النفقة :

( على : 32من م 3تنص ) ف   

السكن ولوازمهم واجرة الطبٌب بالقدر المعروف و خدمة الزوجة التً" تشمل النفقة الطعام و الكسوة  و  

 ٌكون ألمثالها معٌن"

 حددت هذه الفقرة عناصر النفقة التً ٌجب على الزوج توفٌرها للزوجة  وهً :

)الطعام , الكسوة ، السكن , اجرة الطبٌب , اجرة الخادم فً حالة اذا كان لها خادم فً بٌت اهلها (    

 

 

وسقوط النفقةالنشوز   

 

النشوز اصطالحاً هو خروج الزوجة من بٌت زوجها بدون اذنه وبال رضاه وبدون عذر مشروع , وٌترتب 

 على هذه حكم قضائً بأسقاط نفقتها. 

 _ سقوط النفقة بالنشوز:

( فانه ال نفقة للزوجة فً االحوال االتٌة : 32من م  1حسب )ف  

ٌت زوجها اذا طلبها لذلك بعد العقد الصحٌح , اال اذا كان لها عذر _ اذا امتنعت الزوجة من االنتقال الى ب1

 مشروع لالمتناع .



_ اذا خرجت من بٌت الزوجٌة  بدون مبرر شرعً, وبدون اذن الزوج ورضاه, وترفض العودة الٌه.3  

ل الى مسكن اذا كان الزوج ٌقٌم مع زوجته فً بٌتها بإذنها , ثم منعته من الدخول ولم تطلب منه االنتقا -2  

 اخر.

_ اذا حبست الزوجة ولو ظلماً عن جرٌمة او دٌن , إال اذا حبست لحق الزوج فال تسقط نفقتها .2  

_ اذا امتنعت عن السفر مع زوجها داخل القطر بدون عذر شرعً , و ال تلزم الزوجة بالسفر مع زوجها 2

 خارج القطر قانوناً .

 

 _ االعذار المشروعة لعدم مطاوعة الزوجة لزوجها :

( الحاالت التً ال تعتبر فٌها الزوجة ناشزاَ رغم عدم مطاوعتها لزوجها , وقد 32من م  3اوضحت ) ف

وهذه الحاالت هي : حصرت هذه الحاالت  بموضوع البٌت الشرعً .   

_ عدم تهٌئة الزوج لزوجته بٌتاً شرعٌاً ٌتناسب مع حالة الزوجٌن االجتماعٌة واالقتصادٌة .1  

_ اذا كان البٌت الشرعً المهٌأ بعٌد عن محل عمل الزوجة , بحٌث ٌتعذر معه التوفٌق بٌن التزاماتها 3

 البٌتٌة والوظٌفٌة .

._ اذا كانت األثاث المجهزة للبٌت الشرعً ال تعود للزوج  2  

_ اذا كانت الزوجة مرٌضة بمرض ٌمنعها من مطاوعة الزوج .2  

 

 _ اجراءات المحكمة قبل الحكم بالنشوز :

( على المحكمة الترٌث قبل الحكم بنشوز الزوجة , حٌث ٌجب على  32من المادة  2و 2اوجبت ) الفقرة  

ك, على القاضً ان ٌبذل المحكمة التحري عن اسباب رفض الزوجة مطاوعة زوجها , وبعد ان تقف على ذل

 كل المساعً إلزالة اسباب النشوز , فأن افلح فً ذلك كان خٌراً , وأال حكم بالتفرٌق .

 

 

 

 



 

 _ النشوز سبب من اسباب التفريق :

اذا حكمت المحكمة  على الزوجة بالنشوز, واكتسب الحكم درجة البتات , ٌكون للزوجة بعد سنتٌن من ذلك 

ءت , وعلى المحكمة ان تجٌبها على ذلك , وثمن ذلك سقوط المهر المؤجل كله . ان تطلب التفرٌق اذا شا

فاذا كانت قد قبضت كل المهر , حكمت المحكمة علٌها برد نصف المهر كامالً . اما اذا كان الزوج هو الً 

نتٌن . ٌطلب التفرٌق , فان له ذلك بمجرد اكتساب الحكم بالنشوز درجة البتات من غٌر حاجة الى انتظار س

فاذا طلب الزوج التفرٌق ,على المحكمة ان تجٌبه على ذلك , فاذا كان ذلك قبل الدخول تلزم الزوجة برد كل 

ما قبضته من مهر, فال شًء لها من معجل او مؤجل المهر . اما اذا كان التفرٌق بعد الدخول فٌسقط المهر 

برد نصف ما قبضته كامالً . وفً تلك الحاالت  المؤجل فقط , أما اذا كانت قد قبضت كل المهر , فأنها تلزم

 ٌعتبر التفرٌق بائناً بٌنونة صغرى . 
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امنةثالالمحاضرة   

الحقوق الزوجية وأحكامها: لثالباب الثا  

 :ببيت الزوجيةالزوجة نفراد ا

 "رتها فً دار واحدةلٌس للزوج أن ٌُسكن مع زوجته بغٌر رضاها ض" 1ف 62المادة 

 ."للزوج أن ٌسكن مع زوجته فً دار ولده من غٌرها حتى سن البلوغ" 6ف 62المادة 

على الزوج إسكان أبوٌه أو أحدهما مع زوجته فً داره الزوجٌة, " 3ف 62المادة 

 ".ولٌس للزوجة االعتراض على لن

 للزوج أن ٌُسكن مع زوجته فً دار واحدة من ٌكون مسؤوالً عن" 4ف 62المادة 

 ". إعالتهم شرعاً, بشرط أن ال ٌلحمها ضرر من ذلن

هذه المادة حماً وهو إفرادها ببٌت الزوجٌة من غٌر أن تشاركها فٌه ضرتها وذلن ألرت 

ً لها, لتجنب ما ٌحدث بٌن الضرائر من مشاحنات, إذ من حمها أن ٌك ون بٌتها سكنا

له الذي لم وكذلن من حمها أن ال ٌشاركها فً بٌت الزوجٌة أحد من زوجها ما عدا طف

أو أحد منهما, أو أي أحد ٌكون هو المسؤول عن ٌصل إال سن البلوغ, وأبوٌه كلهما 

ً لما ٌحدث بٌن أن ال ٌلحمها من جراء ذلن ضرراً إعالتهم شرعاً, بشرط  , وذلن وفما

الزوجة وأهل زوجها من حساسٌات فطرٌة دافعها التنازع على الزوج من أهله 

, وذلن ألن االسالم ٌنظر إلى أن البٌت بٌت الزوجة ولٌس الزوج إال إذا أذنت وزوجته

 فً المادة. هً بإسكان من أهل زوجها برضها من غٌر األصناف الذٌن ذكروا 

 تقدير النفقة:أساس 

 ". زوجها بحسب حالتٌهما ٌسراً وعسراً على تمدر النفمة للزوجة " 62المادة 

هذه المادة الخالف بٌن الفمهاء فً األساس الذي ٌراعى عند تمدٌر نفمة الزوجة, حسمت 

, ومنهم من لال ٌراعى فمنهم من لال ٌراعى حالة الزوج بغض النظر عن حالة الزوجة

من لال ٌراعى حالة الزوجٌن وهذا  حالة الزوجة بغض النظر عن حالة الزوج, ومنهم

عنً أن الزوجٌن إذا كانا موسرٌن فرض للزوجة نفمة ما أخذ به المانون العرالً, وهذا ٌ

الٌسار, وإن كانا معسرٌن فرض نفمة اإلعسار, وإن كان أحدهما موسراً واالخر معسراً 

 لها نفمة فوق اإلعسار ودون الٌسار.  فرض
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 النظر في مقدار النفقة: إعادة 

 ".تجوز زٌادة النفمة ونمصها بتبدل حالة الزوجٌن المالٌة وأسعار البلد" 1ف 62المادة 

تمبل دعوى الزٌادة أو النمص فً النفمة المفروضة عند حدوث " 6ف 62المادة 

 ". طوارئ تمتضً ذلن

تغٌر هذه المادة أن ٌزاد فً النفمة أو ٌنمص منها بعد الحكم بها وذلن فً حالة أجازت 

إلى األسوء, فللزوجة حك إلامة الدعوى بزٌادة النفمة الحسن أو المالٌة إلى حالة الزوج 

 الزوج المالٌة إلى األحسن بأن استجدت له موارد مالٌة المفروضة لها غذا تغٌرت حالة

جدٌدة, كما له الحك بإلامة دعوى إنماص النفمة إذا ساءت أحواله المالٌة, وهكذا فً 

 لسعر. ص إذا رخص احالة غالء أسعار البلد, فٌمكن أن تزداد النفمة وتنم

 زوجة الغائب: نفقة 

إذا ترن الزوج زوجته بال نفمة وأختفى أو تغٌب أو فمد, حكم الماضً لها  " 62المادة 

تحلٌف الزوجة بأن إلامة البٌنة على الزوجٌة و بالنفمة من تارٌخ إلامة الدعوى بعد

الزوج لم ٌترن لها نفمة وأنها لٌست ناشزاً وال مطلمة انمضت عدتها وٌؤذن لها الماضً 

 ". ةباالستدانة بأسم الزوج لدى الحاج

واجبة علٌه فهً تالحمه أٌنما , فما دامت غٌاب الزوج أو اختفاءه ال ٌعفٌه من النفمةإن 

علٌه ولد نظمت هذه المادة والمادة التً بعدها  ذهب ما دامت زوجته لد احتبست نفسها

فإذا ى وتعذر على المحاكم جلبه الذي سافر عن بلده أو اختفنفمة زوجة الغائب, وهو 

بذلن من تارٌخ رفع الدعوى, وعلى كم لها الماضً ح ألامت زوجته الدعوى بالنفمة

ً وتحلٌف الزوجة ٌ من الماضً أن ٌتأكد لبل الحكم من لٌام الزوجٌة حمٌمة أو حكما

أي البعد الحكم بالنفمة إن كانت الزوجة وحٌنئذ ٌترن لها ماالً. االستظهار أن زوجها لم 

موسرة أنفمت على نفسها من أموالها وٌكون ما حكم الماضً به دٌناً على الزوج, هذه 

زوج أموال ظاهرة, فإن كان له أموال ظاهرة أُذن لها الماضً باإلنفاق منها إذا لم ٌكن لل

أو فً ٌد أمٌن فٌمكنها  إذا كانت من جنس النفمة, كالنمود والطعام سواء أكانت فً ٌدها

ذن أمارات فٌالماضً من الوصول إلٌها أما إذا كانت األموال لٌست من جنس النفمة كالع

عها من أجل استٌفاء باستٌفاء النفمة من إٌجارها أو رٌعها ولٌس له أن ٌبٌلها الماضً 

 دٌن النفمة. 
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 زوجة الغائب: استدانة 

إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة باالستدانة حسب المادة السابمة فإن وجد " 33المادة 

من تلزمه نفمتها )لو كانت لٌست بذات زوج(فٌلزم بإلراضها عند الطلب والممدرة, وله 

استدانت من أجنبً فالدائن بالخٌار فً مطالبة إذا وحك الرجوع على الزوج فمط. 

ة على عمل التزمت الزوجة أو الزوج, وإن لم ٌوجد من ٌمرضها وكانت غٌر لادر

 ". نفاق علٌهاالدولة باإل

هذه المادة مسألة استدانة زوجة الغائب فً حالة كونها معسرة ولد أذنت لها ظمت ن

 المحكمة باالستدانة وذلن على التسلسل التالً: 

 ٌلزم من تلزمه نفمتها )لو كانت غٌر متزوجة( بإلراضها إن وجد ذلن بشرطٌن:  -1

 أن تطلب الزوجة ذلك. -أ

 أن يكون قادراً على إقراضها بما له من قدرة مالية. -ب

توفرت الشرطان ولام الشخص بإلراضها فأن من حمه الرجوع على الزوج فمط إذا فإذا 

 عاد. 

الشخص الملزم بنفمها فاستدانت من أجنبً بعد أن أذن الماضً لها  إذا لم ٌوجد -6

مخٌر بٌن الرجوع على الزوجة بما ألرضها, وبٌن الرجوع باالستدانة فإن هذا األجنبً 

 على الزوج إذا عاد. 

ها أن تعمل لتكسب لوت ٌومها إذا لم ٌوجد من ٌمرضها من لرٌب أو اجنبً, فإن علٌ -3

 ل طرق االستٌفاء الممكنة. وتكون النفمة المفروضة لها فً ذمة الزوج تستوفٌها منه بك

فإن لم تستطع العمل ألي سبب فإن نفمتها واجبة فً بٌت المال كما تمضً بذلن  -4

البلدٌة فً اإلنفاق على أحكام الشرٌعة االسالمٌة, وٌنوب المحافظ عن الدولة أو مدٌر 

 المعسرٌن. 

 المؤقتة: النفقة 

للماضً أثناء النظر فً دعوى النفمة أن ٌمرر تمدٌر نفمة مؤلتة " 1ف 31المادة 

 ".للزوجة على زوجها, وٌكون هذا المرار لابالً للتنفٌذ
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إحتسابه أو صلً من حٌث ٌكون المرار المذكور تابعاً لنتٌجة الحكم األ" 6ف 31المادة 

 ". رده

هذه المادة بفمرتٌها لتعٌن الزوجة طالبة النفمة على احتمال روتٌن المحاكم وطول جاءت 

لماضً فرض نفمة عاجلة الزمن الالزم إلصدار الحكم بالنفمة وتنفٌذها, فأجازت ل

ى زوجها وٌنفذ هذا المرار على أنه تابع لنتٌجة الحكم المنتظر, فإن ومؤلتة للزوجة عل

ستلمته من النفمة المؤلتة محسوباً على النفمة المحكوم بها, حكم للزوجة بالنفمة كان ما ا

 تها. فً ذموإن ردت دعواها ٌكون ما لبضته من النفمة المؤلتة دٌناً للزوج المدعى علٌه 

 سقوط النفقة المتراكمة: عدم 

 ". ال ٌسمط الممدار المتراكم من النفمة بالطالق أو بوفاة أحد الزوجٌن" 36المادة 

هذه المادة لتمرر أن دٌن النفمة هذا إنما هو دٌن صحٌح ال ٌسمط بموت أحد  جاءت

 أو التماضً. اضً الزوجٌن أو بالطالق وٌكون هذا من تارٌخ وجوبها ال من ولت التر

 الزوجة لزوجها: طاعة 

ال طاعة للزوج على زوجته فً كل أمر مخالف ألحكام الشرٌعة, وللماضً " 33المادة 

 ". أن ٌحكم لها بالنفمة

ٌة, فهذا هذه المادة على عدم طاعة الزوج فً كل أمر مخالف للشرٌعة االسالمنصت 

وم على أنه له الطاعة على زوجته فً كل امر لٌس مخالفاً مفهٌعنً أنها نصت بال

ن ألحكام الشرٌعة االسالمٌة فما دام الزوج لد أدى للزوجة كل حمولها , ولم ٌبخس م

 ذلن شٌئاً فإن طاعة زوجته له فً األمور التً ال تغضب هللا واجبة علٌها. 
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 انحالل عقد الزواج

ٌنحل عقد الزواج اما بإرادة الزوج المنفردة وهو التفوٌض , واما باتفاق الزوجٌن وهو الخلع , 

 واما تقع التفرقة تلقائٌاً , واما بحكم القضاء .

 

 

 الطالق

( الطالق وبٌنت تعرٌفه ومن ٌملك اٌقاعه كاالتً :  1ف   34عالجت المادة )  

و الزوجة إن وكلت به او فوضت او من القاضً , وال ٌقع : " الطالق رفع الزواج بإٌقاع من الزوج ا 1ف

 الطالق إال بالصٌغة المخصوصة له شرعا "

 

 _ الطالق لغة ٌعنً فك القٌد وحله , حسٌاً كان القٌد أو معنوٌاً , حٌث ٌقال  طلقت المرأة , و أطلقتها.  

لمآل بلفظ مخصوص(. اما فً اصطالح الفقهاء ) فهو رفع القٌد الثابت بالنكاح فً الحال أو ا  

 ورفع القٌد فً الحال ٌكون فً الطالق البائن , وفً المآل ٌكون بالطالق الرجعً 

_ واللفظ المخصوص ٌقصد به ما دل على الطالق من األلفاظ الصرٌحة او الكنائٌة , و ال ٌلزم ان ٌكون 

حالة االخرس . منطوقاً به , وانما ٌشمل ذلك كل ما ٌفٌد معناه من اشاره او كتابة كما فً  

 

 _ والطالق كما ٌقع من الزوج , فؤنه ٌمكن ان ٌقع من الزوجة اٌضاً  وذلك فً صورتٌن :

_ التوكٌل : وذلك بان ٌوكلها الزوج فً طالق نفسها .1  

_ التفوٌض : وهو ان ٌملّك الزوج زوجته حق تطلٌق نفسها .2  

لطالق .مع مالحظة ان التفويض والتوكيل ال يسلبان الزوج حقه في ا  

 

 



 

 التفويض في اطالق

 

 ٌختلف التفوٌض عن التوكٌل فً االمور االتٌة :

_ فً حالة التفوٌض , فؤن المفوض الٌه ٌعمل بمشٌئته , أما فً حالة التوكٌل فان الوكٌل ٌعمل بمشٌئة 1

 موكله .

ً قبول الو2 كٌل ._  ان التفوٌض ال ٌتوقف على قبول المفوض الٌه , بخالف التوكٌل الذي ٌقتض  

_  ان المفوض ال ٌملك حق الرجوع عن التفوٌض , ألنه تعلٌق للطالق على مشٌئة الغٌر, والطالق 3

 المعلق كالطالق المنجز ال ٌصح الرجوع فٌه بعد صدوره , أما التوكٌل فؤنه ٌقبل الرجوع فٌه من الموكل .

ٌُطلق بعد المجلس , بخالف _ ان التفوٌض الٌمّطلق ٌتقٌد بمجلس التفوٌض , فلٌس للمفوض الٌه ان 4

 التوكٌل فإنه ال ٌتقٌد بمجلس التوكٌل .

فاذا كان التفوٌض مقترناً بما ٌدل على التعمٌم , فؤنه ٌقع فً كل وقت, كما اذا قال لزوجته " طلقً نفسك 

 متى شئت " .

 

 

 

 صيغة التفويض :

 ٌصح ان ٌكون التفوٌض بكل صٌغة تدل علٌه , اال ان الحنفٌة ذكروا ثالثة ألفاظ للتفوٌض

 ) اختاري لنفسك_ أمرك بٌدك _ طلقً نفسك إن شئت (

فً الصٌغة االولى و الثانٌة ال بد  فٌها من النٌة او داللة القرائن على الطالق , وٌقع الطالق بها بائناً , آلنها 

وال تملك أمرها إال بالبٌنونة. ٌتم اختٌارها لنفسها  

اما الصٌغة الثالثة فٌثبت التفوٌض بها بدون نٌة آلنها عبارة  عامة , وٌقع الطالق فٌها رجعٌاً , وان وقعت 

 الصٌغة هذي ثالث مرات وقعت بٌنونة كبرى .

 

 



 

 وقت التفويض :

 ٌنقسم التفوٌض باعتبار الوقت الذي صدر فٌه الى ثالث اقسام :

تفوٌض قبل العقد ومعلقاً على وجوده : كؤن ٌقول رجل المرأة اجنبٌة : ان تزوجتك فؤمركاوالً :   

بٌدك تطلقٌن نفسك متى شئت .   

 

: تفوٌض مقترن بؤصل العقد , وله صورتان : ثانياً   

_  ان ٌصدر اٌجاب عقد الزواج من المرأة مشروطاً بتفوٌض الطالق الٌها , وٌكون القبول من جهة 1

وفق اٌجابها , حٌنئذ ٌصح العقد وٌكون لها حق تطلٌق نفسها متى شاءت, باعتبار ان قبول الرجل على 

 الرجل كان للعقد وللشرط معاً , وٌكون التفوٌض فً هذه الحالة واقعاً بعد اتمام عقد الزواج .

وفق  _  ان ٌصدر االٌجاب من الرجل مشروطاً بتفوٌض الطالق الى المرأة , ثم ٌكون قبول المرأة على2

اٌجاب الرجل , فً هذه الصورة ٌصح العقد وٌبطل التفوٌض , الن التفوٌض قد وقع قبل تمام العقد , 

 والرجل قبل العقد ال ٌملك حق الطالق , لذلك ال ٌملك تملٌكه لها .

 

أمر  : تفوٌض واقع بعد اتمام العقد : كؤن ٌتم عقد الزواج باإلٌجاب والقبول , ثم ٌفوض الزوج بعد ذلك ثالثاً 

 الطالق لزوجته , فحٌنئذ ٌكون التفوٌض صحٌحاً مرتباً جمٌع اثاره 

 

 حكم التفويض القانوني

 ٌعاب على قانون احوال الشخصٌة العراقً بانه اطلق حكم التفوٌض ولم ٌنص على انه ٌقع بائناً او رجعٌاً.

ك هاربه من ضرر وقع وهذا ٌعتبر خلل ٌجب تداركه, الن الزوجة التً تفوض بطالق نفسها ثم تفعل ذل

علٌها من الزوج لن تستفٌد من هذا التفوٌض, مادام باستطاعة الزواج ارجاعها متى شاء فً فترة العدة مادام 

 الطالق رجعٌاً .

وبذلك القانون العراقً اطلق االمر فً التفوٌض , وترك تفصٌل المسائل  الى احكام الفقه االسالمً التً 

ت ورجعٌاً فً حاالت اخرى , وحتى الزوجة نفسها تستطٌع ان توقعه بائناً او تعتبره بائناً فً بعض الحاال

 رجعٌاً حسب مصلحتها .

 



 

 حكم التفويض الشرعي:

 , ً فؤن حكم التفوٌض الشرعً لما كان التفوٌض الزوج لزوجته بالطالق ٌتم فً الغالب بناء على طلبها ه

ٌتؤرجح بٌن الحرمة والكراهة الشدٌدة , وذلك حسب قول الرسول محمد ) ص( : " أٌما امرأة سؤلن زوجها 

 طالقها من غٌر بؤس فحرام علٌها رائحة الجنة " .

 

 

 

 

 

 الوكالة في الطالق

( على : 2ف 34تنص المادة )   

ً والتحكٌم فً اٌقاع الطالق "" ال ٌعتد بالوكالة فً اجراءات البحث االجتماع  

حٌث منعت هذه الفقرة من اٌقاع الطالق بوكالة غٌر الزوجة فً اٌقاعه , كما منعت ان تجري اجراءات 

التحكٌم بٌن الزوجٌن واجراءات البحث االجتماعً إال بٌن الزوجٌن نفسهما , فال عبره بحضور الوكٌل 

اضً او الباحث االجتماعً فً االصالح بٌن الزوجٌن مع عنهما فً مجلس التحكٌم , وال عبرة لمحاولة الق

الوكٌل عن الزوج ووكٌل عن الزوجة , بل ال بد من محاولة االصالح بٌن الزوجٌن مباشرًة , وهذه لفتة 

جٌدة من المشرع العراقً , القصد منها تضٌٌق دائرة الطالق وجمع الزوجٌن فً اكثر من مجلس وجهاً 

د ذلك على حل بعض الخالفات مباشرًة .لوجه وأكثر من مره لٌساع  

  

 

  

 

 

 



 انحالل عقد الزواج

 

 

:من ال يقع طالقهم   _  

من قانون االحوال الشخصٌة على :35نصت المادة   

 " ال ٌقع طالق االشخاص اآلتً بٌانهم :

_ السكران , والمجنون , والمعتوه , والمكره , ومن كان فاقد التمٌٌز من غضب او مصٌبة مفاجئة او كبر 1

 او مرض 

ٌغلب فً مثلها الهالك إذا مات فً ذلك المرض أو تلك الحالة , _ المرٌض مرض الموت , او فً حالة 2

 وترثه زوجته .

 

ٌّنت هذه المادة على عدم وقوع الطالق من بعض المطلقٌن الموصوفٌن ب كاآلتً الوصاف التً تم ذكرها  وب  

 

 اوالً : السكران

بٌن االشخاص وقد اختلف الفقهاء فً حكمه هو من غاب عقله بمسكر , حتى لم ٌعد ٌفرق بٌن االشٌاء و ال  

.الى ان طالقه ٌقع اذا كان قد سكر بمادة محرمة شرعاً وقانوناً  منهم فذهب فرٌق   

قد فقد القدرة على التمٌٌز , فهو أسوء حاالً من  وذهب فرٌق اخر الى عدم وقوع طالقه ,باعتبار ان السكران

احد , و ال ٌنتبه السكران إذا نبهه أحد . اٌقظهالنائم الن النائم سٌستٌقظ اذا   

 

 

 

 

 



  ثانياً المجنون والمعتوه :

ق جنون مطب:الجنون هو اختالل العقل الختالل القوة الممٌزة بٌن االمور الحسنة والقبٌحة , وهو نوعان 

وجنون غٌر مطبق وتكون تصرفاته فً حالة افاقته من الجنون كتصرفات وتكون جمٌع تصرفاته باطلة ,

 العقالء .

 

 ثالثاً_ المكره : 

.ٌفسد االختٌار طالق المكره  ال ٌقع ,الن االكراه ٌفسد الرضا و ال  

لإلكراه الذي ال ٌقع به الطالق شروط ٌنبغً توفرها وهً :وإن   

_ ان ٌكون له قاهراً , بحٌث ال ٌقدر على دفعه .1  

_ ان ٌغلب على ظنه أنه سٌنفذ وعٌده .2  

ٌٌهدد ب3 ٌٌطلق زوجته مما ٌلحقه منه ضرراً بالغاً كالقتل او قطع االطراف ._ أن ٌكون ما  ه ان لم   

للزوج على تطلٌق زوجته التً رفعت دعوى  القاضً كإكراه_ ان ٌكون االكراه بغٌر حق , فان كان بحق 4

.لزوج االطالق فحكم القاضً لها به والزوج ٌرفض , فأن الطالق هنا ٌقع رغم اكراه   

فً قلبه عدم التطلٌق حتى وان نطق بلسانه . _ ان ٌنوي5  

_ أن ٌتلفظ المكره بنفس ما امره المّكره من صٌغة, فاذا امره ان ٌطلق مره واحدة فطلق مرتٌن ٌعتبر 6

 الطالق هنا قد وقع .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رابعاً : فاقد التمييز :

وافعاله , ال ٌقع طالقه حتى ولو : فاذا بلغ الرجل به الغضب حد الهذٌان بحٌث تطرب اقواله الغضبان  –أ 

 كان ٌعلم ما ٌقوله .

ب_ المدهوش : هو الشخص الذي اعترته حالة انفعال ال ٌدري فٌها ما ٌفعل او ما ٌقول بسبب مصٌبة 

., فال ٌقع طالقه وهو فً هذه الحالةمفاجئة او صدمة عصبٌة او فزع شدٌد   

االمراض التً تؤدي الى فقدانه للتمٌٌز, ال قع د التمٌٌز بسبب كبر السن او بسبب مرض من ج _ من فق

 طالقه هو االخر .

 

  خامساً _ طالق المريض بمرض الموت :

منع القانون طالق المرٌض بمرض الموت اصالً , فاذا مات من ذلك المرض فان زوجته باقٌة فً ذمته 

لموت .حتى ولو طلقها قبل وفاته وترثه لعدم وقوع طالقه وهو مرٌض بمرض ا  

 اما اذا صحً من ذلك المرض لوم ٌمت به ٌكون طالقه هنا صحٌح و ال ترثه زوجته .

 بمعنى اخر ٌشترط لعدم وقوع طالق المرٌض بمرض الموت شرطٌن :

ٌُمٌت غالباً .1 _ ان ٌكون مما   

_ ان ٌموت به فعالً .2  
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  7المحاضرة 

 وكٌفٌة تورٌثهم الورثة 

 الفروض: أصحاب 

استحماق الزوجٌن من التركة فً المٌراث  استحقاق الزوجٌن من التركة: -أولا 

 بالزوجٌة ٌكون المتوفى هو أحد الزوجٌن, ولكل منهما حالتان: 

 لمٌراث الزوج بالزوجٌة حالتان: الزوج: استحقاق 

له نص تركة زوجته المتوفاة إن لم ٌكن لها فرع وارث ال منه وال من األولى: الحالة 

 زوج سابك. 

له ربع تركة زوجته المتوفاة إن كان لها فرع وارث منه أو من زوج الثانٌة: الحالة 

 سابك. 

ِإن لَّْم ٌَُكن لَُّهنَّ  َولَُكْم ِنْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكمْ "ن الحالتٌن لوله تعالىٌعلى هاتوالدلٌل 

ا تََرْكَن ۚ ِمن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصٌَن بَِها أَوْ  َولَدٌ ۚ فَِإن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكمُ  بُُع ِممَّ ٌٍْن ۚ الرُّ  ". دَ

 لزوجة واحدة فأكثر إلى حد أربع حالتان: الزوجة: ستحقاق ا

فً إن لم ٌكن له فرع وارث لزوجة واحدة فأكثر ربع تركة الزوج المتواألولى: الحالة 

 ال من الزوجة الوارثة وال من زوجة أخرى. 

ثمن تركة الزوج المتوفً إن كان له فرع وارث دة فأكثر لزوجة واحالثانٌة: الحالة 

  منها أو من زوجة أخرى.

ا تََرْكتُْم إِن " تعالىن الحالتٌن لوله ٌعلى هاتوالدلٌل  بُُع ِممَّ دٌ ۚ لَّْم ٌَُكن لَُّكْم َولَ  َولَُهنَّ الرُّ

ن بَْعِد َوِصٌٍَّة تُوُصوَن ِبَها أَوْ  فَِإن َكاَن لَُكْم َولَدٌ فَلَُهنَّ  ا تََرْكتُم ۚ ّمِ ٌْنٍ  الثُُّمُن ِممَّ  ". دَ

 الصلة الزوجٌة: قوة 

 ال ٌحجب اي من الزوجٌن حجب حرمان بأي وارث آخر.  -1

 ال ٌحجب أي من الزوجٌن بصفة الزوجٌة وارثاً آخر من التركة.  -2
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ا: لكن من أبوي المٌت حاالت خاصة ٌستحك فً كل : استحقاق األبوٌن من التركة ثانٌا

 حالة من التركة ما ال ٌستحمه فً الحاالت األخرى: 

ب اليي ٌموت أحد أوالد  يكراً كان أم لألاستحقاق أبً المتوفى من تركته: حالت 

 أنثى الحاالت الثالث األتٌة: 

تركة فمط إيا كان للمتوفى فرع يكر )األبن أو أبن األبن وإن له سدس الالولى: الحالة 

 نزل(. 

ً )ال الثانٌة: الحالة  يكر الله كل التركة أو بالٌها إيا لم ٌكن للمتوفى فرع وارث مطلما

 جوباً باألب كاألخوة. األنثى( أو كان له وارث ولكن كان محوال 

 مٌراثه مع الفرع الوارث األنثى )البنت أو بنت األبن وإن نزل(: الثالثة: الحالة 

ً والبالً بعد نصٌب الفرع الوارث األنثى له السدس عند جمهور الفقهاء:  -أ فرضا

 تعصٌباً. 

ولى ال خالف بٌن الفمهٌن السنً والجعفري فً الحالتٌن االفً الفقه الجعفري:  -ب

ماع األب والثانٌة وإنما الخالف فً الحالة الثالثة, وفً الفمه الجعفري: ال فرق بٌن اجت

مع األبن أو أبن األبن أو بنت األبن فٌكون لألب السدس والبالً لألبن أو أبن األبن أو 

 ألبن. اجتمع مع ابنت األبن ألنها تحل محل والدها فكأنه 

اجتمع مع البنت أو بنت البنت له السدس وللبنت أو بنت البنت النصف إيا كانت وإيا 

علٌهما بالنسبة إلى البنت واحدة والثلثان إيا كانت أكثر من واحدة والبالً ٌرد 

 حصصهما. 

لألب السدس مع البنت واحدة أو أكثر والبالً للبنت أو البنات فرضاً فً القانون:  -ج

كن مع بنت األبن فلألب السدس أٌضاً لأما ( المعدلة. 19ورداً الفمرة الثانٌة من المادة )

ً وفً الفمه الجعفري ٌكون  مصٌر البالً ٌختلف, ففً الفمه السنً ٌكون لألب تعصٌبا

 تحل محل والدها. لبنت األبن ألنها 

 قرابة األب: قوة 

 والد المتوفى ال ٌحجب بأي وارث حجب حرمان.  -1
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ال ٌرث معه إال أوالد المتوفى وأوالد ابنه فً الفمه السنً وأوالد بنته أٌضاً فً الفمه  -2

مٌراث من سواهم من بمٌة ب من الالجعفري وأحد الزوجٌن وأم المتوفى وام امه وٌحج

)أم األم( فً الفمه الجعفري ألنها من وكيلن ال ترث معه الجدة جماع الفمهاء, إالورثة ب

 . األولى ة الثانٌة وهو من المرتبةالمرتب

 لمٌراث أم المتوفى من تركته ثالث حاالت: المتوفى من تركته:  أماستحقاق 

 لها ثلث التركة بالشروط األتٌة: األولى: الحالة 

 أن ال ٌكون للمتوفى فرع وارث يكر أو انثى.  -1

 أن ال ٌكون للمتوفى عدد من األخوة واألخوات.  -2

 ب وأحد الزوجٌن عن توفر الشرطٌن السابمٌن. أن ال تجتمع مع األ -3

 ن: لها سدس التركة فً أحدى الصورتٌن التالٌتٌالثانٌة: الحالة 

 انثى(.  مكان أ إيا كان للمتوفى فرع وارث )يكر -1

 إيا كان له عدد من األخوة أو األخوات.  -2

 لها ثلث البالً بعد نصٌب أحد الزوجٌن بالشروط األتٌة: الثالثة: الحالة 

 . أن ال ٌكون للمتوفى فرع وارث يكر أو انثى -1

ً )األبوٌن أو األب أو األم( عند  -2 أن ال ٌكون له عدد من األخوة أو األخوات مطلما

 أهل السنة. 

 أن تجتمع مع األب أحد الزوجٌن.  -3

ٌِْه ِلُكّلِ َواِحٍد  "على األحكام الميكورة لمٌراث أبوي المتوفى لوله تعالى والدلٌل  َوأِلََبَو

ْنُهَما ا تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَدٌ ۚ فَِإن لَّْم ٌَُكن لَّهُ  ّمِ ِه الثُّلُُثۚ  َولَدٌ َوَوِرثَهُ أَبَ  السُّدُُس ِممَّ َواهُ فَِِلُّمِ

ِه السُّدُُس ۚ ِمن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصً بَِها أَوْ  فَِإن َكاَن لَهُ  ٌْنٍ  إِْخَوةٌ فَِِلُّمِ  ". دَ

 األم: قرابة قوة 

 ال تحجب األم عن المٌراث حجب حرمان بأي وارث بإجماع فمهاء الشرٌعة.  -1
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 عند جمهور الفمهاء:  -2

 م. جمٌع األلارب من يوي األرحاتحجب  - أ

 تحجب أحد من العصبات ال  - ب

 الجدة األمٌة )أم األم( والجد األبوٌة )أم األب(. تحجب  - ت

عند فمهاء الجعفرٌة تحجب كل وارث ٌكون من المرتبة الثانٌة والثالثة ألنها من  -3

 المرتبة األولى. 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصٌة

 المرحلة الثانٌة

 

 

 إعداد 

 م.م عبٌده جلٌل  

 م.م أوس طارق 
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  01المحاضرة 

 الورثة وكٌفٌة تورٌثهم 

 أصحاب الفروض: 

 سادساً: استحقاق اإلخوة واألخوات من األم:

إخوة وأخوات المتوفً من أمه ٌرثون دائماً بطرٌك الفرض إلدالئهم إلى المتوفى بمرابة 

 األم وال فرق بٌن ذكورهم واناثهم باألجماع, ولهم حالتان: 

للواحد منهم ذكراً كان أو انثى سدس التركة ما لم ٌحجب بوارث ألوى الحالة األولى: 

 منه. 

لألثنٌن فما فوق منهم ثلث التركة مطلماً سواء أكانوا ذكوراً أم اناثاً, أو الحالة الثانٌة: 

ذكوراً واناثاً, ففً جمٌع األحوال ٌوزع علٌهم الثلث بالسوٌة. وال ٌؤخذ بماعدة )للذكر 

فً حالة اجتماع الذكور واالناث, وذلن لتحدٌد نسبة حصصهم بما مثل حظ األنثٌٌن( 

َوإِن َكاَن َرُجٌل ٌُوَرُث َكََلَلةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكّلِ َواِحٍد "ذكر فً لوله تعالى 

ِلَك فَُهْم شَُرَكاُء فًِ الثُّلُ 
ْنُهَما السُّدُُس ۚ فَِإن َكانُوا أَْكثََر ِمن ذََٰ ِث ۚ ِمن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوَصىَٰ ّمِ

ٌْنٍ   " بَِها أَْو دَ

 قوة قرابة اإلخوة واألخوات: 

ً وأوالد أبنه  -0 ٌحجب اإلخوة واألخوات من األم بأبً المتوفى وأوالده ذكوراً واناثا

جمهور وبأم المتوفى وأوالد بناته ذكوراً واناثاً بإجماع الفمهاء وبالجد )أبً األب( عند ال

 ذكوراً واناثاً عند الجعفرٌة. 

ال ٌمنعون من المٌراث أحد من أصحاب الفروض والعصبات وٌمتصر حجبهم للغٌر  -2

على ذوي األرحام فمط عند جمهور الفمهاء وال ٌرث معهم األعمام والعمات واألخوال 

, واإلخوة واألخوات من األم من والخاالت عند الجعفرٌة ألنهم من المرتبة الثالثة

 المرتبة الثانٌة. 

 سابعاً: استحقاق الجد والجدة من التركة: 

 : نجمهور الفمهاء الجدة إلى نوعٌ لسماستحقاق الجدة: 
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وهً التً تدخل فً نسبتها إلى المٌت جد رحمً كأم جدة من ذوي األرحام:  - أ

 أبً األم. وأحكامها تأتً بناها الحماً. 

وهً التً ال ٌدخل فً نسبتها إلى المٌت جد رحمً جدة من أصحاب الفروض:   - ب

 كأم األم وإن علت, وأم األب وإن على. 

ً سواء وجد فرع  وٌرى جمهور الفمهاء: أن إستحمالها هو سدس التركة الثابت مطلما

 وارث للمتوفى أم ال, وسواء كانت الجدة أبوٌة أم أمٌة أم ذا الجهتٌن. 

لجعفرٌة بمعارضة تمسٌم الجدة المذكورة إلى صاحبه الفرض وإلى ذات ولال فمهاء ا

ً من المرتبة الثانٌة من الورثة, وإن الجدة  الرحم, بل لالوا: إن األجداد والجدات مطلما

, من جانب األم تحل محلها, والجدة من جانب األب تحل محله عند عدم وجود األبوٌن

ً لألبوٌة الثل ثان ولألمٌة الثلث, كأنهما شأن األب واألم عند وفً حالة اجتماعهما معا

 اجتماعها فً حالة عدم وجود فرع وارث. 

 قوة قرابة الجدة: 

 تحجب الجدة أمٌة كانت أم أبوٌة أم ذات المرابتٌن على التفصٌل اآلتً: 

 األم تحجب الجدة مطلماً سواء أكانت أمٌة أم أبوٌة أم ذات المرابتٌن.  -0

 األب ٌحجب األبوٌة وال ٌحجب األمٌة لعدم انتسابها به إلى المتوفى خالفاً للجعفرٌة.  -2

 الجد ٌحجب كل جدة تدلً إلى المٌت بواسطته.  -3

كل جدة ربى تحجب الجدة البعدى سواء أكانتا من جهة األب أم من جهة األم وسواء  -4

 كانت المربى وارثة أم محجوبة بوارث آخر. 

 كل جدة من أصحاب الفروض تحجب الجدة من ذوي األرحام )جمهور الفمهاء(.  -5

ولال فمهاء الجعفرٌة: الجدة مطلماً من المرتبة الثانٌة وتمنع من المٌراث بكل وارث من 

المرتبة األولى, كما هً تمنع من المٌراث كل وارث ٌكون من المرتبة الثالثة, وكذلن 

 البعدى منهن. لالوا: المربى من الجدات تحجب 

وبموجب التعدٌل الثانً لمانون األحوال الشخصٌة تحجب الجدة بالبنت وال تحجب 

تستحك البنت من لانون األحوال الشخصٌة على " 9الفمرة  29باألبن حٌث نصت المادة 

أو البنات ما تبمى من التركة بعد أخذ األبوٌن والزوج اآلخر فروضهم منها. وتستحك 
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لة عدم وجود أّي منهم". بممتضى منطوق هذه الفمرة من مات عن جمٌع التركة فً حا

ً ورداً. بٌنما إذا اجتمعا مع األبن ٌكون  جد وجدة وبنت تكون التركة كلها للبنت فرضا

لكل واحد منهما السدس والبالً لألبن. وبناء على هذا فإن المشرع العرالً جعل مركز 

 ه الحالة. البنت ألوى من مركز األبن فً المٌراث فً هذ



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون
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 المرحلة الثانٌة

 

 

 إعداد 
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  11المحاضرة 

 الورثة وكٌفٌة تورٌثهم 

 أصحاب الفروض: 

 سابعاً: استحقاق الجد والجدة من التركة: 

 إلى نوعٌن:  جمهور الفقهاء الجد قسم: استحقاق الجد

وهو الذي ٌنتمً إلى المتوفى عن طرٌق األنثى مثل أبً األم وأبً أم جد رحمً:  -أ

 األب, وسٌأتً تفصٌله الحقاً. 

األب وأبً أبً  وهو الذي ال ٌقع بٌمه وبٌن المٌت انثى مثل أبًالجد العصبً:  -ب

 األب وإن عال. 

صورة  وله فً كل موة وأخوات المتوفى أو ٌكون بدونهأما أن ٌجتمع مع إخوهو 

 حاالت: 

 وله ثالث حاالت: بدون اإلخوة واألخوات: الجد  

 له سدس التركة فقط بالشرطٌن التالٌٌن: األولى: الحالة 

 عدم وجود أب.  -1

 وجود فرع وارث ذكر.  -2

 التالٌٌن: ٌرث بالتعصٌب فقط كل التركة أو باقٌها بالشرطٌن الثانٌة: الحالة 

 عدم وجود أب.  -1

 عدم وجود فرع وارث مطلقاً.  -2

 ٌرث السدس بالفرض والباقً بالتعصٌب بالشرطٌن التالٌٌن: الثالثة: الحالة 

 عدم وجود األب.  -1

 وجود فرع وارث انثى فقط.  -2
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فري الجد إلى جعلم ٌقسم الفقه الفً الفقه الجعفري بدون اإلخوة واألخوات: الجد 

سواء كان من جانب , بل اعتبره من المرتبة الثانٌة مطلقاً صاحب فرض وجد رحمً

الجد األمً محل األم, والجد األبوي محل األب, فإذا وٌحل األب أم من جانب األم. 

ً ثلثه لمن فً جانب األم وثلثاه لمن  فً اجتمعا ٌكون المال كله أو باقٌه بٌنهما أثالثا

 جانب األب. 

ألنهم ٌحجبون  مع اإلخوة واألخوات )ما عدا اإلخوة واألخوات من جانب األمالجد 

 له حالتان ولكل حالة صور متعددة: بالجد(: 

ض آخر, ٌخٌر عندما ال ٌوجد مع الجد واإلخوة واألخوات صاحب فراألولى: الحالة 

ً مع  الجد بٌن ثلث التركة, وبٌن المقاسمة مع اإلخوة واألخوات, بعد اعتباره أخاً  شقٌقا

ً من األب مع اإلخوة واألخوات من األب,  اإلخوة الشقاء واألخوات الشقٌقات, وأخا

 ذه الحالة. فٌأخذ بما هو أزٌد من الثلث والمقاسمة فً ه

عندما ٌكون مع الجد واإلخوة واألخوات صاحب فرض آخر, ٌخٌر الجد الثانٌة: الحالة 

 بٌن المقاسمة, والسدس, وثلث الباقً بعد نصٌب صاحب الفرض. 

ٌعتبر الجد والجدة واإلخوة واألخوات قه الجعفري مع اإلخوة واألخوات: فً الفالجد 

ً من المرتبة الثانٌة, فال الجد ٌحجبهم وال هم ٌحجبون الجد, بل  وأوالدهم ذكوراً واناثا

 لتركة فٌما بٌنهم, إذا لم ٌوجد وارث من المرتبة األولى على التفصٌل اآلتً: ٌتقاسمون ا

من قبل األم مع إخوة وأخوات من األم, ٌعتبر الكل إذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما  -1

وارث آخر  إن لم ٌكن معهمبمثابة اإلخوة واألخوات من األم, فهم شركاء فً الثلث, ف

 تقسم التركة علٌهم بالسوٌة فرضاً ورداً. 

إذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من جهة األب مع أخ وأخت من األبوٌن أو من األب,  -2

والتركة كلها أو باقٌها بٌنهم للذكر مثل حظ بمثابة األخت,  ةٌكون الجد بمثابة أخ, والجد

 األنثٌٌن. 

ٌن إذا اجتمع اإلخوة المتفرقون )من األبوٌن ومن األب ومن األم( مع األجداد المتفرق -3

جانب األم الثلث بالسوٌة,  )من جهة األب ومن جهة األم( كان لإلخوة واألجداد من

والباقً لإلخوة واألخوات من األبوٌن, ولألجداد والجدات من جانب األب )للذكر مثل 

 ب. ة واألخوات من جانب األحظ األنثٌٌن(, وٌحجب اإلخو
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إذا اجتمع الجد أو الجدة أو كالهما من جهة األب مع األخ أو األخت أو كلهما من  -4

 : فٌكون نصٌبهم كاآلتً جانب األم

 الواحد أو األخت الواحدة من األم سدس التركة والباقً للجد والجدة. لألخ  - أ

 من أخ أو أخت من األم الثلث والباقً للجد والجدة. ألكثر  - ب

إذا اجتمع أحد الزوجٌن مع الجد والجدة واإلخوة واألخوات, أخذ نصٌبه األعلى  -5

 والباقً ٌكون لهم وفق التفصٌل المذكور. 

جعفرٌة أن أوالد ٌرى فقهاء المع أوالد اإلخوة واألخوات فً الفقه الجعفري: الجد 

ً ٌقومون مقام أبنائهم وامهاتهم, فٌحل محل األخ اإلخوة واألخوات  ذكوراً كانوا أم اناثا

وة واألخوات من أبنائه وبناته, وٌحل محل األخت أبنائها وبناتها, سواء أكان اإلخ

 األبوٌن أم من األب أم من األم. 

كما ٌُقاسم , قاسموهم اإلخوة واألخواتد أوال األجدادعلى ذلك لو اجتمع مع وبناء 

 اإلخوة واألخوات حسب التفصٌل المبٌن سابقاً. 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصٌة

 المرحلة الثانٌة

 

 

 إعداد 

 م.م عبٌده جلٌل  

 م.م أوس طارق 
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  12المحاضرة 

 الورثة وكٌفٌة تورٌثهم 

 العصبات وكٌفٌة تورٌثهم: 

  هم ألارب المتوفى المذكور, ومن ٌنزل منزلتهم من اإلناث. العصبات:

 أنواع ثالثة: وللعصبات 

إلى المتوفً باألنثى وحدها, وإنما  ذكر ال ٌمترب وهواألول: العصبة بالنفس: وع الن

للمتوفى, ٌتمرب ٌتمرب إلٌه بالذات كاإلبن, أو بواسطة الذكر واألنثى معاً كاألخ الشمٌك 

 إلٌه عن طرٌك األب واألم, أو بواسطة ذكر وحده كإبن اإلبن, واألخ من األب. 

 بالنفس جهات أربع ممدم بعضها على بعض فً اإلرث على الترتٌب اآلتً: وللعصبة 

 أبناء المتوفً وأبناء أبنائه وإن نزلوا. وتشمل البنوة:  -1

 وتشمل أبا المتوفً, وجده العصبً وإن عال. األبوة:  -2

 من األب وأبنائهم وإن نزلوا.  وتشمل إخوة المتوفً من األبوٌن أواإلخوة:  -3

وتشمل أعمام المتوفً, وأعمام أبٌه, وأعمام جده العصبً وإن عالء, عمومة: ال -4

 نزلوا.  سواء أكانوا من األبوٌن أم من األب, وأبناء هؤالء وأبناء أبنائهم وإن

 العصبة بالنفس من المٌراث: حكم 

كل التركة إذا لم ٌكن معه من ٌرث بالفرض, وٌرث البالً بعد نصٌب صاحب ٌستحك 

 الفرض إن اجتمع معه, وأحٌاناً ال ٌبمى شًء فٌُحجب باإلستغراق. 

ة فرض تحتاج فً عصبتها إلى الغٌر هً كل انثى صاحبالثانً: العصبة بالغٌر: النوع 

حصر العصبة بالغٌر , وتنبالتعصٌب ال بالفرضوتشاركه فً العصبة والمٌراث, فترث 

 ف: فً أربعة أصنا

 إذا اجتمعت مع اإلبن الصلٌبً. البنت الصلٌبٌة:  -1

 إذا اجتمعت مع اإلبن وإن نزل. بنت اإلبن وإن نزل:  -2



 
3 

 

 إذا كانت مع األخ الشمٌك أو مع الجد. األخت الشقٌقة:  -3

 إذا اجتمع معها األخ ألب. األخت ألب:  -4

 العصبة بالغٌر: حكم 

 نصف ممدار ما ٌستحمه من كان سبباً من صٌرورتها عصبة. ترث 

هً كل انثى تحتاج فً عضوٌتها إلى الغٌر ولكن هذا الثالث: العصبة مع الغٌر: النوع 

 صنفٌن:  الغٌر ال ٌشاركها فً العضوٌة, وتنحصر فً

 إذا اجتمعت مع بنت المتوفى أو بنت أبنه. األخت الشقٌقة للمتوفى:  -1

 إذا اجتمعت مع بنت المتوفى أو بنت أبنه. أخت المتوفى من أبٌه:  -2

 صبة مع الغٌر: العحكم 

تحجب من المٌراث ما تبمى بعد نصٌب أصحاب الفروض, فإذا لم ٌبك شًء ترث 

 باإلستغراق. 

 الجعفري والقانون: الفقه 

ن اإلخوة ألوجود لتطبٌمات العصبة مع الغٌر بكال صنفٌه فً الفمه الجعفري. ال 

واألخوات من المرتبة الثانٌة, والبنات وبنات اإلبن من المرتبة األولى, فإذا وجد 

 رث معه أحد من المرتبة الثانٌة.  ٌشخص من المرتبة األولى ذكراً كان أم انثى, ال

( المعدلة من لانون األحوال الشخصٌة العرالً تنص على 19/2المانون فإن المادة )أما 

, والزوجانان, األبو)حجب جمٌع الورثة من المٌراث بالبنت عدا خمسة أصناف وهم 

 ً(. وأبن المتوف

إلى ذلن فإن فمهاء الجعفرٌة )اإلمامٌة( ال ٌمرون التمسٌم الثالثً عند الجمهور إضافة 

السائد عندهم إلى )أصحاب الفروض, والعصبات, وذوي األرحام( وإنما التمسٌم 

 المراتب التً سبك وإن بٌناها سابماً. 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصية

 المرحلة الثانية

 

 

 إعداد 

 م.م عبيده جليل  

 م.م أوس طارق 
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  13المحاضرة 

 الورثة وكيفية توريثهم 

 العصبات وكيفية توريثهم: 

 وله الحاالت األتٌة:  وتشمل أبن المتوفى وأبن أبنه وإن نزل,التوريث بالبنوة:  أوالً:

عند اإلنفراد لد ٌرث كل التركة ولد ٌرث بالٌها بعد نصٌب صاحب األولى: الحالة 

 الفرض. 

 تعدد األبناء الذكور تكون التركة كلها أو بالٌها بٌنهم بالسوٌة.  عندالثانية: الحالة 

عند اإلجتماع مع بنات المتوفى توزع علٌهم التركة كلها أو بالٌها وفماً الثالثة: الحالة 

 لماعدة )للذكر مثل حظ األنثٌٌن(. 

 قرابة اإلبن: قوة 

المٌراث باستثناء سبعة أصناف عند الجمهور وهم )األبوان,  ٌمنع جمٌع الورثة من -1

 والزوجان, والجد, والجدة, وبنت المتوفى(. 

وأخذ خمسة فمط عند الجعفرٌة وهم )األبوان, والزوجان, وبنت المتوفى(. وباستثناء 

 ( المعدلة. 2ف 19ي فً المادة )بالمذهب الجعفرالعرالً لانون األحوال الشخصٌة 

 ن. حظٌمن أوفر الٌمنع كالً من األم والزوج والزوجة  -2

 ال ٌحجب اإلبن من المٌراث بأي وارث.  -3

 ورٌث الإلبن عند عدم وجوده, فٌحلٌرث إبن إبن المتوفى توريث ابن اإلبن: تكيفية 

 محله وله ما له وعلٌه ما علٌه باستثناء الحاالت اآلتٌة: 

 ال ٌُحول بنت المتوفى إلى عصبة بل ٌُحجب بها من المٌراث فً الفمه الجعفري وفً  -1
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 احدة كانت أم أكثر . فً الفمه السنً ٌرث البالً بعد نصٌبها والمانون, ولكنه 

ى عن إبن إبن وبنت إبن آخر ٌُحول أبنة عمه إلى عصبة كتعصٌبه ألخته, فمن توف -2

 لتركة بٌنهم أثالثاً )للذكر مثل حظ األنثٌٌن(. تكون ا

عند جمهور الفمهاء إبن إبن اإلبن لد ٌعصب بنت اإلبن وهو أبعد منها إلى المٌت.  -3

جعفري والمانون, ألن إبن إبن اإلبن ٌُحجب بالبنت وجود لهذه الحالة فً الفمه الوال 

 وبنت اإلبن التً ألرب منه. 

مرتبة اإلبوة تلً مرتبة البنوة, فإذا وجد وارث ذكر من البنوة باإلبوة: التوريث  ثانياً:

عند جمهور واإلبوة فال ترث اإلبوة بالتعصٌب وإنما ترث بالفرض وهو سدس التركة. 

أما أبو األم وأبو أم األب الفمهاء عبارة عن األب والجد العصبً )أبً األب وإن عال(, 

 التمسٌم غٌر موجود فً الفمه الجعفري. وهذا فمن ذوي األرحام. 

األب والجد سبك وأن تم توضٌحه سابماً, لذا سنمتصر على بٌان األحكام التً ومٌراث 

 ٌختلف فٌها األب مع الجد. 

 الخاصة باألب: األحكام 

األب ٌحجب إخوة وأخوات المتوفى مطلماً بخالف الجد فإنه ال ٌحجبهم إال عند أبً  -1

ً ألن الفمه الجعفرأما حنٌفة فالجد ٌحجب اإلخوة واألخوات أٌضاً.  ي ال ٌحجبهم مطلما

 الكل فً مرتبة واحدة. 
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األب ٌُحول األم من ثلث التركة إلى ثلث البالً بعد نصٌب الزوجٌن عند جمهور  -2

وعدد م وجود فرع وارث فً حالة اجتماع األب واألم وأحد الزوجٌن, بشرط عدالفمهاء 

الجد ال ٌملن هذه الموة باتفاق جمٌع اآلراء, بل األم ترث كن ل من اإلخوة واألخوات.

الفمه الجعفري هذا األختالف بٌن األب وفً معه ثلث كل التركة فً الحالة المذكورة. 

والجد غٌر موجود, ألن األم ترث الثلث الكامل وهم ال ٌمرون الثلث البالً بأي حال 

 من األحوال. 

أم أبً المتوفى تُحجب من المٌراث باألب ولكن ال تُحجب بالجد, ألنها زوجته وجدة  -3

  ً فً درجة الجد من حٌث التمرب إلى المتوفى.المتوفى, فه

فً الفمه الجعفري األب ال ٌُحجب حجب حرمان بأوالد المٌت وأوالد أوالده, ألن  -4

رتبة الثانٌة وهم من المرتبة الكل من المرتبة األولى, ولكن الجد ٌُحجب بهم ألنه من الم

 األولى. 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 لسم المانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصٌة

 المرحلة الثانٌة

 

 

 إعداد 

 م.م عبٌده جلٌل  

 م.م أوس طارق 
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  14المحاضرة 

 الورثة وكٌفٌة تورٌثهم 

 العصبات وكٌفٌة تورٌثهم: 

ة ٌرث أحد من اإلخو فال ,تأتً مرتبة اإلخوة بعد مرتبة البنوةالتورٌث باإلخوة:  ثالثاً:

ً أو إبن إبن وإن نزل,  واألخوات عند وجود فرع وارث ذكر للمتوفى, سواء أكان إبنا

ي, وما ه الجعفرولكن بالنسبة للجد الكل فً مرتبة واحدة من حٌث المٌراث مطلماً الفم

 كما بٌناه سابماً. عد اإلخوة من األم عند الجمهور, 

 اإلخوة ما ٌلً: وتشمل 

 األخ الشمٌك للمتوفى.  -1

 األخ من األب للمتوفى.  -2

 إبن األخ الشمٌك وإن نزل.  -3

 األخ من األب وإن نزل.إبن  -4

تورٌث كل وارث من وإن مرتبة من هذه المراتب تُحجب بالمرتبة التً تسبمها. فكل 

د بعهذه المراتب ٌكون بالتعصٌب, فٌرث كل التركة إن انفرد ولم ٌُحجب, وٌرث البالً 

 اجتمع معه. وإن الفرض صاحب نصٌب 

 خاصة باألخ الشمٌك: أحكام 

ً لماعدة األخ الشمٌك ٌُحول أخته الشمٌمة إلى عصبة فٌتماسمان  -1 التركة أو بالٌها وفما

خ من األب إذا اجتمع مع األخت من الحكم بالنسبة لألوكذلن )للذكر مثل حظ األنثٌٌن(. 

 األب. 

إبن األخ الشمٌك وإبن األخ من األب ال ٌعُصب أخته, ألن من بنات األخ من ذوي  -2

 األرحام عند الجمهور. 

اإلخوة ٌتماسمون التركة كلها أو بالٌها, وفماً لماعدة وبنات فً الفمه الجعفري فأبناء أما 

 للذكر مثل حظ األنثٌٌن شأن اإلخوة واألخوات عند اإلجتماع. 
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 اإلخوة األشماء واإلخوة من األب لد ٌُحجبون من المٌراث باالستغراق.  -3

العصبات فً المرتبة األخٌرة, فال  العمومة منة تأتً جهالتورٌث بالعمومة:  رابعاً:

ٌرث بهذه الجهة إذا وجد وارث عاصب من الجهات الثالث السابمة على هذه الجهة. 

 العمومة ما ٌلً: وتشمل 

 العم الشمٌك.  -1

 العم من األب.  -2

 إبن العم الشمٌك.  -3

 إبن العم من األب.  -4

 مرتبة من هذه المراتب تُحجب من المٌراث بالمرتبة التً تسبمها. وكل 

 العمومة عند الجمهور: أحكام 

من المرابة ال ٌَنمُل األنثى التً فً درجتها إلى المٌراث كل ذكر من مراتب هذه  -1

من  العمة الشمٌمة والعم بالعصوبة, ألنها من ذوي األرحام, فالعم الشمٌك ال ٌعُصب

 األب ال ٌعُصب العمة من األب وهكذا. 

 العم من األم وأوالده ذكوراً واناثاً من ذوي األرحام.  -2

لد ٌُحجب الوارث بالتعصٌب من العمومة باالستغراق, عند وجود صاحب فرض  -3

 الة محجوب باإلستغراق. ٌرث البالً, وٌسمى بهذه الح

 العمومة فً الفمه الجعفري: أحكام 

والعمات من المرتبة الثالثة فإن كانوا من األبوٌن أو من األب, التركة كلها أو األعمام 

ا األعمام والعمات من األم فحكمهم وفماً لماعدة )للذكر مثل حظ األنثٌٌن(, أمبالٌها بٌنهم 

د منهم السدس ذكراً كان أم انثى, وألكثر من ححكم اإلخوة واألخوات من األم, للوا

 ذكوراً كانوا أم اناثاً أم ذكوراً واناثاً.  الواحد الثلث بالسوٌة



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 األحوال الشخصٌة

 المرحلة الثانٌة

 

 

 إعداد 

 م.م عبٌده جلٌل  

 م.م أوس طارق 
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  16المحاضرة 

 الورثة وكٌفٌة تورٌثهم 

 ذوو األرحام وكٌفٌة تورٌثهم: 

 بن: األول: تورٌث أوالد البنات, وأوالد بنات االالنوع 

ٌخضع تورٌث أوالد البنات وأوالد بنات االبن وإن نزلوا عند جمهور الفقهاء:  أوالً:

 للقواعد اآلتٌة: 

 ٌرث كل التركة أو باقٌها بعد نصٌب أحد الزوجٌن.  إن كان واحداً )ذكراً أو انثى(: -1

 فً أكثر من واحد ٌتبع ما ٌلً:  -2

سمت التركة كلها أو باقٌها بٌنهم بالسوٌة إن كانوا سواء فً القرابة وفً االدالء, ق  إن  -أ

مثل حظ األنثٌٌن إن وللذكر نات البنات. كانوا ذكوراً فقط كأبناء البنات, أو اناثاً فقط كب

 كانوا ذكوراً واناثاً معاً, كأبناء البنات مع بنات البنات. 

, فمثالً تقدم بنت أو انثىإن اختلفت درجتهم فً القرابة ق دم األقرب درجة ذكراً كان  -ب

 البنت على ابن بنت االبن أو بنت بنت االبن. 

إن تساووا فً الدرجة واختلفوا فً االدالء, فمن ٌ دلً بصاحب فرض ٌ قدم على من  -ج

 ٌ دلً بذي رحم. 

كإدالء ابن االبن  هو االتصال بالمٌت, أما مباشرة بالنفس, أو بواسطةاالدالء: تعرٌف 

 باالبن, أو االدالء بذو رحم كابن بنت البنت. 

 ً  تورٌث أوالد البنات وأوالد بنات االبن ٌخضع للقواعد اآلتٌة: فً الفقه الجعفري:  :ثانٌا

أوالد البنات وأوالد أوالدهن وإن نزلوا وأوالد بنات االبن وأوالد أوالدهن وإن  -1

 ً ٌحلون محل أصلهم فً المٌراث عند عدم وجوده وٌرثون ما نزلوا ذكوراً أو اناثا

 ٌستحقه هذا األصل لو كان على قٌد الحٌاة. 

ً من المرتبة األولى من الورثة  -2 األوالد وأوالد األوالد وإن نزلوا ذكوراً واناثا

 ن على جمٌع األقارب باستثناء األبوٌن. فٌقدمو
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إذا اجتمع أحد الزوجٌن وأحد األبوٌن أو كالهما مع أوالد االبن وأوالد البنت ٌكون  -3

والباقً ألوالد األبن وأوالد جٌن نصٌبه األدنى, ولكل من األبوٌن السدس, ألحد الزو

كانوا ذكوراً فقط أو البنت اثالثاً: فألوالد األبن نصٌب والدهم الثلثان بٌنهم بالسوٌة إن 

 , وللذكر مثل حظ األنثٌٌن إن كانوا ذكوراً واناثاً. اناثاً فقط

ً فقط, وألولد  البنت نصٌب والدتهم الثلث بٌنهم بالسوٌة إن كانوا ذكوراً فقط أو اناثا

 وراً واناثاً. وللذكر مثل حظ األنثٌٌن إن كانوا ذك

إن اختلفت درجة قرابتهم قدم األقرب درجة مطلقاً سواء أكان ذكراً أم انثى, وسواء  -4

, ألن فً الفقه الجعفري ٌتبع نظام ء إلى المتوفى بصاحب فرض أم الأكان االدال

 المراتب فً المٌراث. 



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون
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  18المحاضرة 

 الورثة وكيفية توريثهم 

 ذوو األرحام وكيفية توريثهم: 

 لث: توريث أوالد الحواشي: الثا النوع

ام عدم وجود ٌشترط لتورٌث هذا النوع من ذوي األرحعند جمهور الفقهاء:  أوالً:

, وكذلك عدم وجود وارث من ستثناء أحد الزوجٌناعاصب أو صاحب فرض, ب

فإذا توفرت هذه الشروط ٌكون الحكم فً تورٌثهم  من ذوي األرحام, النوعٌن األولٌن

 تً  كاآل

 قً بعد نصٌب أحد الزوجٌن. إذا كان الموجود منهم واحداً, فله التركة كلها أو البا -1

 ان كان الموجود منهم أكثر من واحد تتبع األحكام اآلتٌة   -2

 إن اختلفت درجة قرابتهم كان أوالهم بالمٌراث أقربهم درجة.  -أ

بولد عاصب, فهو أولى بالمٌراث إن تساووا فً درجة القرابة وكان فٌهم من ٌدلً  -ب

 من ٌدلً بذي رحم. م

 إن تساووا فً اإلدالء, فالمٌراث ٌكون لمن هو أقوى قرابة.  -ج

ٌخضع تورٌث هذا النوع فً الفقه الجعفري إلى األحكام في الفقه الجعفري:  ثانياً:

 اآلتٌة  

 ٌحجب بعضهم بعضاً.  إن هذا النوع كالنوع الثانً, كالهما من المرتبة الثانٌة, لذا ال -1

هم السدس أوالد اإلخوة واألخوات من األم ٌحلون محل األخ من األم, للواحد من -2

 ث. ولألكثر الثل

أوالد اإلخوة األشقاء ٌحلون محل األخ الشقٌق, وٌرثون نصٌبه, لو كان حٌاً, كل  -3

ذكوراً أو اناثاً فقط, وللذكر لسوٌة إن كان التركة أو الباقً, بعد نصٌب أحد الزوجٌن با

 مثل حظ األنثٌٌن إن كانوا ذكوراً واناثا. 
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ٌَحجبون أوالد اإلخوة من األب, شأنهم شأن والدهم, لكن أوالد أوالد اإلخوة األشقاء  -4

الشقٌق أو  اإلخوة من األم ال ٌُحجبون بأوالد اإلخوة األشقاء أو من األب كما ان األخ

ٌَحجب األخ من األم.   األخ من األب ال 


