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وقد الزواج
فً ال ق الجع ري وقانو اا وال الش تٌة العراقً رقم  811لونة 8151
دراوة مقارنة مد قوانٌ اا وال الش تٌة فً الم د العرمٌة
مذم م مد جاوم م مد
جامعة ذي قار

المقدمة
منذذذذ ال ذذذالم ا وذذذ مً ومذذذ د الموذذذلمٌ م ومذذذة
مالشذذذرٌعة ا وذذذ مٌة  -مؽذذذل النعذذذر وذذذ الالوجذذذ
الموٌطر ولى ال م – والولطة القضائٌة فٌها وامة
ال ذذم فذذً مذذواد اا ذذوال الش تذذٌة مذذا ال ذذم فذذً
ؼٌرها م الموائل الجنائٌة والمدنٌذة ولمذا ضذع
ال وما ا وذ مٌة والذداو ولٌهذا الذدول ااجنمٌذة
الؽازٌذذذذة د لذذذذ الالشذذذذرٌعا ااجنمٌذذذذة لذذذذى العذذذذالم
ا و مً و ذاد الؽطذً الرقعذة القانونٌذة لهذا اللهذم
ال مذذذا مقذذذً م ومذذذا مالشذذذرٌعة ا وذذذ مٌة وهذذذً
مجذذاال اا ذذوال الش تذذٌة ذ ومذذد ذلذذت فقذذد اول ذ
ال ثٌذر مذ ال ومذذا د ذال العذذدٌ جوهرٌذذة ولذذى
النعذذذام ا وذذذ مً لا ذذذوال الش تذذذٌة المعذذذاد وذذذ
ا طار ا و مً الذي ٌالأطر م ذ وه ذا عاقذ دائذر
اال التذذذذام للم ذذذذا م الشذذذذروٌة لالشذذذذمل اا ذذذذوال
الش تٌة وللمولمٌ فقط ذ
وال ٌ اللذذؾ اامذذر ونذ فذذً العذذراق ٌذ مقذذً قذذانو
اا وال الش تٌة العراقً معٌدا  -لى د مذا – وذ
ولمنذذذة القذذذوانٌ الذذذذي جذذذرؾ ا ثذذذر قذذذوانٌ الذذذم د
ا و مٌة ولٌس ممعذزل وذ ذلذت االنجذراؾ قذوانٌ
العراق ذ اؼلذ مذواد هذذا القذانو هذً مذ ال قذ
ا وذذذذذ مً ولذذذذذى ا ذذذذذال ؾ مذاهمذذذذذ ا وذذذذذ مٌة
وماا م ال ق الجع ري وال ق ال ن ً ذ
المقارنذذة الالذذً عٌذذ مهذذا مذذواد القذذانو مذذد
ال ق ذ ا و ذ مً ان وذذر مش ذ ل خو مذذأ ر مالمذذذاه
اارمعذذة خمذذا ذلذذت المجذذال لل ق ذ الجع ذذري فقذذد ذذا
نادرا – مالعراق – لعروؾ وٌاوذٌة معروفذة لذذلت
ا الهدؾ م هذا الم هو مراز ذلذت ال قذ الذذي
ٌعالمر م المتادر المهمة مل والرئٌوً للالشرٌد فً
قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً رقذذم  811لوذذنة
 8151الن ٌعطً لذول واقعٌذة ل ثٌذر مذ المشذا ل
وماا م وقد الزواج الذذي هذو مجذال مقارنالنذا مذٌ
ال ق الجع ري و قانو اا وال العراقً ً نالعرؾ
ولذذى نوذذمة ومقذذدار اوالمذذاد ذلذذت القذذانو ولذذى هذذذا
ال ق ومقدار خ ذ والمنً آراء ذ

والجذذذل اللذذذت المقارنذذذة المذذذ منهجٌذذذة الم ذذذ وفذذذق
الالقوذذذٌم الذذذوارد فذذذً وقذذذد الذذذزواج لقذذذانو اا ذذذوال
الش تٌة ف ان منهجٌة الم ذ ولذى ا ذال ؾ مذا
قومال الذ ال قذ الجع ذري ال الم الذوح وا ذد
– لذى ذذد مذذا – ووذذم ذلذت هذذو مذ اجذذل الوضذذو
والدقة فً المقارنة لدح القارئ ذ
معذد هذذ المقدمذة قوذمنا الم ذ لذى ث ثذة فتذذول
تذذذم ال تذذذل ااول لمٌذذذا مقذذذدما وقذذذد الذذذزواج
والذذذي الضذذم مم ثذذٌ تذذم ااول من ذ لالعرٌذذؾ
م ذ الالشذذرٌعً وال مذذة م ذ
وقذذد الذذزواج ومٌذذا
الشذذذرٌع خمذذذا الثذذذانً ف تذذذم لمناقشذذذة موضذذذو
ال طمذذة خمذذا ال تذذل الثذذانً فالضذذم نشذذاء وقذذذد
الذذزواج وقذذد قوذذم لذذى مم ثذذٌ تذذم ااول من ذ
ار ا وقد الزواج وشروط خمذا الثذانً فللم رمذا
والعدد الزوجا ذ خما ال تل الثال ف تم لدراوذة
ال قذذذوق المالرالمذذذة ولذذذى وقذذذد الذذذزواج وقوذذذم لذذذى
مم ثذذٌ ااول تذذم لموضذذو المهذذر و خ ام ذ
خمذذذا الثذذذانً ف تذذذم لالوضذذذٌم ن قذذذة الزوجذذذة ذ خمذذذا
ال االمذذة فهذذً لعذذرل النالذذائو الالذذً الو ٌنذذا الوتذذول
خلٌها ذ راجذٌ مذد ٌذد العذو لوذد الثؽذرا الموجذود
فذً الم ذ لن مذل الجهذذد وذوٌة ومذذا الذوفٌقً ال مذذا
العزٌز العلٌم ذ
ال تل ااول
مقدما وقد الزواج
وٌالضذذم هذذذا ال تذذل مم ثذذٌ تذذم ااول لمٌذذا
م الالشرٌعً وال مة
العرٌؾ وقد الزواج ومٌا
فذذذً الشذذذرٌع امذذذا المم ذذذ الثذذذانً ف تذذذم لمٌذذذا
مقدما وقد الزواج ولى الن و اآلالً -:

253

المم ااول
م الالشرٌعً وال مة
العرٌؾ وقد الزواج ومٌا
فً الشرٌع

مجلة جامعة ذي قار

المجلد 2

العدد 2

وٌالضم هذا المم ثذ مطالذ تذم ااول
لالوضذذذٌم العرٌذذذؾ وقذذذد الذذذزواج خمذذذا المطلذذذ الثذذذانً
ذذم الذذزواج الالشذذرٌعً والضذذم
ف تذذم لمٌذذا
المطل ذ الثال ذ ال مذذة فذذً الشذذرٌد الذذزواج ولذذى
الن و اآلالً -:
المطل ااول  :الالعرٌؾ مالزواج لؽة واتط ا ً :
الزواج (مال الم) فً اللؽة  :اقالرا الزوج مالزوجذة
القول المرخ  :هذا زوجً وٌقول الرجذل هذذ زوجالذً
والذذذذذزاوج القذذذذذوم ذا الذذذذذزوج معضذذذذذهم معضذذذذذاً()8
فأتم وا قرناء فالزواج لؽة  :اقالذرا رجذل مذامرخ
وهذا معنى وذام ٌال قذق فذً ذل الذة اقالذرا الذالم
مذذذذٌ رجذذذذل وامذذذذرخ ولذذذذى ا ذذذذال ؾ وقائذذذذد النذذذذاس
وخوذذرافهم مذذد ا ذذال ؾ ٌ ٌذذة ال قذذق هذذذا االقالذذرا
والشروط الواجمة فٌ واآلثار المالرالمة ولٌ ذ
وقد ورد الزواج فً الا هللا ممعنى االقالذرا مذرا
ودٌد م ذلت قول هللا العالى ":او خن وزوجت
الجنذذذة"( )2وقولذذذ  ":خموذذذت ولٌذذذت زوجذذذت" ()3
وقولذ ":و خردالذذم اوذالمدال زوج م ذذا زوج" ()4
خي امذذذرخ م ذذذا خ ذذذرح وقولذذذ  " :وزوجنذذذاهم
م ذذور وذذٌ ()5خي قرنذذاهم مه ذ وقول ذ "ا شذذروا
الذٌ علموا وخزواجهم"( )6خي قرناءهمذ ما ورد
ه ذذ الل عذذة ممعناهذذا فذذً مواضذذد ثٌذذر فذذً الوذذنة
المشرفة م ذلت دٌ روول هللا (تلى هللا ولٌذ
وال وذلم) ٌ ":ذا معشذر الشذما مذ اوالطـذـا مذن م
المذذاء فلٌالذذزوج فأن ذ خؼذذل للمتذذر وخ ت ذ لل ذذرج
وم لم ٌوالطد فعلٌ مالتوم فأن ل وجاء  :وقولذ
 ":الن ا م ونالً فم لم ٌعمل مونالً فلذٌس منذً
والزوجوا فأنً م اثر م م اامم" ()7
ومعنى الزواج فً االتط الشذروً ال ٌمعذد ثٌذراً
وذ معنذذا اللؽذذوي فقذذد خطلذق فقهذذاء الموذذلمٌ ل ذذع
الن ا ولذى الذوطء الممذا هذذا الذوطء الذذي ٌ ذو
خثراً للزواج الذي ٌالم وفقا ً ا ام الشرٌعة ا وذ مٌة
المٌذذزاً لذذ وذذ ذذل وطء نذذاالو وذذ اقالذذرا خو زواج
م الؾ ا ام هذ الشرٌعةذ
وختذذذل الن ذذذا فذذذً ذذذ م العذذذر  :الذذذوطء  :وقٌذذذل
الالزوٌو ن ا ان وم للوطء المما ومن قذولهم
" ن م المرخ ن ا اً" ذ الزوجهذا وجذاء فذً اللوذا
وطء المرخ ٌطؤهذا  :ن هذا وقذد قٌذل فذً م هومذ
ن ل ع مشالرت مٌ الوطء والعقد اشذالرا ا ً ل عٌذا ً
وقٌل مع س ذلت خي خن قٌقة فً الوطء مجاز فً
العقذذذد ف ٌذذذ ورد فذذذً ال الذذذا والوذذذنة مجذذذرداً مذذذ
القرائ ٌ مل ولذى الذوطء مذا فذً قولذ العذالى ":
وال الن وا ما ن م آماؤ م" الى خثمالوا رمة م زنا
مها اا ولذى االمذ ذ والعذاهر خ الذذٌ قذالوا مذذلت
خ ذوا مقول الجوهري  ":الن ا الذوطء وقذد ٌ ذو
العقذذذد" وقولذذذ مطذذذامق لقذذذول اازهذذذري ":وقذذذد
الالذذذذزوٌو ٌوذذذذمى الن ذذذذا " وقذذذذد خورد الذذذذمعل وذذذذ
المال ٌة والشافعٌة وال ناملة قذولهم  :ل ذع الن ذا
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لذم ٌوذالعمل ممعنذى الذوطء فذً الذا هللا ال فذً قولذ
العالى  " :الى الن م زوجذا ً ؼٌذر " ( )1وقذد دل ذلذت
ولى خ الن ا فً ورؾ الشار هذو العقذد ال الذوطء
و ط قذذ ولذذى الذذوطء مذذ قمٌذذل المجذذاز ذ ()1
وثمذذر قذذولهم ورود ل ذذع الن ذذا فذذً ال الذذا فذذً
ؼٌذذر مذذا ونذذو ٌذذراد منذذ العقذذد والثامذذ خ ل ذذع
الن ذذا فذذً القذذرآ ورد مذذرا ودٌذذد منهذذا قذذول هللا
وذذم ان والع ذالى  ":فذذأن وا مذذا طذذا ل ذذم النوذذاء
مثنذذذذذذى وثذذذذذذ ورمذذذذذذا " ( )80وقولذذذذذذ العذذذذذذالى
":وخن ذذذوا ااٌذذذامى مذذذن م والتذذذال ٌ مذذذ ومذذذاد م
و مائ م"( )88وم الوذنة قذول الروذول (تذلى هللا
ولٌ وال ولم)  ":الن ا م ونالً فم رؼذ وذ
وذذذذنالً فلذذذذٌس منذذذذً والزوجذذذذوا فذذذذأنً م ذذذذاثر م ذذذذم
اامم”"( )82ذ
وثمذذر القذذول الذذذي مذذر -فذذً رخٌنذذا -خ الذذزواج ذذال
ٌنالو و اقالرا رجل مامرخ ٌمٌم ا التات موطئها
ذ فذذأذا الذذم هذذذا االقالذذرا معذذد الذذزوٌو موافذذق ا ذذام
الشرٌعة ا و مٌة ا هذا االقالرا ن ا ذا ً و ذا
هذذا الن ذذا وذمما ً شذذروٌا ً لهذذا ال ذذال (الذزواج) الذذذي
ختذذمم ولٌذ الرجذذل زوجذا ً والمذذرخ زوجذذة ف ذذا
الن ا ممعنى العقد الذي رمط مٌنهمذا شذروا ً خمذا ذا
الذذذم االقالذذذرا معذذذد الذذذزوٌو م ذذذالؾ ا ذذذام الشذذذرٌعة
ا وذذ مٌة ذذا هذذذا االقالذذرا (زواجذذاً) ال ن ا ذذا ً
وٌالرال ولى هذا القول  :مأ ل ن ذا ٌثمذر زواجذا ً
شروٌا ً ولٌس مالضرور خ ٌ ذو ذل زواج ناالجذا ً
و ذ ن ذذا شذذروً وولذذى ذلذذت فالن ذذا ونذذد فقهذذاء
المولمٌ ٌعد ومما ً شروٌا ً اثر شروً هو الذزواج
الشروً الذذي ٌذالم مذٌ رجذل وامذرخ ال ذل لذ مهذدؾ
نشذذاء ٌذذا مشذذالر ة مٌنهمذذا ( )83ذ مٌنمذذا الذذزواج
وند ؼٌر المولمٌ ٌعد خثراً لوم ورفًذ
فأذا ا الن ذا مذالمعنى المالقذدم هذو وقذد الالذزوٌو
وند المولمٌ فأ معنى العقد فً اللؽذة ٌ ٌذد الشذد
والذذذذرمط الذذذذذي ٌال قذذذذق مذذذذ الجمذذذذد والضذذذذم وفذذذذً
مٌ ٌنشأ ونذ
االتط الشروً هو  :رمط مٌ
م شروً مألزام خ د الطرفٌ خو لٌهماذ ()84
ومالن ذذذا ٌال قذذذق ارالمذذذاط طرفٌذذذ لال قذذذق ارالمذذذاط
خجزاء الالترؾ الشروً م فمذث ً  :ذا قٌذل زوجذ
والزوجذذ وجذذد معنذذى شذذروً هذذو الن ذذا ٌالرالذذ
م شروً وهذو ملذت المالعذة مالزوجذة ال ملذت
ولٌ
رقمالهذذذاذ ( )85وٌال قذذذذق الن ذذذا موجذذذذود ال وذذذذً
ووجود الشروً ذ فذأذا ذا وجذود ال وذً ٌال قذق
م عذذذل واقدٌذذذ فذذذأ وجذذذود الشذذذروً ٌالنذذذزل م ذذذم
الشار ذ وٌال قق وجود ال وً متذدور ا ٌجذا
والقمول م م الرجل والمرخ و رادالهم اثذر فٌمذا
اتطلم ولٌ متٌؽة وقذد الذزواج (الن ذا ) ذ شذرط
الراضً الرجل والمرخ ولى الزواج وهذو خمذر مجمذد
ولٌ مٌ فقهاء المولمٌ ذ
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المطل الثانً
ال م الالشرٌعً للزواج
ٌقتد مال م الالشرٌعً للذزواج ال ذم الال لٌ ذً
ون ذذذ نعلذذذم لل ذذذم الال لٌ ذذذً موذذذة خنذذذوا (
الوجو واالوال ما وال رمة و ال راهة وا ما ذة )
وفذذً الش ذ ٌم وال دٌذذد نذذو ال ذذم للذذزواج ا اللذذؾ
ال قهاء فً رجاو لى خ د هذ اانوا و ا مذ
خوذذذما اال ذذذال ؾ ال وذذذٌر اآلٌذذذة القرآنٌذذذة ال رٌمذذذة
الذذذوارد م ذذذق النمذذذً ( ٌ ٌذذذى ) ولٌذذذ الوذذذ م الالذذذً
االمالنذذذا وذذذ
اوذذذال اد منهذذذا معذذذل العلمذذذاء مذذذ
الن ا خلٌق ما نوا وهو طرٌق قد ٌقر وال م
هللا وم ان والعالى ذ
نوالنالو م ذلت ا الدلٌل الرئٌوً الذذي جعذل معذل
العلمذذذاء (ٌ )86مٌلذذذو لذذذى اوذذذال ما الزهذذذد فذذذً
الن ا هو قولذ العذالى فذً وتذؾ النمذً ٌ ٌذى ولٌذ
الوذذذ م (… ووذذذٌدا و تذذذورا ومذذذ التذذذال ٌ ) (
 )87و ال تور هو الذي ٌمند ن و وٌ موها وذ
الن ذذا خو مماروذذال الذذذن مذذد وجذذود القذذدر ولذذى
المماروة ( )81وقد واش النمً ٌ ٌى ولٌ الوذ م
فً الة وزومة طٌلة ٌاال قرمذة لذى هللا العذالى لذى
خ قاللال ج وز الدولة الرومانٌة المٌزنطٌذة ( )81ذ
وم الم ٌد ولوت اانمٌاء نهجا تال ا ٌ الذح م
ال جعذذذل هذذذذ لوذذذممٌ قذذذد ال ٌتذذذمد هذذذذا الذذذدلٌل
خمامهما :
خ ٌ ٌذذى ولٌ ذ الو ذ م وذذاش قمذذل ا و ذ م
8ذ
فمذذ المم ذذ خ ٌ ذذو الذذرت الذذزواج قرمذذة لذذى هللا
العالى موال ما فً وقال م ؾ ال ال فً ا و م فقذد
ٌ و هذا االوال ما ؼٌر وارد مذل ولذى الع ذس مذ
ذلذذت والمعذذا لالؽٌذذر ال ذذم والمتذذالم اتذذة اذا ورفنذذا
مذذا شذذرٌعة ا و ذ م ناو ذ ة لمذذا قملهذذا ( )20وهذذذا
الوذذم ن و ذ الذذذي ا ذذالو م ذ الم قذذق ال لذذً ولذذى
المذذد مذذذلت فذذً
المذذانعٌ م ذ الذذزواج مقول ذ (
شر ؼٌرنا ال ٌلزم من وجود فً شرونا ) ()28ذ
الم ذذع م ذ اآلٌذذة ال رٌمذذة الموتذذوؾ
2ذ
ماالمالنا و الزواج ( ال تر ) هو نمً م اانمٌاء
ولٌس خنوانا وادٌا وهذا ما ٌوند القول معدم رج ذا
االمالنذذا و ذ الذذزواج الن ذ تذذر الذذن س والضذذؽط
ولٌهذذا اتذذة فذذً خهذذم ؼرٌذذز لذذدح ا نوذذا ووذذدم
اللمٌذذة ا الٌاجهذذا ول ذ قذذد ٌ ذذو ال لٌ ذذا لل اتذذة م ذ
الناس الذٌ امالعدوا ل المعد و ملذا ال ٌا الذدنٌا
وزهدوا مشهواالها فعندئذ ٌالعٌ ولٌ الزهد الذى فذً
الن ذذا ا اوذذالطا الذذى ذلذذت وذذمٌ ولذذم ٌلذذزم منذذ
الوقذذو فذذً ال ذذرام ( )22ذ وهذذذا مذذا ٌ ذذو متذذداقا
لقول العالى (( والذٌ جاهدوا فٌنا لنهدٌنهم وملنا ))
( ) 23ذ ومومذذذذا موذذذذألة االمالنذذذذا وذذذذ الذذذذزواج
واوال مام قد فرغ و م ثهذا ثٌذر مذ ال قهذاء وقذد
الوتلوا لى ال ذم الال لٌ ذً فٌذ ٌذدور مذد قاملٌذة
الشذ م واوذذالعداد للذذزواج خو االمالنذذا ونذ طاوذذة
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ذذم الذذزواج
وذذم ان والعذذالى ولذذذلت فقذذد ٌ ذذو
االوال ما لم الاق ن و م الرجال والنوذاء خلٌذ
( )24ذ وقد ٌ و م روها ما ذا ذا فعلذ موجمذا
للوقذذو فذذً م ذذرو ( )25ذ ال هذذذا القذذول -وذذدم
الزواج لل راه  -م ذل نعذر اتذة ذا ذا الرجذل ال
ٌأم م ن و ودم الوقو فذً ال ذرام فانذ وذوؾ
ٌالعذارل خمذذر الوقذو فذذً ال ذرام فذذً الم ذرو وهنذذا
ٌ و الزواج راج ا ولذى الر ذ وا خفضذى لذى خمذر
م رو ذ
وقد ٌ و الزواج م رمذا وذلذت فٌمذا ذا خفضذى لذى
الذذذرت ذذذق مذذذ ال قذذذوق الواجمذذذة خو الزٌذذذاد ولذذذى
اارمذذذد خو الالذذذزوج مالمشذذذر ة وقذذذد ٌ ذذذو الذذذزواج
واجمذذا مذذا ذا االر ذ موجمذذا لضذذرر خو الوقذذو فذذً
الزنا خو خي وم م رم آ ر خو ٌ و مالعلقا للنذر او
العهذذذد ( )26ذ وقذذذد ٌ ذذذو الذذذزواج مما ذذذا مذذذا ذا
وارض ذ خمذذر موذذال آ ذذر موذذاو ل ذ فذذً المتذذل ة
اا روٌذذة خو ٌ ذذوق ولٌ ذ ومتذذداق ذلذذت الزهذذد فذذً
الن ا م اجل زٌاد القذر مذ هللا وذم ان والعذالى
ا هنات وثوقا مالن س مذ وذدم الوقذو فذً خي
ومذذذل ذذذرام ذ ال خ الزهذذذد ـ اتذذذة فذذذً وقالنذذذا
ال اضر -تع جدا مل شاق ولى الشا وٌ و خمر
معوذذرا ولٌ ذ لذذذلت ال ٌمعذذد خ ال ذذو هذذذ التذذعومة
ال مٌذذذر هذذذً الالذذذً قلتذذذ الوضذذذو الشذذذروً فذذذً
النتذذوم المنقولذذة والذذوارد فذذً اوذذال ما الزهذذد
لمعل الناس فذً الن ذا النذ اتذع مذ الزهذد فذً
ماقً خمذور ال ٌذا اا ذرح لهذذا لذم ٌ ذ مذ ال مذة
مٌان والالر ٌز ولٌ ( )27ذ
المطل الثال
ال مة م الشرٌد الزواج
الزواج فذً الشذرٌعة ا وذ مٌة رامطذة مقدوذة
خولالهذذذذذا العناٌذذذذذة ا لهٌذذذذذة مذذذذذا طذذذذذا ذ ذذذذذر وفذذذذذا
م لهٌة العود ولذى
وطر ()21ذ لما لالشرٌع م
الرجل والمرخ وولى المجالمد وولى ا وذ م ومومذا
م وائد مٌر لذلت اقل ما ن همذ مذ هذذ ال مذة
نمٌن فً ث ثة فرو -:
ٌم
ال ر ااول :فائدال ولى ال رد ذ
ا موالة الجنس م اامور المهمذة وال مٌذر الالذً
الشذذؽل ٌذذا الشذذا ااوذذز لمذذا لهذذا م ذ الذذأثٌر مٌذذر
ولى ال ٌر ولععم آفة الجنس وما الؤدي خلٌذ ونذد
االن راؾ م م ه ت الدٌ والدنٌا -ا لم الت فً
مجراهذذذا التذذذ ٌم  -فقذذذد ورد فذذذً ذم هذذذذ الشذذذهو
والال وؾ منها ثٌرا م اا مار فمنها قذول الروذول
تل هللا ولٌ والذ ووذلم (( االقذوا فالنذة الذدنٌا وفالنذة
النوذذاء فذذا خول فالنذذة منذذً وذذرائٌل ان ذ م ذ قمذذل
النواء)) ( )21ذ وروي خٌضذا (( الشذٌطا قذال :
المذرخ نتذذؾ جنذذدي وهذذً وذهمً الذذذي ارمذذً فذ
ا طذذذىء وهذذذً موضذذذو وذذذري وهذذذً روذذذولً فذذذً
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اجالً )) ( )30ذ واذات ان لو الرت الناس لطماوهم
ٌالمالعذا لٌقضذً
وشهواالهم و خمٌم للرجل و المرخ
شذذهوالهم الجنوذذٌة دو وجذذود قٌذذد الذذزواج التذذمم
المجالمد فوضى وواد ااوالد ؼٌر الشروٌٌ ولالهذدم
المجالمد ولم ٌوجد ا الرام ل ٌا ااور ( )38ذ لهذا
فقذد شذر هللا وذم ان والعذالى الذزواج لٌوذد الطرٌذق
خمذذام ذذل فالنذذة الذذذه مالعقذذل والذذذه مالذذدٌ والذذدنٌا
فقذذال العذذالى (( ْو آم ذ ت آ ٌْاالآ ذ آ خْ ت ْ لْذذقْ لْ َ ذ تم آم ذ ت خْ تن َوآ ذ َ تم
خْ تز ْواجذا ً لآ ْال توذ َ َنوا آلْ تٌ ْهذا ْو ْج ْعذل ْ ْم تٌذ ْن َ تم ْم ْذو َد ً ْو ْر ت ْمذ ًذة ))
()32ذ
ل ل ما وذمق ٌم ذ خ نجمذل معذل ال وائذد الدنٌوٌذة
واا روٌة العائد ولى ال رد رجذل ذا خم امذرخ ممذا
ٌلً :
وذذر جمذذا الشذذهو والذذال لم م ذ ال ثٌذذر
8ذ
مذذذ مائذذذل وم ائذذذد الشذذذٌطا اللعذذذٌ مؽذذذل المتذذذر
و ع ال ذرج وقطذد الووذاوس والٌذ ا شذار مقولذ
تذذلى هللا ولٌ ذ وال ذ ووذذلم ( م ذ الذذزوج فقذذد خ ذذرز
نتؾ دٌن )( )33ذ وقال ال لٌنً وفً ذدٌ آ ذر(
فلٌالق هللا فً النتذؾ اآل ذر خو فذً النتذؾ المذاقً )
()34ذ
ا المال ش تذٌة ذل مذ الجنوذٌ مذالزواج
2ذ
()35وقال الروول تلى ال ولٌ وال وولم (( مذ
ٌلقً هللا طاهرا فلٌلق مزوجال ))( )36ذ
ا
وعة الرزق فعذ امذ القذدا وذ خمذً ومذد
3ذ
هللا ولٌ الو م قال  :جذاء رجذل الذى امذً فقذال لذ :
هل لذت مذ زوجذ  :قذال  :ال فقذال خي  :مذا ا ذ خ
لً الدنٌا وما فٌها و خنً م لٌلة ولٌس لذً زوجذة
ثم قال الر عالا ٌتلٌها رجل مالزوج افضل م رجذل
خوذذز ٌقذذوم لٌلذذ وٌتذذوم نهذذار ثذذم خوطذذا وذذمعة
دنانٌر ثم قال الذزوج مهذذ ثذم قذال خي  :قذال روذول
هللا تذذلى هللا ولٌذذ والذذ ووذذلم اال ذذذوا ااهذذل فانذذ
ارزق ل م ( )( )37والعاهر م الرواٌذة هذو ازدٌذاد
الرزق المقدر لهذا ال رد مالزواج وهذا ؼٌر معٌذد فذً
الواقذذذد النذذذ موجذذذود وم وذذذوس ونذذذد ااؼلذذذ مذذذ
الناس ٌ ٌزداد مقدار د ل معد زواج ( )31ذ
ال ر الثانً  :فائدال ولى المجالمد :
م خهم ال وائذد الالذً العذود ولذى المجالمذد مذ جذراء
الزوج الرجال مالنواء هً :
ع النو ا نوانً وضما اوالمرار فذً
8ذ
هذذذذ ال ٌذذذا ال ا نوذذذا وذذذٌد الم لوقذذذا خ ملهذذذا
ومنذذذ ومذذذار اارل ومنذذذ العامذذذدو والتذذذال و
والمالقو و ٌر ووٌلة ل ع اوذالمرار هذذا ا نوذا
مالزواج ( )31ذ
خٌجذذاد الذذروامط االجالماوٌذذة دا ذذل المجالمذذد
2ذ
والالذذذً ٌجذذذ ا ال ذذذو قوامهذذذا اا ذذذ ق والم مذذذة
والالعاو وا هذ الروامط رهٌنذة موجذود ااوذر ال
اال ذذذاد ا ثذذذر مذذذ خوذذذر ٌنشذذذأ الذذذروامط االجالماوٌذذذة
وااور ال الالم ال مالزواج ذ
الذذذذذزواج ٌشذذذذذعر ذذذذذل مذذذذذ الذذذذذزوجٌ
3ذ
مالموذذؤولٌة الجذذا ااوذذر لمذذا فٌهذذا م ذ موذذؤولٌا
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ثٌر ااوالد لذلت نجد الزوج اتة ٌوعى لالذوفٌر
افضذذل ٌذذا للعائلذذة وهذذذا مذذا ٌجعلذذ ٌ ذذافم وٌعمذذل
وٌمال ذذر وٌمذذد خي ووذذٌلة شذذرٌ ة ٌم ذ خ الوتذذل
لى الرقً وا هذذا الشذعور وهذذا العمذل النذامد مذ
ا وذذاس مالموذذؤولٌة الجذذا العائلذذة ٌجعذذل المجالمذذد
ٌضذذذو مالعذذذاملٌ الم لتذذذٌ والم ذذذرٌ الذذذذٌ لهذذذم
هذذدفٌ هذذدؾ ٌذذوفر ووذذائل را ذذة لهذذم وهذذدؾ وذذعاد
المجالمد مرفد مأف ارهم الالً النٌر طرٌق والذذٌ هذم
جزء من ذ
فً الزواج قطد لدامر ال ثٌر م الجرائم
4ذ
ومذذاا م الجنوذذٌة دا ذذل المجالمذذد ال ال ثٌذذر مذذ
الشذذذما الجذذذانم هذذذو مذذذ ذذذا فاقذذذد الوذذذر الؤوٌذذذ
ولزوجذذة ٌرجذذد خلٌهذذا لال ووذ مالموذذؤولٌة والشذذعر
مذذالعطؾ واالوذذالقرار ومانالمذذاء لذذى المجالمذذد وونذذد
فقد هذا ا واس وذٌجد الذدافد الجنوذً ٌتذر فذً
دا ل ف ٌجد ل ال لى وذ اال مذأي طرٌقذة انذ
ووندئذذذ ٌذذرح طرٌذذق الجرٌمذذة ال طٌذذر معمذذدا خمام ذ
ٌول م اجل الوتول لى ملذاال الش تذٌة اآلنٌذة
ل ذذذ لذذذو ذذذا مالزوجذذذا ل ذذذا ا ثذذذر االزانذذذا و ال مذذذ
للموؤولٌة ومعٌد ل المعذد وذ موذالنقعا الجرٌمذة
والطرق المؤدٌة لها ذ
ال ر الثال  :فائدال ولى ا و م :
زٌذذذذاد وذذذذدد الموذذذذلمٌ متذذذذ الهم مالمعذذذذٌ
8ذ
شذذرٌعة وذذٌد المروذذلٌ تذذلى هللا ولٌ ذ وال ذ ووذذلم
(( )40فعذذ م مذذد مذذ موذذلم خمذذا ومذذد هللا ولٌذذ
الو م قال ا روذول هللا تذلى هللا ولٌذ والذ ووذلم
قذال " :الزوجذذوا فذذأنً م ذذاثر م ذذم اامذذم ؼذذدا فذذً ٌذذوم
القٌامذذة "( )48ذ( وو ذ جذذامر وذ خمذذً جع ذذر ولٌ ذ
الو ذ م قذذال  :قذذال روذذول هللا تذذلى ال ذ ولٌ ذ وال ذ
ٌال ذذذ خهذذ ل ذذل هللا
ووذذلم  ":مذذا ٌمنذذد المذذؤم
ٌرزق نوم النقل اارل مـ ( ال ال ال هللا )" ()42
ومعنى ذلت هذ النومة الشذهد مالالو ٌذد (( وا
لل رد المو د مجوم ثقل ولذى اارل المادٌذة ذذلت
لعقٌدالذذذ وخ قٌذذذة االجاهذذذ وهدفذذذ ثقذذذل ولذذذى اارل
المعنوٌة )) ()43ذ
زٌاد ودد المدافعٌ و ا و م ال ق مأي
2ذ
ش ل م خش ال الدفا المشرووة وا هذا ال ٌالوذنى
ال مالزواج و اتة من المم ذر مذد المذرخ التذال ة
الع ٌ ة والذي ٌ و نالاج جٌل و مً تالم ٌنشذر
هللا العالى مهم ال ق ولو ر ال افرو ذ
المم الثانً
مقدما وقد الزواج
( ال طمة )
وٌضذذم هذذذا المم ذ ث ذ مطال ذ تذذم ااول
العرٌذذؾ ال طمذذة ومٌذذا خثرهذذا فذذً انعقذذاد الذذزواج خمذذا
الثذانً ف تذذم لالوضذذٌم شذروط ال طمذذة خمذذا الثالذ
فهو لمٌا الرجو مال طٌة ولى الن و ااالً :
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المطل ااول
العرٌؾ ال طمة خثرها فً انعقاد الزواج
وفٌذذذذ فذذذذروٌ ااول لالعرٌذذذذؾ ال طمذذذذة والثذذذذانً
اثرها فً انعقاد وقد الزواج ولى الن و اآلالً -:
ال ر ااول  :العرٌؾ ال طمة  :ـ
جاء فً لوا العر المذ منعذور  :طذ المذرخ
م طمهذذا طمذذا و طمذذة قذذال  :وال ط ذ ال ذذي ٌ ط ذ
المذذذرخ وهذذذً طمذذذة وهذذذو طٌمهذذذا وال طذذذ ٌعنذذذً
المرخ ال طومة ذ
وقذذال  :وا الط ذ القذذوم ف نذذا ذا دوذذو لذذى الذذزوٌو
تا مالهم ( )44ذ وال طمة مضم ال اء العنً ال طامة
خي ال ط ولى المنمر ( )45ذ وهنا رخي م اد (
ااتذذل الؽذذوي لذذذلت هذذو ال طذذا والم ذذاطمٌ وهذذً
مراجعة ال ذ م فانالقذل اامذر لذى طمذة ولذى المنمذر
لمذا فٌهذذا مذ م اطمذذة الداروذٌ ثذذم انالقذذل اامذذر لذذى
طمذذذذة المذذذذرخ ال المعالذذذذاد خو اافضذذذذل ونذذذذدهم خ
ال تذذذل هنذذذات طمذذذة ونذذذد ال طمذذذة فٌذذذال لم الرجذذذل
مذا منمقذا ٌ طذ
ال اط خو ولٌذ خو معذل ذوٌذ
م المرخ م خهلها ()46
خما العرٌؾ ال طمذة فذً االتذط فهذً طلذ الرجذل
لمرا معٌنة للالزوج منها و الالقدم خلٌها خو لى ذوٌها
ولى خ ال و المرخ الٌة م موانذد الذزواج ()47
ذ
انذذ وذذارٌة قمذذل
ا ال طمذذة المعذذا لمذذا ذ ذذر خوذذ
ا وذذذذذ م وا اا مذذذذذار الذذذذذوارد قذذذذذد دلذذذذذ ولذذذذذى
اوالمرارٌالها معد ا و م ال مذ جهذة الوجذو ول ذ
ل وذذال ما الموذذال لم مذذ الرواٌذذا والالذذً منهذذا
رواٌة ولً م رئذا وذ خمذً ومذد هللا ولٌذ الوذ م
فً دٌث  (( :جماوة قالوا امٌر المذؤمنٌ ولٌذ
الو م  :انا نرٌد خ نزوج ف نا ف ن ون نرٌذد خ
ن ط فقال  :وذ ر طمة الشمل ولى مد هللا العذالى
والثناء ولٌ والوتٌة مالقذوح هللا وقذال فذً آ رهذا
 :ثم ف م ف ذ ر ف نذ منذ فذ وهذو فذً
ال و م قد ورفالمو وفً النو م ال الجهلون
وقد مذل لها م التذداق ماقذد ورفالمذو فذردوا ٌذرا
ال مذذدوا ولٌ ذ والنوذذموا خلٌ ذ وتذذلى هللا ولٌ ذ وال ذ
وولم ))()41ذ
ال ر الثانً  :خثرها فً انعقاد وقد الزواج  :ـ
ال طمة وا اوالوف الشروط الموال ونة فٌها
ووافقذذ الم طومذذة خو مذذ لذذ الموافقذذة فذذ العالمذذذر
زواجذذذا قٌقٌذذذذا ال الذذذزواج ال قٌقذذذذً ال ٌال قذذذذق ال
مالعقذذذد التذذذ ٌم لذذذذلت فذذذا ال طمذذذة ال المثذذذل وقذذذد
الزواج فلذو تذل ال طمذة والزفذاؾ معذا مذ دو
العقذذد لذذم ٌ ٌذذا فذذً ال قذذق الزوجٌذذة وا تذذل وقذذد
تل
مدو زفاؾ تم ذلت العقد والزواج ال علً
ذ
وقد خورد قانو اا ذوال الش تذٌة العراقذً المذرقم
 811لوذذذنة  8151فذذذً ال قذذذر الثالثذذذة مذذذ المذذذاد
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الثالثة ما ٌؤٌد ال م والؾ الذ ر ٌ نت ولذى (
الووذذد مذذالزواج وقذذراء ال اال ذذة وال طمذذة ال العالمذذر
وقذذذدا ) مذذذا خوردالذذذ هذذذذ المذذذاد هذذذو متذذذادٌق
لمقدما وقد الزواج فالوود مالزواج لذٌس وقذدا وال
ٌملت قوح العقذد ( )41ذ و ذذلت قذراء ال اال ذة فهذً
لٌو ذ وقذذدا وال الملذذت قذذو ا لذذزام فذذً نشذذاء العقذذد
ودفد المهذر ذذلت لذٌس لذ خي ارقذً لذزوم ذم مذ
خ ام الزواج ( )50ذ
وٌم ذذ لنذذا خ نوذذال لم ال مذذة مذذ وذذدم وطذذاء
مقذذدما وقذذد الذذزواج اآلثذذار المالرالمذذة ولذذى العقذذد خو
المؤثر فً نشاء ال فٌ متل ة العاقدٌ لالالذوافر
رٌذذذة اال الٌذذذار ال املذذذة والقناوذذذة ال افٌذذذة مذذذالطرؾ
اآل ذر النذ وقذد لذٌس ذل العقذود والالذروي والالذذانً
فً خمر ال مد من ف ً لزام ال اط م طٌمال ؼم ل
ومتادر ل ق فً ا الٌار الزوجة الالً ٌقالند مها خ
ال و شرٌ ال فً طرٌق طوٌل ذ
المطل الثانً
شروط ال طمة
م المم ا نم شروط ال طمة فذً فذروٌ
ااول ٌم ذذذذذذ الشذذذذذذروط الموذذذذذذال مة فذذذذذذً ال طمذذذذذذة
والم طومة والثانً ٌ الم مالشروط الواج ال ققها
فٌهما ولالوضٌم ذلت ولى الن و اآلالً :
ال ر ااول  :الشروط الموال مة فً ال طمة :
خوال  :اال الٌذذذار :ذذذـ هذذذو ذذذق للرجذذذل فذذذً خ ٌ الذذذار
شرٌ ة ٌاال ذلت المرخ ر فً ذلت ل ذ التذراط
القوٌم الذي هو ال ٌتل فً اال الٌار ٌم ذ خ نجملذ
فً الزوجة مما ٌلً :
خ – مواتذذذ ا الزوجذذذة  :وهذذذً النقوذذذم خٌضذذذا لذذذى
ت ا مٌد ووٌئة  :ـ
الت ا ال مٌد  :وهً من تر موتذؾ
8ذ
جذذامد ذذاو لجمٌذذد ال تذذال ال رٌمذذة وهذذو ( المذذرخ
ذا الذذدٌ ) وهذذو الوتذذؾ الذذذي ولٌ ذ وم ذ ٌ و ذ
اال الٌذذار والعمذذر الذذدٌار ووذذم النجذذا والذذال ؤم فذذً
منذذاء خوذذر طٌمذذة ( )58ذ ومذ الرواٌذذا واا ادٌ ذ
الداومذذة لهذذذا القذذول ٌ ذ ٌقذذول الروذذول تذذلى ال ذ
ولٌ وال وولم ( الن م المرخ ولى خرمعة ل ولى
مالهذذا و ولذذى دٌنهذذا وولذذى جمالهذذا و ولذذى وذذمها
ونوذذمها فعلٌذذت مذذذا الذذدٌ )( )52ذ وو ذ وذذلٌما
الجع ري و خمً ال وذ الرضذا ولٌذ الوذ م قذال :
قذذذال خمٌذذذر المذذذؤمنٌ ولٌذذذ الوذذذ م ٌ :ذذذر نوذذذاء م
ال مس  :قٌل  :و ما ل مس  :قذال  :الهٌنذة المؤالٌذة
الالً ذا ؼض زوجها ال ال ل مؽمل الى ٌرضذى
و ذا ؼا ونها زوجها عال فً ؼٌمال فاللذت وامذل
م ومال هللا ووامل ال ٌ ٌ ) ( )53ذ
الت ا الوٌئة  :ثٌر ماروي و الروول
2ذ
تذذلى هللا ولٌ ذ وال ذ ووذذلم ( ٌذذا م والذذزوج ال مقذذاء
فا ت مالها الما وولدها ضذما )( )54وجذاء ونذ
خٌضا ( ٌا م و ضراء الدم قٌل ٌا روول هللا وما
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ضذذراء الذذدم ل قذذال تذذلى الذذ ولٌذذ والذذ ووذذلم
المرخ ال وناء فً منمذ الوذوء) ( )55وونذ ( ال
ٌ الار و وج المرخ ولى وذ دٌنهذا ) ()56
( و ذ خمذذً ومذذد هللا ولٌ ذ الو ذ م ( …ذ وهذذو ث ذ
فذذامرخ ولذذود ودود العذذٌ زوجهذذا ولذذى دهذذر لذذدنٌا
وخ رالذ وال العذذٌ الذذدهر ولٌذ وامذذرخ وقذذٌم ال ذا
جمذذال وال العذذٌ زوجهذذا ولذذى ٌذذر وامذذرخ ت ذ امة
والجذذذة همذذذاز الوذذذالقل ال ثٌذذذر وال القمذذذل مالٌوذذذٌر )
( )57ذ
– موات ا الزوج :
ولذذ مواتذذذ ا ٌجامٌذذذة ووذذذلمٌة فأمذذذا ا ٌجامٌذذذة
رجذ جذاء لذى
ٌ و القٌذا ٌذ جذاء فذً ال ذدٌ
ا مذام ال وذ ولٌذ الوذ م ٌشذٌر فذذً الذزوٌو امنالذ
فقذذال ولٌ ذ الو ذ م ( زوجهذذا م ذ رجذذل القذذً فان ذ
ا مهذذا خ رمهذذا وا مؽضذذها لذذم ٌعلمهذذا) ( 51ولذذذلت
ٌ ذذذو خمٌنذذذا لوقذذا ٌذذذ ورد وذذذ ا مذذذام
ٌجذذ
ط ذ لٌذذت رج ذل رضذذٌ
الرضذذا ولٌ ذ الو ذ م (
دٌن وملال فزوج وال ٌمنعت فقر وفاقالذ ) ( )51ذ
قذذال هللا العذذالى فذذً م ذذم الام ذ ( ٌ ونذذوا فقذذراء
ٌؽنٌهم هللا م فضل ) ()60ذ
خما التذ ا الوذلمٌة فهذً ؼٌذر من تذر موا ذد خو
اثنالٌ ول ٌم جمعها مأن ٌ و رج معٌدا وذ
االلالذذزام مأ ذذام دٌن ذ خو وذذٌ ال لذذق وهذذذا رجذذل ال
ٌؤم ولى شًء ف ٌؾ ٌؤم ولى خمرال ذ
ثانٌذذا  :اهمٌذذة الع قذذة المشذذالر ة ولذذى وقذذد الذذزواج
مذذٌ الذذزوجٌ ومذذا لهذذم مذذ دور فذذً النشذذأ ااوالد
الذذذٌ هذذم لمنذذا المجالمذذد ذذا لزومذذا ولذذى ال اط ذ
والم طومة ٌالعرؾ ل وا ذدا ولذى اآل ذر لٌعذرؾ
ذ مذنهم لذق اآل ذر ذً ال ٌشذعر موذالقم مأنذ قذذد
ؼم وعلذم خو الذورط فذً زواج ذا ولٌذد الشذهو خو
الوروة والتدفة العامر والى ؼٌر ذلت م ااوما
المادٌذذة الالذذً ال د ذذل لهذذا فذذً و ذ ال لذذق مذذل هذذً
معٌد ون ذ
ثالثذذا  :اوالمذذادا ولذذى النقطذذة الوذذامقة مذذا مذ المهذذم
النعذذر لذذى الم طومذذة ونعرهذذا لذ ولمذذا مقالضذذى
القاود الشذروٌة هذو وذدم جذواز و رمذة النعذر لذى
المرخ ااجنمٌة و ذلت نعر المرخ لذى رجذل ااجنمذً
ودا مذا ذرج مذدلٌل ( )68ذ مذ هذذ القاوذد وولذى
خوذذذاس هذذذذا ال ذذذم ال اطذذذ الزال خجنمٌذذذا وذذذ
ال طمذذذة
الم طومذذذة وهذذذذا مذذذا خثمالنذذذا وذذذامقا مذذذ
لٌوذ وقذذدا وال خثذذر لهذذا فذذً انعقذذاد العقذذد لذذذلت هذذً
لٌو زوجال ل جاز النعر خلٌهذا مذ نا ٌذة ثانٌذة
وهً وجود النتوم ال رٌمذة الالذً الذدل ولذى جذواز
نعر الرجل لى المرخ الالً ٌرٌد الزواج منها ذ
ف ذً جذة م مذد مذ موذلم (( :قذال وذال خمذا جع ذر
ولٌ الو م و رجذل ٌرٌذد ٌالذزوج المذرخ خٌنعذر
خلٌهذذا  :قذذال  :نعذذم نمذذا ٌرٌذذد ٌشذذالرٌها مذذأؼلى
الثم )) ( )62ذ وو ٌونس م ٌعقو قال ((وذال
خما ومد هللا ولٌذ الوذ م وذ الرجذل ٌرٌذد ٌالذزوج
ٌنعر خلٌها قذال نعذم ال الجذز ثذم لالقعذد
امرخ وا
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ولٌذذد ل فلٌنعذذر قذذال قلذ القذذوم وٌنعذذر خلٌهذذا  :قذذال
ٌ عذذذل
نعذذم قلذذذ المشذذذً مذذٌ ٌدٌذذذ قذذذال مذذا ا ذذذ
))( )63ذ
ال نعر الرجل لى المرخ الالذً ٌرٌذد الذزواج مهذا
ال ٌ ذذذو مطلذذذق النعذذذر مذذذل مقٌذذذد مقٌذذذود ٌم ذذذ ا
ن ترها ماال الماال الث اآلالٌة :
اال المذذذذال ااول  ٌ :ذذذذو النعذذذذر لذذذذى الوجذذذذ خو
ال ذذٌ فقذذط وال ٌشذذمل ااوضذذاء الماقٌذذة ال الوج ذ
مجمذذد الم اوذذ وال ذذٌ فٌهذذا داللذذة ولذذى التذذ ة
( )64ذ ال هذذذا اال المذذال م ذذل نعذذر ( ال القذذول
مجذذواز شذذؾ الوج ذ وال ذذٌ هذذو المشذذهور خواوذذا
للمرخ والتذ ٌم ذ ف قالتذار ولذى ذلذت مالنوذمة
لل اط ٌعنً ان ال ٌ رق و ؼٌذر مذ الرجذال فذً
شذذًء وهذذو ولذذى ذ ؾ ثٌذذر م ذ اادلذذة فذذً جذذواز
النعر) ( )65ذ
اال المال الثانً  :جواز النعر لى وائر جوذد المذرخ
مذذا وذذدح العذذورالٌ وهذذذا ٌ ذذالؾ اال الٌذذاط وٌ ذذالؾ
النتوم الوامقة ( )66ذ
اال المال الثالذ  :الجذواز ٌ ذم وذائر الجوذد ول ذ
مألماس المالعارؾ للمذرخ خو ممقذدار مذا الشذاء هذً خ
المرز ( )67ذ وهذا اال المال ا ثر الوافقا مذد الوضذد
الذذذي ٌ ذذو فٌ ذ الرجذذل فذذً نعذذر لذذى الم طومذذة و
ذلت هً ذ
ال ذذذر الثذذذانً  :الشذذذروط الواجمذذذة فذذذً ال طمذذذة خو
الم طومة وهً :
ل ما ٌ رم الالزوج مهذا لوذم خو نوذ
ذ8
ٌ و مذ المذد ٌهذا طمالهذا ذرام ذ ال ذل مقدمذة
م ضٌة لى رام فهً رام طمذة الرجذل ومالذ خو
الال ذ
ذذم ذذام
ال طمذة خثنذاء العذذد ول ذل وذذد
2ذ
مها و ما ٌلً :
خ – المعالذد مذ طذ ق رجعذً وٌ ذذرم طمالهذذا وذلذذت
مذذا فٌ ذذو م ذ
ال الزوجٌذذة ماقٌذذة مذذٌ الذذزوجٌ
الم المذذذذل ااقذذذذوح خ العذذذذود ال ٌذذذذا لذذذذى مجارٌهذذذذا
وٌرجعها الزوج لى خ ضا الزوجٌة ذ
– المعالد م ط ق مذائ وٌجذوز طمالهذا اللمٌ ذا
ال الالترٌم فٌ ودم مراوا ل الذة ال ذز وال ذداد
ولى الزوج المالوفى ذ
م طومذذذذة الؽٌذذذذر  :مذذذذ الم ال ذذذذة لممذذذذادئ
3ذ
الشرٌعة ا و مٌة المالضمنة مرو الشهامة والؽٌر
والم عمذذة مذذدواوً م ذذارم اا ذ ق ٌنذذافس المذذرء
خ ٌ ولى امرخ لم الرد معد طلذ ااول للذزواج منهذا
وفذذذذً ذذذذدو المنافوذذذذة وذذذذال و متذذذذدرا لا قذذذذاد
والضذذذؽائ دا ذذذل المجالمذذذد فٌجذذذ االنالعذذذار الذذذى
ٌالمٌ وٌنجلً موق هذا زاء اطمهذا ومعذد ذلذت ٌ ذو
للثانً ال ق فً الالقدم ذا رفض ااول()61ذ
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م المعلوم خ فً خٌام ال طمة والالً قلنذا وذامقا
نها م مقدما وقد الزواج وهً لٌو معقذد زواج
ٌالم المادل الهداٌا والهما مٌ الطرفٌ وقد ٌ ذد خ
ٌولم ال اط المهر ل خو معض للم طومة لالجهٌذز
ن وها والهٌئة خمورها للزواج و زاء هذا الالمذادل مذٌ
الم طذذومٌ قذذد ٌ ذذد مذذا ٌع ذذر تذ و الع قذذة مٌنهمذذا
فٌنشا ؾ مذٌ الطذرفٌ ٌذؤدي لذى نوذؾ االتذر
الالذذذذً انذذذذ الجمعهمذذذذا خو انذذذذ مذذذذ المم ذذذذ خ
الجمعهما والالً لم ال المل مالزواج وهذا ما ٌذؤدي لذى
فوخ ال طومة فهنا وخمام هذا ال وخ قذد النشذا ال ثٌذر
مذذ المشذذا ل منهذذا مذذا ٌالعلذذق ممتذذٌر الهذذداٌا الالذذً
المادلوها مٌنهم وما هو متذٌر المهذر الذذي قذد وذلم
ال اط لذى طٌمالذ وذواء ذا الذرفل مذ الذزوج
خو م الزوجة ذ
ل هذ المشا ل الثٌرها موالة ال ؾ وقطد الع قذة
مٌ ال طٌمٌ وودم المام الزواج وهذا ال م ممعذزل
و اآلثار المعنوٌة خو المادٌذة الالذً قذد ٌالر هذا فوذخ
ال طمة وولى الطرفٌ م وذاء لوذمعة المذرخ
او وار مادٌة لل اط والى ؼٌر ذلت م ااضرار
ولى ا ال ؾ الطرؾ المالعرل لها ذ
ذذل هذذذ المشذذا ل منذذوط م ذذم القاضذذً الموذذالند
لذذى القواوذذد ال قهٌذذة المالمعذذة فذذً هذذذ الوقذذائد خمذذا
مالنومة لى دفد المهر و تول الطذ ق قمذل الذد ول
فهنذذا للزوجذذة نتذذؾ ول ذ خ ٌوذذالرد نت ذ اآل ذذرا
ذذا الال ذا خمذذا ذا لذذم
ذذا ماقٌذذا خو نتذذؾ مثلذ
ال موالة ال دٌد قٌمذة
ٌ ل مثل فنتؾ قٌمال
نتذذؾ المهذذر الالذذالؾ قذذد الثٌذذر مشذذا ل ال ذذال ؾ قٌمذذة
المهر مذٌ وقذ العقذد ووقذ القذمل ال الذرخي
المعمول م هو ٌج مأقذل القٌمالذٌ خمذا لذو نقتذ
وٌ المهر او ت ال فٌ و للزوج نتؾ قٌمال وهو
وذذلٌما خمذذا ف ذً الذذة نقتذذا قٌمذذة المهذذر لال ذذاو
الوذذعر ذذا لذذ نتذذؾ العذذٌ و ذذذا لذذو زاد قٌمالذذ
لزٌذذاد الوذذوق ذ ال ٌؤ ذذذ معذذٌ االوالمذذار مذذد مقذذاء
العٌ والمة خما لو تل للمهر نماء ا للزوجة
اتة ول نتؾ ما وقد ولٌ العقد()61ذ
خما مالنومة لى قانو اا ذوال الش تذٌة فقذد نذم
فً ال قر الثانٌذة مذ المذاد الالاوذعة وشذر ولذى
الزوج ذا لم ٌالم معدول خ د الطرفٌ او مذو خ ذدهم
ذذذا للذذذزوج ٌوذذذالرد مذذذا وذذذلم للزوجذذذة مذذذ مذذذال
م وو ولى المهذر وٌنذا و ذا ذا موذالهلت فمذدال
ومهذذذذا قذذذد ذذذالؾ القذذذانو رخي ال قذذذ الجع ذذذري ال
الزوجة الأ ذذ النتذؾ فذً هذذا ال قذ ذ ما ضذافة لذى
ا هذ الماد خؼ ل ا ال ؾ ااوعار او النماء الذي
ٌ تل للمال المولم ذ
خمذذذا ذذذم الهذذذداٌا الممنو ذذذذة للزوجذذذة ثنذذذاء فالذذذذر
ال طومة فقذد خ الهذا قذانو اا ذوال الش تذٌة ولذى
مذذذذواد القذذذذانو المذذذذدنً العراقذذذذً رقذذذذم  40لوذذذذنة
8158مذذ المذذاد ( )625– 620المالعلقذذة مالهمذذة
وذلت فً فقرال الثالثة م الماد الالاوعة وشر ومذ
المم ذذذ وندئذذذذ الطمٌذذذق الموذذذائل المالعلقذذذة مذذذالرجو
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مالهمة ولى موالة الرجو مال طمذة ومذا ٌ لقهذا مذ
المعا ا ام الهداٌا والهما ( )70ذ
ال تل الثانً
نشاء وقد الزواج
ٌالضذذم هذذذا ال تذذل مم ثذذٌ تذذم ااول لمٌذذا
خر ذذا وقذذد الذذزواج و شذذروط خمذذا الثذذانً ف تذذم
ولذذى الن ذذو
لالوضذذٌم الم رمذذا والعذذدد الزوجذذا
الالالً :ــ
المم ااول
خر ا وقد الزواج وشروط
وٌالضم هذا المم مطلمٌ تم ااول لمٌذا
خر ذذا العقذذد خمذذا الثذذانً ف تذذم لشذذروط ولذذى
الن و الالالً :
المطل ااول
خر ا وقد الزواج
والضم هذذا المطلذ فذروٌ تذم ااول لمٌذا
خر ذذذا العقذذذد فذذذً ال قذذذ الجع ذذذري والنذذذاول الثذذذانً
اار ذذا فذذً قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة ولذذى الن ذذو
اآلالً -:
ال ر ااول  :ال ق الجع ري -:
ل ً ٌ و العقد قائما ً ولذى خوذس تذ ٌ ة واجذل
خ ٌال قق الؽرل من ال مذد مذ الذوافر خر انذ ومذ
المعروؾ خ العقد ذا فقد خ د خر ان مطل ذ لهذا المد
لعقذذد الذذزواج مذ خٌجذذا وقمذذول مذذاقً العقذذود دالذذٌ
ولى خرادالهما داللة ال ٌشومها اال المالٌة معذدم انعقذاد
العقد ولذلت ٌج الالعمٌر وذ هذذ ا راد الالذً هذً
امنذذة مذذالن س ممعهذذر ذذارجً قذذول خو فعذذل ٌ تذذم
و راد المالعاقدٌ التادقة فذً ال ذوٌ العقذد()78
ذ
لذلت ٌجذ خ ٌتذدر ا ٌجذا والقمذول مذ ال اطذ
والم طومذذذذة خو مذذذذ ٌنذذذذو ونهمذذذذا و ٌذذذذل خو ولذذذذً
متور ٌنال ً معها خي ا المال خ ر ؼٌر وقد الذزواج
ل ذذذو القتذذذد واضذذذم مذذذ ا ٌجذذذا خو القمذذذول()72
ووضو القتد م ا رادالذٌ ٌوذاللزم وذدم اوذالعمال
اال اع المشالر ة خو الل ع الذي فٌ معنذا ً مجازٌذا ً ا
القتد من ٌ و ؼٌر واضم ذ
والتذذٌؽة الالذذً مهذذا ٌنقضذذً ذذل خشذ ال مشذذأ القتذذد
م وقد الزواج هذً تذٌؽة ال عذل الماضذً وال قهذاء
ٌذذؤثرو هذذذ التذذٌؽة فذذً الالعمٌذذر و ذ ا راد انهذذا
خوذذر فذذً الالعمٌذذر فذذً المر لذذة النهائٌذذة والالذذً هذذً
مر لذذذة الجذذذزم والمذذذ معذذذد خ الالجذذذاوز دور الالذذذردد
والال ٌذذر وهذذً ا ثذذر الم ض ذا ً فذذً ال عذذل وخقرمهذذا لذذى
المقتود( )73ذ
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خما لو تل ا ٌجا والقمول خو خ دهما مؽٌر تذٌؽة
الماضذذذذذذً المضذذذذذذار خو اامذذذذذذر فهنذذذذذذا ال ٌنعقذذذذذذد
الزواج( )74ا هذ التٌؽة ؼٌر افٌة فذً ال ذوٌ
العقد انها ضعٌ ة خو ودٌمة الداللة ولى ا نشاء فذً
ال ال ول ذا ان هنات ضمٌمة خو قرٌنة ارجٌذة
و ذ الل ذذع الذذدل ولذذى خ هذذذ التذذٌؽة قاتذذد نشذذاء
العقذذد فذذً ال ذذال مواوذذطة اللذذت القذذرائ والم موذذا
الم ٌطذذذة مهذذذا ولذذذى ن ذذذو ال ذذذو دالالالهذذذا ولذذذى هذذذذا
المعنى موال اد مذ الل ذع ال مذ ارجذ فهنذا ٌتذم
اوالعمالها وند ثٌر م ال قهاء()75ذ
ممذا القذدم المذٌ خ تذٌؽة الماضذً م ضذلة و ا الٌذذا
مها ٌ و خ ذوط ل ذ مالنوذمة لذى مذاد الل ذع فهذل
الشالرط خ ال و م مذاد الذزواج خو الن ذا خم مذأي
لعخ رل
الواقد خ ال ق الجع ري وائر ولذى وجذو ذلذت وال
ٌنعقذذذد الذذذزواج مل ذذذع المٌذذذد خو الهمذذذة خو الالملٌذذذت خو
ا جار وواء ذ ر فٌها المهر خم ال()76ذ
ال خ هذذذذا الوجذذذو فذذذً اوذذذالعمال اال ذذذاع الوذذذامقة
مالأ م خنها الدل م ذل تذرا ة ولذى ونذوا الع قذة
ال اتل مٌ الرجل والمذرخ فذ ٌتذم خ ٌعمذر مل ذع
مع فً وقد الزواج انذ ل ذع معٌذدً وذ الالعمٌذر وذ
مقالضذذى الع قذذة الزوجٌذذة م ذ ؾ زوج ذ وخن ذ
لذلت ٌج خ ٌ و الل ع منطمقا ً ومعمراً وذ ونذوا
الع قة والعقد المراد نشاء وم ل ترا ة()77ذ
وال ٌشالرط القدٌم ا ٌجا ولى القمول خنما هذو ولذى
اا وط مل ٌم القدٌم القمول ولى خ ٌ و ال تذٌلٌا ً
ذذذذذذذذلت ا ٌجذذذذذذذا المالذذذذذذذأ ر ٌجذذذذذذذ خ ٌ ذذذذذذذو
ال تٌلٌاً()71ذ
والمهذذم فذذً الالقذذدٌم او الالذذأ ٌر خ ٌقذذد الثذذانً وذذواء
ذذذذا ٌجامٌذذذذا خم قمذذذذوالً معذذذذد ااول مماشذذذذر ً مذذذذدو
فاتل()71ذ
خمذا مذ ٌذ لؽذذة الل ذع فالقاوذذد العامذذة هذذً الذذالل ع
ماللؽة العرمٌة ل ل الطرفٌ خال خن وند العجز ونهذا
م المم الال لم ل وا د مما ٌ ون ()10ذ
خمذا مذ ٌذ ال الامذة فالقاوذذد خ ا ٌجذذا والقمذذول
ٌال ققا مالالل ع خما خذا ا العقد مال الامة فقط فهو ال
ٌتم مم لدٌ القدر ولى النطق خما مد العجز و
النطق اا رس ٌم خ ٌتذار الذى ال الامذة خ ذا
ٌجٌذذدها وخ لذذم ٌ ذ ذذذلت ذذا ل ذ خوذذال دم ا شذذار
الواض ة الدالة ولى قتد ()18ذ
خ مذذذا مالنوذذذمة لذذذى الذذذزواج مالالعذذذاطً فذذذأ ال قهذذذاء
و اتة المالأ رٌ قد خجازو فً ثٌر م العقذود ال
خنهذذذم اوذذذالثنوا معذذذل العقذذذود مذذذ ا جذذذاز للالعاقذذذد
مالالعاطً و اتة وقد الزواج ووم ذلذت هذو العمذل
ماال الٌاط فذً ال ذروج واالهالمذام الشذدٌد مهذا ()12
لذلت خ قول المرخ للرجل زوجالت ن وً مألؾ دٌنذار
فوذذذذلمها الرجذذذذل المملذذذذػ دو خ ٌنطذذذذق مالتذذذذذٌؽة
الم تتذذة للعقذذدل فهنذذا ٌمطذذل العقذذد لعذذدم الذذالل ع مذذد
القذذدر ولٌ ذ و مذذا خوذذل نا وذذدم ت ذ ة وقذذد الذذزواج
مالالعاطً()13ذ
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ثانٌا ً  :فً قانو اا وال الش تٌة ذ
لقد مٌ قانو اا وال الش تٌة العراقذً فذً مادالذ
الرامعذذة خر ذا وقذذد الذذزواج مقولهذذا (( ٌنعقذذد الذذزواج
مأٌجا ٌ ٌذد لؽذة خو ورفذا ً مذ خ ذد العاقذدٌ وقمذول
م اآل ر وٌقوم الو ٌل مقام )) ذ
م الم ع ولى هذ المذاد خنهذا ؼٌذر م تذلة مذا
هو ولٌذ ال تذٌل اار ذا فذً ال قذ ا وذ مً وامذة
والجع ذذذري اتذذذة ا القذذذانو ٌ ٌذذذل ال ثٌذذذر مذذذ
نتوت  -اجل شر ها خو لزٌاد ال تٌلها مها ــ خلذى
نذذم المذذاد ااولذذى م ذ ن ذذس القذذانو وفذذً فقرال ذ
الثانٌذذذة والثالثذذذة مذذذ المذذذاد المذذذذ ور ٌذذذ نتذذذ
ال قر الثالثة ولذى (( الوالرشذد الم ذا م فذً ذل ذلذت
ماا ذذام الالذذً خقرهذذا القضذذاء و ال ق ذ ا و ذ مً فذذً
العذذراق ذذذذذذذذ)) وم ذ هنذذا ٌم ذ الق ذول خ القضذذاء
العراقذذذً ٌم نذذذ االوالرشذذذاد مال قذذذ ا وذذذ مً فذذذً
المواضٌد الالً لم ٌرد مهذا ال تذٌل ومثذل ذلذت موذالة
خر ا وقد الزواج الالً لم ٌالناولها القانو مالال تٌل
و نما الذرت ذلذت لل قذ ا وذ مً وذ نذم ال قذر
الثالثة م الماد ااولى م القانو ذ
خمذذا مالنوذذمة لذذى ال قذذر الثانٌذذة م ذ المذذاد الوادوذذة
م القانو فقذد نتذ ولذى ( ٌنعقذد الذزواج مال الامذة
مذذذ الؽائذذذ لمذذذ ٌرٌذذذدا ٌالزوجهذذذا مشذذذرط ا القذذذرخ
ال الا او القرؤ ولذى الشذاهدٌ والوذمعهما وماراالذ
والشهدهما ولى نها قمل الزواج من ) وقذد والجذ
هذ ال قر موالة ذو خ ذد العاقذدٌ ؼائذ فأجذاز
ا ٌلجا الؽائذ لذى ال الامذة لٌنعقذد العقذد مموافقالهذا
وهذذذذا م ذذذالؾ لمذذذا ذهذذذ لٌذذذ ال قذذذ الجع ذذذري مذذذ
اشالراط ال ورٌة فً العقد خي ا القمول ٌج ا ٌقذد
وقٌ ا ٌجا ومذ ؼٌذر فاتذل وهذذا الذرخي موافذق
لرخي الشافعٌة وال ناملة()14ذ
اال ا قانو اا وال الش تٌة قد ذه لى ما ذهذ
خلٌ ال ق ال ن ً والمنى رخٌ مهذا ال تذوم فأجذاز
العقذذد م ذ الؽائ ذ و ذ طرٌذذق ال الامذذة ؼذذال الطذذرؾ
و ما قد ٌوم هذا الجواز مذ مشذا ل جمذة الالعلذق
ما ثما و ٌذؾ ٌم ذ معرفذة ال الذا مأنذ راجذد لذى
الموج الن قد ٌج د م و ثٌذر هذً المشذا ل الالذً
الالعلق مهذا التدد( )15ذ
المطل الثانً
شروط وقد الزواج
م اجل الوهولة والدقذة فذً المقارنذة مذٌ ال قذ
الجع ري وقانو اا وال الش تٌة فً هذا الم
فقد ارالأٌنا م شروط وقد الزواج مذن س المنهجٌذة
الالً منهو مها القانو شروط العقد قاتذدٌ العلمٌذة
والموضووٌة وند المقارنة والوهولة وند المراجعذة
ل ذذذً ٌوذذذٌر الم ذذذ وفذذذق القوذذذٌم مواضذذذٌد المذذذواد
القانونٌة الوارد فً القانو خو ذ
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وقد قوم المذاد ال اموذة مذ هذذا القذانو شذروط
وقذذذد الذذذزواج لذذذى قوذذذمٌ الضذذذم ااول الشذذذروط
الشذذذذروٌة والثذذذذانً القانونٌذذذذة (الشذذذذ لٌة) الواجذذذذ
الوفرهما فً العاقدٌ خوم ٌقوم مقامهمذ
لقذذذد جذذذاء نذذذم المذذذاد الوادوذذذة م تذذذ للشذذذروط
الشذذروٌة والذذذي مذذدور قوذذمها لذذى شذذروط االنعقذذاد
والت ة ؼٌر ا هذا الالقوٌم والال تذٌل ؼٌذر وارد
فً ال ال قذ ا وذ مً وامذة و نمذا هذً ٌم ذ ا
الوجذذد ال ذ ونذذوا شذذروط وقذذد الذذزواج او شذذروط
و الالموٌ الوارد فذً
العاقدٌ ال وٌر الم
القذذانو ٌ ذذو افضذذل مذذا خوذذل نا لمنهجذذة المقارنذذة
مالتذذور الت ذ ٌ ة الجذذل وذذدم الالشذذال ونذذد الم ذ
والمقارنة ذ
ال ذذر ااول  :الشذذروط الشذذروٌة لعقذذد الذذزواج فذذً
ال ق الجع ري
خوال :شروط االنعقاد -:
ا الذذذزواج وقذذذد ف مذذذد لذذذ مذذذ واقذذذدٌ خو طذذذرفٌ
وللعاقذذذد شذذذروط وللمعقذذذود ولٌهذذذا شذذذروط وللعقذذذد
شروط ونمٌنها الماوا ولى الن و اآلالً -:
شروط العاقد :
خ)
 -8ا ٌ و العاقذد لذ خهلٌذة شذروٌة لمماشذر العقذد
والال قق مالعقل والملذوغ ذ ل ذ مذ المم ذ الجاوزهذا
وند وجود الذولً العاقذد لذ خي ا ذل مذ التذؽٌر
والو ٌ ال ٌشالرط ااهلٌة
فٌهم ذا وقد الولً العقد وهذا ال تٌل ل اتذل وذدم
تذذذذ ة وقذذذذد التذذذذؽٌر خو الوذذذذ ٌ لن وذذذذ دو خذ
الولً()16
م اآل ر فهما ال لمس
 -2ا ٌ هم م العاقدٌ
فٌذذذذ وذذذذواء ذذذذا ا ٌجذذذذا خو القمذذذذول مال الامذذذذة خو
ما شار ذ
وا ٌ ذذو المالعاقذذدا قاتذذدٌ نشذذاء وقذذد الذذزواج
فا انا ٌهزال فذ ٌقذد العقذد النذ لؽذو لعذدم وجذود
القتد من وهذذا م ذ ؾ مذا وذار ولٌذ المذذاه
اارمعة م اوالمار القول الهازل منشأ للعقد()17ذ
 -3لذذذو الذذذزوج مذذذ الم رمذذذا النوذذذمٌة والوذذذممٌة
الدائمذذة والمؤقالذذة المانعذذة م ذ الذذزواج وم ذ ذلذذت ال
ٌجذذوز ا ٌ ذذو الذذزوج العاقذذد ؼٌ ذر موذذلم ا ان ذ
الزوجة مولمة وواء ا ؼٌر مولم اتلٌا خو مرالدا
الامٌا خم ؼٌر ()11
وهذا ما نت ولٌ الماد الوامعة وشر م قذانو
اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً م ذ ا (ذذذذ وال ٌتذذم
زواج المولمة م ؼٌر المولم ) ذ
شروط المعقود ولٌها:
)
ما ذذذة المعقذذذود ولٌهذذذا مذذذا ال ذذذو زوجذذذة
-8
للعاقذذد وذلذذت م لوهذذا مذذ افذذة الم رمذذا النوذذمٌة
والوممٌة الدائمة والمؤقالة
ٌجذذذ العٌذذذٌ المعقذذذود ولٌهذذذا العٌٌنذذذا نافٌذذذا
-2
للجهالة وواء ذا الالعٌذٌ ما شذار خو مالالوذمٌة خو
مالت ة ومدو ذلت ال ٌتم العقد( )11ذ
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خما ذا زوج الرجل خ ذد مناالذ ولذم ٌوذمها ونذد العقذد
مل قتذدها مالنٌذة فقذط وا الل ذا معذد ذلذت فذً المعقذود
ولٌها فالقول قول اا فذً ذلذت ال الذزوج قذد و لذ
مذذذالالعٌٌ هذذذذا ا ذذذا الذذذزوج قذذذد راهذذذ و خو ذذذل
خمذا ذا لذم ٌ ذ قذد راهذ فذ
الالعٌٌ ما قلنا لذا
ٌتم العقد ( )10ذ
ا ان المعقذود ولٌهذا مالؽذة رشذٌد فهذً
-3
الملذذذت جمٌذذذد الالتذذذرفا مذذذ العقذذذود وؼٌرهذذذا الذذذى
الزواج م را خو ثٌمذا فٌتذم ا العقذد لن وذها ولؽٌرهذا
مماشذذر والذذو ٌ ٌجامذذا وقمذذول ( )18ال معذذل
العلمذذاء اشذذالرطوا خذ الذذولً الذذى مذذد ملذذوغ المذذرخ
وواء ان م را خم ثٌ ( )12و اآل ر منهم قترها
ولذذى الم ذذر الؽٌذذر موذذالقلة فذذً شذذؤونها ( )13و ال
الوذذذقط الوالٌذذذة ال ذا منعهذذذا الذذذولً وذذذ الالذذذزوٌو
مال ؾء شروا وورفا فان الوقط والٌال ٌنئذ()14ذ
ج) شروط تٌؽة العقد :
م الموائل المهمة الالً ال م تٌؽة العقد هذً ا
ٌ ذذو العقذذد منجذذزا ف ذ ٌجذذوز العلٌق ذ ولذذى وق ذ خو
وتذذؾ وذذواء ذذا المعلذذق ولٌذ م قذذق ال تذذول خو
م المذذل ال وقذذد الذذزواج الالرال ذ ولٌ ذ خ ام ذ فذذور
نشائ ذ
تر خش ال ودم النجٌز وقد الزواج ممذا ٌلذً
وٌم
-:
الزواج المعلق ولذى شذرط  :وٌم ذ القوذٌم
-8
ذذاال م الملذذة فقذذد ٌ ذذو
ٌ ٌذذة الالعلٌذذق لذذى ث ذ
المعلق ولٌ شرط م المل الوقذو خو م قذق الوقذو
خو موال ٌل الوقو ذ
فم المذذل الوقذذو مذذا لذذو قال ذ المذذرخ (ا ش ذ ى هللا
العالى خمً مذ المذرل الزوجالذت )خمذا م قذق الوقذو
فمقولها ((ا طلد النهذار ؼذدا الزوجالذت )) وموذال ٌل
الوقذذو ((ا مل ذ الجمذذل الزوجالذذت ))ذ فالعقذذد وفقذذا
لهذذ ال ذذاال الذذث ماطذذل ال العقذذد ؼٌذذر منجذذز مذذل
معلذذق ولذذى شذذرط وشذذرط وقذذد الذذزواج هذذو الجذذزم
ولٌس الالعلٌق ( )15ذ
العلٌقذذذ ولذذذى وقذذذ  :مذذذا فذذذً (( ذا جذذذاء
-2
رخس الشهر فقد زوجالت ن وً ذ فقال قمل ))فهنذا ال
مذذذ فذذذً ال ذذذال موذذذم
ٌنعقذذذد العقذذذد لعذذذدم خفادالذذذ
خضافال لذلت الوق ذ
اقالرا الزواج مشرط  :خي ا النعقذد تذٌؽة
-3
العقذذد مش ذ لها الت ذ ٌم المنجذذز م ذ ٌجامذذا و قمذذوال
وودم العلٌقهما خو خضافالهما لى وتؾ خو وقذ ل ذ
خضٌؾ شرط خو ا ثر م خ د العاقدٌ لى العقد ٌذرح
ان ٌ قق متل ة ل ذفهنا ٌنعقد العقد ون اوذالوفى
الشذذروط المطلومذذة خمذذا الشذذرط المقالذذر م ذ فذذٌم
مذ ذا قوذمنا الشذروط الالذً ٌم ذ ا الل ذق
مٌذا
مالعقد لى -:
الشروط الالً ٌتم خ القالر مالعقد:
خ)
وهذذً الشذذروط الالذذً ال الالنذذافى مذذد طمٌعذذة و مقالضذذى
العقذد مذل قذد ال ذو مؤ ذد لمذا ٌقالضذٌ ذأ الشذذالرط
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الزوجة ولذى الذزوج خ ٌ وذ وشذرالها خو خ ٌن ذق
ولٌها ذ فهنا الشرط والعقد ت ٌ ا ذ
ال انذ فذذً الذذة لذذؾ الذذزوج مهذذذا الشذذرط ال ٌ ذذق
للزوجة طل ال وخ وا ا شذرطا فذً العقذد ()16
ذ
خمذذا قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة فقذذد ذذالؾ فذذً المنذذد
الرامد مذ المذاد الوادوذة هذذا الذرخي ونذدما اوالمذر
ذذ ل الذذزوج مالشذذروط التذذ ٌ ة المقالرنذذة مالعقذذد
وخوطى للزوجة ق ال وخ ذ
ونعالقذد خ هذذ ال قذر مذ القذانو ؼٌذر دقٌقذة ذذو
هذذذذ الشذذذروط ال ذذذالؾ طمٌعذذذة وقذذذد الذذذزواج وونذذذد
ال مطمٌعذة العقذد ن وذ وونذدها
ل مها ٌعنً
ا
ٌجذذوز للزوجذذة طل ذ الط ذ ق ال م ذ جهذذة وذذدم الن ٌذذذ
ل مطمٌعة العقد ومقالضا ذ
الشرط مل م جهة ا
الشروط الالً ال التم خ القالر مالعقد :
)
وهً الشروط الالً الالنافى ومقالضى وقد الزواج ذا
الشالرط الزوجة ولى الزوج خ ال ٌالزوج ولٌها خو خ
ال ٌطلقها خو خ ال ٌرثها وهنا اامر واضم مذمط
الشرط دو العقد( )17ذ
شرط ال ٌار فً وقد الزواج :
-4
اال ذذق ال قهذذاء ومذذاا م فقهذذاء المذذذه الجع ذذري
ولى ودم جواز اشالراط ال ٌار فً وقد الزواج دواما
خو انقطاوا خي ال ٌجوز خ ٌ ذو للذزوج خو الزوجذة
ق فوخ العقد مناءا ولى اشذالراط ٌذار ال وذخ ولذو
وجد هذا الشرط مطل ذ
ال ان –شرط ال ٌذار – ٌتذم ٌ ذو فذً المهذور
اتذذة مذذد العٌذذٌ المذذد ل ذ فذذأذا فوذذخ م ذ ل ذ ذذق
ال ٌار وقط المهر و ل م ل مهر المثل ( )11ذ
انعدام شرط م شروط انعقاد الزواج:
ذا خنعذذدم خي شذذرط مذذ شذذروط االنعقذذاد ذذا العقذذد
ماطل و م خ ال ٌالرال ولٌ خي اثر م آثذار وقذد
الذذذزواج ووجذذذود عدمذذذ فذذذ ٌ ذذذل مذذذ د ذذذول وال
الوال ق م المرخ المهر وال الن قة وهو م مال ذق
ولٌذذذذ مذذذذٌ المذذذذذاه ا وذذذذ مٌة وقذذذذانو اا ذذذذوال
الش تٌة العراقً لونة  8151ذ
ثانٌا  :شروط الت ة:
خ شروط الت ة الالً خشار خلٌها المذاد الوادوذة
م قانو اا وال الش تٌة والالً ذا ال لؾ خ دها
فود وقد الزواج ؼٌر وارد فً ال ال قذ الجع ذري
ذذم م وذذاد
خي ال الوجذذد هنالذذت شذذروط خ ال ل ذ
العقذذد فقذذط شذذروط االنعقذذاد ونذذد ال لذذؾ خ ذذدها ٌمطذذل
العقد ذ
ال خ هذذذذ الشذذذروط الالذذذً ذ رهذذذا القذذذانو والالذذذً
ٌالرال ولى ال لؾ خ دها فواد العقد منتوم ولٌهذا
فً ال ال ق ا و مً ال اتة ممذاه خهذل الوذنة
وولٌذذذذذ وذذذذذنالطرق خلٌهذذذذذا الماوذذذذذا مذذذذذا ورد فذذذذذً
القانو -:
خ ال ال و المرخ م رمة ال رٌما فٌ شذم
خ)
خو ؾ مٌ ال قهاء :
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وم ذلت الجمد مٌ العمذة وامنذة خ ٌهذا خو ال الذة و
امنذذة خ الهذذا ذفقذذد اال ق ذ المذذذاه اارمعذذة ولذذى وذذدم
جواز ذلت و جالهم هً ودم جواز الجمد مٌ اثنالٌ
ذذداهما ذ ذذرا ل ذذرم ولٌ ذ الذذزوج اا ذذرح
لذذو ان ذ
فلو فرضنا العمة ذ را ل ان وما والعم ال ٌجذوز لذ
الزواج م من خ ٌ ذ
ال ان ذ م ذ المم ذ الذذرد ولذذى هذذذا الذذرخي ماوالمذذار
مجرد اوال وا ان مذ المال ذق ولٌذ خ الال ذرٌم ال
ٌ ذذذو ال مذذذدلٌل قطعذذذً وفذذذً ذلذذذت خجذذذاز خمذذذا نٌ ذذذة
"ر م هللا العالى " للرجل خ ٌالذزوج المذرخ وامذرخ
ذذداهما رج ذ لمذذا ذذل لهذذا
خمٌهذذا مذذد ان ذ لذذو ان ذ
ن ا تا مالها مداهة خ الرجل ال ٌجذوز لذ الالذزوج
م امنال وال رمٌمال ما ال ٌجوز ل الالذزوج مذ خمذ
وخمة خمٌ ذ
خما ال ق الجع ري فأجاز زواج العمة ولذى منذ اا
وال الذة ولذذى منذ اا ذ دو خذنهذا خمذذا لذذو انذ
العمة خو ال الة هً المالزوجة خوال فٌج ا ذ خذنها
وم اادلة ولى جذواز ذلذت قولذ العذالى ((وا ذل ل ذم
مذذذا وراء ذل ذذذم ))( )11وهذذذذ اآلٌذذذة ال رٌمذذذة قذذذد
وذذدد الم رمذذا و خما ذذ ؼٌذذره وهذذذ ا ما ذذة
الشمل الجمد الذي ذ رنا ما ضافة لى ان لو ذا
هذا الجمد م رما فلماذا لم ٌتر مذ القذرا ال ذرٌم
ما تر معدم جواز الجمد مٌ اا الٌ ( )800ذ
)الشهاد :
لقذذد اشذذالرط المذذاد الوادوذذة مذذ قذذانو اا ذذوال
الش تذذٌة فذذً المنذذد ااول فقذذر (د ) ولذذى خ ٌ ذذو
هنالت شذاهدٌ ولذى وقذد الذزواج و ال ٌنعقذد الذزواج
مذدونهم مذذل ٌ ذو وقذذدا فاوذدا خ الذذم دو شذذاهدٌ ذ
وهذا الرخي موافذق لمذا ذهذ خلٌذ ال قذ ال ن ذً مذ
اشالراط الشهاد فً الالزوٌو وخال لم ٌتم العقد ذ
خما مالنومة لل ق الجع ري فا ااشذهاد فٌذ موذال ما
مذذذل خ الذذذزواج ٌنعقذذذد تذذذ ٌ ا ولذذذو لذذذم
وال ٌجذذذ
ٌ ضر خ دا ووح العاقدٌ خن وهم خي الى لو وقذد
العقذذد وذذرا ل ذذا ت ذ ٌ ا دو ضذذور الشذذهود مذذد
الوافر الشروط اا رح المطلومة فً العقد ( )808ذ
ج) الأمٌد العقد :
ال نرٌد فً هذا الم المذوجز خ نالطذرق لذى اادلذة
والرواٌذذذا الالذذذذً خجذذذاز الأقٌذذذذ العقذذذد فذذذذً ال قذذذذ
الجع ذذذري واوالمذذذار ال دٌذذذد مذذذد للعقذذذد خمذذذر ال ٌضذذذر
مت ال ذ
خ ال لؾ خي شرط م الشروط وال ة الذذ ر ال ٌذؤثر
فً وذرٌا وتذ ة وقذد الذزواج فذً ال قذ الجع ذري
ولذذى ذ ؾ قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة الذذذي اوالمذذر
ال لذذؾ خي شذذرط م وذذدا للعقذذد مالمنٌذذا فذذً ذلذذت رخي
ال ق ال ن ً متور اتة ذ
ثالثا  :شروط الن اذ :
خ ااثر المالرال ولذى ال لذؾ خ ذد شذروط الن ذاذ هذو
ا ٌقاؾ ولى جاز م ل ق ا جاز ذ
خ هذذذ الشذذروط فذذً ال ق ذ الجع ذذري الذذالل م م ذذو
م خجرح العقد ل ااهلٌة ال زمة الجرائ وٌج خ
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ٌماللت الت ة الشروٌة الالذً ال ولذ فذً ذلذت ذخمذا ذا
الترؾ الش م م دو خ ٌ ذو مأذونذا خو و ذٌ
خو ولٌذذذذا فٌ ذذذذو وقذذذذد فضذذذذولٌا ( )802والعقذذذذد
ال ضولً هو العقد التذادر مذ شذ م مذدو جذاز
م ل ق ا جاز ()803
خ متذذذادٌق ال ضذذذولٌة فذذذً وقذذذد الن ذذذا ا ثذذذر مذذذ
ؼٌرها م العقود ال م ل ق ا جاز فً المٌذد
خو ا جذذار مذذث وا ذذد وهذذو المالذذت خمذذا فذذً الن ذذا
فهو مالعدد()804ذ
وم اللت المتادٌق لل ضولٌة -:
ذا زوج الم ر الرشذٌد ن وذها مذدو خذ
-8
خمٌها فٌقد الترفها فضولٌا وند م ٌرح لذزوم خذ
الولً فً العقد وال ٌتم مدون ()805ذ
خ ا للو ٌ والتمً الممٌز خجذراء وقذد
-2
الن ذذا فذذزوج خ ذذدهما ن وذذ دو خذ ولٌذذ وقذذد
وقذذد فضذذولٌا والوقذذؾ ولذذى جذذاز الذذولً خو جازالذ
معد ملوؼ ()806ذ
ذا الزوج المالزوج م العمة منذ خ ٌهذا خو
-3
مذذذ ال الذذذة ممنذذذ خ الهذذذا دو خ ٌوذذذالأذ العمذذذة خو
ال الذذة فذذً الذذزواج وقذذد العقذذد فضذذولٌا ولذذم ٌن ذذذ ال
مأجاز العمة خو ال الة ذ
ذا وقد العقد خ را هٌا مذ خ ذد الطذرفٌ خو
-4
و ٌ هما ا هذا العقد فضولً
وال ٌن ذ ال مأجاز م العذرل لك ذرا معذد ارال اوذ
ون ذ
5ذ لذذو زوج التذذمٌة ؼٌذذر خمٌهذذا خوجذذدها وذذواء ذذا
المزوج قرٌما ً خم معٌد ا وقداً فضولٌا ً ولم ٌمل ال
معد خذنها خو خجازالها معد الملوغ ولو ا المزوج خ ا ً
خو وماً( )807ذ و ل م ٌالزوج ش تا ً مدو و الذة
خو والٌذذة خو وتذذاٌة فذذا وقذذد فضذذولٌا ً ولذذم ٌن ذذذ ال
ما جاز ال قة ومم ل ق ا جاز ذ
وا جاز فً وقد الن ذا قذد ال ذو ناقلذ خو اشذ
فطرٌذذق النقذذل ٌعنذذً خ ا جذذاز ال ذذو وذذمما ً لن ذذوذ
العقد م ٌ تدورها ذخما طرٌق ال شؾ فٌعنذً
ا جاز ال شؾ م اتذمة وقذد الن ذا مذ المداٌذة خي
قمل تدور ااجاز واوالمادها ولٌها لن وذ العقذد معذد
تدورها ذلقد خ اللؾ ال قهاء فً جذاز وقذد الن ذا
هل اش خم ناقل ال خ الذرخي الذذي هذو خقذر لذى
لم ٌ التوا ن و (( هو خ المجٌز
التوا
فً الن ا ٌ و طرفا ً ثالثا ً فً العقد ذ ذمعل العقذود
الالذذً ال الذذاج لذذى ث ثذذة خطذذراؾ الو الذذة ذ ومدونذ ال
ٌ ذذو العقذذد الام ذا ً خواو ذا ً ذ وهذذو معنذذى ذذو ا جذذاز
ناقل ال اش ))()801ذ
ـذذـ خ ال لذذؾ شذذرط الن ذذاد فذذً العقذذد ٌتذذمم مع ذ م ذا
خوذذل نا فضذذذولٌا ً وٌالوقذذذؾ ولذذذى جذذاز مذذذ لذذذ ذذذق
ا جذذذاز ذل ذذذ المقذذذى موذذذألة مهمذذذة وهذذذً ذا الذذذم
الذذد ول فذذً وقذذد فضذذولً ولذذم ال تذذل ا جذذاز ذ فمذذا
م العقد ل
رامعا ً :شروط اللزوم :ــ
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و ما ورد فذً الذ ال قذ ال ن ذً شذروط اللذزوم
مالذذى ال قذذق وجودهذذا فذذً العقذذد خدح ذلذذت لذذى ثموال ذ
لطرفٌ ذ م ذ ؼٌذذر خ ال ذذو لهمذذا ال ذذق فذذً فو ذ
وهذ الشروط هً:ـ
8ذال اء :ـ
ٌذذذرح جمهذذذور ال قهذذذاء خ زوجذذذ مذذذ هذذذً املذذذة
ااهلٌذذذة ن وذذذها مذذذ زوج ؼٌذذذر ئذذذا ً فاولٌائهذذذا (
العتذذمة ) ذذق االوالذذرال وفوذذخ العقذذد ا ال دٌذذد
ال ذذذاء خمذذذر مشذذذالرت مذذذٌ الزوجذذذة والعتذذذمة فذذذأ
خوقط الزوجة قهذا فذً ال ذاء مقذً ذق العتذمة
انهم مشالر ٌ فذً ال ذد مذ هذو ال ذوء الذذي ٌجذ
ولذذذذى خمنذذذذالهم خ الالزوجذذذذ ا ونذذذذد وذذذذدم زواجهذذذذا
مال ؾء ٌؤدي لى الضررهم( )801ذ
وال ذذاء العنذذً خ ٌالوذذاوح الرجذذل مذذد المذذرخ فذذً
ا و م وال رٌة وال رفة والنوذ وا الل ذوا جمهذور
ال قهذذذذاء فذذذذً المذذذذال والٌوذذذذار فذذذذاوالمر ال ن ٌذذذذة
وال ناملة فً ا الٌار ال وء ولم ٌعالمر الشذافعٌة فذً
ال اء ذ
خمذذذا مالنوذذذمة لذذذى المذذذذه الجع ذذذري فلذذذم ٌعالمذذذروا
ال ذذاء ال فذذً الذذدٌ فقذذط (  )880وهذذو ذذق ثام ذ
للزوجة فقط دو الد ل خي ش م ؼٌرها فذً ال دٌذد
هذا الموضو ذ
وٌالأالى هذا الرخي مذ ذو النذاس جمٌعذا ً مذ معذد
وا ذذد ال المذذاٌز فٌذ ول ذ ٌم ذ الالمذذاٌز مال وذذمٌا
فقذذذط والالذذذً منهذذذا الالقذذذوح ( )888مذذذا فذذذً قولذذذ
وذذذم ان والعالى((ٌأٌهذذذا النذذذاس نذذذا مذذذ ذ ذذذر وخنثذذذى
وجعلنا م شعوما ً وقمائل لالعارفوا خ خ رم م ونذد هللا
االقا مذذذذذذذذذذذذذ))( )882ذ
اشالراط ال ذاء فذً الذزواج ال ٌذال ءم مذد ممذادئ
ا و م الالً واو مٌ جمٌد المشر ولم ال رق مٌنهم
ال مذذالالقوح وهذذذا مذذا خ ذذد الروذذول (تذذلى هللا ولٌ ذ
وآل )فً ونال الشذرٌ ة ٌذ خمذر فاطمذة منذ قذٌس
خ الالزوج م زٌد م خوام وهو مولى وخمذر منذً
مٌاض وهم خور والٌة مذ اانتذار خ ٌزوجذوا خمذا
هنذذد وهذذو مذذولى جذذام ذ ذلذذت هذذو ال ذذط ا وذذ مً
ال نٌؾ الذي جاء لرفد ااؼ ل والقٌود ال لٌزٌد فٌهذا
مٌ الناس لٌجعلهم فئا وطمقا ()883ذ
خمذذا مالنوذذمة لذذى قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً
فقذذد نذذم فذذً مادالذذ الالاوذذعة ولذذى اوالمذذار خ ذذق
ال اء فً الزواج خمر مالروت للزوجة املة ااهلٌذة
دو الذذذذد ل خي شذذذذ م مذذذذ ااقذذذذار خو ااؼٌذذذذار
وٌعاق ل م ٌالد ل فً ذلت مدو رضا الزوجةذ
خما ما جاء فً ال قذر ااولذى مذ المذاد الثامنذة مذ
القذذذانو ن وذذذ ٌذذذ خوطذذذ ذذذق اوالذذذرال للذذذولً
الشذذروً ولذذى زواج م ذ لذذم ٌ مذذل الثامنذذة وشذذر
ا اوالراض جدٌر ماالوالمار ذ
ال الماد ن وها واد فً فقرالهذا الثانٌذة وو لذ
اامذذر للقاضذذً رخح هنذذات ضذذرور قتذذوح الذذدوو
لى زواج م ملػ ال اموة وشر ذ
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وولذذى خٌذذة ذذال الذذد ل ااقذذار فذذً ٌذذا المذذرخ
وا الٌذذار شذذرٌت ٌاالهذذا معذذد رقذا ً ل رٌالهذذا و قوقهذذا
فً ا الٌذار مذ الرؼذ والذرح فذً ا المذال لش تذٌالها
ووذذعادالها فذذً ال ٌذذا وهذذذا مذذا ٌ ذذالؾ ـذذـ الالذذد ل ـذذـ
الوجهذذذا القذذذوانٌ الجدٌذذذد مذذذ وطذذذاء ا مذذذر قذذذدر
مم ذ م ذ ال رٌذذة للمذذرخ فذذً الالتذذرؾ دا ذذل طذذار
القانو ذ
2ذالمهر:ـ
ٌذذرح ال قذ الجع ذذري موذذألة المهذذر وال دٌذذد خمذذر
مو ل للزوجة ن وذها فهذً الالذً القذدر مذا ٌ ذو لهذا
ومذا ٌن عهذا وخ زوجذ ن وذها مأقذل مذ مهذر المثذذل
الذي الالزوج م خقرانها ذ
خما مذه جمهور ال قهاء فٌذرو وجذو خ الالذزوج
المرخ ممهر المثل خو خ ثر من وال ٌ ق لها خ القمل
ممذذا دونذذ وخ فعلذذ جذذاز للعتذذمة المطالمذذة م وذذخ
العقد ال ال ل شرط المهر ذ
خما مالنومة لى قانو اا وال الش تٌة فلم ٌالضم
ما ٌوضم موألة المهر وال دٌد لنا ل االالجا الذي
ٌذذذرح مذذذ معذذذل نتذذذوم هذذذذا القذذذانو ومذذذاا م
الماد الالاوعة من نرح خ القذانو ٌوذاند مذا ذهذ
خلٌ ال قذ الجع ذري فذً خ المهذر وال دٌذد هذو خمذر
مالروت للمرخ و مالالً ال دد ذ ونرح خ هذا االالجذا
ٌال ذذذق مذذذد الوجهذذذا الالشذذذرٌعا ال دٌثذذذة المنادٌذذذة
م رٌذذذ المذذذرخ فذذذً القرٌذذذر ٌاالهذذذا وفقذذذا ً للشذذذر و
القانو ذ
3ذ و الترؾ الولً :ــ
ذا زوج الذذولً التذذؽٌر مذذدو مهذذر المثذذل خو زوج
التؽٌر مأ ثر من فمد المتل ة فذً التذرؾ الذولً
الالذذذً العذذذود ولذذذى التذذذؽٌر خو التذذذؽٌر ٌتذذذم العقذذذد
والمهذذر ذوال ٌ ذذق لهمذذا معذذد الملذذوغ خ ٌ وذ ا العقذذد
ماوالثناء المهر مالنومة للتؽٌر فعنذد انعدامذ ٌتذم
العقد والوقؾ المهر ولى ا جاز معد الملذوغ فذأ لذم
الذذرل مذذالزواج ال مذذد المهذذر ثم ذ لهذذا مهذذر المثذذل
( )884ذ
ذلت ذا زوج الذولً التذؽٌر مذالمجنو خو ال تذً
تم العقد ولها ال ٌار ذا ملؽذ و ذذا ال ذم مالنوذمة
لالذذذزوٌو التذذذؽٌر ممذذذ مهذذذا خ ذذذد العٌذذذو الموجمذذذة
لل وخ ( )885ذ
خ ال لؾ شرط ال اء خو المهر ال ٌؤثر ولذى تذ ة
العقد فً ال ق الجع ذري وقذانو اا ذوال الش تذٌة
العراقذذً ذا ذذا الال لذذؾ مموافقذذة الزوجذذة ورضذذاها
خمذذا مالنوذذمة لذذى التذذرؾ الذذولً فذذأ ذذا الٌذا ً مذ
المتل ة للمولى ولٌ خو وجد ضرر ولٌ ٌ ٌذر معذد
الملوغ والرشد مٌ فوخ العقد و مقائ ذ

ت ة العقد ال العقد ٌنشأ ت ٌ ا ً وٌ و نافذذاً الزم
مؽل النعر و الشروط الش لٌة خال خ القذانو قذد
اشالرطها اوما اقالض وضعها ووجو العمل مهذا
ذ
وهذذذذ الشذذذروط الذذذالل م فذذذً وجذذذو الوذذذجٌل وقذذذد
الزواج فً الم مة الم التة وهذا واضم مذ نذم
المذذاد العاشذذر فقذذد الضذذمن ال قذذرا ()3 2 8م ذ
الماد ن وها شروط الالوجٌل()886ذ
وم اآلثار المالرالمة ولى الالوذجٌل مذا جذاء فذً نذم
ال قر الرامعة م الماد العاشر ولى وجذو العمذل
ممضذذذمو جذذذو الذذذزواج الموذذذجلة وفذذذق ختذذذولها
الممٌنة وال و قاملذ للالن ٌذذ فٌمذا ٌالعلذق مذالمهر مذالم
ال ال جذة م ذل اوالذرال ممذ لذ ذق االوالذرال
جذذة الذذزواج ال ذذو
لذذدح الم مذذة الم التذذة خي
نافذذذ فذذً دوائذذر الالن ٌذذذ م ذ ؼٌذذر اج ذ لذذى تذذدار
م خو خي خجراء خ ر طالما ان ال جذة معٌذد وذ
شذذمها الالزوٌذذر خمذذا ذا انذذ شذذمهة الالزوٌذذر لذذدح
الموذذؤولٌ قائمذ خو تذذادف ال جذذة اوالراضذذا ممذ
ل ق االوالذرال فذأ ولذى دائذر الالن ٌذذ خ المالنذد
و الن ٌذ ال جة الى ٌؤٌدها ما ً قضائً ٌ تل فً
مدح ت الها وقانونٌالها ( )887ذ
خ شروط الالوجٌل م خهم الووائل الالً الوذاهم فذً
ثما الزوجٌذة والذال لم مذ االدوذاءا الماطلذة خال
خ هنذات ووذذٌل خ ذذرح خقرهذا المشذذر القذذانونً فذذً
قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً ف ذذً نذذم المذذاد
ال ادٌذذذذة وشذذذذر ٌذذذذ خوالذذذذرؾ المشذذذذر مذذذذا قرار
مالزوجٌذذذة ووذذذٌل الثمذذذا وقذذذد الذذذزواج لذذذى جانذذذ
الالوجٌل فأذا ما خقر رجل مالزوجٌة وتدقال المرخ
مذذا قرار ثمال ذ الزوجٌذذة مٌنهمذذا والرالم ذ جمٌذذد آثذذار
الزوجٌذذة مٌنهمذذا اوالمذذادا ولذذى هذذذا ا قذذرار ذ خمذذا ذا
خن ذذر المذذرخ الزوجٌذذة فٌج ذ ولذذى المذذدوً المٌنذذة
وولى المن ر لؾ الٌمٌ ذ
والمٌنذذذة المذذذد خ ال ذذذو رجلذذذٌ وذذذدلٌ خمذذذا شذذذهاد
النوذذذاء فذذذ القمذذذل فذذذً هذذذذا المجذذذال ال من ذذذردا وال
منضذذما مذذا وذذدا ال ن ٌذذة فذذأنهم خجذذازوا شذذهدالها
ان امرخالٌ ورجل ( )881ذ
خما ذا انذ المذرخ هذً المدوٌذة مالزوجٌذة فذأ خقذر
الرجل فمها وخ لم ٌقر طمقذ قاوذد ( المٌنذة ولذى
م خدوى والٌمٌ ولى م خن ر ) ما ومق مٌانذ ال
خ الالتذذدٌق فذذً ال ذذالالٌ ٌج ذ خ ال ٌ ذذو هنالذذت
مذذاند شذذروً م ذ الذذزواج مٌذذنهم ذذأ ال ذذو المذذرخ
اموذذة مالنوذذمة للذذزواج خو ال زال ذ مشذذؽولة م ذذق
الؽٌذذر خو ذذا الرجذذل م ذ الم ذذارم ف ذ زوجٌذذة هنذذات
لوجود الماند الشروً ذ

ال ر الثانً :ــ الشروط الش لٌة (( القانونٌة)) ذ
خ هذذذذ الشذذذروط الالذذذً خشذذذالرطها القذذذانو هذذذً
وضعٌ خو هً قٌود ا الرازٌة م الوقو فً مشا ل
ثٌر قد النشأ و ودم الطمٌذق هذذ الشذروط ذ ال خ
خثرهذذا ال ٌالعذذدح لذذى الجان ذ الشذذروً ااواوذذً فذذً

ال ر الثال  :ـ الوالٌة والو الة فً وقد الزواج ذ
خوالً  :الوالٌة فً وقد الزواج :ـ
الذذذولً هذذذو الذذذذي لذذذ وذذذلط شذذذروٌ خو ال وٌذذذل
شروً لعمل معٌ مالنوذمة لذى ؼٌذر ومؽذل النعذر
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و رضا المولى ولٌ ذ خما الوالٌذة فهذً م ذل ومذل
الولً وم هنا الومٌة المناطق مالوالٌا ( )881ذ
خقوام الوالٌة :ـ
ااتل فً ل ش م خ ٌجري جمٌد الالترفا ممذا
فٌهذذا وقذذد الن ذذا وذذ ن وذذ ولن وذذ مذذدو والٌذذة
اآل رٌ ولٌ ول ذ قذد الثمذ الوالٌذة خ ٌانذا ً لذمعل
ولى ن و والالعذدا لؽٌذر وفذق مذوازٌ معٌنذ ذ خال
الوؤال هو ٌؾ ٌم ال دٌد الش م الولً ل
خ ال دٌد الش م الولً ٌ و مأٌجاد قومٌ :ــ
القوم ااول :ــ المولى ولٌ فانذ خمذا ا ٌ ذو ذ ذراً
خو خنثذذذى وخمذذذا ا ٌ ذذذو تذذذؽٌراً خو مٌذذذراً وخمذذذا خ
ٌ ذذذذو قاتذذذذراً خو رشذذذذٌداً والقاتذذذذر الوذذذذ ٌ خو
المجنو ما خ المرخ قد ال و ثٌما ً وقذد ال ذو م ذراً
( )820ذ
القوم الثانً :ـ فً الذولً ( الذذي لذ ذق الذولً وقذد
الن ا ) ول ود موارد :ـ
ولً العقد ذذ وهو الذ ر واانثى ن وٌهما ذ
ذ8
خ ٌ ذذو ولذذً العقذذد هذذو اا خو الجذذد خو
ذ2
الجذذد مذذد ان ذذراد وال ٌ ذذو للمذذولى ولٌ ذ رخي الجذذا
الولً ذ
ٌ ذذو ولذذً العقذذذد ذذ الش تذذذٌ اا
3ذ
وخمنال وخمن م ٌ لو رفل خ دهما لم ٌتم العقد ذ
خ ٌ و ولً العقد مد ودم اا والجد هو
4ذ
ال ا م الشروً ذ
منذذذذاءاً ولذذذذى هذذذذذ المذذذذوارد الوجذذذذد والٌذذذذة جمارٌذذذذة
م روضذذة ولذذى المذذولى ولٌ ذ ٌن ذذرد مموجمهذذا الذذولً
مأنشاء العقد الذزوٌو اا امنذ وخمنالذ التذؽٌرٌ ذ
وقذذذد الوجذذذد والٌذذذة اال الٌذذذار الالذذذً ٌشذذذالرت فٌهذذذا مذذذد
المذذولى ولٌ ذ فذذً نشذذاء العقذذد الذذزوٌو اا امنال ذ
الثٌ المالؽة العاقلة ذ
خما مالنومة لى الرالٌ ااولٌاء فهو ما واضم خو
اا ثذذم الجذذد لذذا وم ذ ثذذم ال ذذا م الشذذروً الذذذي
ٌ ذذو ولٌ ذا ً فذذً معذذل اا ٌذذا الذذى مذذد وجذذود اا
والجذذذد وذلذذذت ونذذذدما ٌملؽذذذا التذذذؽٌر او التذذذؽٌر
راشذذدٌ وذذاقلٌ ثذذم ٌطذذرخ ولٌهمذذا الجنذذو خو الو ذ
فال ذذو والٌالهمذذا لل ذذا م الشذذروً مذذد وجذذود اا خو
الجد ذ
خمذا مالنوذمة لذى شذروط الوالٌذة فهذً ملذوغ الذذولً و
و م وذ ور ٌال خما موذألة ودالالذ فهذً مشذالرطة
فذذً ال ذذا م الشذذروً فقذذط ولذذٌس فذذً اا خو الجذذد
( )828خال وذذدم اشذذالراط العدالذذة ال ٌعنذذً تذذ ة
خومالهم خٌا ً ان مل هم مقٌدو م و الالترؾ ما
خوض نا وامقا ً ذ
خ ام الزوٌو ااولٌاء:ــ
المالؽذذذة الرشذذذٌد :ـذذذـ ٌوجذذذد ا ذذذال ؾ مذذذٌ
خذ
فقهاء ا مامٌة فً الوالٌة ولى الم ر المالؽة الرشذٌد
ذ فذمعل العلمذذاء خوجمذذوا الوالٌذة ولذذى المذذرخ الم ذذر
المالؽذذذة الرشذذذٌد ولذذذذا اشذذذالرطوا فذذذً الزوٌجهذذذا خذ
الولً و و الالرالٌ فً الوالٌة خو ()822ذ
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خمذذا الذذمعل اا ذذر م ذ العلمذذاء خوالمذذد القذذول مالملذذت
المالؽذذة الرشذذٌد جمٌذذد الالتذذرفا م ذ العقذذود الذذى
الذذزواج فٌتذذم خ العقذذد لن وذذها ولؽٌرهذذا مماشذذر ً و
الو ٌ ً ٌجامٌا وقموالً وذواء وجذد اا خو الجذد خم لذم
ٌوجذذذدوا( )823ول ذذذ الرخٌذذذا جذذذو قوٌذذذ الٌم ذذذ
ول ؼمارها فً هذا الم ذ
التؽر والجنو والو :ــ خ الذزوٌو ذل
ذ
مذ التذؽٌر والتذؽٌر والمجنذو والمجنونذة مو ذذل
لذذذى اا والجذذذد ا ونذذذد وذذذدم وجذذذود فقذذذط دو
ؼٌرهما ذخما مالنومة للو ٌ ف ٌتم وقذد خال مذأذ
الذذولً()824ذ وقذذد اال قذذوا العلمذذاء ولذذى خ ذا زوج
الذذولً التذذؽٌر مذذدو مهذذر المثذذل خو زوج التذذؽٌر
مذذأ ثر من ذ فمذذد وجذذود المتذذل ة العق ئٌذذة فذذً ذلذذت
ٌتذذم العقذذد والمهذذر ومذذدونهما ٌتذذم العقذذد وٌمقذذى
المهر مالوق ا ً ولى ا جاز معد الملوغ ( )825ذ
ثانٌا ً :ــ الو الة فً وقد الزواج ذ
الو الة هً جعل العمل للؽٌر وال وٌضذ مالالتذرؾ
مقالضى القاود ااولٌذة
فً خمر ذ فعلى الرؼم م
هو الولً العاقدٌ خن وهما طرفذً العقذد ال ااوذم
ااؼل م الناس ٌ الاطو مذأجراء وقذودهم مالو ٌذل
اآل رٌ اجراء التٌؽة()826ذ
الو ٌل لٌس لذ مطلذق الالتذرؾ فذً وقذد الذزواج
مالالجاوز خو الالعذدي وذ خذ مو لذ و ذذلت لذٌس لذ
ٌو ذذل ؼٌذذر مؽٌذذر خذ المو ذذل و ذذذلت ال ٌطالذذ
الو ٌذذل مذذال قوق المالرالمذذة ولذذى وقذذد الذذزواج وولٌ ذ
ف ٌطال و ٌل الزوج مالولٌم الزوجة لذ وال ٌطالذ
و ٌل الزوجة مالقدٌم المهر لها ( )827ذ
ذا زوج المو ل الو ٌ مطلقذا الزوجذة مذ رجذل فٌذ
وٌذذ خو مأقذذل مذذ مهذذر المثذذل ودو رضذذا خو ولذذم
الزوجذذذة فهنذذذا ٌالوقذذذؾ العقذذذد ولذذذى خجازالهذذذا لتذذذ ة
العقد()821ذ
ذلت ذا و ل المرخ ش تا ولى الزوٌجها لم ٌتذم
الزوٌجهذا لن وذ ال مذد خذنهذذا فلذو خذنذ لذ فذذً
ٌالزوجهذذذا ذذذا مذذذ اافضذذذل خ ال ٌالذذذولى ا ٌجذذذا
والقمذذول من و ذ مذذل ٌو ذذل ونهذذا م ذ ٌالذذولى ا ٌجذذا
ذا خذنهذا لذ شذام للالو ٌذل و ال لذزم خ
ونها
الو ل من وها ش م( )821ذ
ثالثا ً :ـ الوالٌة والو الة فً قانو اا وال الش تٌة
العراقً :
خ هذا القذانو قذد ذ مذ ا شذار مشذ ل تذرٌم
وواضم لى مذا ٌالعلذق مالوالٌذة خو الو الذة مذ ٌذ
العرٌ همذذا خو مٌذذا خ امهمذذا فٌمذذا وذذدا مذذا الضذذمنال
المذذاد الثانٌذذة م ذ اشذذالراط موافقذذة الذذولً الشذذروً
ولذذذى زواج مذذذ خ مذذذل ال اموذذذة وشذذذر مذذذ العمذذذر
م ؾ ال ثٌر م الشرٌعا معل الدول العرمٌة الالً
خولذذذ اهالمامذذذا مٌذذذراً مهذذذا ومثذذذال ذلذذذت المشذذذر
المؽرمً فً مدونة اا وال الش تذٌة وخٌضذا ً قذانو
اا وال الش تٌة ااردنً والٌمنً وؼٌرهم ذ
ال خ ودم نم المشر العراقً فذً قذانو اا ذوال
الش تٌة ولى خ ذام والعرٌذؾ الوالٌذة خو الو الذة ال
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ٌعنذذً وذذدم مراوذذا القضذذاء فذذً العذذراق لهذذا مذذل خ
ثٌذذذراً مذذذ القذذذرارا واا ذذذام قذذذد اوالمذذذد ولٌهذذذا
وال لٌذذل ذلذذت هذذو م انٌذذة رجذذو القاضذذً لذذى ال ذ
ال ق ا و مً الؽنٌة مهذ المعالجا امذور الوالٌذة
خو الو الذذة ورجذذو القاضذذً مشذذرو قانون ذا ً و ذ
نذذم ال قذذر الثانٌذذة مذذ المذذاد ااولذذى مذذ قذذانو
اا وال الش تٌة الالً الوج ولى القاضً الرجذو
الذذى خ ذذام الشذذرٌعة ونذذد وذذدم وجذذود نذذم الشذذرٌعً
ٌم الطمٌق ذ
المم الثانً
الم رما والعدد الزوجا
ٌالضم هذا المم مطلمٌ تذم ااول لمٌذا
الم رمذذا مذذ الذذزواج والثذذانً لمٌذذا موذذألة العذذدد
الزوجا ولى الن و ااالً :ــ
المطل ااول
الم رما
م خجل خ ٌ و وقد الزواج ت ٌ ا ً فذً نشذأال
ومقاء المذد مذ خ ال ذو المذرخ م ذ ً تذال ا ً للعقذد
ولٌهذذذا وتذذذال ها ٌ ذذذو م لوهذذذا مذذذ افذذذة الموانذذذد
الشروٌة م المام العقد وهذا مذا نتذ ولٌذ المذاد
الثانٌة وشذر مذ قذانو اا ذوال الش تذٌة العراقذً
( )830ذ
والموانذذذد الشذذذروٌة وذذذ القوذذذٌم ال قذذذ الجع ذذذري
النقوذذم لذذى قوذذما مذذا ذذا مانع ذ ـذذـ الذذزواج ـذذـ
النو و ما ا مانع الوم وونالناول ل مذاند فذً
فر موالقل :ــ
ال ر ااول :ــ م رما النو ذ
متدر الال رٌم مالنو اآلٌة القرآنٌة الشرٌ ة (
رمذذ ولذذٌ م خمهذذذال م ومنذذاال م وا ذذواال م وومذذذاال م
و ذذاالال م ومنذذا اا ومنذذا اا ذ وخمهذذاال م الالذذً
خرضذذعن م وخ ذذواال م م ذ الرضذذاو وخمهذذا نوذذائ م
ورمائم م الالذً فذً جذور م مذ نوذائ م الالذً د لذالم
مهذذ فذذأ لذذم ال ونذذوا د لذذالم مهذذ فذذ جنذذا ولذذٌ م
و ئل خمنائ م الذذٌ مذ اتذ م م وخ الجمعذوا مذٌ
اا الذذذذذذذٌ ال ماقذذذذذذذد وذذذذذذذلؾ هللا ذذذذذذذا ؼ ذذذذذذذوراً
ر ٌما)( )838ذ
ٌالضذذم مذ اآلٌذذة ال رٌمذذة ال ذذرٌم وذذمعة ختذذناؾ م ذ
النواء :ــ
االم والشذذمل الجذذدا ا ذ خم ام فال ذذرم
ذ8
ولى ل ذ ر ٌنالمً خلٌها مالوالد ذ
المنا والشمل منا االم ومنا المن وخ
ذ2
نزلنذذذا خي ال ذذذرم ولذذذى الرجذذذل ذذذل خنثذذذى النالمذذذً خلٌذذذ
مالوالد ذ
اا وا ا خو ام خو لٌهما ذ
ذ3
العمذذا والشذذمل ومذذا اامذذاء وااجذذداد خي
4ذ
ال ذذذذرم ذذذذل خنثذذذذى ال ذذذذو خ الذذذذا ً لذذذذذ ر النالمذذذذً خلٌذذذذ
مالوالد ( )832ذ
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ال اال والشمل اال ااماء وااجداد ذ
ذ5
منذذذا اا وخ نزلنذذذا وهذذذً ذذذل امذذذذرخ
ذ6
النالمً مالوالد لى خ ٌ ذ
منذذذا اا ذذذ وخ نزلنذذذا وهذذذً ذذذل امذذذرخ
7ذ
النالمً مالوالد لى خ ال ذ
النوذذذاء المذذذذ ورا خوذذذ ٌ ذذذرم الذذذزواج مذذذنه
رمذذذذة مؤمذذذذد وهذذذذذا واضذذذذم مذذذذ اآلٌذذذذة الشذذذذرٌ ة
المذ ور ذ
خمذذا مالنوذذمة لذذى قذذانو اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً
فقذذد نذذم ولذذى رمذذة الذذزواج مالنوذذاء المذذذ ورا
خو ماوالماره م رما رم مؤمد لوجذود تذلة
القرمذذى مه ذ وذلذذت واضذذم م ذ نذذم المذذاد الرامعذذة
وشذذر فذذأذ نت ذ ولذذى 8 (:ذ ٌ ذذرم ولذذى الرجذذل خ
ٌالزوج م النو خم وجدال وخ ول ومنالذ ومنذ
امن ومن خ ال وخ نزل ذ وخ ال ومن خ ال ومن
خ ٌ وخ نزل وومال وومة ختول و الالذ و الذة
ختذذول ذ2ذ وٌ ذذرم ولذذى المذذرخ الالذذزوج منعٌذذر ذلذذت
م الرجال )ذ
ال ر الثانً :ــ م رما الوم ذ
والشذذذمل ختذذذناؾ النوذذذاء ال الذذذً ٌ ذذذرم ال ذذذ
وناوٌ م الل ذة ذأ ال ذو م رمذة مالوذم لوجذود
المتذذذاهر خو الرضذذذا خو ؼٌذذذر ذلذذذت وقذذذد ال ذذذو
ال رمة موم النو رمة مؤمد وقد ال و مؤقالة
و الالوضٌم اآلالً :ــ
خوالً :المتذذذاهر  :وهذذذً و قذذذة مذذذٌ رجذذذل وامذذذرخ
الواللزم ال رٌم الزواج وٌنا ً خو جمعا ً( )833والشمل
الزواج مالمتاهر (:)834ـ
زوجذذذة اا ال ذذذرم ولذذذى االمذذذ وخ نذذذزل
ذ8
ممجرد العقد ولٌها وواء د ذل مهذا اا خو لذم ٌذد ل
ومتذذذدر هذذذذا الال ذذذرٌم قولذذذ العذذذالى ( :وال الن ذذذوا
مذذان م امذذاؤ م م ذ النوذذاء ؼ ذ ماقذذد وذذلؾ خن ذ ذذا
فا شة ومقالا ً وواء ومٌ )( )835ذ
زوجذذذة االمذذذ ال ذذذرم ولذذذى اا وخ وذذذذ
2ذ
ممجذذذرد العقذذذد وذذذواء د ذذذل مهذذذا االمذذذ خم لذذذم ٌذذذد ل
ومتذذدر هذذذا الال ذذرٌم قول ذ العذذالى  (:رم ذ ولذذٌ م
ذذذذذذذذو ئل امنائ م الذٌ م خت م م )( )836ذ
خم الزوجذذة وخ ولذذذ ال ذذذرم ممجذذذرد العقذذذد
3ذ
ولى العاقد وواء د ذل مهذا خم لذم ٌذد ل ومتذدر هذذا
الال ذذذذرٌم قولذذذذ العذذذذالى  ( :رمذذذذ ولذذذذٌ م ذذذذذذذذذ
وخمه نوائ م )( )837ذ
منذ الزوجذذة ال ال ذذرم ولذذى العاقذذد الذذذي لذذم
4ذ
ٌذذد ل وا نعذذر خو لمذذس مشذذهو ( )831فذذأذا طلذذق
الزوجة قمل خ ٌد ل مها ٌجوز ل الالذزوج مذ منالهذا
طمقا ً لقولذ العذالى ( :رمذ ولذٌ م ذذذذذذذذذورمذاءم م
ال الً فً جور م م نواء م الالً د لالم مهذ فذأ
لم ال ونوا د لالم مه ف جنا ولٌ م )( )831ذ
وقذذد ٌقذذال خ الرمٌمذذة ال ذذو م رمذذة طالمذذا انذ فذذً
ال جر طمقا ً لما ورد ذ ذر فذً اآلٌذة الشذرٌ ة خمذا ذا
ان ذ فذذً ؼٌذذر م ذذا ال جذذر ذذا ال ذذو وذذا ن فذذً
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الذذزواج منهذذا الذذى وخ د ذذل

وائلذذ خ ذذرح فذذٌم
الزوج مأمها ل
وٌم ذ دفذذد هذذذا القذذول مالوذذالم ال قهذذاء ولذذى اوالمذذار
قٌد ((فً جور م )) هو قٌد ــ ؼالما ً ـذـ ل ذل اا ذوال
طالمذا د ذل الذزوج ولذٌس قٌذداً ا الرازٌذا للموجذذودا
فً ال جر فقط ( )840ذ
خما مالنوذمة لذى قذانو اا ذوال الش تذٌة فقذد نذم
فذذً مادالذ ال اموذذة وشذذر ولذذى الال ذذرٌم مالمتذذاهر
ونذذدما رم ذ ولذذى الرجذذل خ ٌالذذزوج من ذ زوجال ذ
الالذذً د ذذل مهذذا فقذذطذ ومهذذذا الذذرخي قذذد خ ذذذ القذذانو
م م ال ق الجع ذري الذذي ال ٌعطذً للنعذر و اللمذس
ذذا مشذذهو ومذذدونها خي خثذذر فذذً الال ذذرٌم و خنمذذا
ٌمنً الال رٌم ولى الد ول فقط( )848ذ
ذذذذلت رمذذذ المذذذاد خوذذذ مالمتذذذاهر خم زوجذذذة
الرجذذذل الالذذذً وقذذذد ولٌهذذذا وزوجذذذة ختذذذل وخ وذذذ
وزوجذذة فرو ذ وخ نذذزل ومهذذذا ال ٌوجذذد ذ ؾ مذذٌ
فقهاء المولمٌ م جهذة ومٌذنهم ومذٌ القذانو مذ
جهة خ رح ذ
ثانٌا ً  :الرضا ذ
ٌ رم م الرضا ما ٌ رم م النو ماال ذاق جمٌذد
المذاه ا و مٌة و ذلت القانو ٌ نت المذاد
الوادوذذذة وشذذذر ولذذذى (( ذذذل مذذذ ال ذذذرم مالقرامذذذة
والمتاهر ال رم مالرضا ال فٌما خوالثنى شروا ً )ذ
فال ذذو المرضذذعة خمذذا ً وخوالدهذذا خ ذذو وزوجهذذا خمذذا ً
وخ وهذذا ذذاالً وخ ذذو زوجهذذا وم ذا ً وه ذذذا طالمذذا ذذا
االالتذذذذال الذذذذذي تذذذذل مالرضذذذذا ممثامذذذذة االالتذذذذال
النومً( )842ذ
شروط الرضا :ـ
خذ
خ ٌ و اللم قد در لن ا م لل ( شمه )
8ذ
خو تذذذذ ٌم ( )843فلذذذذو در المرضذذذذعة مذذذذ دو
زواج خو موذذذم ال مذذذل مذذذ زنذذذا لذذذم النشذذذر ال رمذذذة
( )844مٌ المرضعة والرضٌد ذ
ال ٌشذذذذالرط مقذذذذاء المرضذذذذعة فذذذذً وتذذذذمة
2ذ
تا اللم فلو طلق الزوج زوجال خو ما ونهذا
وهً امل من خو مرضد فأرضع ولذداً فهنذا النشذر
ال رم ذ م ذا لذذو ان ذ فذذً مال ذ و ذذذا لذذو الزوج ذ
ود ل مها الزوج الثانً ( )845ذ
ٌشالرط خ ٌمالم الرضٌد اللذم مذ الثذدي
ذ3
فلذذو لم ذ ل ذ وخوطال ذ خو شذذرم مذذأي طرٌق ذ ؼٌذذر
االمالتذذذذذذام المماشذذذذذذر مذذذذذذ الثذذذذذذدي لذذذذذذم الال قذذذذذذق
ال رم ()846ذ
خ ٌ ذذو الرضذذٌد دو الوذذنالٌ فذذأذا ذذا
4ذ
خ مر م ذلت لم ٌنشر ال رم ذ
و ذذذذد المرضذذذذعة فذذذذ ٌنشذذذذر ال رمذذذذ ذا
ذ5
العدد ولو ا الم ل ل وا د()847ذ
اال ذذذاد ال ذذذل وهذذذو الرجذذذل الذذذذي در اللذذذم
ذ6
مومم ف ٌنشر ال رمة ذا ا اللم م ف لٌ ولذو
ان المرضعة وا د ()841ذ
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ال الال قذذق ال رمذذة خال ذا رضذذد الط ذذل م ذ
7ذ
المرضعة ٌوما ولٌل ذ ولى خ ٌ و ؼذائ فذً هذذ
المد من تراً م ذ مد ال قق الشرائط الوذامقة ووذدم
ال لل رضذاوال الطعذام ذ وقذد الال قذق ال رمذة م مذس
وشر رضذع املذة ٌرالذوي مهذا الط ذل ارالذواء ذام ً
وخ ال ٌ تذذذذذذل مذذذذذذٌ الرضذذذذذذعا رضذذذذذذع امذذذذذذرخ
خ رح()841ذ
ٌا المرضعة خثناء الرضد فلذو ماالذ قمذل
1ذ
المام الرضذعة اا ٌذر لذم النشذر ال رمذة ولذو خرضذد
معذذذد وفاالهذذذا لٌ مذذذل موذذذة وشذذذر رضذذذع لذذذم النشذذذر
ال رمذذة خٌضذا ً ذ خذ المهذذم هذذو ال ٌذذا فذذً المرضذذعة
لطٌلة الرضعا ()850ذ
خ ال قق هذ الشروط ٌؤدي لذى رمذة المذرخ الالذً
التٌر موم الرضا خمذا ً خو منالذا ً خو خ الذا ً خو ومذة خو
الة خو من خ خو من خ ذ
ثمذذذا الرضذذذا ٌ :ثمذذذ الرضذذذا مذذذا قرار
ذ
ومشذذذهاد وذذذدلٌ ذا انذذذ الشذذذهاد م تذذذلة ذ خمذذذا
شذذذهاد النوذذذاء فٌؤ ذذذذ مهذذذا ذا ذذذ خرمذذذد وخوجمذذذ
شهاداله الوثوق و ان م تل ( )858ذ
خمذذا مالنوذذمة لذذى ا قذذرار ذ فلذذو خقذذر الرجذذل مثمذذو
ال رمذذذة مالرضذذذا فذذذأ ذذذا قمذذذل العقذذذد ذذذم ولٌذذذ
مالال رٌم عاهراً وخما خ ا معد العقد فأمذا خ ٌ ذو
ل مٌن خو الً ذ فا ان لدٌ مٌن وخقذر قمذل الذد ول
ٌ ذذرق مٌذذنهم ذذاالً ولذذٌس لهذذا مهذذراً خمذذا خ ذذا معذذد
الد ول فلها مومى المهر ذ
خما ذا لم ال لدٌ مٌن فا تدقال الزوجة ذا مهذا
و افالرقوا وا خن ر ولٌ قرار فمد الد ول لهذا
المهر لذ وا ذا قملذ فلهذا نتذؾ المهذر ذخمذا ذا
خقذذذر الزوجذذذة فذذذ ٌعذذذول ولذذذى قرارهذذذا ال موجذذذود
المٌن ( )852ذ
ثالثاً:ــ ودد الزوجا ذ
للرجل ال ق الشذروً فذً خ ٌجمذد مذٌ خرمذد نوذاء
وال ٌزٌذذد ولذذى هذذذا العذذدد ال ذا طلذذق وا ذذد وهذذذا
واضذذم م ذ نذذم اآلٌذذة القرآنٌذذة الش ذرٌ ة ٌ ذ قذذال
ذذذذالم خ ال القوذذذذطوا فذذذذً
وذذذذم ان والعذذذذالى (( وخ
الٌالامى فان وا ماطا ل م مذ النوذاء مثنذى وثذ
ورما ذذذذذذذذذذذذ))( )853ذ
خما موألة الزواج مأ رح فً خٌام ود دح زوجاال
اارمد والالً طلقها فأ ا الط ق رجعً ف ٌجذوز
ل العقد الى النقضً العد م دو مراجعة ذخمذا ذا
ذذا الطذ ق مائنذا ً فٌجذذوز لذ ذلذذت ال الطذ ق المذذائ
ٌنهذذً الذذزواج وٌقطذذد العتذذمة( )854ذ ولذذم ٌالطذذرق
قذذذانو اا ذذذوال الش تذذذٌة العراقذذذً لذذذى زواج مذذذ
ان زوجال معالد م ط ق مائ ذ
رامعاً :ودد الطلقا ذ
ذا طلقذذذ المذذذرخ الوذذذعا ً طذذذ ق العذذذد
زوجها ال رٌما ً مؤمداًذ
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وطذذذ ق العذذذد هذذذو ٌطلقهذذذا الذذذزوج ثذذذم ٌراجعهذذذا
وٌطأها ثم ٌطلقها فً طهذر خ ذر ثذم ٌراجعهذا وٌطأهذا
ثم ٌطلقها فً طهر خ ر و ٌنئذ ال ال ل ل ال مم لذل
ٌالزوجها معد ود الطلقة الثالثة طمقا ً لقولذ العذالى ((
فأ طلقها ف ال ل ل م معد الى الن م زوجا ً ؼٌذر
))( )855ذ
وٌج خ ٌد ل مها الزوج الثذانً فذأذا فارقهذا ممذو
خو ط ذ ق واناله ذ وذذدالها جذذاز لذذاول خ ٌعقذذد ولٌهذذا
ثانٌة قال ا مام ولً الرضا ( ولٌ الوذ م ) (( خ
هللا وذذذز وجذذذل خنمذذذا خذ مذذذالط ق مذذذرالٌ وقذذذال :
الط ق مرالا فأموذات ممعذروؾ خو الوذرٌم مأ وذا
)) ٌعنذذً فذذً الالطلٌقذذة الثالثذذة ذذذ ف ذ ال ذذل ل ذ الذذى
الذذذن م زوجذذذا ً ؼٌذذذر ا ال ٌوقذذذد النذذذاس االوذذذال اؾ
مالط ق))()856ذ
ً
فذذأذا وقذذد ولٌهذذا ااول وطلقهذذا ث ث ذا ط ذ ق العذذد ال
ال ل ل ال مم لل ثم وقد ولٌها ااول ثم طلقها ط ق
العذذذد الذذذى خ ملذذذ الطلقذذذا الالوذذذد رمذذذ ولٌذذذ
مؤمداً()857ذ
خما ذا لم ٌ الط ق ط ق العد ما لذو خرجعهذا ثذم
طلقهذذا قمذذل خ ٌذذد ل مهذذا خو الزوجهذذا معقذذد جدٌذذد معذذد
انالهاء العد ف ال رم ولٌ لو طلق مائذة مذر ولذى
هذ ال الة( )851ذ
اموا ً  :العقد ولى المعالد والمالزوجة ذ
اذ العقد ولى المعالد  :ال ٌجذوز للرجذل خ ٌعقذد ولذى
امذرخ معالذد مذ وفذا خو طذ ق مذذائ خو رجعذً فذذأذا
وقد ولى امرخ معالذد مطذل العقذد وال خثذر لذ ط قذا
وذذواء ذذا والم ذا ً خم جذذاه ً مذذال م والموضذذو مع ذا ً
ذوهذذذا ال ذذم موذذال اد مذ قولذ العذذالى (( والمطلقذذا
ٌالرمتذذذ مأن وذذذه ث ثذذذة قذذذروء ))()851ذ وقولذذذ
العذذذالى  (( :الذذذذٌ ٌالوفذذذو مذذذن م وٌذذذذرو خزواجذذذا ً
ٌالرمتذذ مأن وذذه خرمعذذة خشذذهر ووشذذراً ))()860
ذخمذذذا فذذذٌم الذذذزوج امذذذرخ فذذذً وذذذدالها ف ٌهذذذا وذذذد
ا الماال :
8ذ ذا وقد ولٌها فوواء ا جاه مال م خو والمذا ً
م ذا د ل مها مطل الن ا و رم وٌ مؤمداً
2ذ ذا وقذذذد ولٌهذذذا و ذذذا ٌعلذذذم مذذذال م مطذذذل العقذذذد
و رم ولٌ رمة مؤمد د ل خم لم ٌد ل ذ
3ذ ذا وقد ولٌها و ا جاه ً مال م ولم ٌذد ل مطذل
العقذذد ولذذم ال ذذرم ولٌذذ فٌجذذوز الرجذذو مالعقذذد معذذد
انالهاء العد ()868ذ
ذ العقد ولى المالزوجة :
ذذم العقذذد ولذذى المالزوجذذة هذذو ن ذذس ذذم العقذذد
خ
ولذذذى المعالذذذد فذذذً جمٌذذذد ال ذذذاال لموذذذاواالهما فذذذً
المعنى وزٌاد الع قة الزوجٌة()862ذ
وادوا ً  :الجمد مٌ الم ارم ذ
ٌ ذذذرم الجمذذذد مذذذٌ اا الذذذٌ لقولذذذ العذذذالى  ( :وخ
الجمعذذوا مذذٌ اا الذذٌ )( )863ال ذا انال ذ زوجٌذذة
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اا ذذذ ممذذذو خو طذذذ ق جذذذاز الذذذزواج مذذذ اا ذذذ
اا رح ذ
وامعا ً  :الزنا ذ
م زنا مذامرخ خو د ذل مهذا شذمه وهذً مالزوجذ خو
معالذد مذ طذ ق رجعذً ال ذذرم ولٌذة مؤمذداً ذ خمذا لذذو
زنا مها وهً ؼٌر مالزوج خو معالد م وفذا خو مذ
ط ق مائ ف ال رم ولٌ ذ
وهنا ٌالمادر لى الذه الوذؤال الالذالً  :مذاذا لذو نذالو
م هذا الزنا من فهل ٌجوز للزانً الزواج مها ل
وٌم جوا ذلت ماوالمذار خ منذ الزنذا ال ذرم ولٌذ
ما ال رم المن الشروٌة و ذلت ال ال لو ان خ الذ
م ذ الزنذذا ومن ذ خمن ذ ومن ذ منال ذ ومن ذ خ ٌ ذ ومن ذ
خ ال ()864ذ
خمذذذا مالنوذذذمة لذذذى الزنذذذا و رمذذذة المتذذذاهر ف ٌذذذ
ا الماال :
ذا ا الزنذا قمذل العقذد فهنذا ٌوجذ ال ذرٌم
8ذ
المتذاهر فمذ زنذذا مذامرخ فلذذٌس امٌذ وال امنذ
خ ٌعقد ولٌها ذ
خمذذا ذا ذذا الزنذذا قذذد وقذذد معذذد العقذذد فذذ
2ذ
ٌوجذ الال ذذرٌم فم ذ زنذذا مذذأم زوجال ذ خو منالهذذا معذذد
العقد المقى الزوجٌة قائمة( )865ذ
ثامناً :ا رام ذ
الم رم لل ذو خو للعمذر ال ٌ ذل لذ خ ٌالذزوج خو
ٌزوج رج ا خو امرخ و ٌ خو ولٌذا ً ذ وا تذل
العقد ٌ ا رام ا العقد مذاط ً وذواء ذا العاقذد
جاه خو والما ً مذالال رٌم وذلذت لقذول ا مذام التذادق
ولٌ الو م (( الم رم ال ٌذن م وال ٌذن م وال ٌ طذ
وال ٌشهد الن ا وا ن م فن ا ماطل ))()866ذ
خمذذذا مالنوذذذمة لذذذى المذذذرخ المعقذذذود ولٌهذذذا فمذذذا هذذذو
ال رٌمها ولى الرجذل العاقذد هذل ال ذرم ولٌذ مؤمذداً
خم مؤقالا ً ل
ذا ا العاقد جاه ً مذالال رٌم رمذ المعقذود ولٌهذا
مؤقالذذذا ً فذذذأذا خ ذذذ خو خ ذذذل الرجذذذل ولذذذم ال ذذذ المذذذرخ
م رمذذذة جذذذذاز لذذذذ العقذذذذد ولٌهذذذذا ذ وخ ذذذذا والمذذذذا ً
مالال رٌم رم ولٌ رمة مؤمد ()867ذ
الاوعاً :اللعا ()861
قال اامام التادق( ولٌ الوذ م) لذزوجٌ ال ونذا :
ال الجالمعذذا من ذذا خمذذدا معذذدما ال ونالمذذا()861ذ خي خ
الم ونة مٌ الزوجٌ هذً مذ خوذما الال رٌذق مذٌ
الزوجٌ وهً خٌضا مذ خوذما الال ذرٌم المؤمذد مذٌ
الذذذزوجٌ المال ونذذذٌ الذذذى ولذذذو خ ذذذذ ن وذذذ معذذذد
اللعا ()870ذ
واشراً :ا ال ؾ الدٌ :
خذ الزواج م ال الامٌٌ وؼٌر ال الامٌٌ ذ
لقد خال ق فقهاء جمٌد المذاه ا و مٌة ولى رمذة
زواج الموذذذلمة ممذذذ ال الذذذا وذذذماوي اهذذذل ملالذذذ
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عمذذد ااوثذذا وٌل ذذق مهذذم المجذذوس( )878مذذا
اال قوا ولى رمة زواج المولمة م ال الذامً و ذذلت
زواج المولم م ؼٌر ال الامٌذا فهذو ال ٌجذوز دوامذا ً
وانقطاوا()872ذ
خمذذذذا مالنوذذذذمة لذذذذى زواج الموذذذذلم مذذذذ ال الامٌذذذذة ((
الٌهودٌة والنترانٌة ) ل
ف ٌذذذذذ ث ثذذذذذة آراء ااول قذذذذذال  :ال ٌجذذذذذوز دوامذذذذذا ً
وانقطاوذذذا خمذذذا الثذذذانً فٌذذذرح الجذذذواز مطلقذذذا ً دوامذذذا
وانقطاوذذا خمذذا الذذرخي الثال ذ والذذذي هذذو اقذذر لذذى
التوا ٌرح الجواز انقطاوا ال دواما جمعا ً مٌ خدلة
المانعٌ والمجوزٌ ال خنهم ــ خت ا الرخي الثال
ـذذـ اوذذالثنوا م ذ الذذزواج الذذدائم مال الامٌذذة خمذذرا فذذأذا
ان هنات ضذرور فذً الذزواج مال الامٌذة وان وذار
فٌهذذذا و ذذذذلت فذذذً الموالضذذذع ة خي ال الامٌذذذة الجاهلذذذة
مذذذأمور دٌنهذذذا ولذذذم ٌوجذذذد منهذذذا ونذذذاد ف ذذذً هذذذاالٌ
ال الالٌ م المم الزواج منه دواماً()873ذ
االرالذذداد وذذ ا وذذ م :ذذـ ونذذد ال ذذ م وذذ
ذ
االرالذذداد ٌج ذ الوضذذٌم م هذذومٌ المرالذذد ال طذذري
والمرالذذد الملذذً فذذااول ال طذذري هذذو الذذذي ٌ ذذو خ ذذد
خموٌ خو هما مولما ً خما الملً فهو مذ ذا خمذوا
ؼٌر مولمٌ ثم ٌعالنق ا و م ثم ٌرالد ونذ ( )874ذ
وذواء ذا
واالرالداد موج ان وا العقد فً ال ال
ً
مذذ الذذذزوج خو الزوجذذذة وذذذواء ذذذا المرالذذذد ملذذذً خم
فطري خو ا قمل الذد ول خو معذد ( ) 875ذ ماوذدا
الة ارالداد الزوج و ملذة فذ ٌن وذخ العقذد ال معذد
انقضذذاء فالذذر العذذد فذذأ رجذذد ثم ذ الذذزواج وخ لذذم
ٌرجد خن وخ ( )876ذ
ج ذ و م خ د الزوجٌ :ــ
وفٌ ال تٌل ٌم مٌان مالنقاط الالالٌة :
خ ان الزوجة الامٌة والزوج ؼٌذر موذلم
ذ8
( الامً او ؼٌر الامً ) ثم د ل هو فذً ا وذ م فذأ
الزوجٌة المقى قائمة مٌنهما وواء ا الزوج قد د ل
مهذذذا خم لذذذم ٌذذذد ل ووذذذواء خوذذذلم هذذذً خم لذذذم الوذذذلم
( )877ذ
ذا خولم الزوجة مؽل النعذر وذ وذامق
2ذ
وهدها الامٌة خو ؼٌذر الامٌذة فذأ خوذلم الذزوج مقٌذ
الزوجٌذذذة وخ لذذذم ٌوذذذلم فذذذأ ذذذا وذذذ مها قمذذذل
الذذد ول خن وذذخ العقذذد فذذً ال ذذال ا ؼٌذذر الموذذلم ال
ٌجوز ل الزواج م المولمة و ذلت انها ال ود لها
لعدم الد ول ذ خما ذا د ل مها الزوج ؼٌر المولم ثذم
خولم فٌنالعر لى خ النالهً ودالها فأ اولم خثنائهذا
فهً زوجال و ال مان من ذ
ذا ذذذذا الزوجذذذذا ؼٌذذذذر الذذذذامٌٌ وخوذذذذلم
3ذ
خ ذدهما قمذل اا ذر خن وذخ العقذد فذً ال ذال ولذو ذا
معذذد الوقذذؾ خن وذذا العقذذد ولذذى انقضذذاء العذذد فذذأ
خولم اا ر مقٌ الزوجٌة وخ لم ٌوذلم خن وذخ العقذد
ذ
دذ م زواج ؼٌر المولمٌ :ـ
خ الشرٌعة ا و مٌة العالمر الزواج الذي ٌقذد ذارج
خ امذذ تذذ ٌ ا ً خ ذذا ولذذى موذذار اا ذذام الالذذً
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ٌعالقذذذدونها والم روضذذذة ولذذذٌهم فٌرالذذذ جمٌذذذد آثذذذار
الت ذ ة ولذذى اللذذت الزٌجذذا م ذ ؼٌذذر فذذرق مذذٌ خهذذل
ال الا خو ؼٌرهم ذ
خمذذا فذذً الذذة وذذ م الذذزوج ولدٌذذ خ ثذذر مذذ خرمذذد
زوجا ؼٌر الامٌا و ا ذلت جائز فذً دٌنذ فٌجذ
ولٌذذذ خ ٌ الذذذار خرمذذذد زوجذذذا وٌ وذذذخ العقذذذد مذذذد
الماقٌا ذ
خما لو ا لدٌ خرمد الامٌا ثم وقد خ ذا ذلذت
العدد جائز فً دٌن ()871ذ
ال ذذذر الثالذذذ :ـذذذـ الم رمذذذا وفذذذق قذذذانو اا ذذذوال
الش تٌة العراقً ذ
لقذذد خشذذالرط القذذانو خوذ لتذ ة وقذذد الذذزواج
فذذً فتذذل ااول م ذ مام ذ الثذذانً فذذً مادال ذ الثانٌذذة
وشذذر خ ال ذذو المذذرخ الالذذً ٌذذراد االقالذذرا مهذذا ؼٌذذر
م رمة ولى م ٌرٌد الالزوج مهذا ذ وهنذا ٌجذ ولذى
القذذذانو خ ٌذذذدرج ختذذذناؾ النوذذذاء الم رمذذذا ذذذً
ٌ ذذو واضذ ا ً لمذ هذذو اضذذد لهذذذا القذذانو الرؤٌذذة
الالً ٌعالمدها فً خدراج والقوٌم للم رما ذ
وقد نم القانو فً مادال الثالثة وشر ولذى خوذما
الال ذذذرٌم ٌذذذ لذذذم ٌذذذذه لذذذى مذذذا ذهذذذ خلٌذذذ ال قذذذ
الجع ذذري مذ القوذذٌم الم رمذذا لذذى وذذم ونوذ و
نما ومد لى القوٌمها لى مؤمد ومؤقالة وخوالقذد
الالأمٌذد خو
هذذ الالوذمٌة للالقوذٌم ؼٌذر دقٌقذة ذو
الالوقٌ لذٌس وذم الال ذرٌم و نمذا هذو اثذر الال ذرٌم
ومد ذلت ااثذر لذذلت ذا مذ ااجذدر مالمشذرو خ
ٌنعر لى الوم المماشر للال رٌم وهو مذا ذهذ خلٌذ
ؼالمٌة ال ق ا و مًذ وولى خٌة ال ٌم الوضذٌم
القوٌم القانو للم رما وفقا ً للنقاط الم تلة اآلالٌذة
:ـ
الماد الثالثة وشر الم رما المؤمد وهً
8ذ
القرامة والمتاهر والرضا والمراد م القرامة هو
ٌذ نتذ ال قذر ااولذى مذ
ن س معنذى النوذ
المذذذاد الرامعذذذة وشذذذر ولذذذى الم رمذذذا مالقرامذذذة خو
النو ذ وهذذً (( خم ذ وجدال ذ وا ول ذ ومنال ذ ومن ذ
خمن ومن منالذ وا نزلذ وخ الذ ومنذ خ الذ ومنذ
خ ٌ وا نزل وومال وومة ختول و الالذ و الذة
ختول )ذ
المذاد ال اموذذة وشذر نتذ ولذى الال ذذرٌم
2ذ
مالمتذذذاهر فذذذذ ر رمذذذة زواج الرجذذذل مذذذ منذذذ
زوجال الالً د ل مها فأ لم ٌد ل ا ل الزوج مذ
منالها ذ وقد خ ذ المشر وندما اوالمر الذد ول شذرطا
للال ذذرٌم مذذرخي ال ق ذ الجع ذذري الذذذي ٌشذذالرط لال ذذرٌم
من الزوجة الد ول فقط خما اللمس خو النعر مشذهو
فهما ال ٌوجمذا الال ذرٌم مذا خوجمهمذا ال قذ ال ن ذً
وخ لم ٌد ل( )871ذ
ذذذلت ذذرم المشذذر وم ذ قمل ذ الشذذار المقذذدس خم
زوجال ممجرد العقذد ولٌهذا و ذذلت زوجذة اتذل وا
و وزوجة فرو وا نزل وال ؾ فً ذلتذ
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المذذذاد الوادوذذذة وشذذذر ( ذذذل مذذذ ال ذذذرم
3ذ
مالقرمة والمتاهر ال ذرم مالرضذا ) وال خشذ ال فذً
ذلت ال خ القانو لم ٌمٌ رخٌذ فذً شذروط الرضذا
و ٌ ٌة دوث لٌ و م رما مذل الذرت للقاضذً رٌذة
اال الٌذذذذار مذذذذ المذذذذذاه ا وذذذذ مٌة ذ ال خ العمذذذذل
القضذذائً المٌذذدانً خثمذ المنٌذ لذذرخي ال قذ الجع ذذري
فً موائل الرضا ذ
ا ال ذذذذى القذذذذانو مالم رمذذذذا خوذذذذ ولذذذذم
ذ4
ٌالطرق لى موألة اللعا خو الزنا مذامرخ ذا معذل خو
معالد م ط ق رجعً فهً ال رم خٌضا ً رم مؤمد
ذ
خمذذا مالنوذذمة لذذى الم رمذذا ولذذى الالأقٌذذ
5ذ
فهً ما جاء فً نم الماد الثالثة وشر ( الجمذد
مذذذذٌ زوجذذذذا ٌذذذذزد ولذذذذى خرمذذذذد وودٌمذذذذة الذذذذدٌ
الوماوي والالطلٌق ث ثذا ً والعلذق ذق الؽٌذر من ذا خو
وذذذذد وزواج ذذذذدح الم ذذذذرمٌ مذذذذد قٌذذذذام الزوجذذذذة
اا رح )ذ وال ؾ فً ودم الزواج مأ ثر م خرمذد
والعلٌذذذق ذذذق الؽٌذذذر من ذذذا خو وذذذد وزواج ذذذدح
الم رمٌ خ ا مقتذد الجمذد مذٌ اا الذٌ ال ؼٌذر
ذلت فً ال ق الجع ري ذ
خمذذذذا مالنوذذذذمة لذذذذى موذذذذالة ودٌمذذذذة الذذذذدٌ
6ذ
الوذذماوي فالقذذانو مال ذذق مذذد الشذذار المقذذدس فذذً
رمذذة زواج الموذذلمة م ذ ؼٌذذر الموذذلم ول ن ذ خجذذاز
خجذذاز مطلقذذة فذذً نذذم الم ذاد الوذذامعة وشذذر زواج
المولم مذ ال الامٌذة دو قٌذد الضذرور خو ؼٌذر ذلذت
وهذا ما ٌواٌر ما موجود فً معذل الذدول العرمٌذة
ٌ خ الم ا م الشروٌة الجع رٌة فً لمنذا الذزوج
المولم م ال الامٌة والوجل الزواج والرالذ ولٌذ ذل
اآلثار ( )810ذ
خما الالطلٌذق ث ثذا ً فذأ القتذد منذ ذا طلذق
7ذ
الرجذذل زوجال ذ ث ذ مذذرا فأنهذذا ال ذذرم ولٌ ذ الذذى
الن م زوجا ً خ ر وه ذا فذً ذل مذر دو الالقٌذد معذدد
معذذٌ ال خ ال ق ذ الجع ذذري خجذذاز ذلذذت ث ذ مذذرا
فقذذذط خي ونذذذدما الوذذذال مل الزوجذذذة الالطلٌقذذذا الالوذذذد
ال و رم ولى زوجها الم ذارق لهذا رمذة مؤمذد
وال الرجد مم لل ذ
خ ال ذ المذذاد الثامنذذة وشذذر موذذألة و ذ م
1ذ
خ ذذذد الذذذزوجٌ قمذذذل اا ذذذر لذذذى نتذذذوم و خ ذذذام
الشذذرٌعة ا وذذذ مٌة فذذذً مقذذذاء الزوجٌذذذة خو الال رٌذذذق
مٌذذذذنهم وهذذذذذ ا الذذذذة نامعذذذذة مذذذذ جذذذذاز المشذذذذر
الوضعً للقاضً و و نم ال قر الثامنة من فً
الماد ااولى م قانو اا وال الش تٌة م جواز
االوالعانة مالشرٌعة ذا لم ٌوجد نذم الشذرٌعً ٌعذالو
المش لة المطرو ة ذ
وٌم مٌا الالأمٌد و الالأقٌذ فذً ال رمذة مذٌ ال قذ
الجع ذذري وقذذانو اا ذذوال الش تذذٌة العراقذذً مذذ
ل الم طط ااالً لٌالوذنى للقذارئ الشذ ٌم ال ذرق
موهولة :ــ
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المطل الثانً
العدد الزوجا
تم ااول
وٌالضم هذا المطل ث ثة فرو
لمٌا ال مة م العدد الزوجا خما الثانً ف تم
لالوضٌم شمهة العدد اازواج خما الثال فالضم مٌا
ولى الن و
رٌة الالعدد وفق وجهة نعر القانو
اآلالً -:
ال ر ااول  :مة الالعدد ذ
لقد خما الشار المقدس العدد الزوجا وقد
ا التر مأرمد ذفالرجل المالزوج م خرمد لٌس ل
داه والنالهً
خ ٌالزوج اموة الى ٌ الرق و
الم
ودالها وقد دل ولى ذلت قول العالى  (( :وخ
خ ال القوطوا فً الٌالامى فأن وا ما طا ل م م
النواء مثنى وث ورما ))()818ذلقد خفاد اآلٌة
ال رٌمة ما ة الالزوٌو م خرمد فقطذ
وم المم خ ن دد خو ن اول ال دٌد مة الالعدد
فً النقاط الالالٌة(:)812ـ
خ الت ة الثامالة للمشرٌة ل هً زٌاد
8ذ
ودد ا نا ولى الذ ور مالوالد ذ
خ اا طار الالً ٌم خ ٌالعرل لها
ذ2
الذ ور خ مر وخ ثر م اا طار الالً الالعرل لها
ا نا وم هنا ٌ و ا المال نقتا وددهم خمراً
م المل م ؾ خ طار النواء الموٌطة الالً الالعرل
المارو ذ
لها خثناء العمل الذي مم
موألة ال رو والثورا واالنال اضا
3ذ
فهً اتة مالذ ور مالدرجة ااواس وال الشارت
فٌها ا نا ال قلٌ ً ذ فأ طال ال رو لونٌ
طوٌلة فهً الجر ال ثٌر م الرجال لى المو ذ
خ ثٌراً م الرجال لهم القاملٌة المدنٌة
4ذ
والدافد القوي لال مل خو لالقمل خ ثر م زوجة و ذلت
خ وجود الوارد االقالتادي الذي ٌواود ولى زواج
مأ ثر م وا د ممرر وماا م لدٌ ذخ هذ النقاط
ال العطً ال مة ال قٌقٌة م الشرٌد الالعدد ال نها
ال ً مالؽرل المقتود م مناقشة مة الالعددذ
ذا نعرنا نعر اوالقرائٌة ول واقد المجالمعا
ً للمشا ل
والالشرٌعا الالً ال العالمد الالعدد
الجنوٌة واالجالماوٌة نجدها قد اضطر لى الٌا
وااقرا ذ
خنعمة وٌئة جداً وهً اال اذ ال لٌ
ٌقول جووالا لٌو (( خ العدد الزوجا وند
الشرقٌٌ ا و م العدد الزوجا الرٌائً وند
ااورمٌٌ وما ٌالمع م موا خوالد ؼٌر شروٌٌ
ذ))( )813ذ
خ ا نوا لٌس ممنأح و ا تامة
5ذ
مأمرال وقد ال و خمراضا طٌر الؤدي م ٌا
ا نوا لى اله ت ذ ومن س الوق قد المند هذ
اامرال ختام الزوجة مماروة ق المشرو
فً اال ال ط الجنوً مزوجال ال ان من س الوق
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ولوجود العشر الطٌمة فٌما مٌ الزوجٌ ال ٌرٌد
وطأ عروؾ ال ٌا القاوٌة وال الٌؾ
ٌالر ها ال
رواٌال ال خن ٌجد
الع ج الماهضة فٌمقٌها ال
المن عة والمالن س المشرو لؽرٌزال الجنوٌة فً
زوجة خ رح خما ها ل نعام العدد الزوجا ()814ذ
خذ خ موالة الالعدد هً معٌد و العلم واالضطهاد
ل قوق المرخ خو رٌالها مل هً ال رٌس ل قها فً
ٌا رٌمة شرٌ ة معٌد و ال رما الذي قد
ٌؤدي مالمرخ لى االنؽماس فً ورا الشهوا
والملذا فٌجعلها ملوثة مأدرا ثٌر الذه مجمالها
وو الها ذ
فالمدٌل المناو واامثل لهذ ال اال هو القمول
مممدخ الالعدد الذي ٌمعد المرخ و ل ذلت مل وٌضم
قوقها اتة ذا ورفنا خ للالعدد قٌود ٌج الالقٌد
مها ومدونها الٌم الالعدد النال اء ال مة من
وهذ القٌود هً :ــ
العدل مٌ الزوجا فقد خمر وم ان
8ذ
والعالى مالعدل مٌ الزوجا وهذا العدل هو
الموالطا والمقدور ولٌة الالووٌة فً الن قة
والممٌ و و العشر والمعاملة وخ ال ٌ ٌؾ
ولى زوجة م الزوجا وال ٌ ضل ال ضٌ ً مادٌا ً
مالعطاٌا والهداٌا لزوجة وٌنقم اا رح ذ
خما مالنومة لى العدل مالمٌل القلمً لى داه فهو
ال ان ٌج خ ال
خمر قد ٌ و ؼٌر مقدورا ولٌ
ٌط و ولى وطم الع قا مٌ الزوجا فٌثٌر
المشا ل وال قد مٌنهم ذ
القدر ولى ا ن اق ٌج ولى الرجل
2ذ
الذي ٌرٌد الالزوج مأ ثر م وا د خ ال و ل
القاملٌة المادٌة ا ٌن ق ولٌه دو خ ٌنقم ق
داه ذ خال خن م المم اان اق ولى داه
مدرجة خ ثر و ؼٌرها لوم مشرو أ ال و
لمرل موجود خو ل ثر الالمارل خو ؼٌر ذلت م
ااوما المشرووة ( )815ذ
ال ر الثانً :ـ العدد اازواج ذ
قد ٌ طر فً ذه معل العقول المرٌضة خ
المواوا مٌ الرجل والمرخ ٌج ا ال و فً ل
شًء الى فً موألة الالعدد فم المم للمرخ خ
العدد خزواجها ما للرجل خ ٌعدد زوجاال وهو رخي
قد المنال معل االالجاها الالً ال الرٌد ال ض ل
المنال
المرخ وجعلها ولعة ر ٌتة وهلة
واالوالمدالذ
ومجارا مد هذا ال رل ٌم الرد ولٌ معد نقاط
:ـ
خ الوٌر العق نٌة جر ولى و د
8ذ
اازواج والرح فً العددهم ن واً م الشناوة و
ال ضاوة مأ ثر م المعقول فلو فرضنا جدالً خ فً
الالعدد اازواج متل ة خال خن فً منعة متل ة خ مر
م ل الأ ٌد( )816ودرخ الم اود خولى م جل
المتالم ذ
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خ ا فً العدد اازواج متل ة فً شما
2ذ
الؽرٌز الجنوٌة للمرخ خال خن فً ن س الوق ٌ قد
المرخ دوم الرجل لها اجالماوٌا وواط ٌا ً ذ ا هذا
الدوم ال ٌال قق خال مد الزوج الوا د فقط خما مد
العدد فال و المرخ ضائعة مٌ اازواج ذ
خ الو د فً الزوج ال العنً ودم الزواج
3ذ
مؽٌر معد االنالهاء م الرامطة الزوجٌة الالً مٌنهما
مل ٌم الزواج مأ ر مالش ل الشروً الت ٌم
وم المم الزواج مؽٌر خٌضا ً طالما ان فارؼة
ال راش ا الؽاٌة فً و د الزوج ومند الجمد ذ
خ العدد اازواج ــ وهو المهم ــ ٌؤدي لى
4ذ
ا ال ط اانوا لتعومة معرفة انالماء الولد الذي
ووؾ ٌولد اي زوج م اازواج وهذا ل آثار
ولمٌة مٌر ولى المجالمد ان ٌنشأ وال ٌجد م
ٌ الضن خموٌا ً لعدم م انٌة ال دٌد والد الشروً
فٌ و ان راف موم ضٌاو خمرا مالوقعا ً من
ما ضافة لى تعومة الالقوٌم اارثً للزوج المالوقً
وم وٌ دد خوالد ال قٌقٌٌ ذ
فً قانو

اا وال

ال ر الثال  :العدد الزوجا
الش تٌة العراقً ذ
لم ٌمنم القانو ال رٌة ال املة للرجل للزواج
مأ ثر م وا د خال معد خ ٌ تل ولى خذ القاضً
وهو و نم ال قر الرامعة م الماد الثالثة ((ال
ٌجوز الزواج مأ ثر م وا د ال مأذ القاضً ))(
 )817خال خنا ذا رجعنا لى ونة الروول (تلى هللا
ولٌ وآل ) لم نجد ان مند ٌوما ً رج ً م الزواج
مأ رح خو خن ا ٌوج خ ذ ااذ من لم ٌرٌد
الالزوج مأ رح ذ
ثم خوطى القانو ااذ للقاضً مشرط خ ال و
للزوج اٌة مالٌة اوالة خ ثر م وا د وخ ال و
هنات متل ة مشرووة والقدر ولى اان اق قٌد
ورد ذ ر فً القرآ ال رٌم شرط للزواج مأ رح
خما شرط المتل ة المشرووة فهو شرط ممهم وال
ٌعرؾ دود وشمولٌال فهل المتل ة العنً مرل
الزوجة ااولى خم اجة الرجل الجنوٌة للزوجة
الثانٌة خم ؼٌر ذلت ذ
خما ال قر ال اموة م الماد الثالثة فالنم ولى ((
ذا ٌؾ ودم العدل مٌ الزوجا ف ٌجوز الالعدد
وٌالرت القدٌر ذلت للقاضً )) خ هذ ال قر لم المٌ
مش ل ترٌم معنى العدل الذي ٌقالضٌ الزواج
مأ رح و نم القانو و ٌؾ ٌالونى للقاضً
الوقوؾ ولى ودالة الش م مالش ل ال قٌقً وهذا
ما وٌجعل موألة ثما ودل الرجل تعمة ولى
القضاء ذ
الزواج
القانو ٌرجد وٌوالدرت مأجاز
خال
مأ رح دو خذ القاضً خ ان خرملة وال نعلم ما
ل رق الجوهري مٌ اارملة والؽٌر مالزوجة فً
الزواج مدو خذ القاضً خهً ختم خقل قدراً م
ؼٌرها ونها خر ملة خم ماذا ل
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وااؼر م ذلت خجاز القانو للزوجة فً ال قر
ال اموة م الماد اارمعو خ الطل م القاضً
الال رٌق ذا الزوج زوجها ثانٌة دو خذ الم مة
وهذا ما ٌواهم فً الدمٌر العوائل مدالً م ت ها
ون نعرؾ ما للمرخ م واط ة جٌاشة قد الدفعها
لى طل الال رٌق ذ
خ ودم الالعدد ٌؤدي لى متادر تار ة ل قوق
الرجال الالً شروها ر العماد لٌهم ف ٌم
للمشر الوضعً القاتر و خدرات ولل اامور
وال مة م الالعدد خ ٌ مل م ل ما ٌمنع وم
جان آ ر هو القٌٌد ل رٌة المرخ – خٌضا -الالً الرٌد
الزواج مرجل وا ا مالزوج ون ٌضم وعادالها
و رٌالها ماوالقادهاذ
ال تل الثال
ال قوق المالرالمة ولى وقد الزواج
ذا خ المل وقد الزواج ولم ٌوجد ما ٌمطل خو
ٌوق الرالم ولٌ جملة م ال قوق والواجما
الزوجٌ وم هذ ال قوق المهمة هو
ولى
لٌة االالتال الجنوً ل ل م الزوجٌ ماا ر ٌ
ٌقول وم ان والعالى فً الام ال رٌم ( والذٌ هم
ل روجهم افعو خال ولى خزواجهم خو ما مل
خٌمانهم فأنهم ؼٌر ملومٌ )( )811ذ
و ق االوالمالا ثام ل الطرفٌ وماا م للزوج
ولى زوجال وم ال قوق خٌضا ً خو اآلثار المالرالمة
ولى وقد الزواج هو رمة المتاهر مٌ الزوجٌ
وثمو الالوار مٌنهما خ ا وقد الزواج ت ٌ اً
ناهٌت و وجو خطاو الزوجة لزوجها وا ال و
افعة ل فً ن وها ومال وفً ضرال وؼٌمال
و ذلت م ق الزوج خ ٌمند زوجال م ال روج
منعا ً ال ٌتدق ولٌ العو ا ً فً اوالعمال ال ق و خنما
ٌ دد المند لل روج دو خذنا ً خو لؽٌر الضرور ذ
وم ال قوق المقرر شروا ً للزوج ولى زوجال ق
الأدٌ الزوجة الالً ختم ناشز خال خ هذا الالأدٌ
ال ٌ و موألة ٌ ٌة للزوج ٌؤد فً وق و ٌ ما
ٌشاء خنما وضد هللا وم ان والعالى ضوامط وشروط
ٌج ولى الزوج الالقٌٌد مها موال اد م قول العالى
( وال الً ال افو نشوزه فععوه و اهجروه
فً المضاجد وخ رجوه فأ خطعن م ف المؽوا
ولٌه ومٌ ً خ هللا ا ولٌا ً مٌراً )( )811ذ
فالووٌلة الالأدٌمٌة معلومة وهً ــ م معد الالدرج
مها ــ المووعة ٌ ٌج ووع الزوجة مالمعروؾ
وٌ ذرها م مؽمة ووء خدمها و ما والؤل خلٌ نهاٌة
ٌاالهما فأ لم ٌجد خذنا ً تاؼٌة فالووٌلة الثانٌة
الهجر فً المضجد فلرمما الالأثر المرخ م هذ
النا ٌة انها ــ الووٌلة ــ العمر و ن ور زوجها
منها وهذا ما ٌؤثر فً ن وها ثٌراً وا لم الأ هذ
الووٌلة خ لها فأ ر الدواء ال ً خي الضر ل
ٌج خ ٌ و ؼٌر ممر ذ
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وهذ الووائل الالأدٌمٌة ٌجوز للزوج اوال دامها م
معد خ ٌ و وادل فً معاملة زوجال ؼٌر مضطهداً
لها قاتداً اضرارها ذ
خما مالنومة لى ال قوق اا ثر خهمٌة م النا ٌة
ال قهٌة والقانونٌة والالً لم ٌالتدح القانو
الوضعً خال لها م ال قوق الزوجٌة وهً المهر
والن قة وقد القتدنا خ نشر مأٌجاز لمعل ال قوق
المشالر ة مٌ الزوجٌ خو ال اتة مأ دهم راؼمٌ
الالوود فً موائل المهر والن قة ذ
منوجمٌ فً ذلت مد ما جاء فً الما الثال م
قانو اا وال الش تٌة العراقً ال ام مال قوق
الزوجٌة وخ امها والذي خقالتر ولى المهر والن قة
تم
فقط ذ لذلت قوم هذا ال تل الى مم ثٌ
ااول للمهر واآل ر للن ق ولى الن و الالالً :ـ
المم ااول
المهر
خ المهر ق م ال قوق الشروٌة والقانونٌة
للزوجة ولى زوجها م م ال الا ال رٌم والونة
هذا ال ق قوم
الشرٌ ة و جما المولمٌ ولم
تم ااول لالعرٌؾ
لى ث ثة مطال
هذا المم
المهر ومٌا شروط خما الثانً فلمٌا خنوا المهر
و اال الأجٌل والعجٌل و تم المطل الثال
لالوضٌم خ ام اوال قاق ل المهر خو نت خو ودم
اوال قاق ولى الن و ااالً :ــ
المطل ااول
العرٌؾ المهر ومٌا شروط
تم ااول لمٌا العرٌؾ
وٌالضم فروٌ
م خما الثانً ف تم لالوضٌم
المهر ومٌا
شروط المهر ولى الن و اآلالً -:
م ذ
ال ر ااول  :العرٌؾ المهر ومٌا
المهر هو المال الذي الوال ق الزوجة مالعقد
ولٌها خو مالد ول مها د والً قٌقٌا ً( )810ذ وهو
ق ثام للزوجة م م ال الا والونة و جما
فقهاء المولمٌ (:)818ــ
م ال الا قول العالى  ( :وخالوا النواء
ذ8
تدقااله ن ل )()812ذ وقول العالى ( :فما
اوالمالعالم م منه فأالوه خجوره فرٌضة
)( )813ذ
وم الونة الشرٌ ة وجود خ ادٌ وارد
2ذ
ال ٌد و المهر ق م قوق الزوجة ذ
وقد خنعقد جما المولمٌ م وتر
3ذ
الروول ( تلى هللا ولٌة وآل ) لى ٌومنا هذا ولى
خ المهر م ق الزوجة ذ
خما م النا ٌة القانونٌة فقد نت ال قر ااولى م
الماد الالاوعة وشر م قانو اا وال الش تٌة
العراقً ولى (( اوال قاق الزوجة للمهر المومى
مالعقد فأ لم ٌوم خو ن ً خت ً فلها مهر المثل )) ذ
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خ اوال قاق الزوجة للمهر منوط م دو الالٌ :ــ
العقد الت ٌم الذي ٌواللزم وجود العقد ذ
ذ8
الد ول ال قٌقً الموال تل م الوطء
2ذ
مشمه خو زواج ماطل ذ
خال خ وجو المهر الٌعنً ون ر نا ً م خر ا
العقد خو شرطا ً م شروط مل هو خثر م آثار الالً
الالرال ولى ت ة العقد وولٌ لو الم العقد دو ذ ر
المهر فالعقد ٌمقى ت ٌ ا ً مل خمعد م ذلت ذا الم
العقد مٌ الزوجٌ مشرط ودم المهر فهنا ٌتم ذلت
العقد ولها شٌئا ً م الزوج مؽل النعر و ذلت
الشرط( )814ذ
خما الوم فً جعل واج ولى الزوج دو الزوجة
قٌقة م ادها خ الرجل
ا ال ٌا الواقعٌة خفرز
هو الذي ٌعمل ل و المال لٌن ق ولى زوجال ا
الال الٌؾ المالٌة ملقا ولى واالق ر ااور خما
الزوجة ف الجمر ولى شًء م ذلت وولٌ ا
المهر خول ال لٌؾ مالً ٌال مل م ٌقد ولٌ و ء
اان اق( )815ذ
ال ر الثانً  :ـ شرط المهرذ
للمهر شروط المد م العمل مموجمها وهً  :ــ
المهر ال ٌالعٌ مالنقد فقط مل ٌجوز م ل ما
ذ8
فٌ مالٌة شروا ً م نقد خو وٌ خو من عة خو ؼٌر
ذلت ما لو الزوجها ولى العلٌم شًء م القرآ
ال رٌم خو ولى العلٌم تنعة ( )816ذ
ٌج خ ٌ و المهر معلوما وواء ا
2ذ
مالال تٌل ـ(( مومائة خلؾ دٌنار )) خو مااجمال ـ
((هذ القطعة م اارل خو الذه )) خما فً
الة المام العقد ولم ٌعلم المهر ال ال تٌ ً وال خجماال
فهنا ٌعالمر العقد ت ٌم وٌمطل المهر لجهل ()817
و ذا ال م وند ودم الالعٌٌ فلو ا لها العلٌم
مهر فٌج خ العٌ لالرفد
وور م القرآ
الجهالة ولو خمهم الزوج اللت الوور فود المهر و
ا لها مد الد ول مهر المثل ( )811ذ
ً
ٌج خ ٌ و المهر ال و مالقوما ممال
3ذ
وفق خ ام الشرٌعة ا و مٌة و ما قلنا ول اً خن
ٌتم مما ا وٌنا ً خو دٌنا ً خو من عة خو وم ً مادام
مما ا ً خو راج ا ً شرواً( )811ذ فأذا الزوج المولم
ولى ال مر مطل المهر ولو ان زوجال الامٌة وال
ٌؤثر ذلت فً ت ة العقد ا لها مهر المثل مد
الد ول والمالعة مدون ( )200ذ خما لو ا الزوجا
ذمٌا و ا المهر مراً فٌتم العقد م ل خ
اولما قمل القمل فللزوجة القٌمة ما هً ٌوم العقد
خ ا المهر فورٌا ً خما ذا ا مؤج ً فمقٌمة ٌوم
االوال قاق ذ وخ خولم خ دهما قمل القمل فهنا ٌلزم
مالقٌمة خٌضا( )208ذ
ٌج خ ٌ و المهر المدفو للزوجة
4ذ
مملو ا ً للزوج ولو ماالنالوا ( أ ٌدفع و ٌل خو
ولٌ خو وتٌ )( )202خما لو ا المهر مؽتوما ً
ما لو الزوجها معقار وعهر خن امٌ خو لؽٌر فهنا
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ٌعالمر العقد ت ٌم وال ٌؤثر ولٌ مؽتومٌة المهر
خما المهر ف ٌ الالٌ :ـ
ذا جاز المالت الترؾ الزوج ممل ة فلها
خذ
وٌ المومى فً العقد ذ
خما ذا لم ٌجز المالت الالترؾ فً مل
ذ
ً
ا لها مهر المثل مدال م المومى خو لها قٌمة
المؽتو ( )203ذ
خما مالنومة لى قانو اا وال الش تٌة العراقً
فلم ٌورد مواد العالو شروط المهر خو مؽتومٌال خو
ون م رما ً شروا ً خو م الؾ للقانو خال خن ٌم
ٌ و قد اوالند ولى خ ام القانو المدنً
المعالجة لموائل م ل العقد ٌ نت ( 8 / 880
) (( ٌلزم ٌ و م ل االلالزام ؼٌر ممنو قانونا ً
وال م الؾ للنعام العام واآلدا ذذذذذذذذ)) فم
المم االوالرشاد مهذا النم امطال المهر الم الؾ
للنعام العام و اآلدا العامة الوٌما وخ م ال ة
خ ام الشرٌعة ا و مٌة العد م ال ة للنعام واآلدا
العامة ذ
المطل الثانً
خنوا المهر و م العجٌل والأجٌل
ال ر ااول  :المهر المومى ذ
وهو ما ومً فً مال العقد الومٌة ت ٌ ة
والراضى ولٌ الزوجا خما مالنومة لى د اادنى
ف د اقل ف ل ما ٌتم خ ٌ و ثمنا ً فً المٌد
ٌتم ٌ و مهراً فً الزواج ولو دٌناراً وا داًذ
د ا ثر طمقا ً
خما مالنومة لى د ااولى ف
لقول العالى ( وخ خردالم اوالمدال زوج م ا زوج
وخالٌالم داه قنطاراً ف الأ ذوا من شٌئاً)()204
والمهر المالمثل ممهر الونة فهو طمقا ً لما تر م
ونومال لى الونة
مومائة درهم
الرواٌا
النالوام لى روول هللا ( تلى هللا ولٌة وآل ) فقد
ا ٌمهر خزواج مهذا المقدار ف ً رواٌة معاوٌة
م وه قال  :ومع خما ومد هللا ( ولٌة الو م
)ٌقول  (( :واق روول هللا ( تلى هللا ولٌ وآل
)خثنى وشر خوقٌة و خنشا ً فااوقٌة خرمعو درهما ً
والنش نتؾ ااوقٌة وشرو درهما ً ذ و ا ذلت
مومائة درهم ذذذذذذذ)( )205ذ
ومما القدم المٌ خ المهر المومى فً العقد الومٌة
ت ٌ ة هو ق م قوق الزوجة ماال اق الشرٌعة
ٌ نت الماد الالاوعة وشر فً
مد القانو
فقرالها ااولى ولى (( الوال ق الزوجة المهر
المومى مالعقد ذذذذذذ)) و ذلت نت الماد ال ادٌة
والعشرو ولى خ الزوجة ذا ومً لها مهر فً
العقد فهً الوال ق مشرط الد ول ال قٌقً خو ممو
خما ذا د الط ق مٌنهما قمل
خ د الزوجٌ
الد ول فأ ا المهر مومى فالوال ق نت وهذا
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الرخي موافق لما خفالى م معل المراجد فً ال ق
الجع ري( )206ذ
وقد نت الماد الثانٌة والعشرو ولى خ العقد خ
ومً فٌ مهراً وقد د الد ول ل المٌ خ العقد
ؼٌر ت ٌم فهنا ٌلزم وطاء الزوجة خقل المهرٌ
المومى خو المثلً()207ذ
ال ر الثانً  :مهر المثل ذ
خ ااتل الومٌة المهر فً مال العقد وولى
خواس هذ الالومٌة الوال ق الزوجة ذلت المهر ذ
ل لهذا ااتل خوالثناءا شروٌة مالأالٌة م ودم
اوالمار المهر ر نا م خر ا العقد فم المم ا
ٌالم وقد الزواج دو الومٌة خو ودم ذ ر المهر فً
العقد وهذا ناالو ما قلنا م و المهر خثر م آثار
وقد الزواج ولٌس ر نا ً فٌ ذ
ال خ ودم الومٌة المهر مقتد خو دو قتد ال ٌلؽً
ق الزوجة فً خ ذ ذ فلذلت مرز دور مهر المثل
مدٌل و المومى ال خ هذ المدلٌة فً المهر ال
ال و ال فً اال معٌنة نذ رها منقاط للوهولة و
ا ٌضا :ــ
ودم ذ ر المهر فً العقد ال ٌمطل العقد
8ذ
ون خثر ولٌس ر ال هذا ال ٌعنً وقوط مل
ٌثم للزوجة مهر المثل ذا تل الد ول( )201ذ
خما ذا دث ال رقة قمل الد ول ف ٌ و لها مهر
المثل خنما لها(المالعة ) وهً هدٌة ٌقدمها الرجل
الال االقالتادٌة( )201امالثاال لقول
للمرخ م و
العالى  ( :فمالعوه ولى الموور قدر وولى المعور
قدر )()280ذ فأ الراضٌا فمها و ال فرضها
ال ا م( )288ذخما ذا الوفً الزوج قمل الد ول وقمل
ال رل فلٌس لها شًء( )282ذ
وقد نت الماد ال ادٌة والعشرو م قانو
اا وال الش تٌة ولى خ للزوجة خ ومً لها
مهراً فهو لها مالد ول خو المو ذ
ذا ومً المهر فً العقد ال خن ا ؼٌر
2ذ
ل خو ؼٌر مقوم ممال فً الشرٌعة ا و مٌة
ال مر مث ً فالعقد ت ٌم وٌثم للزوجة مهر المثل
مالد ول والمالعة مدون ( )283ذ ال هنات معل
ال قهاء لم ٌشالرطوا الد ول الوال قاق الزوجة مهر
المثل وند فواد الومٌة المهر( )284ذ
خما مالنومة للقانو فلم ٌم فً موألة و المهر
م ال ا ً للقانو خو ا ؼٌر مالقوم ممال وهذا نقم
ٌج ولى القاضً مال مالرجو لى خ ام
الشرٌعة وفقا ً لما اقالضال ال قر الثانٌة م الماد
الثالثة م القانو ذ
لو وطأ المرخ شمه ( )285ا لها
3ذ
مهر المثل وواء ا الد ول معقد ماطل خو م وقد
ووواء ان ثٌما ً خم م ر( )286ذ
م خ ر امرخ ولى الزنا فأزال م ارالها
ذ4
مالوطء خو مؽٌر ا ولٌ لها مهر المثل وخما خ
طاووال ف ٌج لها شًء( )287ذ
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ذا ا العقد فاوداً وقد ومً فٌ المهر
5ذ
و تل الوطء فمعد ال رقة مٌنهما خ ا المومى
دو مهر المثل فلها المومى انها قد رضٌ م وخ
ا خ ثر من فلها مهر المثل انها ال الوال ق خ ثر
من ( )281وهذا رخي مال ق ولٌ فً ال ق
الجع ري وال ن ً وم خٌضا ً خ ذ قانو اا وال
الش تٌة ذ نم فً مادال الثانٌة والعشرو ولى
 (( :ذا وقع ال رقة معد الد ول فً وقد ؼٌر
ت ٌم فأ ا المهر مومى ٌلزم خقل المهرٌ م
المومى والمثلً وا لم ٌوم فٌلزم مهر المثل ))
( )281ذ
والمعالمر فً القدٌر مهر المثل خهل العرؾ الذٌ
ال المرخ م نو و و و ذلت
ٌعلمو
العروؾ الزمانٌة والم انٌة المؤثر فً زٌادال
ونقتان ( )220ذ
ال ر الثانً  :العجٌل المهر خو الأجٌل ذ
ٌم مٌا اال الالعجٌل والالأجٌل مالنقاط اآلالٌة:
ً خو
ٌجوز العجٌل المهر و ذلت الأجٌل
8ذ
ً
معضا ً ولى شرط خ ٌ و هنات ال تٌ معلوم فً
الالأجٌل والالعجٌل و الالمعٌل فً دفد المهر ما لو
قال  :الزوجالت ممائة منها موو معجلة ومثلها
مؤجلة لى ونة ذ خو معلوما ً مااجمال ما لو قال
مؤجلة لى خ د االجلٌ المو خو الط ق خما ذا
ا الالأجٌل مجهول المد وهذ الجهالة الٌم
رفعها ان جهالة فا شة فٌ و ااجل ماطل وٌتم
ٌأالً
المهر االً فوراً ما لو قال  :لى
الموافر( )228وهذا الرخي موافق لما نت ولٌ
الماد العشرو م القانو فً فقرالها ااولى ذ
ً خو معضا ً ذ
خجاز القانو العجٌل المهر خو الأجٌل
ال خن لم ٌشالرط الال تٌل وند الالمعٌل مل الرت ذلت
للقاضً وند اا ذ مال ق ا و مً ذ
خما ذا ذ ر المهر و خهمل الالعجٌل خو
2ذ
الالأجٌل فٌ و المهر االً م امل ( )222ذ ولم ٌأ ذ
القانو مهذا الرخي ان المنى رخي ال ق ال ن ً
القاضً ماا ذ معرؾ خهل الملد خ خهمل الالعجٌل و
الالأجٌل وذلت و ال ملة ال قر الوامقة م الماد
العشرو ( ذذذذذذذذ ووند ودم النم ولى ذلت ٌالمد
العرؾ )ذ
 -3ذا ومً للزوجة مهراً و دد من المؤجل فلها
خ الطال الزوج م ممجرد المام العقد و خ لها خ
الى القمض ( )223فأ م نال م
المالند ون
ن وها طووا ً قمل قمض – المعجل – فلٌس لها
االمالنا ون معد ذلت( )224ذ
 -4ذا وجز الزوج و دفد المهر وجزاً قٌقٌا ً
ولٌس الضلٌ ً مالزوجة ا لها ال ق االمالنا ون
لى خ ٌالم م دفع و لٌس لها وال ال هذ خ
ال وخ العقد وال للقاضً خ ٌطلقها( )225ذ
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المطل الثال
خ ام اوال قاق المهر خو ودم اوال قاق
لقد خول نا فٌما مضى خ المهر قا ً التا ً
للزوجة ٌثم لها ممجرد العقد الت ٌم خو الد ول
ال قٌقً ال خ هذا ال ق قد الوال ق ل وقد ٌ و
لها نت مل قد ٌوقط قها فٌ لى مدل وقد ٌوقط
م مدو مدل ولٌ ونالناول هذ ال اال اارمد
ولى ن و الال تٌل ما ٌأالً :
ال ر ااول  -:وجو المهر ل -:
وٌثم للزوجة المهر ل فً ال اال اآلالٌة :
 -8الد ول ال قٌقً  :ذا د الد ول ال قٌقً ثم
لها ل المهر ذ
 -2ذا ما خ د الزوجٌ قمل الد ول و ا المهر
مومى الومٌة ت ٌ ة ا لها ل المهر
وهذا ما خول نا موافقا ً لما
المومى( )226ذ
ٌ نت
جاء م الماد ال ادٌة و العشرو
ولى (( الوال ق الزوجة ل المهر المومى مالد ول
خو ممو خ د الزوجٌ ))
 -3لقد ذ ر القانو فً الماد خو ل ع الد ول ذ
وهو ل ع خ اللؾ فٌ معل ال قهاء فمنهم م فور
مالد ول ال قٌقً و ؼٌرهم فورو مالد ول ال مً
(ال لو ) والواقد و الم ع م وٌاق خؼل مواد
القانو ان ٌأ ذ مالد ول ال قٌقً ما هو واضم
م نم الماد ال اموة وشر الالً اشالرط
الد ول ال قٌقً ل ً ٌ رم ولى الرجل من زوجال
المد ول مها د والً قٌقٌا ً ذ
ال ر الثانً  -:وجو نتؾ المهر ذ
وفٌ نقاط -:
ذا جرح العقد مد ذ ر المهر ثم طلق
-8
الزوج قمل الد ول وقط نتؾ المهر( )227طمقاً
وو َه َ
لقول العالى ْو آ ت ْطلَ تق َال َمو َه َ آم ت ْق تم آل خْ ت ْال ْم ُّ
ض َال تم آ َال خ تْ
ؾ ْما ْف ْر ت
آت َ
ٌض ًة ْفن ت
ض َال تم لْ َه َ ْف آر ْ
ْو ْقدت ْف ْر ت
َ
َ
ٌْ تع َو ْ خْ تو ٌْ تع ْو الذآي )(المقر  :م اآلٌة)237
ا الزوج لم ٌدفد المهر معد ل
( )221هذا
فً الة دفع ام ً للزوجة و د الط ق قمل
ا ماقٌا ً و نتؾ مدل م
الد ول خوالعاد نت
المثل خو القٌمة خ اللؾ( )221ذذ
وهذا الرخي موافق لما نت ولٌ الماد ال ادٌة و
العشرو ( و الوال ق نتؾ المهر المومى مالط ق
قمل الد ول ) ذ
 -2لو لم ٌذ ر المهر فً العقد ثم الراضٌا ولٌ
الزوجا و معد الالراضً طلقها
قمل خ ٌد ل مها ل ا لها نتؾ المهر الذي
الراضٌا ولٌ ان ٌعالمر م م المهر المذ ور
فً العقد ( )230ذ
 -3ذا فوخ وقد الزواج لعٌ فً الرجل
العنة ثم للزوجة نتؾ المهر ( )238ذ

276

مجلة جامعة ذي قار

المجلد 2

العدد 2

ال ر الثال  -:وقوط المهر لى مالعة
ذا جرح وقد الزواج دو ذ ر المهر ثم طلق
الزوج قمل الد ول فهنا ٌوقط المهر لى مدل()232
( مالعة ) وهذا موال اد م قول العالى ْ
(ال َج ْنا ْ
ت
ضوا
وو َه َ خْ تو ْال آر َ
ْولْ تٌ َ تم آ ت ْط َل تق َال َم ال ِّن ْوا ْء ْما لْ تم ْال ْم ُّ
ض ًة ْو ْم ِّال َعو َه َ ْولْى ا تل َمووآ آد ْق ْد َر َ ْو ْو ْلى
لْ َه َ ْف آرٌ ْ
ؾ ْ قا ً ْولْى ا تل َم ت وآ نآٌ ْ )
ا تل َم تقال آآر ْقدْ َر َ ْم ْالاوا ً آما تل ْم تع َرو آ
(( )233المقر )236:
ال الزوج فأ ا ؼنً
و المالعة ال و م و
فرل لها ما هو مرال د ثمن ما ذا ا مالووط
ال ال فرل لها ما هو مالووط ال و ذا ا ا
الزوج فقٌراً( )234ذ
ال ر الرامد  -:وقوط المهر ل
وفٌ نقاط :
ٌوم
-8
ذا ما خ د الزوجٌ قمل الد ول ولم آ
لها مهراً ف مهر لها وال مالعة ذ
ذا العرل الزوج خلى ؼش و الدلٌس م
-2
جان الزوجة و ا ومما ً فً زواج منها وقط
المهر ل الى مد د ول الزوج مها ذ
ذا ا العقد فاوداً و تل ال رقة قمل
-3
الد ول ف شًء لها و ومً لها مهراً ()235ذ
المم الثانً
ن قة الزوجة
تم ااول لموضو الن قة
وفٌ مطالمٌ
مٌالها
وما الشمل خما الثانً ف تم لمٌا
ومقدارها و خثار وجومها ولى الن و اآلالً - :
المطل ااول
موضو الن قة و ما الشمل
وفٌ فروا ااول لموضو الن قة والثانً لما
الشمل
ال ر ااول  :موضو الن قة -:
خوالً -:فً ال ق الجع ري -:
خ المولمو وموما ً مجمووو ولى اوالمار
الزوجة وم وجو الن قة ولى الزوجة و قد نم
القرآ ال رٌم ولى ذلت مقول العالى ) ْو ْولْى
ا تل ْم تولَو آد لْ َ آر تزقَ َه َ ْو آ تو ْو َال َه َ )(( )236المقر :
م اآلٌة)233
ال خ هذا الوجو مالوقؾ ولى شروط مالى ال قق
ترها ماثنٌ -:
ٌم القول موجو الن قة ٌم
الالم ٌ الجنوً ال امل و الدائم ذ
-8
ودم ال روج م مٌ الزوجٌة ال مأذ
-2
الزوج مد م انها ال تول ولى ااذ ( )237ذ
وند ودم ال قق هذٌ الشرطٌ خو داهما التمم
الزوجة ( ناشزاً ) خي ارجة و طاوة الزوج و
مالالالً ٌالوقؾ وم وجو الن قة ولٌها فأ خن ق
ولٌها و ال ال هذ ان ن قة موال مة خو مما ة ال
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فً معل اا ٌا ٌالوفر الشرطا
واجمة
الوامقا ل قد القوم الزوجة معمل ما قد ٌمؽل
الزوج فهل العالمر ناشزاً ل وقد ٌرال الزوج ومل ال
الطٌع الزوجة فٌ فهل الوقط الن قة ل
ٌم ا جامة مالنقاط اآلالٌة -:
 -8ال الج الن قة ولى الزوجة و الزما ال اتل
مٌ العقد و الزفاؾ ووم ذلت نها ؼٌر مم نة م
ن وها جنوٌا ً خو خنها ؼٌر راؼمة خو مطالمة ما ن اق
خما لو م ن خو طالم مالن قة وجم لها ()231
ان موالعد للزواج ذ
 -2الوقط ن قة الزوجة المولمة فً الة ارالدادها
و الدٌ ا و مً ما لو ان ذمٌة فلها الن قة
( )231ذ
 -3ذا ان الزوجة ال اش زوجها مال م موم خو
هانال ولم ٌ هذا ال م معالاداً منها مد اآل رٌ
وقط ن قالها لنشوزها ( )240ذ
 -4الالوقط ن قة الزوجة فً ونها مرٌضة ال
الوالطٌد الالم ٌ الجنوً م ن وها( )248و ذلت
فً الة و رها الداء فرٌضة ال و فقط ( )242ذ
 -5الالوقط ن قة المعالد م ط ق رجعً و
ان
الزوجٌة قائم مٌنهما ماً()243ذ والوقط
معالد م وفا خو م وط شمهة ( )244ذخما
مالنومة لى المطلقة المائ ف ن قة لها النال اء
الع قة الزوجٌة خت ذ
 -6ذا ا الزوج ممالند م الأدٌة الن قة فأنها الثم
فً ذمال م وق ال قق الشروط وواء ا الزوج
مووراً خو معور م القاضً مها خو لم ٌ م فلو لم
ٌدفعها – الن قة – فً ٌاالها انالقل لى ورثالها معد
مماالها ( )245ذ
 -7فً هذ النقطة نالعرؾ لى م ن قة الزوج
الؽائ  (( :فلو ؼا الزوج معد ا م نال م ن وها
وج ن قالها ولٌ – مد فرل مقائها ولى الت ة
الالً فارقها ولٌها وا ؼا قمل خ ٌد ل ف ضر
خرول خلٌ
وند القاضً و خعهر الطاوة للالم ٌ
ضر هو خو خرول فً
القاضً واولم مذلت فا
طلمها خو خرول خلٌها الن قة فمها ذ وا لم ٌ عل شٌئا
م ذلت ٌقدر القاضً المد الالً ٌوالؽرقها ا و م
والجوا و روال الن قة وال ٌ م مشًء فً هذ
المد ثم ٌ م م الارٌخ انالهائها فلو ان المد
ممقدار شهرٌ – مث ٌ -جعل امالداء الن قة م
الارٌخ انالهاء الشهرٌ ولو خولمال م الها م ؼٌر
الووط القاضً واثمال ذلت ل ى واوال ق الن قة
م الالارٌخ المذ ور))( )246ذ
ثانٌا ً  :قانو اا وال الش تٌة -:
وفٌ نقاط -:
 -8لقد نت الماد الثالثة والعشرو فً فقرالها
ااولى ولى خ للزوجة الن قة م ٌ المام العقد
ت ٌ ا ً ولو ان مقٌمة فً مٌ خهلها خي خ
القانو ٌ رل ختالة خ ال الر ما مٌ العقد و
الزفاؾ الج فٌها الن قة ولى الزوجة و مهذا قد
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ال هذ الماد ما ذه خلٌ ال ق الجع ري م
خ وجو الن قة ولى الزوجة ٌال قق مالد ول خو
م ٌوم مطالمة الزوجة ماالنالقال لى مٌ الزوجٌة
انها ال و قد مذل ل الطاوة واالوالعداد للالم ٌ
الجنوً خما قمل هذا ف ن قة ولى الزوج()247
وهً مقٌمة فً مٌ خهلها اتة وخ االرال از
العرفً الموجود فً المجالمد مالنومة لى ن قة
الزوج ولى زوجال المقٌمة فً مٌ خهلها جرح ولى
ودم اان اق ان – االرال از – اتمم ممنزلة القرٌنة
المالتلة مالعقد ذ
 -2خما مالنومة لى ال قر الثانٌة م الماد ن وها
فقد خشار لى ودم اوالمار الزوجة ناشزاً والج
الن قة لها ذا طلمها الزوج ماالنالقال و امالنع ون
ؾ فً ذلت مٌ
الى القمل معجل مهرها وال
ال قهاء ا الزوجة لها ال ق فً المطالمة ممهرها
المعجل واالمالنا و مطاووة الزوج الى القمض
وال العالمر و ال ال هذ ناشزاً مل الج لها الن قة ل
خ طاوو الزوج و م نال م ن وها قمل خ القمل
معجل المهر ف ً ال ق الجع ري لٌس لها معد ذلت
خ المالند ون وا امالنع الوقط ن قالها و
الزوج( )241ذ
لقد خ ذ الماد الثالثة و العشرو مرخي ال ق
ال ن ً الذي ٌرح وجو الن قة للزوجة وهً مقٌمة
فً مٌ خهلها ذ ال خ االوالقراء للواقد االجالماوً
ال ٌدل ولى وجود م ٌن ق ولى زوجال وهً فً
مٌ خهلها ال ذا انالقل لى مٌ الزوجٌة خو طالمال
ماالنالقال وال ال هذ خ الن قة لم الثم دٌ و
اللت المد فً ذمة الزوج ووم ذلت نها لم الطال
مالن قة وهذا هو م ال ق الجع ري الذي ٌرح م
خوما ن قة الزوج ولى زوجال م المد ال اتلة
مٌ العقد والزفاؾ هو مطالمالها ٌا مالن قة فالج
ولٌ وندئذ ( )241ذ
ذ فً الواقد العملً ال ٌوجد ا ال ؾ طالما ان
الزوجة ؼٌر مطالم مالن قة ال خ ال رق ٌ م فً
خ ال ق ال ن ً ٌرح نها مالى ما طالمال مالن قة
الماضٌة ا ولٌ خ ٌؤدٌها لها و ال ذا امالنع
و االنالقال لى مٌ الزوجٌة لعدم ا ن اق ا
ممررا شروٌا وال العالمر ناشزا (م / 23ؾ  )2وهذا
ما ٌولد مشا ل مٌ الزوجٌ ال الزوج وٌ اج قمل
الزفاؾ خو معد مطل الن قة الماضٌة الالً لم الطال
مها الزوجة معد العقد لى ٌ تول الزفاؾ
نت الماد ال اموة والعشرو فً
-3
فقرالها ااولى ولى ودم وجو الن قة ولى الزوجة
فً اال ا -ذا الر مٌ زوجها م خذ ومؽٌر
وج شروً وهذا مما ال ؾ ولٌ مٌ جمٌد
المذاه ا و مٌة ونها ناشز
 ذا مو م جرٌمة خودٌ والعاهر م هذال قر خ وم ودم وجو ا ن اق ولٌها وهً فً
ال مس انال اء الالم ٌ الجنوً للزوج ومانال ائ
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ٌنال ً وم وجو الن قة فا ان ق ولٌها وال ال
هذ ان ن قة مما ة خو موال مة
ج -ذا امالنع و الو ر مد زوجها مدو وذر
شروً وهذا وتٌا وودم انقٌاد للزوج ٌواللزم
مووغ
مدو
وقوط ن قالها لعدم طاوال
شروً( )250ذ
 -4خورد ال قر الثانٌة م الماد ال اموة
والعشرو متادٌق العوؾ الزوج مطل المطاووة
الن ٌقتد ااضرار مها خو الالضٌٌق ولٌها وفً هذ
ال الة ال اللزم الزوجة ممطاووة زوجها وال العالمر
ناشزا و ال الوقط ن قالها وم هذ المتادٌق :
ا-ودم الهٌئة المٌ الشروً للزوجة الذي ٌالناو
مد الة الزوجٌ االجالماوٌة واالقالتادٌة وال ٌوجد
ا ال ؾ مٌ المذاه ا و مٌة وموما مد ما ذهم
خلٌ هذ ال قر مل خضاؾ ال ق الجع ري وال ن ً
الٌا م خهل وولد وؼٌرهم
وجو و المو
ال م ارالض خ ٌو معها()258ولى ذلت ال
اللزم الزوجة ممطاووة زوجها خ ا مٌ الزوجٌة
وضٌعا ال ٌالناو و الالهم االجالماوٌة واالقالتادٌة ذ
ذ ر القانو موضو ومل الزوجة و ون معٌداو المٌ الشروً الذي هٌأ الزوج لها ذ مداٌ
ٌج معرفة م ومل الزوجة فً ال ق الجع ري
وقانو اا وال الش تٌة ً ٌالونى معرفة م
لو امالعد و المٌ المهٌأ لها -:
الجهة ااولى :ال ق الجع ري  -:ل ً ال المل التور
المد م مداء راءي ماقً المذاه فً هذ الموالة
فال ق ال ن ً ٌرح موجو اوالقرار الزوجة فً
المٌ وا ان واملة مشرط خ ٌطل منها الزوج
القرار خما ذا لم الجم لى طلم ف ن قة لها( )252ذ
وهذا ما ذهم خلٌ مقٌة المذاه ا و مٌة ودا
ال ق الجع ري الذي ٌرح الال تٌل ( مٌ العالم ٌ
العقد مأنها واملة المنعها مهنالها م االوالقرار فً
المٌ ومٌ الجاهل مذلت ٌ العقد فأذا ولم وو
ولم ٌشالرط ولٌها الالرت ف ٌ ق ل وال ال هذ خ
ٌطالمها مالرت العمل و ذا طل ولم الج ف الوقط
ن قالها الن اقدم ولى هذا ااواس ذ خما ذا ا
جاه ٌ العقد معملها فل خ ٌطل خلٌها الالرت
فا لم المالثل ف ن قة لها ولٌ )( )253ذ وهذا
الرخي ٌن ً ل جة ٌم للزوج خ ٌالموت مها
ولى زوجال العالم معملها جمارها ولى الر
لاضرار مها وهو ٌنطوي ولى ا الرام ل رٌة المرخ
فً العمل وودم متادر قوقها فٌ طالما ا
الزوج ٌ العقد راضٌا مذلت ذ
الجهة الثانٌة  :قانو اا وال الش تٌة -:
االجا القانو ؼٌر واضم م هذ الجهة ال خن
و ما نت ولٌ ال قر الثانٌة م الماد
ال اموة و العشرو خشار لى خ الزوج ولٌ خ
ٌهٌا مٌالا ً شروٌا ً قرٌما ً م م ل ومل الزوجة و ؾ
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ذلت ذا لم الطاوو لال لؾ الوم
ناشزاً والج لها الن قة ذ
م هنا المٌ خ القانو قد خقر ق المرخ فً العمل
وال ٌجوز للزوج متادر قها هذا ذ
وم هنا مدخ واض ا ً ما ولى الزوج م موؤولٌة
الوفٌر مو نا ً قرٌما ً م ومل زوجال الالً ا مطلد
ولى وملها والم العقد مٌنهم و هو ؼٌر معالرل ولى
ذلت وخ قر المنزل م العمل ٌواود ولى م انٌة
الوفٌق الزوجة مٌ الالزاماالها المٌالٌة و الوعٌ ٌة ذ
جـ  -ذا ان ااثا المجهز للمٌ الشروً ال العود
للزوج ذ
د – ذا ان الزوجة مرٌضة ممرل ٌمنعها م
مطاووة الزوج وهو رخي مال ق ولٌ وند ل
المذاه ا و مٌة وال ا ال ؾ فٌ ما ودا ال ق
المال ً الذي ٌرح مأ الزوجة خ ان مرٌضة
مرضا ً شدٌداً الوقط ن قالها ذ
 -5نت ال قر ااولى م الماد الوادوة و
العشرو ولى ودم جواز و ا الزوج مد زوجال
مؽٌر رضاها ضرالها فً دار وا د و ال نجد ا ال ؾ
ا و مٌة
فقهاء المذاه
فً ذلت مٌ
والقانو ( )254ذ
خما ال قر الثانٌة م ن س الماد فقد خجاز للزوج
خ ٌو فً دار الزوجٌة مد زوجال ولد م
ؼٌرها الى ٌملػ ذ
وقد خوجم ال قر الثالثة ولى الزوج و ا خموٌ
خو خ دهما -خ رؼما فً ذلت  -مد زوجال ولٌس لها
االوالرال ولى ذلت ذ خ هاالٌ ال قرالٌ ذهمالا لى
ما لم ٌذه خلٌ ال ق ( الجع ري و ال ن ً ) الذٌ
خوجموا خ ٌ و المو الشروً للزوجة الٌا ً م
خهل وولد وؼٌرهم ال مرضاها( )255ذ
 -6نت الماد الثالثة و الث ثو ولى خن ال طاوة
ام
للزوج ولى زوجال فً ل خمر م الؾ
الشرٌعة الؽراء وٌم للقاضً خ ٌ م لها مالن قة
وند ودم مطاووال فً ذلت ذ
وهذ ماد رائعة جداً ان ( ال طاوة لم لوق فً
معتٌة ال الق ) وخ ا هذا الم لوق زوجا ً ا
رضا هللا المارت والعالى هو الؽاٌة المنشود ولٌس
رضا العمد ال قٌر الذلٌل ذ
ال ر الثانً  :ما الشمل الن قة
خ ( الطعام و ال وو و الو و خجر الالطمٌ
)( )256هً م العناوٌ ااواوٌة الالً ٌج ولى
الزوج الوفٌرها للزوجة وونالناولها مالالوالً -:
خوالً  :الطعام  -:ونذ ر ل ع (ا طعام) مت الها خفعال
للزوج منالجة منافد الزوجة ذ فٌج ولى الزوج خ
ٌود لة الزوجة و اجالها لى الطعام مما ٌ ل
ٌاالها ذ
ثانٌا ً  :ا لماس  :المد للزوج م واء زوجال مما
ٌضم لموها اللماس الشروً وقد خضاؾ ال قهاء
الزٌاد فً ال وو وند لول فتل الشالاء ذ خما
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جنس الملمس فٌرجد لى واد خمثال المرخ ()257
و لى منزلالها االجالماوٌة و الة الزوج المادٌة ذ
ثالثا ً  :ا و ا  -:لقد ال لمنا وامقا ً و المو
الشروً للزوجة والذي ٌج فٌ خ ٌ و مو نا ً
الئقا ً م ال الزوجٌ معا ً الٌا ً م خهل وولد
وؼٌرهم ال م ارالض خ ٌو معها وولى ل
ال ٌج ولى الزوج خ ٌو زوجال فً م ا ال
الالضرر الزوجة موم و ناها فٌ ( )251ذ
رامعا ً  -:خجر الالطمٌ  -:خفالى معل العلماء خ م
الن قة الواجمة متارٌؾ الوالد وخجر الطمٌ
واادوٌة الالً ال الاج خلٌها الى لو ا
م اامرال التعمة الالً ال الاج لى مال ثٌر ما لم
ٌ ذلت رجٌا ً ال خ شرط الوجو ون مناوما ً
ل الها وخ ال ٌواللزم م ود ثانوٌة دٌنٌة خو ؼٌرها
وخ ال ٌ و المرل م علها ولو ال رٌطا ً خو
هماال( )251ذ
اموا ً  -:خجر ال ادم  -:خ خجر ال ادم او خٌجاد
قا ً لها خ ان م ذوي
ادم للزوجة ٌ و
دم ن وها ذ ووموما ً خ
اا دام وخ لم ال
ال دمة ال الالجاوز وا د ولو ان م ذوي ال شم
ا اال ال اء ٌ تل مها ( )260ذ
خما مالنومة لى قانو اا وال الش تٌة فهو ال
ٌ الؾ ما خقرال الشرٌعة م وجو العناوٌ
الوامقة للزوجة مؽل النعر و مقادٌرها وهذا ما
نجد واض ا ً فً نم ال قر الثانٌة م الماد
الرامعة والعشرو (( الشمل الن قة الطعام و ال وو
و الو ولوازمها وخجر الالطمٌ مالقدر المعروؾ
و دمة الزوجة الالً ٌ و امثالها معٌ )) ذ
المطل الثانً
مقدار الن قة وآثار وجومها
تم ااول لمٌا
والضم هذا المطل فروٌ
مقدار الن قة الواجمة خما الثانً ف تم الثار
وجومها ولى الن و اآلالً -:
ال ر ااول  :مقدار الن قة -:
فً المواضٌد الوامقة الناولنا ما ٌج ولى الزوج
خن اق ذ خما هنا فنالناول مقدار اللت الن قا و مٌاالها
ذ فهل القدر م ال الزوج فقط خم م ال الزوجة خم
م الالٌهما معا ً ل خ فقهاء المولمٌ ولى ا ال ؾ
مذاهمهم اال قوا ولى خ ن قة الزوجة القدر ن قة
الٌوار ذا ا الزوجا موورٌ ومن قة ا ووار
ذا انا معورٌ و المراد مٌور الزوجة و وورها
هو ٌور و وور خهلها و الموالوح المعاشً و
االجالماوً ل ٌاالهم( )268ذ
ً
ل ا الل وا فٌما ذا ا خ دهم موورا واآل ر
معوراً فهل ٌؤ ذ م ال الزوج خم م الالهما ل قال
المال ٌة و ال ناملة  :ذا خ اللؾ الزوجا ٌوراً و
ووراً خ ذ الزوجة ن قة الووط مٌ ال الٌ ذ
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ال
خما الشافعٌة فذهموا لى خ الن قة القدر م و
الزوج فقط وال ٌنعر لى ال الزوجة وواء ان
موور خم معور ما ودا المو ٌج خ ٌ و
الئقا ً مها( )262ذ
خما ال ق ال ن ً ف ٌ قوال خ دهما وهو رخي
ال ثٌرٌ منهم (خ خ اللؾ ال الزوجٌ ٌواراً خو
ووارا ان الن قة الواجمة مٌ الٌوار وا ووار
ال
ذ خما الرخي الثانً فٌرح خ الن قة القدر و
الزوج ٌواراً و ووارا)( )263ذ
خما مالنومة لى ال ق الجع ري فقد خطلق خ ثر
اجة الزوجة
ال قهاء القول مأ الن قة القدر م و
المعا ً لعاد خمثالها م خهل الملد خي خ الزوج ٌج
ولٌ الوفٌر خقل اامرٌ طلماالها الالً الرؼ مها و
ً
مقارنة
اجاالها ال علٌة الالً الالناو مد وضعها
ما الٌاجا خمثالها ( )264ذ
ما مالنومة لى قانو اا وال الش تٌة فقد خ ذ
مرخي ال ق المال ً و ال ن ً ما هو واضم م
نم الماد الوامعة والعشرو (( القدر الن قة
الالٌهما ٌوراً و ووراً
للزوجة ولى زوجها م و
)) ذ
وقد نت الماد الثامنة والعشرو ولى جواز زٌاد
الن قة خو نقتها المعا لالؽٌر الة الزوجٌ المالٌة
والمعا ً لالؽٌر خوعار الملد ذ وهذا ماال ؾ فٌ ٌ
خ القاضً ذا فرل مملؽا ً م المال خو الراضٌا
ولٌ الزوجا فٌجوز لهما العدٌل زٌاد خو نقتانا ً
وهم خ رار فً ذلت المعا ً لالقلما ااوعار فً الملد خو
لالمدل الة الزوج وانالقالها م الٌوار لى ا ووار
خو مالع س( )265ذ
خ هذا الالؽٌٌر فً الن قة ال ٌ الرل ا ٌ و لمر
وا د فقط ( )266مل هو ما م الو للزوجا
ول ل الؽٌر ٌ د فً خوعار الملد خو الالهما معا ً ولو
ا الالؽٌر فً الن قة خ ثر م مر تعوداً خو نزوالً ذ
ال ر الثانً  :آثار الن قة -:
م معد الالثم م وجو الن قة قد الالرال معل
اآلثار ولى هذا الوجو فمعل هذ اآلثار الوجد
ٌ مدخ وجو اان اق و المعل اآل ر مالعلق
اال معٌنة ٌم مٌا معل اللت اآلثار
م دو
وفق النقاط الالالٌة -:
خوالً  :ؼٌا الزوج :
خ -فً ال ق الجع ري -:
خ ؼٌا الزوج الذي ومق ال دٌ ون موضو
مهم مالنومة لى م الن قة الم روضة للزوجة وم
خٌ الأ ذها ذ وهو موضو ٌال مل فٌ القاضً
مهمة مٌر ال خن ٌج الالمٌٌز خوالً مٌ الؽائ و
الم قود فالؽائ هو الذي ؼا و زوجال خ ثر م
ٌاال معروفة فهو الؽائ
خرمعة خشهر فأ ان
مؽل النعر و م انٌة االالتال م خو ودمها وخ
ان ٌاال م مماال مجهولة فهو الم قود( )267ذ
فأذا ا الزوج ؼائ ٌج الالمٌٌز مٌ ما ذا ان
الزوجة قد م ن الزوج م ن وها خم ال فأ ان
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مم نة ٌج ولى القاضً خ ٌالأ د م خنها فارق
زوجها و الع قة ما زال قائمة مٌنهما خي ولى
القاضً خ ٌالأ د م ودم نشوزها خو انالهاء الع قة
مٌنهما معد ذلت ٌ رل لها القاضً الن قة فأذا
ان الزوجة لم العٌ زمنا ً م دداً لمدخ الن قة م
خما ذا ان م دد
مها القاضً م الارٌخ الطل
زمنا ً معٌنا ً فالثم الن قة
فً ذمة الزوج مالى ال قق القاضً م الوافر شروط
وجو الن قة ومهما طال الزم ( )261ذ
خما ذا لم ال الزوجة مد والً مها فٌج ولٌها
ال ضور خمام القاضً لالعهر ل خنها موالعد
لمطاووة زوجها الؽائ وهنا ٌج ولى القاضً خ
ٌرول فً طلم وٌعلم مذلت فا عر هو خو خرول
فً طلمها خو خرول خلٌها الن قة فمها و لم ٌقم
مشًء م ذلت (( ٌقدر القاضً المد الالً ٌوالؽرقها
ااو م و الجوا خو روال الن قة وال ٌ م مشًء
فً هذ المد ثم ٌ م م الارٌخ انالهائها خما لو
خولمال م الها م ؼٌر الووط القاضً و خثمال ذلت
ل ى و اوال ق الن قة ))( )261ذ
ما مالنومة لى الم قود الذي لم ٌعلم ٌاال م
مماال فٌم للزوجة ا العالمد ولى م ٌن ق ولٌها
م مال زوجها الولً خو الو ٌل خو م مالها هً
ذ خما ذا لم ٌ للم قود ولً خو و ٌل و ا ل مال
فً الملد خم لل ا م الشروً معد رفد اامر خلٌ خ
ٌترؾ ولى زوجة الم قود خما ذا لم ٌ ل مال
فالرفد الزوجة خمرها لل ا م الشروً لٌنعر
فٌ ( )270ذ
 قانو اا وال الش تٌة -:خما مالنومة لى قانو اا وال فقد نم فً مادال
و
الالاوعة وشر ولى وطاء م وا د للؽائ
الم ال ً و الم قود وهو مالى ما رفع الزوجة
وال الة هذ خمرها لى القاضً م لها مالن قة م
الارٌخ قامة الدووح معد خ ٌالٌق م قٌام و مقاء
الزوجٌة مٌنهما و طرٌق المٌنة الالً القدمها
الزوجة ثم ٌ ل ها مٌمٌ االوالعهار وااوالٌثاق
ولى خ الزوج لم ٌ ارقها ولى ؼٌر ت ة الزوجٌة
الالً ان قائمة مٌنهما( )278ذ
وقد ٌأذ القاضً ماالوالدانة لالن ق الزوجة ولى
ن وها ماوم الزوج وند ال اجة عدم وجود مال لدٌ
خو لدٌها فٌم نها االوالدانة و الال تٌل الذي
ذ رال الماد الث ثو وف واها خ الزوجة الوالطٌد
خ الوالدٌ مم اللزم ن قالها لو ان لٌو مذا
زوج اا خو اا وٌ ونو ملزمٌ مأقراضها
انوا قادرٌ ولى ذلت وند طلمها منهم ولهم ق
الرجو مالقرول ولى الزوج فقط وند وودال ذ
خما ذا ان االوالدانة م خجنمً فهو مال ٌار مٌ
الرجو للمطالمة مدٌن ولى الزوج معد وودال خو
ولى الزوجة ذ
ما ذا لم الجد الزوجة م ٌن ق ولٌها ال م قرٌ
وال م معٌد اللالزم الدولة ما ن اق ولٌها ذ
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( ولعمري مالى طمق هذ الماد ) ذ
والعاهر م هذ الماد والالً ومقالها خ القانو قد
خ ذ مرخي ال ق ال ن ً( )272ذ وقد خضاؾ القانو
نم الماد ال ادٌة والث ثو القاضٌة مالقدٌر ن قة
ل فالر النعر فً
مؤقالة للزوجة ولى زوجها
دووح الن قة فأ وم الدووح فالن قة المؤقالة
ولى الزوج وا لم ال ومها ان ولٌهاذ
ثانٌا ً  :دٌ الن قة - :
اوالمر ال ق الجع ري الن قة الواجمة للزوجة دٌنا ً
المل فً ذمة زوجها فلو لم ٌدفعها طٌلة ٌاالها
انالقل لى ورثالها()273ذ
فأ قدم الزوجة طلما لى القاضً الطل فٌ الن قة
و مد معٌنة خمالند فٌها زوجها م ا ن اق ولٌها
م لها مالن قة معد الال قق م ودم نشوز الزوجة
ذ
ذلت ذا لم العٌ مد مل خراد ن قالها الالً خمالند
زوجها خدائها ل المد الماضٌة وهذا نامد م
اوالمار الن قة دٌنا ً فً ذمة الزوج مهما طال الزم
وواء ا مووراً خم معوراً م مها القاضً خم لم
ٌ م المقى ثامالة فً ذمة الزوج( )274ذ
ا
وقد خشار معل العلماء لى وجو االوالدانة
الزوج ال ٌملت مال للن قة ولى زوجال ذا ولم الزوج
خن مالم م الوفاء مالدٌ ( )275ذ
خما مالنومة لى قانو اا وال فقد نم فً ال قر
ااولى م الماد الرامعة و العشرو ( العالمر ن قة
الزوجة ؼٌر الناشز دٌنا ً فً ذمة زوجها ) وهذا ما
ذه خلٌ ال ق الجع ري م اوالمار الن قة دٌنا ً ولى
الزوج م وق امالناو و اان اق وخ لم ٌقل
مها قال وقد خ د القانو فً مادال الثانٌة والث ثو
ولى ودم وقوط المقدار المالرا م م الن قة مالط ق
خو وفا خ د الزوجٌ ذ
ثالثا ً  - :ضام الن قة -:
فً معل اا ٌا الطال الزوجة زوجها المقمل ولى
و ر مدونها خو ؼٌا طوٌل خ ٌضد ضامنا ً ٌضم
ن قالها الموالقملٌة ال خ ال قهاء لم ٌجٌزوا هذا
الضما اوالناداً لى و الن قة الالً ال ل معد لم
الثم فً ذمة الزوج ما ضافة لى خ الزوجة فً
هذ ال الر الموالقملٌة رمما ال و ناشزاً خو الطلق او
الة وفا مما ٌعنً خنها الأ ذ مال ؼٌر
ال د
موال ق لها
ال خ معل ال قهاء المنى رخي ضما الن قة اتة
ذا ا الزوج ؼٌر مأمو والدل وٌرال العائلٌة لى
زوجال
ودم الشعور مالموؤولٌة االجا
ووائلال ( )276ذ
ال االمة
معد موٌر الم
مقارنا مٌ قانو
الجع ري اوالطعنا

الطوٌلة الالً خو ر م
اا وال الش تٌة وال ق
نتل لى النالائو اآلالٌة -:
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لقد ا اللؾ ال قهاء المولمٌ فً ال دٌد معنى ل ع
فالرددوا مٌ اوالمار وقدا خو وطء ذ فمنهم
الن ا
م رخح ان قٌقة فً الوطء مجاز فً العقد خي
الواقعة الالً جاء مجرد و القرائ الدالة
ولى العقد فهو – ل ع الن ا – وطء ذ خما القوم
ط ق ولى الوطء
اآل ر م ال قهاء فقالوا
ٌ و م قمٌل المجاز خما قٌقة فهو فً العقد
موالدلٌ ولى ذلت مقول العالى " فأن وا ما طا
ورما "( وور النواء
ل م م النواء مثنى وث
 )3:ذ
وٌم لنا اوالمار الزواج الموافق ال ام الشرٌعة
ا و مٌة ال ٌنالو م اقالرا رجل مأمر ٌمٌم
ا التات موطئها فٌعالمر هذا االقالرا ن ا ا و ا
هذا الن ا ومما شروٌا لهذا ال ال الزواج ف ا
الن ا ممعنى العقد الذي رمط مٌنهما شروا خما ذا
الم االقالرا معد زواج م الؾ ال ام الشرٌعة
ولٌ
المقدوة ا هذا االقالرا زواج ولٌس ن ا
ل ن ا شروً هو زواج ولٌس مالضرور ل
زواج هو ن ا شروً ذ
ال ٌوجد ا ال ؾ فً نعر قانو اا وال
الش تٌة لى مقدما وقد الزواج و نعر ال ق
الجع ري لها مل جاء نم الماد الثالثة فً ال قر
الثالثة مؤ دا لما طر فً هذا ال ق الذي اوالمر
اللت المقدما ومنها ال طمة ال المثل زواجا قٌقٌا
ال اا ٌر ال ٌال قق ال مالعقد الت ٌم فلو تل
ال طمة والزفاؾ معا م دو العقد الت ٌم لم
ٌ ٌنا فً ال قق الزوجٌة الت ٌ ة م ؾ اامر لو
ال طمة والوود
تل العقد مدو الزفاؾ ذ ولٌ
مالزواج وقراء ال اال ة ال العالمر وقا و ال الملت قو
العقد وال ا لزام فً نشائ ذ
فً الة الرجو و ال طمة معد الولٌم ال اط
فقد نم قانو اا وال
المهر لى طٌمال
الش تٌة فً ال قر الثانٌة م الماد الالاوعة وشر
الزواج ذا لم ٌالم معدول م خ د الطرفٌ
ولى
خو مو خ دهم ا للزوج ٌوالرد ما ولم للزوجة
م مال م وو ولى المهر وٌنا و ذا ا موالهل ا
فمدال م ؾ ال ق الجع ري الذي خوطى للزوجة
النتؾ ذ
قانو اا وال الش تٌة قد الرت ال ثٌر م
مواد معٌد و الال تٌل قاتدا خ الالها لى القاضً
و و نم ال قر الثالثة م الماد ااولى ومثال
ٌ جاء الماد الرامعة
ذلت خر ا وقد الزواج
معٌد و الال تٌل الموجود فً ال ال ق ا و مً
وهذا مما ٌمعد اال ال ؾ مٌ ال ق والقانو وندما
ٌعطى للقاضً ال رٌة فً اا ذ ممواضٌد وال اتٌل
ال ق ا و مً ذ
وقد الطرق القانو فً ال قر الثانٌة م الماد
الوادوة ولى موالة الزواج مٌ ؼائمٌ وقد ا ذ
القانو مرخي ال ق ال ن ً مهذ الموالة وندما خجاز
العقد م الؽائ و طرٌق ال الامة خي خ ٌرول
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الزوج ا ٌجا م الا والقمل الزوجة معد قراءال
ولى الشهود وهذا م الؾ لما ذه خلٌ ال ق
الجع ري والشافعً وال نملً م اشالراط ال ورٌة
ٌقد وقٌ
فً وقد الزواج خي خ القمول ٌج
ا ٌجا وم دو فاتل ذ
لقد اشالرط قانو اا وال ضرور الوافر شروط
الت ة فً العقد مما ٌدل ولى خ القانو قد ا ذ
مالالقوٌم الذي ٌقوم العقود لى وقد ت ٌم وفاود
وماطل وٌ و العقد فاود وند ودم الوفر خي شرط
م شروط الت ة الالً ذ رها القانو وهذا هو رخي
ال ق ال ن ً م ؾ ال ق الجع ري الذي ٌعالمر العقد
شهاد الشهود ذ خما
ت ٌم الى مد انعدامها
ؾ فً اوالمار العقد الذي ٌال لؾ
العقد الماطل ف
ون خي شرط م شروط انعقاد العقد ٌعالمر وقد
ماطل ذ
ق ال اء
خما مالنومة لى شروط اللزوم
والمهر فقد ا ذ القانو و و نم الماد الالاوعة
مرخي ال ق الجع ري الذي ٌجعلهما قا التا
للزوجة م ؾ ال ق ال ن ً الذي ٌعطً لاولٌاء
الزوج دو
(العتمة ) ال ق فً فوخ العقد
مهر المثل مث ذ
لقد قوم القانو الم رما لى مؤمد ومؤقالة
خما ال ق الجع ري فقومها لى م رما م و
ا
القوٌم القانو
واوالقد
النو والوم
ؼٌر دقٌقا و الالأمٌد و الالاقٌ هما لٌس الوم
المماشر للال رٌم وانما هو اثر الال رٌم ومدال ذ
لقد ا ذ القانو فً مادال ال اموة وشر مرخي
ال ق الجع ري ال ام مال رٌم من الزوجة مقٌد
تل اللمس والنعر
الد ول مها فقط الى وا
مشهو – الذي هو رخي ال ق ال ن ً – ف ٌمنى
ولٌ الال رٌم دو الد ول ذ
لم ٌمٌ القانو الال اتٌل ال زمة و الرضا مل
الرت ذلت لى القاضً وما ٌأ ذ م م خراء ال قهاء
م ال ق ا و مً اا ثر م ئمة وواقعٌة لال اتٌل
الرضا ذ
لقد ا ذ القانو مالرخي الذي ال ٌرح ال رمة م
مراجعة الزوجة المطلقة ث ثا ا ثر م الود مرا
م ؾ ال ق الجع ري الذي ال ٌجوز الزواج
مالزوجة الالً طلق ث ثا الود مرا ذ
لقد مند القانو م الزواج مأ ثر م وا د
و نم ال قر الرامعة م الماد الثالثة اال مأذ
القاضً والنجد لهذا النم مثٌ ل فً افة ال
ال ق ا و مً ذ وقد رجد القانو واجاز الزواج
م اارملة دو اجة لى خذ القاضً والنعلم ما
وااؼر م ذلت جاز
ال رق مٌ ال الالٌ
القانو للزوجة طل الال رٌق م القاضً و
نم ال قر ال اموة م الماد اارمعو ذا الزوج
زوجها دو خذ الم مة وال نعلم مأي ق ٌعطى
للزوجة ق الال رٌق موم اوالعمال زوجها ق
الشروً ذ
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لقد الرت القانو اؼل الال تٌ فً مجال المهر
لى ال ال ق ا و مً لٌوالرشد مها القاضً ال
ان – القانو – خورد معل النتوم الالً الدل
ولى خ ذها م ال ق الجع ري ما فً نم الماد
الثانٌة والعشرو وندما خوطى للزوجة المد ول مها
ال م وقد ؼٌر ت ٌم اقل المهرٌ م المومى
لم ٌوم لها مهر ذ و ذلت
والمثلً وهر المثل
نم الماد ال ادٌة والعشرو وندما خوط للزوجة
ال ق فً ا ذ ل المهر المومى مالد ول خو ممو
خ د الزوجٌ ونت مالط ق قمل الد ول ذ
خما فٌما ٌ م موائل الن قة -:
لقد خجاز القانو للزوجة المطالمة مالن قة و
المد ال اتلة مٌ العقد والزفاؾ م ؾ راي
ال ق الجع ري الذي خوج الن قة ولى الزوج م
ٌ الد ول خو م ٌوم مطالمة الزوجة ماالنالقال لى
مٌ الزوجٌة انها قد ال و اوالعد للالم ٌ
الجنوً ذ
لقد خوج القانو فً ال قر الثالثة م الماد
الوادوة والعشرو ولى الزوج و ا خموٌ خو
خ دهما مد زوجال ذا رؼما مذلت ولٌس لها
االوالرال ولى ذلت م ؾ رخي ل م ال ق
الجع ري وال ن ً الذٌ خوجموا خ ٌ و المو
الشروً الٌا م خهل وولد وؼٌرهم ال مرضاها ذ
لقد المنى القانو رخي ال ق المال ً وال ن ً فً
موضو القدٌر الن قة للزوجة وندما قدرها فً
الالً الزوجٌ ٌوارا
الماد ومد ووشرو و
خو ووارا م ؾ ال ق الجع ري الذي ٌرح وجو
مراوا الة الزوجة المعا لعاد خمثالها م خهل الملد
ذ
لقد اوالمر القانو فً ال قر الرامعة م الماد
ال ادٌة والعشرو ن قة الزوجة ؼٌر الناشز دٌنا
فً ذمة زوجها وا لم ٌقل مها قال وال ٌوقط
مقدار الن قة المالرا م مالط ق خو موفا خ د الزوجٌ
وهذا الرخي موافق لرخي ال ق الجع ري ذ
المراجد
لوا العر  -خمً ال ضل جمال الدٌ م م رم م
-8
منعور ا فرٌقً المتري – ج 2م( -)212-218دار
لمنا  -الطمعة الثالثة (8484هـ 8114 -م)
تادر -مٌرو
المعجم الوجٌز  -مجمد اللؽة
م المة الرشد – الرٌال
العرمٌة مجمهورٌة متر العرمٌة – - 215مطامد شر ة
ا و نا الشرقٌة  -دار الال رٌر للطماوة والنشر الطمعة
الثانٌة 8406هـ 8116 -م القاموس الم ٌط  -مجد الدٌ
ال ٌروز آمادي – م( - )813 -812دار ال دٌ – القاهر
الاج العروس م جواهر القاموس  -م مد مرالضى ال وٌنً
الو اوطً الزمٌدي ال ن ً –  - 315/3دار ال ر للطماوة
والنشر والالوزٌد  -طمعة 8484هـ 8114 -م ذ
وور المقر 35:
-2
وور اا زا 37:
-3
وور النواء 20:
-4
وور الطور 20:
-5
وور التافا 22:
-6
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روا الجماوة و ام موعود ملوغ المرام م
-7
ام جر العوق نً – م المة دار
خدلة اا ام ما الن ا
الو م – ط 8117-8487– 2ذ
وور المقر 230 :
-1
ال ق ولى المذاه اارمعة  -الجز ٌري – ج8/4
-1
 دار ٌاء الالرا العرمً  -مٌرو – ط ذ3 -80وور النواء 3:
 -88وور النور 32:
 -82ووائل الشٌعة – م مد م ال و ال ر العاملً –
ج – 24103 85/20مؤووة آل المٌ – قم –  8401ذق
ذ
 -83المد ل للالشرٌد ا و مً  -دذ م مد فاروق النمها –
م -36دار ال ر -مٌرو  -لمنا – ط8118 - 2مذ
 -84المل ٌة ونعرٌة العقد فً الشرٌعة ا و مٌة  -م مد خمو
زهر – م - 811مطمعة دار ال ر العرمًذ
 -85ال ق ولى المذاه اارمعة  -الجز ٌري – ج– 2/4
متدر وامق ذ
 -86دذ ا مد الوائلً ـ م فق الجنس فً قنواال المذهمٌة ـ
م  - 50دار الهدح ـ مٌرو ذ
 -87وور آل ومرا 31:
 -81ا مد الوائلً ـ متدر وامق ـ50
 -81آٌة هللا الععمى الوٌد م مد م مد تادق التدر ـ ما
ج  6م  821ـ مطمعة القضاء النجؾ
وراء ال ق
ااشرؾ ذ
 -20الوٌد م مد م مد تادق التدر ـ ما وراء ال ق  -ج 6
م  -821متدر وامق ذ
 -28الم قق ال لً(خمى القاوم نجم الدٌ جع ر م ال و ) -
شرائد ا و م فً موائل ال ل وال رام – ج/2م- 385
مؤووة المعرؾ ا و مٌة ذ
 -22الوٌد م مد تادق التدر ـ ما وراء ال ق ـ - 830 / 6
متدر وامق ذ
 -23وور العن مو  61 :ذ
 -24الم قق ال لً ـ متدر وامق –  384 /2ذ
 -25د ذ الوائلً ـ متدر وامق ـ م  60ذ
 -26د ذ الوائلً ـ متدر وامق ـ م  65ذ
 -27الوٌد م مد تادق التدر ـ ما وراء ال ق ـ -834 / 6
متدر وامق ذ
 -21الوٌد ا مد الجزائري ـ فق المرخ المولمة ـ م -821
مؤووة الٌعقومً – دار الماقر ولٌ الو م ذ
 - 30 -21الشٌخ م مد مهدي ـ جامد الوعادا ـ  212 / 8ـ
وماوٌلٌا ـ قم  8487هـ ذ
 -38مدرا خمو العنٌ ـ ال ق المقار لا وال الش تٌة ـ / 8
 82ـ دار النهضة للطماوة والنشر – مٌرو لمنا ذ
 -32وور الروم  28 :ذ
 -33م ال ٌ ضر ال قٌ – الشٌخ التدوق – ج313/3
 – 4342مؤووة النشر ا و مً – قم –  8483ذق
جامد الوعادا ـ متدر وامق ـ  284 / 8ذ
موالدرت الووائل – الم د النوري – ج854/84
-34
 - 86358مؤووة آل المٌ – قم –  8401ذقذ
آٌة هللا الشٌخ م مد الٌعقومً ـ الزواج والمش لة
-35
الجنوٌة ـ م  88وما معدها ذ
ووائل الشٌعة – متدر وامق – ج81/20
-36
 24182ذ
ال افً – ال لٌنً – ج – 321/5دار ال ال
-37
ا و مٌة – طهرا –  8365ذشذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  848 / 6ذ
-31
دذالوائلً ـ متدر وامق ـ م  53ذ
-31
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  835 / 6ذ
-40
ووائل الشٌعة – متدر وامق – ج84/20
-48
 24111ذ
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-42
 4340ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  831 / 6ذ
-43
لوا العر – متدر وامق – المجلد ااول
-44
م 360ذ
م الار الت ا  -م مد م خمً م ر الرازي –
-45
م – 810دار الروالة – ال وٌ –  8113ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  / 6ذ861
-46
م مد خمو زهر وقد الزواج ـ م - 41معهد
-47
الدراوا العرمٌة العالمٌة 8151 -مدرا خمو الؽٌ ـ متدر
وامق -م 81ذ
ووائل الشٌعة – متدر وامق – ج17/20
-41
 25821ذ
م مد خمو زهر ـ متدر وامق ـ م  51ذ
-41
وال ٌ اللؾ اامر ون فً قانو اا وال الش تٌة
-50
ااردنً لونة  8176فً الماد ( )3م ودم اوالمار هذ
قوق
الم قدمة وقدا و ذلت فً الماد ااولى م قانو
العائلة اللمنانً وقانو اا وال الالونوً فً ال تل ااول من
ولم ٌالضم قانو اا وال الٌمنً لونة  8112المعدل
مالقانو رقم  24لونة  8111ما ٌشٌر لى هذا اامر وقد
خوج قانو اا وال التومالً رقم  23لونة  8175ولى
م ٌرٌد خ ٌرجد و الوود خ ٌتر مذلت لى الطرؾ الثانً
(الماد الثانٌة ال قر ااولى) ذ
ال ٌا الزوجٌة ـ جمعٌة المعارؾ ا و مٌة
-58
الثقافٌة  -م  33ـ خوداد ونشر جمعٌة المعارؾ ا و مٌة
الثقافٌة ـ  2003ذ
دوائم ا و م – نعما م م مد الالمٌمً المؽرمً
-52
– ج – 780 815/2دار المعارؾ – متر –  8315ذق ذ
ال افً – متدر وامق – ج 324/5ذ
-53
م ار اانوار – المجلوً – ج– 237/800
-54
مؤووة الوفاء – مٌرو – لمنا –  8404ذق ذ
ال افً – متدر وامق – ج 332/5ذ
-55
ووائل الشٌعة – متدر وامق – ج52/20
-56
 52084ذ
ال افً – متدر وامق – ج 323/5ذ
-57
م ارم اا ق – ال و م ال ضل الطمروً –
-51
م – 204دار الشرٌؾ – قم –  8482ذقذ
م ار اانوار – متدر وامق – ج 372/800ذ
-51
وور النور  32 :ذ
-60
منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد م مد تادق التدر
-68
( قدس ) ـ  231 / 2موألة (  ) 8305مؤووة مقٌة هللا ـ
العراق ـ النجؾ ااشرؾ  2003آٌة هللا الععمى الوٌد ولً
ال وٌنً الوٌوالانً – منهاج التال ٌ  -موألة ()21– 84
ذ
م ار اانوار – متدر وامق – ج 43/808ذ
-62
ووائل الشٌعة – متدر وامق – ج10/20
-63
 25801ذ
م مد خمو زهر ـ متدر وامق ـ م  41ـ مدرا
-64
خمو العٌنٌ ـ متدر وامق ـ م  24ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  874 / 6ذ
-65
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  873 / 6ذ
-66
الم قق ال لً ـ متدر وامق  387 / 2 -منهو
-67
التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر  -متدر وامق ـ  231 / 2ـ
موالة  8305منهاج التال ٌ – الوٌد ولً الوٌوالانً –
موألة  21ذ
مدرا خمو العٌنٌ ـ متدر وامق ـ م  27و لقد
-61
خشار قانو اا وال التومالً فً الماد  3لهذ الشروط ل ن
لم ٌ تل فً المعالد وال ٌ اللؾ اامر ون فً قانو قوق
العائلة اللمنانً فً الماد  83م ودم الال تٌل فً المعالد
خما قانو ا ا وال العمانً فقد خشار فً الماد الثانٌة لى جواز
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المجلد 2

العدد 2

خما قانو اا وال
الالعرٌل مال طمة لى معالد الوفا
الوودانً لونة  8118فلم ٌالطرق لى رمة طمة المعالد
مشقٌها و ذلت قانو اا وال ال وٌالً خما قانو اا وال
الٌمنً فهو تا ا ثر ال تٌل ف ً الماد الثانٌة فقر  3رم
طمة م طومة الؽٌر والم رمة شروا خما المعالد فٌم
الالعرٌل للمائ ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  3 / 377ذ
-61
وهذا ما ذهم خلٌ الماد  65خردنً الماد
-70
الثانٌة م قانو قوق العائلة اللمنانً الماد  1مؽرمً
هاشم مورؾ ال ونً ـ نعرٌة العقد فً ال ق
-78
الجع ري  -م - 844دار الالعارؾ للمطمووا – مٌرو –
 8116ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  2/ 328ذ
-72
هاشم معروؾ ال ونً ـ متدر وامق ـ م  850ذ
-73
م مد جواد مؽنٌة -ال ق ولى المذاه ال موة -
-74
م – 214مؤووة التادق للطماوة والنشر – طهرا –
 8111ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  328 / 2هاشم
-75
ال ونً ـ متدر وامق ـ م 852ذ
م مد جواد مؽنٌة  -متدر وامق  -م214
-76
الم قق ال لً  -متدر وامق  322/ 2 -ذ
هاشم معروؾ ال ونً ـ متدر وامق ـ م214
-77
وهذا ما ذه خلٌ قانو اا وال ااردنً فً الماد ( )85ذ
منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر  -متدر
-71
وامق ـ 2/231منهاج التال ٌ – الوٌد ولً الوٌوالانً
– متدر وامق – موالة  38ذ
م مد جواد مؽنٌة ـ متدر وامق ـ م 214ذ
-71
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ 322/2م مد
-10
جواد مؽنٌة ـ متدر وامق ـ 215ذ
وٌ ولً ااوعمً ـ خ ام الزواج ـ م 81ـ
-18
مطمعة المعارؾ ـ مؽداد مدرا خمو العٌنٌ ـ متدر وامق ـ
م 40ذ
ما وراء ال ق ــ متدر وامق ــ  251/6ذ
-12
مدرا خمو العٌنٌ ــ متدر وامق ــ  31ذ
-13
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 214ذ
-14
مدرا خمو العنٌ –متدر وامق –م 40ذ
-15
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 322ذ
-16
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 211ذ
-17
منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
-11
وامق –موالة  205منهو التال ٌ – متدر وامق –
ج 256/2وهذا ما ذه خلٌ قانو قوق العائلة اللمنانً فً
الماد ( )51ذ
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م211
-11
مدرا – متدر وامق – م 41وهذا ما خشار خلٌ المند
الرامد م الماد الوامعة م قانو اا وال الٌمنً ذ
الم قق ال لً – متدر وامق –ج 323/2ذ
-10
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 322ذ
-18
منهو التال ٌ – الوٌد التدر  -متدر وامق –
-12
ج 231/2ذ
منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
-13
وامق –موالة ذ67
منهو التال ٌ – الوٌد التدر  -متدر وامق –
-14
ج 231/2منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
وامق –موالة ذ61
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 216ذ
-15
م مد جواد مؽنٌة –متدر وامق –م 302ذ
-16
ال قرا (ا ج) م الماد ال اموة م قانو
-17
اا وال العمانً ذ
الم قق ال لً – متدر وامق –ج 323/2مدرا
-11
خمو العنٌ – متدر وامق –مذ54
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-11
-800
 )380ذ
الم قق ال لً  -متدر وامق –ج 322/2ذ
-808
هاشم معروؾ ال ونً – متدر وامق – 276ذ
-802
ما وراء ال ق – الوٌد التدر  -متدر وامق-
-803
ج 263/6ذ
ما وراء ال ق – الوٌد التدر  -متدر وامق-
-804
ج 263/6ذ
منهو التال ٌ – الوٌد التدر  -متدر وامق –
-805
انعر موألة ()8211-8216
ما وراء ال ق – متدر وامق –ج 264/6خما
-806
قانو اا وال الش تٌة العراقً فقد نم فً ال قر ااولى
م الماد الوامعة من ولى وجو خ ٌ و م ل ق
الزواج مالمالعا مااهلٌة ال زمة لالم ن من والالمثل مالعقل و
مال ال (81وهو رخي ال ق ال ن ً ) ذ وفً ضوء هذ
ال قر خ ل م ٌعقد لن و دو هذا الو خو ا فاقدا للعقل
اوالمر وقد فضولٌا والوقؾ ولى م ل ق ا جاز ذ
الم قق ال لً متدر وامق –ج 326/2ذ
-807
ما وراء ال ق ــ متدر وامق ــ  265/ 6وما
-801
معدها ذ
مدرا خمو العنٌ – متدر وامق –م 78ذ
-801
وهذا الرخي موافق لما ذه خلٌ ل م قانو
-880
اا وال ال وٌالً فً الماد ( )35وقانو اا وال الوودانً
فً الماد ( )28ذ
الم ق ال لً ـ متدر وامق ـ 61/ 2ذ
-888
وور ال جرا  83 :ذ
-882
دذ خ مد الوائلً ــ متدر وامق ــذ87
-883
م مد جواد مؽنٌ ــ متدر وامق ــ 324ذ
-884
الم قق ال لً ــ متدر وامق ــ 326/ 2ذ
-885
ٌوجل وقد الزواج فً الم مة الم التة مدو
-886
روم فً وجل ام فً وفقا ً للشروط اآلالٌة  -:ذ خ-القدٌم
وومرهما ومقدار
مٌا م طامد ٌالضم هوٌة العاقدٌ
مهرهما وودم وجود ماند شروً م الزواج ولى خ ٌوقد
العاقدٌ وٌوثق م م الار الم لة خو القرٌة خو
هذا المٌا
ش تٌ معالمرٌ م و انهما ذ 2ذ ٌرفق المٌا مالقرٌر طمً
ٌؤٌد الو مة للزوجٌ م اامرال الوارٌة والمواند الت ٌة
ومالوثائق اا رح الالً ٌشالرطها القانو 3ذ ٌدو ما الضمن
المٌا فً الوجل وٌوقد مأمضاء العاقدٌ خو متمة مهامها
جة
م ضور القاضً وٌوثق م قمل والعطى للزوجٌ
مالزواج ذ
خ مد ومٌد ال مٌوً ـ اا وال الش تٌة (الزواج
-887
والط ق ) 61 -ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ 25/ 2م مد جواد
-881
مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  303ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  245/6ذ
-881
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ / 6ذ246
-820
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  325ذ
-828
منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر – متدر
-822
وامق ـ موالة ( ) 8216منهاج التال ٌ – الوٌد
الوٌوالانً – متدر وامق –موالة ذ67
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  322ذ
-823
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ 323ذ
-824
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  324ذ
-825
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  270/ 6ذ
-826
وٌ ااوعمً ـ متدر وامق ـ  40ذ
-827
مد ال مٌوً ـ متدر وامق ـ  60ذ
-821
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  325/ 2ذ
-821
مٌ ( 82شالرط لت ة الزواج خ ال و المرخ ؼٌر
-830
م رم شروا ً ولى م ٌرٌد الالزوج مها) ذ
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وور النواء  23:ذ
-838
ما وراء ال ق  -متدر وامق  276 / 6 -ذ
-832
م مد جواد مؽنٌة ــ متدر وامق ــ  301ذ
-833
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  336 /2م مد
-834
جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  301ذ
وور النواء  22:ذ
-835
وور النواء  23 :ذ
-836
وور النواء  23 :ذ
-837
قال ال ن ٌة والمال ٌة  :اللمس والنعر ٌوجما
-831
الال رٌم الماما ً الد ول م مد جواد مؽنٌ ـ المتدر الوامق
– 301ذ
وور النواء  23 :ذ
-831
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ 215 / 6ذ
-840
وهذا ما ذه خلٌ ل م قانو اا وال ااردنً
-848
فً المند الرامد م الماد  25و ذلت ال قر (د) م الماد
( )88تومالً وال قر (ج) م الماد ( )38ومانً ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ 331 / 6ذ
-842
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  343 / 6ذ
-843
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  330 / 2ذ
-844
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  330 / 2ذ
-845
الوٌد مٌ ال وٌنٌا ـ روالة فً الرضا ـ م1
-846
ـ مطمعة القضاء ـ النجؾ ااشرؾ ذ
ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ 343/ 6ذ
-847
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  338 / 2ذ
-841
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  381ذ
-841
مٌ ال وٌنٌا ـ متدر وامق ـ  22وما معدها ذ
-850
منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر ـ موألة
-858
( 8406ــ  ) 8407منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً –
متدر وامق –موالة( )852-858ذ
الم قق ال لً  -متدر وامق ـ  335 / 2ذ
-852
وور النواء  3:ذ
-853
م مد جواد مؽنٌ ـ متدر وامق ـ  382ذ
-854
وور المقر  230:ذ
-855
م مد جواد مؽنٌة ـ فق ا مام جع ر التادق
-856
(ولٌ الو م ) ـ  811 / 5ـ مؤووة خنتارٌا للطماوة
والنشر ـ قم ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-857
وامق  384 -ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-851
الو م )  -متدر وامق /5 -ذ200
وور المقر  221 :ذ
-851
وور المقر  234 :ذ
-860
م مد جواد مؽنٌ  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-868
الو م )  )816 - 815(/ 5 -الم قق ال لً  -متدر وامق
  340/ 2ذم مد جواد مؽنٌ  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-862
الو م ) 816/5 -وهذا ما ذه خلٌ ل م قانو اا وال
ااردنً فً المند الرامد م الماد ( )25و ذلت قانو اا وال
الالونوً فً ال تل ( )84ذ
وور النواء  23:ذ
-863
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-864
الو م ) -متدر وامق  813/ 5 -ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-865
وامق  388 -ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌة
-866
الو م )  201/5 -ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌة
-867
الو م )  201/5 -ذ
ذا قذؾ رجل زوجال مالزنا خو ن ا م ولد ولى
-861
فراش و خ ذمال هً وال مٌن ل جاز ل خ ٌ ونها و ٌ ٌة
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الم ونة خ ٌشهد الرجل ما خرمد مرا خن لم التادقٌ
فً ما رماها م ثم ٌقول فً ال اموة خ لعنة هللا ولٌ خ
ا م ال اذمٌ ثم الشهد المرخ خرمد مرا خن م ال اذمٌ
ؼض هللا ولٌها خ ا م
ثم القول فً ال اموة:
التادقٌ فأذا خمالند و الم ونة خالم ولٌ ال د ذا الو
وامالنع خالم ولٌها ال د وخ الم الم ونة ٌ رق مٌنهما وال
ٌل ق م الولد الذي ن ا ون ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-861
الو م ) -متدر وامق  811/ 5 -ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  342 / 2وهو
-870
موافق لما ذهم خلٌ الماد ( )26فً لمند الرامد م قانو
اا وال الٌمنً ذ
دذ خ مد الوائلً ـ متدر وامق ـ  245ذ
-878
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-872
وامق –  384الماد ( )81م قانو اا وال ال وٌالً
والماد ( )21والماد ( 26المند ااول ) م قانو اا وال ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-873
  256/ 2ذم مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-874
الو م ) -متدر وامق  203/ 5 -ذ
الماد ( 26المند الثانً ) ٌمنً الماد ( 81المند
-875
الثال ) وٌالً ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق (ولٌ
-876
الو م ) -متدر وامق  204/ 5 -ذ
م مد جواد مؽنٌة  -فق اامام جع ر التادق
-877
(ولٌ الو م ) -متدر وامق  205/ 5 -ذ
منهو التال ٌ  -الوٌد م مد التدر  -موألة
-871
( 8483ـ 256/ 2 - )8484منهاج التال ٌ – الوٌد
الوٌوالانً – متدر وامق –موالة  288ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-871
وامق – 301ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-810
وامق –  385ذ
وور النواء  3 :ذ
-818
ما وراء ال ق  -متدر وامق  284 / 6 -ذ
-812
نق ً و مدرا خمو العٌنٌ  -متدر وامق – 830
-813
ذ
مدرا خمو العٌنٌ – متدر وامق  -م 838ذ
-814
ما وراء ال ق  -متدر وامق  225/ 6 -ذ
-815
ما وراء ال ق  -متدر وامق  287 / 6 -ذ
-816
وهذا الرخي موافق للماد ( ) 83م قانو
-817
اا وال التومالً خما القانو الالونوً فقد مند الالعدد خت
خما فً القانو المؽرمً فقد وضد شروط وقٌود مشدد ولى
م ٌرٌد الزواج مأ رح ( )46– 40ولم الالضم قوانٌ
ال وٌ والٌم والوودا لى ما ٌشٌر لى خذ الم مة فً
الالعدد ذ
وور المؤمنو  )6 5( :ذ
-811
وور النواء  34 :ذ
-811
وهذا ما ذهم خلٌ الماد ( )35م قانو اا وال
-810
الٌمنً ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-818
وامق –  340ذ
وور النواء  4:ذ
-812
وور النواء  240:ذ
-813
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-814
وامق –  343ذ
م مد خمو زهر ـ متدر وامق ـ  28ذ
-815
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  372 / 2ذ
-816
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-817
وامق –  348ذ
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الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  373 / 2ذ
-811
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-811
–  264 /2منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
وامق –موالة  216وهو ما ذه خلٌ ال تل ( )82م
قانو اا وال الالونوً والمند ااول م الماد ( )33م
قانو اا وال الٌمنً ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-200
وامق –  248ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  372 / 2منهو
-208
التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق –265/ 2
/موالة  8411ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-202
– موالة  8418ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-203
وامق –  340ذ
وور النواء  20 :ذ
-204
ال افً – متدر وامق – ج 376/5ذ
-205
منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر ـ ( 264/ 2م
-206
 ) 8471منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
وامق –موالة 301وهو موافق لما ذه خلٌ القانو
ااردنً فً الماد ( )41و ذلت قانو قوق العائلة اللمنانً
فً الماد (  )13ذ
الماد ( )15م قانو قوق العائلة اللمنانً ذ
-207
خ ال لو مالزوجة ال الأثٌر لها فً ال ق الجع ري
-201
ولى المهر خو ؼٌر ا المهم هو الد ول ال قٌقً وهذا الرخي
موفق لرخي المال ٌة وم ا ذ قانو اا وال العراقً و ذلت
القانو ااردنً فً الماد ( )54وال وٌالً فً ال قر ( ) م
الماد ( )55ذ
قوق العائلة اللمنانً
الماد ( )14م قانو
-201
والماد ( )55خردنً ذ
وور المقر  236 :ذ
-280
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-288
وامق – 342ما وراء ال ق ـ متدر وامق ـ  41/ 6ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  375 / 2ذ
-282
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-283
– ( 266/ 2م  ) 8410ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-284
وامق – 348ذ
وطأ الشمهة  :هو الوطء الذي لٌس مموال ق فً
-285
الواقد مد جهل فاول معدم االوال قاق ما لو الزوج خمرا
ٌجهل خنها خ ال م الرضا ثم المٌ ذلت ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-286
–( 265/ 2م  ) 8416ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-287
وامق – 343ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-281
وامق – 343ذ
قوق العائلة اللمنانً
الماد ( )15م قانو
-281
والماد ( )56خردنً ذ
الم قق ال لً ـ متدر وامق ـ  375/ 2ذ
-220
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-228
وامق – 344ذ
وهو ما ذهم خلٌ الماد ( )45م قانو اا وال
-222
ااردنً ذ
ال قر (خ) م الماد ( )25م قانو اا وال
-223
العمانً ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-224
وامق – 345ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-225
– 266/ 2ذ
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منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-226
قوق العائلة
– موالة  8471وهذا ما ذه لٌ قانو
اللمنانً فً الماد ( )13ذ
منهاج التال ٌ – الوٌد الوٌوالانً – متدر
-227
وامق –موالة 301منهو التال ٌ ـ الوٌد م مد التدر ـ
( 264/ 2م  ) 8471وهو موافق لما ذه خلٌ القانو
ااردنً فً الماد ( )41و ذلت قانو قوق العائلة اللمنانً
فً الماد (  )13ذ
وور المقر  237 :ذ
-221
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-221
وامق – 341ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-230
وامق – 341ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-238
وامق – 321ذ
وهو موافق لما ذه خلٌ القانو ااردنً فً
-232
الماد ( )55ذ
وور المقر  236 :ذ
-233
الم قق ال لً – متدر وامق –  375/ 2ذ
-234
وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال المؽرمً فً المند
-235
الثال م الماد ( )32و قانو قوق العائلة اللمنانً فً
الماد ( )15ذ
وور المقر  232 :ذ
-236
ما وراء ال ق – متدر وامق –  373 / 6ذ
-237
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-231
–  274/2موالة ()8560ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-231
وامق – 317ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-240
–  274/2ذ
ما وراء ال ق – متدر وامق 314 / 6 -ذ
-248
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-242
وامق – 317ذ
وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال العمانً فً الماد
-243
( )52ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-244
وامق – ( )315 -314ذ
وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال ال وٌالً فً ال قر
-245
ااولى م الماد ( )71ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-246
وامق –  310ذ
وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال العمانً فً الماد
-247
()54ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-241
وامق –  345ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-241
– موالة  8560ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-250
– (275/2م )8567وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال
العمانً فً المند الرامد م الماد ( )54ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-258
وامق –  314ذ
م مد خمو زهر –متدر وامق – 215ذ
-252
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-253
وامق –  315ذ
وهذا ما ذه لٌ قانو اا وال ال وٌالً فً الماد
-254
( )15ذ
م مد خمو زهر –متدر وامق – 211ذ
-255
قانو اا وال ال وٌالً فً الماد ( )75ذ
-256
الم قق ال لً – متدر وامق –  311/ 3ذ
-257
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مجلة جامعة ذي قار

المجلد 2

العدد 2
– متدر

م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه
-251
وامق –  214ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-251
– ( 274 /2م )8551ذ
الم قق ال لً – متدر وامق –  311/3ذ
-260
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-268
وامق –  318ذ
مد ال مٌوً – متدر وامق –  881ذ
-262
م مد خمو زهر – متدر وامق –  217ذ
-263
الم قق ال لً – متدر وامق  311/3م مد
-264
جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر وامق – 318
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق – 274/2
ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-265
وامق –  214ذ
قانو اا وال ال وٌالً فً الماد ( )77ذ
-266
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-267
– 210/2ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-261
وامق –  311ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-261
وامق –  310ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-270
– 218 /2ذ
مد ومٌد ال مٌوً – متدر وامق –  828ذ
-278
مد ومٌد ال مٌوً – متدر وامق –  822ذ
-272
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-273
– موالة  8562ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-274
وامق –  310ذ
منهو التال ٌ ـالوٌد م مد التدر ـمتدر وامق
-275
– موالة  8561ذ
م مد جواد مؽنٌة  -ال ق ولى المذاه – متدر
-276
وامق –  316ذ
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