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  :العامد األصفهاينقال 
يّـر هذا لكان : إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً يف يوم إال قال يف غده“  لو غُ

م هذا لكان أفضل, ولو تُرك هذا لكان  أحسن, ولو زيد كذا لكان يستحسن, ولو قُدّ
  "مجلة البرش وهذا من أعظم العرب, وهو دليل عىل استيالء النقص عىل. أمجل
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 توطئة
 تبوأت أن إىل حدثاً  قاضيا كنت منذ وممارستي وجتربتي القضائية مسرييت خالصة

 احلبيبة قطر يف املسرية تلك أكملت ثم وزير بدرجة العراق متييز حمكمة قايض منصب
 قضائية هيئة أعىل الرشعية االستئناف حمكمة يف قاضياً  فيها وكنت الكرام وأهلها
 األول البحث وكان القانوين للسن القضائية واليتي انتهت مث قطر دولة يف رشعية
 بني التفريق عن والثالث الثاين والبحث عشتها ملآيس عميل بحث وهو األحكام تنفيذ

 يف الرشعي البيت أحكام كفاءة الرابع لبحثالتي أرعبتني ا دعاوهيا لكثرة الزوجني
 القضائي النظام نع واألخري العراقي الشعب عاشها التي احلصار ظروف ظل

علِم العراقي  والقايض املرشع يستفيد أن وأميل العراقية املحاكم بأنواع القارئ يُ
 : الكريمة  لآلية إتباعاقد كتمت علمي عمن حيتاجه  أكونحتى ال  كتبته مما والقارئ

¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈uΖ Éi t7ø9 $# 3“ y‰çλù;$# uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ̈ t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 
’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $#   y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ åκß] yèù=tƒ ª!$# ãΝåκß] yèù=tƒuρ šχθãΖÏè≈ ¯=9 $#  واحلديث النبوي الرشيف :
 .)من كتم علام أجلمه اهللا بلجام من نار( 

 ... السبيل سواء إىل اهلادي واهللا
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 تنفيذ األحكام الصادرة"

 ألحوال الشخصيةفي دعاوى ا

 في ضوء عدم وجود قانون خاص

ينظم إجراءات التقاضي في هذه 
 "الدعاوى
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אאא
 ـةـــــملقـدما 

 

   واحلمد هللا رب العاملني 
   :والصالة والسالم عىل حممد خاتم األنبياء واملرسلني وآله, وبعد

ـلفت بإعداد هذا البحث عىل قرصٍ     ١٥ −١٠يف الوقت, رشط تراوحه بني  فقد كُ
صفحة ومع عطلة العيد, وزمحة العمل القضائي, وااللتزامات العائلية واالجتامعية 
فقد استخرت اهللا سبحانه وتعاىل وتوكلت عليه ورشعت فيه وتكلمت يف املوضوع 
بثالثة غصون خصصت األول لتنفيذ األحكام الصادرة يف دعاو األحوال 

نة إلزاما بحقوق مالية, وأفردت الثاين لتنفيذ تلك األحكام املتضمنة الشخصية املتضم
,  إلزاما بعمل معني, وبينت يف الثالث تنفيذ األحكام املتضمنة االمتناع عن العمل

 .للمقدمة واخلامتة التي بينت فيها مقرتحايت  إضافة
 ة العملية يف تنفيذوأود التنويه إىل أن هذا البحث ليس بحثا نظرياً وإنام يتعلق بالناحي

األحكام الصادرة يف دعاو األحوال الشخصية, وعاجلت فقط كيفية تنفيذ األحكام التي 
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وبينت رأيي فيها واحللول املقرتحة عىل  فيظل القانون القطري تثور فيها مشاكل متنوعة
  .ضوء العمل اجلاري يف مجهورية مرص العربية, ومجهورية العراق

وأين أدعو املحكوم عليهم يف عدم املامطلة ) مقربة األحكام(ليه والتنفيذ كام يُطلق ع
احلق لصاحبه فإذا وصل احلق لصاحبه متأخراً فإنه الظلم  يف إعطاء وعدم التسويف

 :٤٨/بعينه , وأخوفهم باهللا سبحانه وتعاىل الذي يقول جل شأنه يف سورة البقرة
 (#θà) ¨? $#uρ $YΒ öθtƒ ω “Ì“ øg rB ë§ø tΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ ã≅ t6ø)ãƒ $pκ÷] ÏΒ ×π yè≈ xx© 
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óΟèδθ:  ٢٤/الصافات àÏ%uρ ( Νåκ̈Ξ Î) tβθ ä9θä↔ ó¡ ¨Β .  وهنى النبي حممد صىل اهللا عليه
يلّ فقال وبتَهُ ":وسلم عن املطل والَ قُ هُ وعُ لُّ عِرضَ لُّ  "يلُّ الواجد حيُ قال ابن املبارك حيُ

غلّظُ  هُ يُ رضُ بس له, سنن أيب داود حديث  عِ وبتُهُ حيُ قُ , وعُ وكذا ورد يف سنن  ٣١٤٤لهُ
هُ ونق  ١٨٦٣٧وكذا يف مسند أمحد حديث  ٤٦١٠النسائي حديث  ضُ رْ ل عن وكـِيع عِ

هُ  بسُ تُهُ حَ وبَ قُ صحيح  "...مطل الغني ظلم":كام قال صىل اهللا عليه وسلم. شكـايتُهُ وعُ
  .٢١٢٥البخاري حديث 

وغالب األحكام موضوعها النفقة والسكن للزوجة والولد, عن جابر بن عبد اهللا ريض 
نً "قال يف ذكر النساء . اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث احلج بطوله وهلُ

ُن باملعروف وهتُ نً وكسِ هُ زقُ , وعن عبد اهللا بن عمرو ٧٤٢مسلم برقم  أخرجه"عليكمُ رِ
يٍعَ منْ  ":قال الرسول صىل اهللا عليه وسلم: ريض اهللا عنهام قال كفى باملرءِ إثامً أن يُضَ

وآمل أن يدرج . ١٦٩٢وأيضا أبو داود  ٢٩٥و  ٢٩٤يف عِرشة النساء  رواه النسائي "يَقُوتُ 
  "ذلك أو بعضه يف مذكرة األخبار بالتنفيذ لتوعية املطلوب ضده
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ردَ رسالة الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه وأرضاه  وجدير بنايف هذا املقام أن نُوِ
من عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل أيب موسى "إىل أيب موسى األشعري يف القضاء 

  األشعري
   السالم عليكم

إذا  ونفذإليك,  إذا أُديل فافهم فإن القضاءَ فريضةُ حمكمةُ وسنة متبعة أما بعد   
له, آيس بني الناس فيوجهكَ وعدلِكَ  نفاذ ال ينفع تكلم بحقٍ  ه التبني لك فإن

كَ حتى , البينة عىل  يطمع ال وجملسِ , وال ييأس ضعيف من عدلِكَ كَ رشيفٌ يف حيفِ
, والصلح جائزٌ بني املسلمني إال صلحاً أحل حراماً أو من ادعى واليمنيُ عىل من أنكر

كَ قضاءٌ قضيتَهُ باألمس ديتَ فيه  حرم حالال, وال يمنعُ , وهُ كَ ثم راجعتَ فيه نفسَ
دكَ أن ترجعَ إىل احلق, ومراجعةُ احلقِ خريٌ من التامدي يف الباطل,الفهم الفهم فيام  شِ لرُ

كَ يف الكِتاب نة, اعرف األمثال واألشباه, وقِس  تلجلج يف صدركَ مما ال يبلغُ والسُ
ها باحلقِ فيام تر, واجعل ملن  دْ إىل أقرهبا إىل اهللا تعاىل وأشبهِ األمور عند ذلك, وأعمَ

ه  أوجبت  وإالادعى حقاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي إليه, فإن احرض بينَتهُ أخذت له بحقِ
ناسُ عدولٌ بعضهم عىل بعض إال ال. وابلغ للعذر فإن ذلك أنفى للشك. عليه القضاء

جملوداً يف حدٍ أو جمرباً عليه شهادة زور, أو ظنيناَ يف والءٍ أو نسب, فإن اهللا تعاىل توىل 
م الرسائر, ودرء عنكم بالبيناتِ واألَيامن, وإياكَ والقلق والضجر والتأذي بالناس  منكُ

نُ عليه والتنكر عند اخلصومات فإن الصربَ يف مواطِن احلق يعظُم به ا ألجر وحيسُ
ر, فإن من يُصلِحُ  خُ وبني الناس, ومن تزين  بينها م وبني اهللا تعاىل يكفيهِ اهللا بينه ما الذُ

ه شانه اهللا, فام ظنُكَ بثواب اهللا يف عاجلِ رزقهِ وخزائنِ  علمُ اهللا منه غريَ للناسِ بام يَ
 من البهجة يف املني نقال, أعالم املوقعني من رب العةاجلوزي ابن القيم "رمحتِهِ والسالم 
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 −هـ ١٤١٢, دار الرشاد احلديثة يف الدار البيضاء ١/٣٦ج للتسويل رشح التحفة
  .م١٩٩١
  .واحلمد هللا رب العاملني أوالً وآخراً  
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 الغصن األول
 األحكام املتضمنة إلزاما بحقوق مالية
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אא
 كام املتضمنة إلزاما بحقوق ماليةاألح

املنشور ٢٠٠٦لسنة  ٢٢القطري رقم  األرسةوهذه احلقوق نص عليها قانون  
وهي املهر  ٢٨/٨/٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧شعبان  ٤يف  ٨باجلريدة الرسمية العدد 

وما بعدها, ونفقة العدة م  ٦١ونفقة الزوجة م  ٤٨−٣٧واجلهاز ومتاع البيت املواد 
 ,١١٥وما بعدها, واملتعة م  ٧٤م) ذكرا كان أو أنثى(الصغري  ونفقة الولد ٧٢−٧٠

, واملال الذي تبذله الزوجة ١٣٥و١٣٤والعوض الذي يقدره القايض عند التفريق م 
ومسكن للحضانة أو أجرته م  ١٧٨, وأجرة احلضانة م ١٣٦للتفريق قبل الدخول م 

وما  ٢٩٩م ن الرتكة والتخارج موما بعدها, ٢٤١واحلقوق املتعلقة بالرتكة م  ١٨١
َ نافذاً بعد ٢٠٠٣لسنة  ١٠وصدر قانون السلطة القضائية رقم  بعدها م الذي اعتُربِ

 ٥نُرشِ يف اجلريدة الرسمية بالعدد التاسع . سنة من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية
فإن إجراءات التقايض تتم  نفاذه وبعد م١/١٠/٢٠٠٣هـ املوافق ١٤٢٤شعبان 
 ١٩٩٠لسنة  ١٣بأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم  عانةوباالست كالسابق
ألن الالئحة ـ  الذي من املؤمل تعديله قريبا وقد يعدل قبل إلقاء هذا البحث ـ املعدل

والنظام ال خيتلفان كثرياً عن قانون املرافعات املدنية والتجارية ومل يصدر التعديل حتى 
  .تاريخ نرش البحث
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وما  ٣٦٢ت التنفيذ وفق أحكام الكتاب الثالث من ذات القانون املواد وتتم إجراءا
بعدها,وما مل يرد به نص فيبقى العمل عىل ما كان عليه سابقا إىل حني النص عليه 

 ٣٦٢الواردة يف الشق الثاين من املادة ) العدلية(وحذف كلمة . بتعديل أو قانون جديد
  .دون تقييدوبصورة مطلقة وب) من املحاكم(منه لتكون 

والذي جيدر بحثه ومعاجلته كمشكلة أساسية يف تنفيذ هذا النوع من األحكام هو  
املامطلة والتسويف وتأخري حصول الزوجة واألوالد عىل نفقتهم وما يعرتي ذلك من 
عقبات فاملعلوم أن النفقة تتعلق باألمور املصريية األولية التي ال غنى لإلنسان عنها 

للبس والسكن وجيب أن يستلمها املحكوم له دون تأخري ولذا كاألكل والرشب وا
. الذي حيسم الدعو وجودا وعدما رشعت النفقة املؤقتة التي تتبع احلكم النهائي

ومسرية العذاب يف احلصول عىل النفقة يستوجب حال رسيعا هلذا املوضوع فينبغي أن 
  .نبدأ من حيث انتهى اآلخرون

 ١٢٣٩,  ٢٥٣الثورة املرقمني  اري جملس قيادةفمن املناسب استعارة نص قر
الصادرين بجمهورية العراق وخالصتهام ٣/٨/١٩٨٠, ١٨/٢/١٩٨٠واملؤرخني 

مول من امليزانية العامة, تكون مهمته تسليف تأسيس صندوق للنفقات املؤقتة يُ 
ها لدوائر التنفيذ بغية رصف الالزمة املحكوم هلم بنفقة مؤقتة, ويوفر الصندوق املبالغ

فاً للمحكوم هلم بالنفقة املؤقتة لَ   .سِ
أما النفقات الدائمة فقد نص القرار األخري عىل إيداع مبالغ يف حساب خاص يف  

رئاسة دائرة التنفيذ وتتوىل مديرات التنفيذ دفع النفقات إىل املحكوم هلم من املبالغ 
  .املخصصة هلذا الغرض عىل التفصيل الوارد يف القرارين املذكورين
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 ١٩٨٠لسنة  ٤٥أما التنفيذ بصورة عامة فيطبق عليه أحكام قانون التنفيذ رقم  − 
وتعديالته التي ال ختتلف كثرا عن إجراءاهتا يف قطر, ألهنا قواعد عامة يف أحكام 

  .التنفيذ
 ٢٠٠٠لسنة ) ١(أما يف مجهورية مرص العربية فإنه ترسي أحكام القانون رقم   

سائل األحوال الشخصية والوقف حسبام نص عليه التقايض يف م عىل إجراءات
منه بنك نارص االجتامعي بأداء النفقات  ٧٢القانون يف مادته األوىل وألزمت املادة 

ومن ثم  الوالدين واألجور وما يف حكمها مما حيكم به للزوجة أو املطلقة أو األوالد أو
د التي جيوز احلجز عليها يقوم البنك بمطالبة اجلهات املعنية بخصم املبالغ يف احلدو

من املرتبات وما يف حكمها واملعاشات وإيداعها  من هذا القانون ٧٦وفقا للامدة 
 ٧٣خزانة البنك فور وصول الطلب ودون احلاجة إىل إجراء آخر حسبام رسمته املادة 

  .من القانون
ور أو املحكوم عليه من غري ذوي املرتبات أو األج أنمن القانون  ٧٤وبينت املادة 

يودع املبلغ املحكوم به خزانة بنك نارص   املعاشات وما يف حكمها وجب عليه أن
االجتامعي أو أحد فروعه أو وحدة الشؤون االجتامعية الذي يقع حمل إقامته يف دائرة 

  .أي منها يف األسبوع األول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء
جربتني بنظر االعتبار وتشكيل جلنة لتقديم توصيات فمن املناسب أخذ هاتني الت 

عىل ضوء اعتبار التجربتني نواة ملا ستقرره تلك اللجنة لتسهيل حصول الزوجة 
  .واألوالد عىل النفقة سواء كانت مؤقتة أو دائمة

من قانون املرافعات املدنية ) ٣٩١(وبعد ذلك ينبغي التعريج عىل نص املارة 
احلجز عىل األجور واملعاشات إال بمقدار  جيوز ال) نصها والتجارية القطري التي
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النفقة املقررة والنصف  الربع, وعند التزاحم خيصص نصف هذا الربع لوفاء ديون
وجيل من هذا النص أن النفقة إذا تزامحت مع ديون ) اآلخر ملا عداها من الديون

 .أخر فنصيبها يكون نصف ربع الراتب أي ثمن الراتب
بنظر االعتبار كثريا من األمور منها  املحكمة عندما تفرض النفقة تأخذ ومعلوم أن 

 النفقة, وموارد املحكوم عليه والتزاماته املالية, والنفقة من الديون حاجة طالب
, مما ينبغي األرسةالشطر األخري من قانون ٨٣املمتازة الواجبة الوفاء واألداء عاجالم

ذكرها بحيث حتسم النفقة من األجور  السابق) ٣٩١(معه تعديل هذه املادة 
  .واملعاشات مهام بلغ مقدارها, مثلام ذهب إليه املرشع العراقي

لسنة ) ١(من القانون رقم ) ٧٦(وبالنسبة جلمهورية مرص العربية فإن املادة  
قد حددت احلد األقىص ملا جيوز احلجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما  ٢٠٠٠

  :−اآلتيةجة أو املطلقة أو األوالد أو الوالدين يف حدود النسب يف حكمها للزو
  .يف حالة وجود أكثر من واحدة% ٤٠للزوجة أو املطلقة وتكون % ٢٥ −أ

  .للوالدين أو أهيام% ٢٥ −ب
  .للوالدين أو أقل% ٣٥ −ج
  .للزوجة أو املطلقة ولولد أو أثنني والوالدين أو أهيام% ٤٠  −د
  .املطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أهيام للزوجة أو% ٥٠ −هـ
ما حكم به لكل منهم وعند  كحد أعىل للحجز تقسم بنسبة% ٥٠وحددت نسبة  

  .منه ٧٧حق امتياز عىل التفصيل الوارد يف املادة  التزاحم أُعطي دين النفقة
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 ونظرا خللو قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري من نصوص تعالج تنفيذ 
الشخصية مما ينبغي معاجلة هذا النقص بإصدار  األحكام الصادرة يف دعاو األحوال

تلك األحكام  قانون مستقل أو إضافة مواد إىل قانون املرافعات احلايل تكون نواة
  .الواردة يف قوانني الدول العربية خصوصا املجاورة منها لدولة قطر

ثالثاً من قانون التنفيذ والشطر / ٨٢أما بالنسبة جلمهورية العراق فإن املادة  
 ١٢٣٩رقم  −الذي يعترب قانوناً  −األخري من البند الثاين من قرار جملس قيادة الثورة

وخمصصات  م قد قررا أن احلجز التنفيذي يوضع عىل راتب٣/٨/١٩٨٠وتاريخ 
كامل الراتب بقدر النفقة املحكوم ) غالء املعيشة وبضمنها خمصصات(املحكوم عليه 

  .غري املرتاكمة, مهام بلغ مقدارها هبا
من االستئناس بقوانني الدول املجاورة للوصول إىل احلل املناسب هلذا  مانع وال 

  .املوضوع وتقنينه
من نظام اإلجراءات  ٨٥−٨٢أما بشأن تقسيم الرتكة فإنه يُستأنس باملواد من  

وقرار رقم بشأن الرتكات ٩١−٨٦الرشعية بشأن إثبات الوراثة, واملواد من 
بشأن مرشوع الئحة تقسيم الرتكات وقد بُذل ١٢/٩/١٩٩٩املوافق  ١١/١٤٢٠

يعالج  فيها جمهود كبري من خمتصني, وخللو قانون املرافعات املدنية والتجارية من نص
ذلك فأر من املناسب تقنينها بقانون مستقل أو بمواد تضاف إىل القانون احلايل ومل 

  .حلد اآلن أي يشء يصدر
قد أحال بامدته  ٢٠٠٠لسنة ) ١(القانون رقم  ويف مجهورية مرص العربية فإن 

األول من قانون اإلصدار إىل أحكام القانون املدين يف شأن إدارة وتصفية الرتكات, مما 
منه إىل اختصاص املحكمة  ٩/١١ينبغي الرجوع إليه هبذا الشأن وأشار يف املادة 
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استبداله والفصل يف املنازعات املتعلقة بالتصفية اجلزئية بتعيني مصف الرتكة وعزله و
منه  ٤٥واملادة . عىل نصاب اختصاص املحكمة اجلزئية تزيد ال متى كانت قيمة الرتكة

  .بشأن جرد الرتكة
 ٨٦ويف مجهورية العراق فإن قانون األحوال الشخصية يف الباب التاسع منه املواد 

تعلقة بالرتكة واملستحقون هلا وما بعدها قد بني أركان اإلرث واحلقوق امل
 ٣٠٠وأشار قانون املرافعات املدنية العراقي يف الكتاب الرابع منه املادة   .والوارثون

وما بعدها إىل اختصاص حمكمة األحوال الشخصية بإثبات الوفاة وحترير الرتكات 
, ٣٠٠/٥يف القسامات الرشعية وتوزيعها بني الورثة م وتعيني احلصص األرثية

دار القسام الرشعي واالختصاص املكاين بتحرير الرتكة وإجراءات تصفيتها م وإص
   .ورد فيه , إىل آخر ما٣٠٥
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 الغصن الثاين
 األحكام املتضمنة إلزاماً بالقيام 

 بعمل معني
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אא
 األحكام املتضمنة إلزاماً بالقيام بعمل معني

القطري كذلك, ومنها السامح للزوجة بزيارة أبوهيا  األرسةليها قانون وقد نص ع
, والسامح بسفر املحضون مع حاضنته ٥٧/٣باملعروف, م وحمارمها,وإستزارهتم

, وتسليم جواز سفر املحضون واصل شهادة امليالد, والوثائق الثبوتية األخر ١٨٥م
زوج لزوجته, يف حمل إقامته مسكنا عىل التفصيل الوارد يف تلك املادة, وهتيئة ال ١٧٦م

وما بعدها ومطاوعة الزوجة لزوجها عىل  ٦٤رشعيا مالئام يتناسب وحالتهام م
, وزيارة املحضون,ومكاهنا ومدهتا, ومن له حق الزيارة ٥٨الوارد يف املادة  التفصيل

 ١٦٥وما تثار من مشاكل بشأن ذلك, وحق حضانة الصغري ونزعها م ١٨٧و١٨٦م
  .وما بعدها

وسأتطرق إىل املواضيع التي تثري اهتامما خاصا ومنها مطاوعة الزوجة لزوجها  
واذا صدر احلكم بطاعتها وصار ٥٨/١فإن عىل الزوجة طاعة زوجها باملعروف م

 تنبه عىل رضورة مطاوعة زوجها وإنامهنائيا ورفضت املطاوعة فال جترب عىل املطاوعة 
عىل عدم املطاوعة اعتربت ناشزاً وال  تأرص وإذابالقوة  حكم املطاوعة ينفذ وال

جيوز تنفيذ حكم الطاعة جرباً  , ويف مجيع األحوال ال٦٩املادة النفقة حسب  تستحق
تنفذ أحكام (من مرشوع الئحة التنفيذ عىل ما ييل  ٥٨عىل الزوجة كام نصت املادة 
  )جيوز تنفيذه بالقوة الطاعة بالطرق السلمية وال
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حكم  تنفذ ال وانني الدول العربية ودون استثناءوحسب علمي فإن مجيع ق 
املطاوعة جرباً عىل الزوجة وإنام تنبه الزوجة ملطاوعة زوجها فلها أن تطاوع زوجها أو 
ثبت ذلك بغية اعتبارها ناشزاً عن طاعة زوجها وسقوط نفقتها  متتنع عن مطاوعته ويُ

  .عىل تفصيل يف األمر بني تلك القوانني
نص عليه قانون التنفيذ بجمهورية العراق رقم  احلرص ما ملثال الواذكر عىل سبيل ا

منه حيث نص بشأن مطاوعة الزوجة ) ١١(وتعديالته باملادة  ١٩٨٠لسنة  ٤٥
   ).يقترص حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط(لزوجها عىل ما ييل 

 أن −قطريةال األرسةدائرة –وبشأن هتيئة الزوج بيتا رشعيا فعىل حمكمة املوضوع
تقرر صالحيته وتصدر حكمها بمطاوعة الزوجة فيه بعد  ثم تعاين البيت املعد

اخلادم أو  أجرةرقمه ورقم الشارع واسم املنطقة, واستطراداً فيجب بيان مقدار  بيان
. السائق وبدء رسياهنا وبيان نوع وعدد وقيمة أغراض الزوجة وخمشالهتا الذهبية

دء رسياهنا منفصلة عن نفقة األوالد عند عدم تنفيذ وبيان مقدار نفقة الزوجة وب
احلكم ألي سبب حيث ترد يف األحكام جمملة ذلك أنه من املعلوم أن قايض التنفيذ 
ينفذ األحكام فقط وجيب أن يكون احلكم واضحاً معلوماً وغري معلق عىل رشط 

   .وممكن تنفيذه
حمكمة األحوال (ع واجلاري عليه العمل يف العراق أن تقوم حمكمة املوضو

بالكشف عىل البيت الرشعي املهيأ وبيان صالحيته وحتدد رقم الدار ) الشخصية
  .والشارع واملحلة وحتدد النفقة وبدء رسياهنا وبقية ما أوردناه يف صدر هذا الغصن
معه  وال أعلم قانوناً من قوانني الدول العربية من تنكب عن هذا املنهج ما ينبغي

حلسن سري العدالة وإيصال احلق إىل صاحبه بأقل  إتباعه القطرية ةاألرسعىل دائرة 
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فوصول احلق إىل صاحبه يف غري وقته املناسب ظلم جيب أن   .كلفة وأيرس طريق
  .نتحاشاه

منه  ١٨٨القطري باملادة  األرسةأما بشأن أحكام انتقال احلضانة فقد نص قانون  
ويف حالة احلاجة . صلحة املحضونيتم تنفيذ انتقال احلضانة بالتدرج مراعاة مل

الستخدام القوة اجلربية لتنفيذ حكم من أحكام احلضانة فال تستخدم القوة يف مواجهة 
  .املحضون

 خيري ال أن املحضون دون السابعة األربعةسيام املذاهب  وهناك اتفاق بني الفقهاء ال
لذي حتدده املحكمة, بني أبويه, إنام يلزم بالذهاب مع األصلح منهام, واألصلح هو ا

لبلوغ مطلقا ذكرا كان ا الولد قبل خيري ال فاحلنفية عندهم أما بعد السابعة فقد اختلفوا
عابدين رد املحتار البن (البلوغ فيخري أما بعد . أو أنثى إنام يؤمر بالذهاب مع األصلح

مع من فكان  أبويهأما احلنابلة فعندهم إذا بلغ الغالم سبع سنني خري بني ). ٥/٢٧٠ج
وأورد  خيري ال وهذا يعني انه قبل السابعة) ٩/٣٠١املغني البن قدامه ج(اختار منهام 

  .ابن قدامة يف نفس املرجع آراء بقية املذاهب
أي عدم استعامل  ـ القطري قد وضع هذا النص األرسةوحسب ظني أن قانون  

أم غري صاحلة القوة خشية الرضر النفيس أو البدين للطفل ولكن وجود املحضون مع 
  .ملا أُسقطت حضانتها بحكم القضاء للحضانة له رضر أكرب, ولو كانت صاحلة

وعند وجود رضرين جيب أن يصار إىل اقلهام رضرا وهذا من القواعد الفقهية  
الرضر األشد يزال بالرضر (التي نص عليها الفقهاء فقد جاء يف جملة األحكام العدلية 

 ).األخف
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ق فإن قانون املرافعات وقانون التنفيذ وقانون األحوال ويف مجهورية العرا 
الشخصية كلها مل تتطرق إىل كيفية تنفيذ انتقال احلضانة, واألمر مرتوك لدائرة التنفيذ 
لتتبع األحكام املنصوص عليها يف قانون التنفيذ كام جر عليه العمل هو التنفيذ 

ي تتبع يف تنفيذ أي حكم آخر الرضائي فإن مل يتم فاستعامل الوسائل اجلربية الت
حبس املحكوم عليه إذا امتنع  أوجبتمن قانون التنفيذ التي  ٤٨باستثناء نص املادة 

كان عدم  إذاعن تسليم الصغري فيجب حبسه مهام بلغت املدة حتى يسلمه, إال 
  .التسليم خارجاً عن إرادته

قد  ٢٠٠٠لسنة  ١قم من القانون ر) ٦٩(مرص العربية فإن املادة  أما يف مجهورية 
ويصدر وزير العدل . جيري التنفيذ بمعرفة املحرضين أو جهة اإلدارة( نصت عىل أنه

قرارا بإجراءات تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغري أو ضمه أو رؤيته 
 ٢٠٠٠لسنة ١٠٨٧وقد أصدر وزير العدل قراره املرقم ) أو سكناه ومن يناط به ذلك

الدناصوري وحامد عكاز رمحهام اهللا يف  شار إليه ورشحه عز الدينأ(هبذا الشأن 
وقد جاء ما مضمونه يف رشح املادة الثانية ) ٤/١٨٣٦التعليق عىل قانون املرافعات ج

 بجهة اإلدارة وبالقوة باالستعانة اصدر قايض التنفيذ األمر إذامن ذلك القرار انه 
ن  اإلدارةاجلربية التزم رجل  برجل اإلدارة أن يبذل جهده إلقناع املمتنع بتنفيذه وحيسُ

بالكف عن امتناعه فإن أبى استعمل القوة اجلربية معه وجيب عليه أن يتجنب بقدر 
  .اإلمكان إيذاء الصغري

وهو ما آمل أن يقتبسه املرشع القطري لتنفيذ مثل هذا احلكم واقرتح النص اآليت  
انتقال احلضانة بالتدرج  أحكامذ يتم تنفي( القطري األرسةمن قانون  ١٨٨للامدة 

ويف حالة احلاجة الستخدام القوة اجلربية لتنفيذ حكم من  مراعاة ملصلحة املحضون
 )احلضانة فيتم التنفيذ ضد املحكوم عليه, وجتنب إيذاء الصغري قدر اإلمكان أحكام
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مشاكل متنوعة  موضوع زيارة املحضون فهو من املواضيع املهمة وتثور فيه أما 
القطري عىل هذا احلق  األرسةمن قانون  ١٨٧و ١٨٦غي معاجلتها فقد نصت املادة ينب

الزيارة, وعند  وفصلت فيه وأوجبت عقوبات عىل من خيالف مواعيد وأماكن ومقدار
فقد أحد األبوين أو كالمها أجازت الزيارة ألقارب املحضون املحارم وفقا ملا تراه 

  . تلك املادةإىل أخر ما ورد يف... املحكمة مناسباً 
وعندما . وكان تنفيذ الزيارة يتم يف مراكز الرشطة عند عدم االتفاق والرتايض 

تبوأت منصب قايض التنفيذ فقد اقرتحت عددا من املقرتحات منها أن تتم الزيارة يف 
يشعر فيها املحضون باألمان  رياض األطفال أو املدارس أو غريها من املؤسسات التي

ذلك أن يكون تنفيذ احلكم يف دائرة التنفيذ مبارشة حيث يتم استالم والطمأنينة, ومن 
وتسليم املحضون بواسطتها عىل أن يكون للدائرة دوام مسائي حتى يف العطل 

ويُعد سجل لذلك إلمكان معرفة  أجر يتناوب فيه املوظفون ولقاء. الرسمية واألعياد
من  ١٨٦وفق ما نصت عليه املادة املقرص من الطرفني بغية اختاذ القرار املناسب بحقه 

املقرتح األخري واستمر حتى نفاذ قانون السلطة  القطري وقد طُبق األرسةقانون 
  .وبعدها فقد قامت االستشارات العائلية هبذه املهمة. القضائية

هـ املؤرخ يف ٢٠/١٤١٩رقم  رئاسة املحاكم الرشعية وقد حدد القرار الصادر من 
منه مدة الزيارة حسب عمر  ٢٠باملادة  ٢٦/١٢/١٩٩٨هـ املوفق ٧/٩/١٤١٩

املحضون, ومن حيضنه, ومكان الزيارة وللفائدة ولعدم وجود نص يعالج املوضوع 
 املحضون أر اقتباس نص املادة املذكورة وتقنينه منعا لالجتهادات التي ترضب

  .حتى تاريخ نرش هذا البحث ءيش أي وبحاضنه ومل يصدر
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ق املرشع إىل املوضوع, ولكن قرار جملس قيادة الثورة املرقم ويف العراق فلم يتطر 
قرر أن تكون مشاهدة أحد األبوين ولده بمقتىض احلكم  ١٥/٢/١٩٨٤يف  ٢١١

الصادر من حمكمة األحوال الشخصية يف مقر منظمة االحتاد العام لنساء العراق يف 
التفاق الطرفني أو البلدة التي يقيم الولد مع حاضنه, ويف قرار الحق تُرك األمر 

  .للقايض وعند عدم االتفاق فيكون تنفيذ املشاهدة يف مقر االحتاد العام للنساء
قد  ٢٠٠٠لسنة  (١) من القانون رقم) ٦٧(أما يف مجهورية مرص العربية فإن املادة  

ينفذ احلكم الصادر برؤية الصغري يف أحد األماكن التي يصدر ) :نصت عىل ما ييل
مل يتفق  وزير الشؤون االجتامعية, وذلك ما من وزير العدل بعد موافقةبتحديدها قرار 

احلاضن والصادر لصاحله احلكم عىل مكان آخر ويشرتط يف مجيع األحوال أن يتوافر 
وقد أصدر وزير العدل القرار رقم ) يف املكان ما يشيع الطمأنينة يف نفس الصغري

من القانون بتحديد أماكن تنفيذ ٦٩تنفيذا هلذه املادة واملادة  ٢٠٠٠لسنة  ١٠٨٧
األحكام الصادرة برؤية الصغري واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ األحكام والقرارات 

  .الصادرة بتسليم الصغري أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
من القرار انه عند االتفاق عىل مكان الرؤيا فإنه يلزم املحكمة, ) ٤(ومؤد املادة  

  : يتفقا كان للمحكمة أن تنتقي أحد أماكن أربعة وهيأما إذا مل
 .أحد النوادي الرياضية أو االجتامعية −١

 . أحد مراكز رعاية الشباب −٢ 
 .والطفولة رشط وجود حديقة ملحقة بالدار  إحد دور رعاية األمومة −٣

 . ة وغريهازباجلي إحد احلدائق العامة كحديقة احليوان −٤ 
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تقل عن ثالث ساعات أسبوعيا  امسة أن مدة الرؤية يتعني أالونصت املادة اخل 
أن تكون خالل العطالت الرسمية قدر  التاسعة صباحا والسابعة مساء عىل للفرتة بني

... اإلمكان حتى ال يتعطل أحدمها عن العمل وال يؤثر عىل انتظام الصغري يف املدرسة
  .إىل آخر ما أوردته من أحكام

القطري ليقوم هبذه  األرسةعهد ذلك إىل املجلس األعىل لشؤون ومن املناسب أن يُ  
عىل ذلك وعىل توفري مستلزمات هتيئة اجلو املناسب  املهمة فهو األقدر من غريه

   .للمحضون ووالديه بام يشيع جو الطمأنينة للمحضون عند تنفيذ حكم الزيارة
فإنه جيري تنفيذها وفق أما بقية ما أوردناه من أحكام ختص اإللزام بالقيام بعمل  

وما  ٣٦٢أحكام مواد الكتاب الثالث من قانون املرافعات املدنية والتجارية واملواد 
  .بعدها
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 الغصن الثالث
 األحكام املتضمنة التزاما باالمتناع

 عن القيام بعمل 
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אא
 األحكام املتضمنة التزاما باالمتناع عن القيام بعمل

القطري ومنها عدم التعرض ألموال  األرسةوهذه احلقوق نص عليها قانون 
وعدم اإلرضار هبا ماديا أو  ٥٧/٤الزوجة اخلاصة فلها الترصف فيها بكل حرية م 

  .٦٩/٥وعدم منعها من العمل تعسفا  ٥٧/٥معنويا م
وكانت هذه القضايا ينظم إجراءات التقايض فيها قبل نفاذ قانون السلطة  
ئية, نظام اإلجراءات الرشعية, وتنفذ األحكام الصادرة فيها وفق مرشوع الئحة القضا

وبعد تبليغ املحكوم عليه بالسند التنفيذي وحضوره يؤخذ . سابقاً  إليهاالتنفيذ املشار 
  .منه تعهد باالمتناع عام أورده احلكم فان أخل بتعهده فلقايض التنفيذ حبسه

ئية فإن إجراءات التقايض تتم كالسابق وكذلك أما بعد نفاذ قانون السلطة القضا
وفق أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري النافذ, وتنفذ األحكام الصادرة 

ذلك . وما بعدها ٣٦٢من ذلك القانون املواد  فيها وفق أحكام مواد الكتاب الثالث
   .الرشعية ختتلف كثريا عن مرشوع الئحة التنفيذ ونظام اإلجراءات أهنا ال
أما يف اجلمهورية العراقية فإن إجراءات التقايض العامة املنصوص عليها يف قانون  

هي التي تطبق, خصوصا أحكام الكتاب الرابع  ١٩٦٩لسنة  ٨٣املرافعات املدنية رقم 



٢٨ 
 

وفق أحكام مواد قانون التنفيذ  وما بعدها, وتنفذ احلكام الصادرة فيها ٢٩٩منه املواد 
  .املعدل ١٩٨٠ لسنة ٤٥رقم 
لسنة ) ١(أما يف مجهورية مرص العربية فإن املادة األوىل من قانون اإلصدار رقم  

التقايض يف مسائل األحوال  أشارت إىل أن أحكامه ترسي عىل إجراءات ٢٠٠٠
أحكام قانون املرافعات , الشخصية والوقف ويطبق فيام مل يرد بشأنه نص خاص فيه

قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية وأحكام القانون  املدنية والتجارية, وأحكام
ومعنى ذلك أنه ترسي عىل هذه األحكام . املدين يف شأن إدارة وتصفية الرتكات

  والقرارات, األحكام الواردة يف هذا القانون
النص يصار إىل أحكام قانون املرافعات املدنية, وأحكام قانون  أعوزناوإذا 
ذ هذه األحكام يكون وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون وتنفي. اإلثبات

  .٢٠٠٠لسنة ) ١(املشار إليه وهو القانون رقم 
 قانون ومن املناسب اإلشارة بصورة موجزة إىل اإلجراءات التنفيذية فقبل نفاذ 

السلطة القضائية كانت أحكام األحوال الشخصية تنفذ وفق مرشوع الئحة التنفيذ 
منها عددت السندات التنفيذية ووصفتها أهنا الصادرة من ) ٢(كر ويف املادة سالفة الذ

والقرارات القضائية, وحمارض الصلح التي  واألوامراملحاكم الرشعية وهي األحكام 
املحكمة, ووثائق الطالق واخللع فيام تتضمنه من التزامات مالية وكفالة  تصدق عليها

أن التنفيذ يكون بناء عىل طلب من املحكوم له أو ) ٨(وبينت املادة . التنفيذ املدين يف
 −: اآلتية للبيانات مستوفية التنفيذ لكاتب من حل حمله بعريضة يقدمها

  .صورة احلكم أو رقم القضية. أ
  .بيان ما يراد تنفيذه. ب
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  .اسم املحكوم عليه وعنوانه. ج
  .اسم طالب التنفيذ وعنوانه −د
إىل إمكان تنفيذ  ١٢وأشارت املادة . تح ملف التنفيذكيفية ف) ٩(وأوضحت املادة  

ويعلن أمر التكليف . األحكام دون إعالن املحكوم عليه إال إذا اقتضت العدالة إعالنه
باحلضور للمحكوم عليه لكي يمثل أمام رئيس قلم التنفيذ وعند عدم حضوره 

ويُكلف  ٢٣ إىل ١٩يُستصدر أمر قضائي بإحضاره عىل التفصيل الوارد يف املواد 
كم به عليه وإال كلف بحرص أمواله فان تبني قدرته عىل الوفاء ومل  املدين بالوفاء بام حُ

وإذا تبني عدم . بالضوابط املنصوص عليها ٢٤/يوفِ جاز لقايض التنفيذ حبسه م
واحدة يطلب منه تقديم تسوية تتناسب مع مقدار الدين يف نطاق  إمكانه السداد دفعة

إىل  ٢٦/يتفق الطرفان عىل التسوية فإن مل يتفقا فالقرار لقايض التنفيذ محالته املادية و
   .آخر التفصيالت الواردة يف مرشوع الالئحة

أما بعد نفاذ قانون السلطة القضائية فإن احلال باق عىل ما كان عليه ذلك أن  
حكام الالئحة ال ختتلف كثريا عن مواد التنفيذ يف قانون املرافعات وكذلك بتطبيق أ

املذكورة يف شطرها الثاين السندات  وحددت املادة. وما بعدها ٣٦٢تلك املواد 
أهنا األحكام واألوامر الصادرة من املحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي  التنفيذية

أثبتت بمحرض اجللسة أو أُحلقت به واألوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة 
يف جدول ويعطي الطالب إيصاال مبينا فيه رقم وتاريخ ويقيد طلب التنفيذ . التنفيذ

 أو موظفي قسم التنفيذ طلبه, وينشأ ملف لكل طلب, وجيري التنفيذ بواسطة أحد
بيان املطلوب  يشتمل عىلللمدين الذي  يعلن سند التنفيذ أنبواسطة الرشطة وجيب 

. أمام قايض التنفيذمنه, وتكليف املدين بالوفاء وميعاد اجللسة املحددة لنظر التنفيذ 
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وإذا ثبت أن املدين قادر عىل الوفاء وأمره قايض التنفيذ بالوفاء فلم يمتثل جاز له 
إىل آخر ما ورد من أحكام يف  ٥١٦املنصوص عليها يف املادة  وبالضوابط ٥١٥حبسه م
  .من قانون املرافعات املدنية ٥١٨إىل  ٣٦٢ من املواد
املعدل قد بني  ١٩٨٠لسنة  ٤٥التنفيذ رقم  أما يف مجهورية العراق فإن قانون 

   .بني املحررات القابلة للتنفيذ ١٤رشوط املحرر التنفيذي ويف املادة  ١٣باملادة 
. بني املحررات القابلة للتنفيذ ١٤ويُقدم احلكم أو املحرر التنفيذي ويف املادة 

اء الرسم وتسجيله ثم ويُقدم احلكم أو املحرر التنفيذي إىل املنفذ العدل فيحيله الستيف
يتخذ قراراً بقبول التنفيذ أو رفضه فإذا قرر قبول التنفيذ فيُنظم املوظف املختص 
حمرضاً يتضمن اسم كل من طالب التنفيذ واملنفذ عليه وبيانات املحرر التنفيذي 

بلغ املدين بمذكرة األخبار بالتنفيذ  وطلبات طالب التنفيذ وتوقيع طالب التنفيذ ويُ
ذَ رضاءً , فإ١٦/م وإال قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ اجلربي وفق أحكام  فيهاذا نَفَ

كافة القرارات  العدل املنفذ عىل التفصيل الوارد يف القانون ويتخذ ١٧القانون م
وفق الضوابط املنصوص  ٤٠باستثناء احلبس الذي يتخذه قايض البداءة األول م 

  .من القانون ٤١عليها يف املادة 
 الدعو التنفيذية للحصول عىل إقامةالقانون القطري يشرتط  أنضح وهنا يت

املرشع االستجابة  عىل ينبغي يف احلصول عىل احلق مما وإعاقةوهذا ظلم  احلق
التنفيذ كام هو احلال يف قانون التنفيذ  إجراءاتاحلقوق وجعل  أصحابالستغاثة 
 . العراقي

   .عاملني أوالً وآخراً تيرس واحلمد هللا رب ال هذا ما             
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 ةـاخلامت

 

وبعد فقد بينت يف هذا البحث الناحية العملية فقط يف تنفيذ أحكام األحوال 
تنفيذها مشكالت, وقد وضعت بعض املقرتحات كحلول  الشخصية التي تثار بشأن

للقضاء واملجلس  عىلتبنى هذه املقرتحات املجلس األي أنلتلك املشكالت آمل 
 ومصاحلها, واألقدر عىل تنفيذها باألرسة األلصق لشؤون األرسة ألهنام األعىل

  −:وهذه املقرتحات هي )مها فليس هلا إال(
إدراج بعض اآليات الكريمة أو األحاديث الرشيفة النبوية يف  : الربعم األول 

مثل قوله تعاىل يف ) عليهاملحكوم (ورقة إعالن السند التنفيذي لتوعية املنفذ ضده 
 ãƒ(  (#θà)̈?$#uρ $YΒöθtƒ ω “Ì“øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $\↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6ø :)٤٨(سورة البقرة 

$pκ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ $pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρ ã|ÁΖ ãƒ    وقوله تعاىل يف سورة
  Νèδ :)٥(إبراهيم  öÅe2 sŒuρ ÄΝ9−ƒr'Î/ «!$# 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬7|¹ 

9‘θä3x©  ٢٤ويف سورة الصافات:   óΟèδθàÏ%uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθä9θä↔ó¡̈Β   وقول الرسول
يًيع من  كفى باملرء إثامً أن( :وقوله )مطل الغني ظلم( :صىل اهللا عليه وسلم يُضَ

نفس  نفيذها برضاملا كانت األحكام بصورة عامة, عنواناً للحقيقة فيجب ت ,)يَقوت
لإلنسان التي ال غنى لإلنسان  األوليةخصوصا أحكام النفقة لتعلقها باألمور املصريية 

  .عنها كاألكل والرشب وامللبس واملسكن
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 ١٠/٢٠٠٤ملا كان تنفيذ قانون السلطة القضائية قد بدأ يف شهر  : الربعم الثاين 
الواردة يف الشق ) العدلية( فمن املناسب حذف كلمة) حماكم عدلية(ومل تبق تسمية 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية واعتقد أن التعديل املرتقب  ٣٦٢الثاين من املادة 

  . وقد تم ذلك للقانون سوف يعالج ذلك
رضورة دفع النفقة املؤقتة أو الدائمة فور احلصول عىل قرار أو  : الربعم الثالث 

دوق للنفقات متوله وزارة املالية يقوم بدفعها فورا حكم هبا ملا سبق بيانه وأن ينشأ صن
للمحكوم ويستحصلها من املدين بعد ذلك أسوة بتجربة العراق أو أسوة بتجربة 

ملامطلة والتسويف ا  لتجنب. مرص العربية يف بنك نارص املذكورتان يف صلب البحث
ة العذاب عىل النفقة وختليصهم من مسري واألوالد يف دفعها وتأخري حصول الزوجة

  .الروتينية والرتدد عىل دائرة التنفيذ هلذا الغرض
وآمل تشكيل جلنة لتقديم توصيات عىل ضوء اعتبار التجربتني نواة ملا ستقرره تلك 

 .اللجنة أو أي ترشيع من الدول املجاورة لتسهيل حصول الزوجة واألوالد عىل النفقة
نون املرافعات التي ختصص من قا ٣٩١طرقنا إىل نص املادة  :الربعم الرابع 

لبقية الديون عند التزاحم, ومعلوم أن  اآلخرنصف ربع الراتب ونصف ربع الراتب 
النفقة تأخذ بنظر االعتبار كثريا من األمور منها حاجة طالب  املحكمة عندما تفرض

النفقة, وموارد املحكوم عليه, وملا كانت النفقة املستمرة من الديون املمتازة الواجبة 
ملادة  تعديال مما ينبغي معه. القطري األرسةمن قانون  ٨٣لوفاء واألداء عاجال املادةا

من األجور واملعاشات مهام بلغ مقدارها حسبام  مرافعات بحيث حتسم النفقة ٣٩١
من الراتب % ٥٠تتجاوز  أخذ به املرشع العراقي, أو حتديد نسب للنفقات بحيث ال

  .رصيواألجور حسبام أخذ به املرشع امل
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خللو قانون املرافعات القطري من نصوص تعالج إجراءات  : الربعم اخلامس 
الشخصية مما ينبغي معه معاجلة  التقايض وتنفيذ األحكام الصادرة يف دعاو األحوال

هذا النقص بإصدار قانون مستقل أو إضافة مواد إىل القانون احلايل تكون نواة ذلك 
  .صوصا املجاورة منهاقوانني الدول العربية احلديثة خ

وبالنسبة لتقسيم الرتكات فإن الئحة تقسيم الرتكات قد بُذل فيها جمهود كبري من 
خمتصني وخللو قانون املرافعات من نص هبذا الشأن فمن املناسب تقنينها بقانون 

   .مستقل أو بمواد تضاف إىل القانون احلايل
 ممكنة التنفيذ كأن يتضمن ترد بعض األحكام غري واضحة وال : الربعم السادس 

احلكم إلزام املدعى عليه بتهيئة بيت رشعي فيجب عىل املحكمة أثناء املرافعة أن 
ثم تقرر  املحكمة البيت وتكشف عليه يءهي , ثم.تكلف املدعى عليه بذلك

وتلزم الزوجة باملطاوعة فيه بعد ذكر رقمه, ورقم الشارع واسمه  من عدمه الحيتهص
اخلادم  بأجرةيوكل ذلك إىل قايض التنفيذ وكذا احلال عند احلكم  أنواسم املحلة ال 

وبيان نوع وعدد وقيمة أغراض . أو السائق, فيجب ذكر مقدارها وبدء رسياهنا
الزوجة أو خمشالهتا الذهبية فرتد بعض األحكام بتسليم الزوجة أغراضها أو خمشالهتا 

لزوجة ونفقة كل ولد عىل حدة وكذلك بيان مقدار نفقة ا. دون بيان تلك التفاصيل
فقايض التنفيذ من اسمه ينفذ األحكام . وبدء رسياهنا حيث ترد بعض األحكام جمملة

  .فقط وال ينيشء حكامً 
إذا صدر احلكم بنزع احلضانة وتسليم املحضون للمحكوم له  :الربعم السابع 

من  ١٨٨ة فبالتأكيد أن ذلك احلكم قد صدر ملصلحة املحضون فينبغي تعديل املاد
فال تستخدم القوة يف مواجهة (القطري بحذف الشطر األخري منها  األرسةقانون 
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فيتم التنفيذ ضد املحكوم عليه, وجتنب إيذاء الصغري قدر (وحيل حمله ) املحضون
 .)اإلمكان

تنفيذ أحكام الزيارة بعيداً عن الكيد والتحريض من الطرفني  :الربعم الثامن 
فيها وحرصا عىل سالمة التطبيق وحسن سري العدالة وإشاعة واالدعاءات املتباينة 

األمن والطمأنينة يف نفس املحضون أر االستمرار يف تكليف االستشارات العائلية 
   .ورفع تقارير دورية بشأن ذلك للقايض املختص

إلجراءات  عاجل ترشيعإصدار  تبني يتمأن  والعاجل املهم وهو :التاسع الربعم
 لتخليص العراقي التنفيذ قانون قرره ما ضوء عىل  والتجاري والرشعياملدين التنفيذ

 خصوصا حقوقهم عىل للحصول واملراجعات العذاب مسرية من احلقوقأصحاب 
واالهم من هذا كله ترشيع قانون للمرافعات  واألطفال النساء من النفقاتأصحاب 

هبا القانون احلايل وتؤخر املدنية والتجارية والرشعية خاليا من الشكليات التي يزخر 
اخلصم يتابع املحكمة وليس العكس  أنحسم الدعو وان يتبنى الترشيع اجلديد 

 اإلعالنما  أدراكوما  إجراءللخصم الغائب يف كل  اإلعالن إىلالذي بموجبه يصار 
 أعانالتهرب منه لتأخري حسم الدعو  وأساليبوصعوبته والوقت الذي يستغرقه 

 .ق واىل اهللا املشتكىاحلقو أصحاباهللا 
يبخل بنصيحة ألخيه أو بدعاء بظهر  من القارئ الكريم أن ال أرجوفإين  وأخرياً 

 .الغيب
 وآخراً  أوالً هللا  واحلمد
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 التفريق القضائي

 بين الزوجين للعيوب
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א
 يىل نبوالصالة والسالم ع, واحلمد هللا رب العاملني, بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 . الرمحة حممد صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وأزواجه أمجعني
هَ  هُ إال إذا كان ملصلحة تعود عىل وبعد , فإن الشارع احلكيم أحل الطالق وكرّ

 .أو كليهام وعىل الذرية واملجتمع, الرجل أو عىل املرأة أو كليهام معا
, ج أو تفريقا أوقعه القايضسواءً كان طالقا من جانب الزو, والتفريق عىل العموم

وقد ثبتت مرشوعيته وجوازه يف . إنام هو حل العصمة الزوجية القائمة بني الزوجني
 .الكتاب والسنة واإلمجاع

فاهللا سبحانه وتعاىل رشع الزواج عىل سبيل البقاء والدوام وقصد به اعفاف الزوج 
بسم اهللا الرمحن "هام والزوجة وأراد به حفظ كرامتهام وسالمتهام وجعله سكنا لروحي

“   uθèδ:الرحيم Ï%©!$# Νä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ Ÿ≅ yèy_uρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— z⎯ ä3ó¡ uŠÏ9 

$pκös9 Î) ( $£ϑn=sù $yγ8 ¤± tós? ôM n=yϑym ¸ξôϑym $Z‹Ï yz ôN§yϑsù ⎯Ïµ Î/ ( !$£ϑn=sù M n=s)øO r& # uθtã ¨Š 
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صيانة املجتمع من فوىض االختالط بام يضيع النسل ويفسد  أرادفالبارئ عز وجل 
 :قال تعاىل, وأمر الزوجني بإقامة عالقتهام باملعروف وحسن املعارشة االنسحاب

M≈s) ¯=sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/ u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρãè% 4 Ÿωuρ ‘≅Ïts† £⎯çλm; βr& z⎯ ôϑçFõ3tƒ $tΒ 

t, n=y{ ª!$# þ’Îû £⎯ ÎγÏΒ%tnö‘ r& βÎ) £⎯ä. £⎯ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# 4 £⎯ åκçJs9θãèç/ uρ ‘, ymr& 

£⎯ ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρ ßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹Î) 4 £⎯ çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï%©!$# £⎯Íκön=tã Å∃ρ á÷èpR ùQ $$Î/ 4 

ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκön=tã ×π y_u‘ yŠ 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã îΛ⎧ Å3ym   ]أنوقصد الشارع  ]٢٢٨:  البقرة 
 األوالدواملحبة وحسن تنشئة  واأللفةمتينا من قوة الرباط  أساسا األرسة تكون

 .ليصبح املجتمع بالتايل قويا مستقرا
غري انه قد تكدر صفو احلياة الزوجية منغصات ومكدرات شتى فيحل التنافر 

قمة وشقاء فرشع لذلك والبغض حمل املودة واملحبة وتصبح احلياة بني الزوجني ن
الطالق من اجل اخلالص والنجاة من زوجية مل يعد فيها ومن  ,البارئ عز وجل

نقصت مقاصد استمرار احلياة الزوجية  أووقد انتفت , ورائها خري وليس هلا روح
 .اإلسالميفالطالق يعد حسنة من حماسن الترشيع 

 اإلسالمفان رشيعة , يعالترش أصلكان الطالق منوط بالزوج دون الزوجة يف  وإذا
دعت  إذاالقضاء طالبة التفريق بينها وبني زوجها  إىلجعلت للمرأة حق يف التقدم 

 . حلاهلا إنصافا أوحاجة وذلك رفقا هبا  أولذلك رضورة 
وهو قانون , من هنا كان طلب التفريق مسوغا يف الرشع ويف القانون النافذ 

دل وما يقابل مواد القانون العراقي من املع ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية رقم  األحوال
الترشيعية  األحكامولقد انطوت . ٢٠٠٦لسنة  ٢٢القطري رقم  األرسةمواد يف قانون 

التعلق هبذا البارق  إىلاحلال الواقع الذي دفع  إن .كثرية للتفريق القضائي أسبابعىل 
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اقع نقص هو بقصد اخلالص من و إنامالشارع احلكيم  أوجدهاخلالص الذي  أملمن 
 . انتفاء مقاصد الزواج من عيشة هانئة وتوالد وتناسل واستمتاع أو

والعيوب التي قد تصيب احد الزوجني فتجعل من غري املمكن وال املعقول لآلخر 
يبعث  أومما تستنفر منه النفس  أومقاصد الزواج  أهمبفوات  أوبرضر  إالالعيش معه 

انتقال  أوالعدوان عىل الزوج اآلخر  أوخيشى العدو من املرض  أوعىل االشمئزاز 
النسل مما يسوغ طلب التفريق بوصفه الدواء الناجع حلل املشكلة ودفع  إىلاملرض 

ويل  األسبابفقرصت بحثي عىل العيوب فقط من بني تلك  .الرضر ورفع احلرج
 .التفريق القضائي أسباببحث مستقل بعنوان اجلريمة من 

ب التي يسوغ وجود احدها يف الزوج, لآلخر حق وبقصد تأطري وحرص مجلة العيو
الفقهاء فيها واآلثار املرتتبة عىل التفريق الواقع  وآراء أحكامها وإبرازطلب التفريق 

فقد اخرتت املوضوع . هلذا احلال جلهة العدة وطبيعة الطالق املوقع والنفقة واملهر
 : وسلكت خطة البحث اآلتية

 .حثني وخامتةمقدمة ومب إىلفقد قسمت املوضوع 
وخصصت املبحث األول ألقسام العيوب ممهدا العرض ببيان التفريق, معناه 

يف املطلب ـ ومبينا  ,العيوب املشرتكة بني الزوجني  أول, مستعرضا يف مطلب وأنواعه
 . ويف املطلب الثالث حددت العيوب اخلاصة باملرأة. العيوب اخلاصة بالرجل −الثاين

موزعا . لآلثار املرتتبة عىل التفريق القضائي للعيوب أفردتهأما املبحث الثاين فقد 
 .طبيعة الطالق الواقع, والنفقة,واملهر: عىل مطالب ثالثة لآلثار املرتتبة

عىل النصوص وجعلت خامتة البحث ميدانا الجتهادي ومالحظايت النقدية 
 .وحدههللا  إالقرب ما يكون لكامل الترشيع وما الكامل أالترشيعية بقصد بلوغ 
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 ملبحث األولا
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א
قبل الدخول يف صلب املوضوع البد من تعريف وبيان موجز ألسباب التفريق 

 .بصورة عامة وما هي مربراته
 الفرقة اسم لالفرتاق وهو ضد االجتامع ويراد به ما أنيقال  :تعريف التفريق

رباط الزوجية, وهي أما بالطالق ينحل به عقد الزواج, وينقطع به ما بني الزوجني من 
 أنواملحامي حمسن ناجي فقد بني )١(التوقيت أوالفسخ وقد تكون عىل سبيل التأبيد  أو

التفريق هو نيابة قانونية خوهلا القانون للقايض بتطليق الزوجة من زوجها ولو كان 
 :ولكن ما هو الطالق )٢(الزوج غري راض بذلك

وانفسخ .. النقض والتفريق((من الزوج, والفسخ  رفع قيد النكاح بقول انه بإجياز
 )٣())العزم والبيع والنكاح انتقض

الشخصية العراقي أسبابا كثرية للتفريق  األحواللقد أورد قانون  :أسباب التفريق
بأبعاد موضوع هذا البحث الذي  القضائي سأتعرض هلا بإجياز شديد لكي يلم القارئ

حاولت  أنق القضائي الذي نص عليه القانون بعد التفري أنواعيتعلق بنوع واحد من 
من التفريق, فقد يكون ألسباب اجتامعية كهجر الزوجة لسنتني  األنواعأبوب تلك  أن

مل يطلبها للزفاف خالل سنتني من تاريخ العقد  إذا أو ٢/ أوال/٤٣ فأكثر
ثانيا, أو /٤٣دون بيان سبب ذلك  طلبها للتفريق قبل الدخول أو, ٣/أوال/٤٣
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أو نشوز  ٤١ا و / ٤٠بينهام م أوأحد الزوجني لآلخر  خالف من أورضر  حصول
 أو ب  ٢٥/٥الزوجية 

مبتىل بام ال يستطيع  أوكان الزوج عنينا  إذاكام  بسبب صحيوقد يكون التفريق 
قطري  ١٢٦م ٥/أوال/٤٣كان عقيام م أو ٤/أوال/٤٣معه القيام بواجباته الزوجية م

قطري ومن  ١٢٣و م  ٤٣/٦/الزوجة من معارشته بال رضر مال تتمكن  مبتىل بعلة أو
حكم عىل الزوج  إذا, كام اجلزائية األسبابالتي أوردها القانون للتفريق هي  األسباب

قطري التي اشرتطت للتفريق  ١٤٥م  ١/أوال/٤٣م  فأكثرباحلبس مدة ثالث سنوات 
الزوج جريمة خيانة احلكم عىل الزوج بحكم هنائي مدة ال تقل عن سنتني أو ارتكب 

ارتكاب  أو )٤(١٧/١٢/١٩٨١يف  ١٧٠٨الوطن حسب قرار جملس قيادة الثورة املرقم 
يف يكون سبب التفريق لعيب  أخروتارة  ٤٠/٢الزوج فعل اللواط أو اخليانة الزوجية م 

وتم الدخول م  اإلكراهكاحلالة التي جيري فيها الزواج خارج املحكمة عن طريق  اإلرادة
التي اشرتطها القانون, ومثاهلا الزواج بثانيه دون  لعدم متام الشكليةد يكون وق ٤٠/٤

احد الزوجني الثامنة عرشة دون موافقة  إكاملالزواج قبل  وإمتام ٤٠/٥/موافقة القايض م
, كامتناع الزوج عن ألسباب ماليهنص القانون عىل التفريق  وأخرياً  ٤٠/٣القايض م 
وكذلك  ٧/أوال/٤٣ستون يوما م  أقصاهامدة  إمهالهبعد عىل زوجته دون عذر  اإلنفاق

 أكثراحلكم عليه باحلبس  أواختفائه  أوتغيبه  أوتعذر حتصيل النفقة من الزوج لفقده  إذا
امتنع الزوج عن تسديد النفقة املرتاكمة املحكوم هبا  إذا وأخريا, ٨/أوال/٤٣من سنة م 

من  ١٤٢−١٣٧املواد  ٩/أوال/٤٣ن يوما من دائرة التنفيذ مدة أقصاها ستو إمهالهبعد 
 . القطري األرسةقانون 
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الشخصية العراقي  األحوالقانون  أوردهاهذا عرض موجز حلاالت التفريق التي 
 األحوالالقطري ويتعلق موضوع البحث بالتفريق للعيوب يف قانون  األرسةوقانون 

 .الغراء اإلسالميةالقطري والرشيعة  األرسةالشخصية العراقي وقانون 
رغب اهللا سبحانه وتعاىل يف الزواج وقال جل من قائل يف  :مربرات التفريق القضائي

   :تنزيله  حمكم
ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ÷βr& t,n=y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[`≡uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9Î) 

Ÿ≅yèy_uρ Νà6uΖ÷t/ Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑômu‘uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρã©3xtGtƒ  )٥(. 
ومن هذه اآلية الكريمة نستخلص أهم مقاصد الزواج من السكن واملودة والرمحة 

العالقة الزوجية بني املرأة والرجل هو السكن الذي يسكن  إنبني الزوجني بل 
التوالد والتناسل كام ورد يف ,الزواج  مقاصد إنثم ) ٦(احدمها لآلخر يف هذه احلياة

‰  $pκš :لقران الكريما r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ 

t, n=yz uρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— £]t/ uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ # ZÏWx. [™!$|¡ ÎΣ uρ 4  ... )٧(. 
ª!$# uρ Ÿ≅yèy_ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3Å¡ àΡr& % [`≡uρ ø— r& Ÿ≅yèy_uρ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ Ν à6Å_≡ uρ ø—r& t⎦⎫ÏΖ t/ 

Zοy‰xymuρ Νä3s%y—u‘uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  )والعيشة اهلانئة والتوالد والتناسل مرتكز مهم  ) ٨
وحق استمتاع احد الزوجني باآلخر من املقاصد املرشوعة ) ٩(للحياة الزوجية السعيدة 

مهزوزة وقد  احلياة الزوجية أصبحتمن تلك املقاصد فقد  أكثر أوما انتفى واحد  فإذا
 أهميفوت  أوبرضر  إاليصاب احد الزوجني بعيب ال يمكن لآلخر العيش معه 

خيشى العدو من  أويبعث عىل االشمئزاز  أوتستنفر منه النفس  أو )١٠(مقاصد الزواج
 .)١٢(النسل  إىلانتقال املرض  أوالعدوان عىل الزوج اآلخر  أو )١١(املرض

ت طلب التفريق باعتباره الدواء الناجع حلل وما يتقدم يعترب من دواعي ومربرا
 . املشكلة ودفع الرضر ورفع احلرج عن الزوج املترضر من العالقة الزوجية
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لنتعرف قبل هذا عىل التعريف اللغوي للعيب والعلة  :ملاذا العيوب وليس العلل
والعاب الوصمة كاملعاب واملعابة ((فقد ورد يف القاموس املحيط يف تعريف العيب 

العلة بالكرس (( تعريف العلة فقد ورد  أما  )١٣())وهو معيب ومعيوب... املعيبو
تقل معلول واملتكلمون  اهللا تعاىل فهو معل وعليل وال وأعلهاملرض عل ويعل واعتل 

 .)١٤( ))يقولوهنا
يطلقون العيب عىل مضمون الكلمتني فيقولون العيوب التي يرد  فإهنمالفقهاء  أما

 . )١٥(عيوب التي ترد هبا الزوجة ال أوهبا الزوج, 
ومادامت كلمة العيوب يراد هبا العلل والعيوب يف آن واحد وان البحث يشمل 

التفريق ((يكون عنوان البحث  أنمضمون هاتني الكلمتني فيبدو من املناسب 
 )).القضائي بني الزوجني للعيوب

 األولمن املطلب يف ثالثة مطالب, يتض ـ بإذن اهللاـ وسيكون الكالم عن العيوب 
منها ما يعترب من العيوب مشرتكا بني الزوجني, ونبني يف املطلب الثاين العيوب التي 

 . العيوب التي ختص املرأة واألخري إىلختص الرجل, ونتعرض يف املطلب الثالث 
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 اهلوامش
 ٣٧٣الشخصية ص األحواليف  اإلسالميةالرشيعة  وأحكامعمر عبد اهللا ) ١(

 ٥ص اإلسالميةيف الرشيعة  أحكامهاخلف اجلبوري مفرق النكاح وبيان  حسني
 ٣٠٣الشخصية ص  األحوالحمسن ناجي, رشح قانون )٢(
 ٢٦٦ص  ١باد, القاموس املحيط جآالفريوز )٣(
 ٤/١/٩٨٢واملؤرخ  ٢٨٦٥نرش القرار بجريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم ) ٤(
 ٢١اآلية / سورة الروم )٥(
 ١٠ص ١٤٠٣ األولربيع  ٨٥مقال حترير املرأة , جملة الدوحة عدد / تور حممد عامرة دك) ٦(
 سورة النساء )٧(
 ٧٢اآلية / سورة النحل )٨(
 ٤٨٧الشخصية ص  األحواليف  اإلسالميةالرشيعة  أحكامعمر عبد اهللا, ) ٩(
 ٩٠/الشخصية األحوالفريد فتيان, رشح قانون  −
 ١٦٦/ الزواج  أحكام, األعظميحسني عيل ) ١٠(
 ٥٨١ص  ٧موفق الدين بن قدامة, املغني ج) ١١(
 ٣٢٦حمسن ناجي, املرجع السابق ص  −
 ٢٦٦و٢٦٥أمحد حسن, مد حرية التفريق بني الزوجني ص ) ١٢(
 ١٠٩ص  ١الفريوز آباد, املرجع السابق ج) ١٣(
 ٢١ص  ٤املرجع السابق ج )١٤(
 ٢٣٨امحد حسن الطه, املرجع السابق ) ١٥(
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 العيوب املشرتكة بني الزوجني
يف هذا املطلب سنتكلم عن العيوب املشرتكة بني الزوجني وهي التي من املمكن 

مل يأخذ وما  تصاب هبا املرأة وما أخذ به الفقهاء منها وما أويصاب هبا الرجل  أن
 −:هي كاآليتالشخصية العراقي والقانون القطري و األحوالسلكه بشأهنا قانون 

كل ما سرت عنك فقد جن : لغة واجلنون  −:اجلنون واخلبل والعته والرصع: أوال
واجلنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء ) ١(واجنه اهللا فهو جمنون.. عنك

متييز  أو اإلدراكانه مرض يصيب العقل ويمنع املصاب به من  أو) ٢(وحركتها األعضاء
اجلنون رضبان رضب خنق خيتنق  أنالشافعي رمحه اهللا  ويقول) ٣(ضار أوما هو نفع 

لقواه  اإلنسانفقدان  بأنهومن املمكن تعريف اجلنون ) ٤(ويفيق ورضب غلبة العقل
 الزوج اآلخر وقد ينقل بالوراثة ويلحق به  إىلالعقلية دون مرض ورضره يتعد

وهو داء ) ٥(ئايبواهلوس االكت بأنواعه) الشيزوفرانيا(منها داء الفصام  أخر أمراض
 .منفر خيشى رضره عىل الزوج اآلخر

افسد  أوجننه . األعضاءفساد  بأنهفيعرف  اخلبل أما .وال يتحقق به السكن واملودة 
نقص  بأنهفيعرف  العته أماوهذا ما يندرج حتت مفهوم اجلنون, ) ٦(عقله أوعضوه 
فهو علة متنع  وهو ما يندرج حتت مفهوم اجلنون, أما الرصع )٧(فقده أوبالعقل 
منعا غري تام وسببه سدة تعرض يف بعض بطون الدماغ  أفعاهلاالنفسية عن  األعضاء

لزج كثري فتمنع الروح عن  أواملحركة لألعضاء من خلط غليظ  األعصابويف جماري 
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الطب فال يعتربه مرضا بحد ذاته  أما )٨(األعضاءفيها سلوكا طبيعيا فتتشنج  السلوك
الدماغ العضوية والتخلف  وأمراض إصابات أمهها عديدة ألمراض أعراض وإنام

كان مسيطرا عليه عالجيا وغري مصحوب  إنغالبا  اآلخريرض الزوج  العقيل وال
 اآلخرالتخلف العقيل فيصبح رضره عىل الزوج  أورافقه اجلنون  وإذابمرض آخر 

 .وعليه فانه يشرتك مع مرض اجلنون يف دواعي ومربرات التفريق )٩(كبريا
واجلذام علة حتدث من انتشار السوداء  −:اجلذام والربص واجلرب والبهق: ثانيا

وسقوطها  األعضاءتآكل  إىلوهيأهتا وربام انتهى  األعضاءيف البدن كله فيفسد مزاج 
د ثم ينقطع ثم ) ١٠(عن تقرح ويقال انه علة حيمر منها العضو الذي تنزل به ثم يسوّ

ن ظهور عقد ودمامل يف اجلسم ويتسبب يف قطع ومرض اجلذام عبارة ع )١١(يتناثر
املصابة وهو غري  وراثي ولكنه معدي ويرض الزوج اآلخر, ويعزل  األعضاءوتشويه 

أما الربص فانه . )١٢(من يصاب به يف بلدنا العراق يف مصح خارج حمافظة ميسان 
حتته  ماهذا املرض يذهب الدم و إنويقال  )١٣(بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد مزاج

املادة  إفرازويتسبب من قلة  )١٥(اجللدية املزمنة األمراضوهو من  )١٤(من اللحم
د اجللد صبغته ويفقد اجلسم مجاله الطبيعي قفييف اجلسم وبالتايل ) امليالمني(الصبغية 

ويعرفه الطب انه مرض  )١٧(لغة فهو يعني العيب: اجلرب أما. )١٦(وقد يكون وراثيا
 األمراضحكة يف اجلسم تزداد ليال ويعترب من  وأعراضهجلدي شديد العدو 

 .)١٨(املعدية ولكنه غري وراثي وباإلمكان عالجه خالل فرتة يسرية 
 إىلفهو بياض رقيق يصيب ظاهر البرشة لسوء مزاج العضو ((البهاق  أوالبهق  أما

رة السوداء السواد ملخالطة امل إىليغري اجللد  واألسودالربودة وغلبة البلغم عىل الدم 
انه يتميز عن الربص بإصابته مناطق حمددة  إالوهو من جمموعة مرض الربص  )١٩(الدم

مرض حاد رسيع  أوقلق شديد  أونفسية  أويسقط شعرها وحيدث أثر صدمة عصبية 
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اجلذام  أنويقول موفق الدين بن قدامه رمحه اهللا  )٢٠(ولكنه غري وراثي وعالجه ميسور
النفس والنسل فيمنع  إىلالنفس متنع قربانه وخيشى من تعدهيا  والربص يثريان نفرة يف

وقال حممد صىل اهللا عليه وسلم فر من املجذوم فرارك من  )٢١(بذلك االستمتاع
بالنسبة للجرب  أما) ٢٢(بياضا أو, وانه عليه السالم رد من رأ بكشحها وضحا األسد

يسرية فال يمكن اعتبارمها من  والبهق فام دام باإلمكان شفاء املصاب هبام خالل فرتة
 استفحل أثرمها وتعذر عالجهام وتعد رضرمها وهذا يرتك إذا أمامربرات التفريق 

ثبت ذلك فال مناص من اعتبارمها مها واجلذام  فإذااخلربة  أهللالختصاصني من 
 .والربص من مربرات ودواعي التفريق

والعذيطة علة : ني, والرشيمالقيء عند اجلامع, واملاشول, واالف ,العذيط −ثالثا
ويقال للمصاب  رخاوة املخرج والترسب منه عند اجلامع آثارهايصاب هبا السبيل من 

وقيل انه الذي  )٢٤(والعذيوط الذي يتغوط عند اجلامع)٢٣(عذيوط ولكن احلق هبا البول
وتتصف العذيطه والقيء عند اجلامع بكوهنام مرضان غري  )٢٥(اإليالجينزل قبل 
وال معديان وال ينتقالن بالوراثة وعالجهام نفيس وقد يطول دون نتيجة وقد  عضويان

 أنومن املمكن )٢٦(أو عدم التجانس اجلنيس اآلخرحيدثان لعدم  تقبل أحد الزوجني 
هي التي ال : وهي التي ال حيبس نجوها واملاشوله: نلحق بام تقدم من عيوب الرشيم

 )٢٧( "االفني"يسمى  حيبس بوهلا, والرجل الذي ال حيبس بوله
عند حالة الوقاع  أواحدمها يف كل حني  أووهذه العيوب عدم استمساك السبيلني 

وبالتايل . اآلخرالزوج  إىلتسبب ما تسببه من النفرة واالستنفار وتعد النجاسة 
تعذر  وإذايمتنع االستمتاع وقضاء الوطر والتي هي من مقاصد وغايات الزواج, 

 أصبحت األطباءواستحكمت حسب رأي االختصاصيني من  عالجها بمدة مناسبة
 .مربرات ودواعي التفريق متوفرة فيها
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من  األمراضوتعترب هذه  −:اإلفرنجالسيالن, السفلس, وحب  :رابعا
الزهرية وتشرتك يف كوهنا تصيب اجلنسني عن طريق العالقة اجلنسية وهذه  األمراض
قليلة, وتبعا لشدة  أشهر أو أسابيعغري خطره وعالجها ممكن خالل فرتة  األمراض

املرض وغري وراثية باستثناء السفلس الذي يوجد منه نوع وراثي يسبب تشوهات يف 
يظهران عىل شكل تقرحات يف اجلهاز التناسيل  اإلفرنجاجلسم والسفلس وحب 

ما تقدم تكون التقرحات يف الغدد  إىل إضافة اإلفرنجللمرأة والرجل ويف حب 
من  تقيحية إفرازاتالسيالن فانه عبارة عن  أما. ريبة من اجلهاز التناسيلاللمفاوية الق

 إىلعندها ولكنها تنقله  أعراضهتظهر  جمر البول عند الرجال, وتصاب به املرأة وال
ومادام . مولودها الذي يصاب بالتهاب تقيحي يف جدار العني وتعالج العني ببساطة

استحكمت  إذا أما, تعترب موجبا للتفريق من املمكن عالجها خالل مدة يسريه فال
مربرات ودواعي  نإمن ذلك ف اآلخروتعذر عالجها بمدة مناسبة وترضر الزوج 

النفس  إىلمتوفرة وبالتايل جيب رفع الرضر بالتفريق خشية العدو  أصبحتالتفريق 
 .)٢٨(والنسل

 اإلقعادو :والرسطان والشلل والسل) الزمانه(والداء العضال  اإلقعاد: خامسا
فقد عرفه صاحب القاموس  العضال أما )٢٩(الداء الذي يلزم صاحبه القعود مكانه

 بأنه الرسطان األطباءويعرف  )٣٠())غلبهم وأعضلهم األطباءوتعضل الداء ((املحيط 
تكاثر رسيع خلاليا اجلسم بشكل غري طبيعي وتفقد تلك اخلاليا وظيفتها وتنترش 

املستعصية غري قابلة  األمراضترب هذا املرض من اجلسم ويع أنحاءيف  أوموضعيا 
اجلسم ومنها  أجهزة إصابةفهو مرض مزمن ومعدي حيصل نتيجة  السل أماللشفاء , 

التي يستفحل فيها املرض  األخريةيف املرحلة  إالالرئة بعصيات كوخ وقابل للشفاء 
شال قد ذهب  ذهاهبا وعني أويف اليد  اليابسوالشلل  )٣١(لعدم العالج وشدة املرض
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 أوتعقب ذات اجلنب  إماالضم قرحة حتدث يف الرئة  أوالسل بالكرس  أما )٣٢(برصها
كل مرض عضال  إنومما تقدم يظهر  )٣٣(سعال طويل وتلزمها محى هادية أوزكام  
تستقيم معه احلياة الزوجية من سكن ومودة وحق  عن عالجه وال األطباءيعجز 

 . ف وبالتايل فان دواعي ومربرات التفريق متوفرة فيهعفااالستمتاع وقضاء الوطر واإل
ورجل ... فيقال امرأة عقيم... تقبل الولد هزمة تقع يف الرحم فال :العقم: سادسا

عىل حالة املريض  وهو غري معدي وال وراثي ويعتمد عالجه )٣٤(يولد له ال... عقيم
 اإلصابةحليا ناتج عن كان ثانويا ومر إذافيكون قابال للشفاء باجلراحة والعقاقري 

كان خلقيا فال  وإذا بمرض ومدة العالج تتوقف عىل املرض الذي سبب العقم ومدته
الشفاء بتقرير االختصاصيني فانه يعترب من مربرات  إمكانثبت عدم  فإذا )٣٥(يشفى

من حكم بالتفريق بالعقم عمر بن اخلطاب ريض  وأول اإلنجابالتفريق لعدم حتقق 
 .وأرضاهاهللا عنه 

والبخر  :املنكرة والريح اإلبطوروائح  األنفالبخر يف الفم ونخر  :سابعا
 −−−− األنفونخرة  )٣٦(وكل رائحة ساطعة بخر... بالتحريك النتن يف الفم وغريه

أما الريح فأهنا رائحة .النخرة من العظام البالية ... والناخرة البايل املتفتت... خرقه أو
النكرة التي تبعث كل حني وما  اإلبطورائحة . خرجالبطن النتن التي خترج من امل

ألمراض خمتلفة ميسور العالج بفرتة  أعراضتقدم  بيانه من عيوب ال يعد وأن يكون 
قصرية نسبيا وتنبعث بسببها روائح كرهية من مناطق اجلسم وباإلمكان استعامل 

 .)٣٧(تقليلها أواملطيبات خالل املعاجلة وبعدها للقضاء عىل الرائحة 
الدموية  األوعيةوالباسور توسع يف  :الباسور والناسور والقروح السيالة: ثامنا

الوريدية يف فتحة الرشج وقد تنبعث منه روائح كرهية وهو غري معدي وال وراثي 
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انثقاب تقيحي مفتوح للخارج وتكون له  بأنهالناسور فيعرف  أماوقابل للشفاء, 
اجلسم وغالبا ما حيدث يف  أنحاء فتحتان داخلية وخارجية وحيدث يف خمتلف

كان من النوع الرسطاين  وإذاالعصعص واملقعد وغري وراثي وال يرض الزوج اآلخر 
 فإهناأما القروح السيالة . فحالة املصاب خطرية ويعالج غري الرسطاين منه باجلراحة

كن اآلدمية يف املنطقة أو عدة مناطق من اجلسم ومن املم األنسجةفقدان اخلاليا من 
الطب احلديث  إليهوبالنظر ملا وصل ) ٣٨(عالجها وقسم منها يرض الزوج اآلخر ويعديه

يف معاجلة مثل هذه العيوب يف فرتة يسرية فانه من غري املمكن التفريط بقدسية الرابطة 
 .وال تعترب من مربرات التفريق. الزوجية
وكثرة  العمى والعور, واخلرس والطرش, والعرج,والقرع والسواد :تاسعا
 : األعضاء, وقطع عضو من األكل

من  واخلرس)٤٠(فهو ذهاب احد العينني العور أما)٣٩(ذهاب البرص كله: والعمى
) ٤١(عقد الكالم عن الكالم ويقال صار أخرس بني اخلرس من خرس وخرسان

ذهاب شعر  والقرع) ٤٢(يشء يف رجله إصابة: الصم وعن العرج بأنه الطرشويعرف 
اجللدية املعدية التي يتسبب  األمراضوهو من ) ٤٣(أقرع وهي قرعاءالرأس فيقال هو 

رافقه تقيح فتنبعث روائح كرهية  وإذاعنها سقوط شعر املنطقة املصابة بسبب فطريات 
من الرأس وهو معدي ويترضر منه الزوج اآلخر ولكن باإلمكان عالجه خالل فرتة 

ة امليالنني, وله عالقة باملنطقة فسببه زيادة صبغ  السواد أما )٤٤(أقصاها ستة أشهر
 .)٤٥(اجلغرافية وغري معدي وينتقل بالوراثة وال عالج له

وقطع  )٤٦(ال تعترب ظاهرة مرضية وتعتمد عىل االستعداد اجلسمي األكلوكثرة 
قسام من هذه  أنويتضح مما أسلفناه . برته كاألطراف وغريها أي األعضاءعضو من 
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الطب من مراحل  إليهيمكن معاجلته بام وصل  مراضاألالعيوب يعترب مرضا  كباقي 
متقدمة كالعمى الذي يكون سببه نزول املاء يف العني, والعور الذي من املمكن إزالة 

الذي يعترب نقصا بدنيا كقطع طرف من  اآلخرالغشاوة جراحيا والقرع والقسم 
لسواد ومنها ماال يعترب مرضاً كا. وباإلمكان تعويضه بطرف اصطناعياألطراف 

كانت  إذاويرتك لالختصاصيني من أهل اخلربة ولقايض املوضوع ما  األكلوكثرة 
 .ال, وهل تربر التفريق أماحلالة املعروضة يترضر منها الطرف اآلخر 

 أخذاواملشكل هو الذي له فرجني ويتساو بوله  :املشكل واخلنثى:  عارشا
حيتمل كوهنام من جنس واحد وزواجه باطل الن اقرتانه بغريه ) ٤٧(وانقطاعا منهام

فهي التي يكون هلا : اخلنثى أما. )٤٨(وذلك ال يقره الرشع وتنتفي معه مقاصد الزواج
الصغرية أو كان للرجل ذكر واضح وشق ال  املائعة لةاآلرج املرأة كامال وهلا ما يشبه ف

وان  )٥٠(يتزوج امرأة أنفان كان يبول من مبال الرجال فهو رجل جيوز له  )٤٩(قيمة له
حتدث نفرة  إهنا إالخيار فيها  كانت تبول من مبال النساء فهي امرأة وعند اجلمهور ال

وال يمكن حرص العلل ) ٥١(وترصف اللذة فتكون واحدة من دواعي ومربرات التفريق
ويرتك . بعدد معني الن العلم يكشف بني حني وآخر عن علل مل تكن معروفة سابقا

مستحكمة  أوؤمل زواهلا بفرتة مناسبة وهل هي عارضة كانت العلة م إذاوما  ذلك,
 إىلوهل هي ترض الزوج اآلخر وهل تنتفي معها مقاصد الزواج يرتك كل ذلك 

 .يكون عددهم وترا أناالختصاصيني كل يف جمال اختصاصه ومن املناسب  األطباء
وب تستعرض ولو بصورة موجزه آراء فقهاء املسلمني يف التفريق بالعي أنوآن لنا 

 األحوالالرشعي ملا قننه املرشع يف قانون  األصلقاصدين من ذلك بعدها بيان 
فمن الفقهاء من مل . القطري  األرسةاملعدل وقانون  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية رقم 

الزوجة  أوء كانت بالزوج االتفريق مطلقا سو أسباببالعيوب كسبب من  األخذير 
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التي بيناها وحتقق معه نفرة من الزوج  وألي عيب تنتفي مع وجوده مقاصد النكاح
اخليار بالتفريق لكل من الزوجني بعيوب حددوها, وقسم رابع  أعطوا اآلخر وآخرون

فقيه من  وأطلقهاحرصوا حق التفريق بالزوجة وبعيوب عددها قسم منهم 
والذين قالوا بعدم التفريق ألي عيب مهام كان هم داود الظاهري والشوكاين .مذهبهم
يف  األندليسابن حزم  أوردهومن املناسب هنا نقل بعض ما )٥٢(األندليسزم وابن ح

املحىل هبذا اخلصوص لتستبني احلجة يف عدم الرد بالعيوب ألي من الزوجني فقد قال 
 يطأهامرارا أومل  أوومن تزوج فلم يقدر عىل وطئها سواء كان وطئها مرة ((..رمحه اهللا 

وهي . أجاليؤجل له  أنوال  أصاليفرق بينهام  أنقط فال جيوز للحاكم وال لغريه 
وكل نكاح صح بكلمة اهللا عز وجل وسنة رسول . شاء طلق وان شاء امسك إنامرأته 

فقد حرم اهللا تعاىل برشهتا وفرجها عىل كل من سواه فمن ) صىل اهللا عليه وسلم(اهللا 
 بقوله فيتعلمون سنة فقد دخل يف صفة الذين ذمهم اهللا تعاىل أوفرق بينهام بغري قرآن 

 أنال نمنع ...الزال الكالم البن حزم... ونحن). ما يفرقون به بني املرء وزوجه
يفرق بينهام عىل كره وان يؤجل عاما ثم يفرق  أننمنع وننكر  إنامشاء  إنيطلقها العنني 

ال, ) ريض اهللا عنهم(بينهام فهذا هو الباطل الذي مل يصح قط من احد من الصحابة 
وال ... قياس وال معقول أوجبهوال . قط يف قرآن وال سنة وال يف رواية فاسدةجاء  وال

يفسخ النكاح بعد صحته بجذام  حادث  وال بربص كذلك وال بجنون وال بأن جيد 
فيها شيئا من هذه العيوب وال بأن جتد فيه كذلك وال بعنانة وال بداء فرج وال بيشء 

 الخ...بعدم صداق وال وال بعدم نفقه وال بعدم كسوة من العيوب وال
عيب كان, فهو نكاح مفسوخ  أيفان اشرتط السالمة يف عقد النكاح فوجد عيبا 

مل يدخل الن  أونفقه دخل  وال مرياث صداق فيه وال مردود ال خيار يف إجازته وال
 ....)شك بالاملعيبة التي أدخلت عليه غري التي تزوج ,والن الساملة غري 
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والذين قالوا بحق التفريق لكل واحد من الزوجني ألي نقيض هذا الرأي  أما
يستنفر  منه الزوج اآلخر وال تتحقق معه مقاصد الزواج وآثاره فهم أبو ثور عيب 

الذي قال يف هذا  )٥٣(اجلوزيةورشيح القايض وابن شهاب الزهري وابن القيم 
ون ما هو أوىل أو سبعة أو ثامنية د ستةوأما االقتصار عىل عيبني أو (( ... اخلصوص 

منها أو مساو هلا فال وجه له فالعمى واخلرس والطرش وكوهنا مقطوعة اليدين أو 
الرجلني أو إحدامها أو كون الرجل كذلك من أعظم املنفرات والسكوت عليها من 

واإلطالق إنام ينرصف إىل السالمة فهي  ,أقبح التدليس والغش بل هو مناف للدين 
ملن تزوج  –ريض اهللا عنه  –مري املؤمنني عمر بن اخلطاب كاملرشوط عرفاً وقد قال أ

وهو ال يولد له أخربها إنك عقيم وخريها فامذا يقول ريض اهللا عنه يف العيوب التي 
هذا عندها كامل وبال نقص والقياس أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل 

 من البيع ما الزم اهللا معه مقصود النكاح من الرمحة واملودة يوجب اخليار وهو أوىل
ومن تدبر مقاصد الرشع يف ... ورسوله مغروراً قط وال مغبونا  بام غرّ به وغبن به 

مصادره وموارده وعلته وحكمته وما اشتملت عليه املصالح مل خيف عليه رجحان 
 )).هذا القول وقربه من قواعد الرشيعة 

لكل واحد من الزوجني  من الفقهاء الذين أعطوا خيار التفريق القسم الثالث
وهذا عىل  )٥٤(بعيب جيده يف األخر وهم املالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية واألمامية

املشهور يف تلك املذاهب واختلفوا يف عدد تلك العلل فمنهم من ضيق فيها ومنهم من 
فالعيوب عندهم يف الرجل اجلب والعنة واخلصاء ويف املرأة الرتق والقرن . توسع 

العفل واملشرتكة بني الزوجني اجلنون واجلذام والربص وتوسع به فقهاء احلنابلة و
من الفرج  السيالةوالقروح  والعذيطةفأضافوا سلس البول واستطالق الغائط , 

وبخر الفم  املنكرةكالسيالن والزهري والباسور والناسور , والقرع ذو الرحية 
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ا احلرص واالعرتاض وغلظ العضو املفرط واخلنثى, أما بعض فقهاء املالكية فقد زادو
وكذلك البخر يف العضو , واإلفضاء , وإذا اشرتطت السالمة يف العقد فاالعرتاض 

من زنا عىل املشهور  ةدره واهلرم إذا خشت الزنا , والقرع والسواد واملفتضواأل
والبول عىل الفراش والريح واالستحاضة والشلل  ةوالعور والعرج والزمان والعمى

تقدم ال  وكل ما اإلفرنجوقطع عضو وكثرة أكل ونتن الفم واإلبط واجلرب وحب 
 )٥٥( خيار هبام إال إذا اشرتطت السالمة فإن اشرتطت السالمة فيعمل هبا

والقسم الرابع واألخري من الفقهاء والذين حرصوا حق الفريق للعيوب بالزوجة 
ها للزوجة طلب التفريق من هم فقهاء املذهب احلنفي وحرصوا العيوب التي حيق في

الزوج باجلب واخلصاء والعنة ومل جيوزوا للزوجة طلب التفريق بغري هذه العيوب , 
ويظهر مما تقدم أهنم حرصوا العيوب . كام أهنم مل يعطوا الزوج حق التفريق ألي عيب 

 بالعيوب التناسلية التي ختل باملقصود من عقد النكاح وغري تلك العيوب عىل رأهيم ال
متنع حتقق املقصود من الزوج بأن يكون صاحلاً للتناسل ويكفي حتقق املقصود من 
الزواج مجلة وأن عقد الزواج ال يداخله خيار العيب إال أن ما ذكر من عيوب جتعل 
حكم عقد الزواج مستحيالً وبه رضر باملرأة وال يقبل الزوال وال تستطيع الزوجة 

ده حق الطالق ومع أن حممد بن احلسن الشيباين التخلص إال بالتفريق أما الزوج فبي
قد توسع يف العيوب وأضاف هلا اجلنون واجلذام والربص وكل عيب ال يمكن 

فيام ذهب إليه اإلمام ابن القيم ,للزوجة أن تقيم مع زوجها إال برضر كام بيناه سابقاً 
ما فعل أبو  اجلوزية من احلنابلة إال أن الفقيه حممد حرص حق التفريق بالزوجة مثل

 .حنفية وأبو  يوسف 
وقد سار بعض الفقهاء عىل هنج أبو حنيفة وأبو يوسف يف حرص حق التفريق بيد 
الزوجة فقط دون الزوج وللعيوب التناسلية التي تكون بالزوج وختل بمقصود 
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وغايات الزواج والتي ال يمكن للمرأة اخلالص إال بالتفريق فقد سايرهم يف ذلك ابن 
 . )٥٦(وزاعي وأبو زيادواأل والثوريأيب ليىل  مسعود وابن

املوجزة التي استعرضنا فيها موقف الفقهاء املسلمني من  اإلملامةوبعد هذه 
موضوع التفريق للعيوب , فقد بقي علينا أن نستعرض موقف قانون األحوال 

 األرسةوما يقابله من مواد يف قانون ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية العراقي رقم 
لنبني ما أخذ به من العيوب املوجهة للتفريق وما مل يأخذ وملن أعطى هذا  ,القطري

احلق للزوجة أم للزوج أو لكال الزوجني معاً وسأشري إىل النصوص القانونية املتعلقة 
 .القطري األرسةوالنصوص التي تقابلها يف قانون  .بذلك 

ة العراقي قد جاء وقبل أن نبدأ بذلك فينبغي اإلشارة إىل قانون األحوال الشخصي
قانونا انتقائياً فهم مل يتقيد بمذهب معني يف أحكامه بل أخذ من املذاهب املختلفة التي 
هي أكثر مالءمة للواقع الذي نعيشه وحسناً فعل يف ذلك ويقول اإلمام حممد أبو زهره 

األئمة جمتهدون متأثرون بأزماهنم والفتاو إذا مل تعتمد عىل نص (( يف هذا املجال 
تكون أقيستها مستمدة من حكم العرف يف كثري من األحوال وان االجتهاد يف هذه 

أجاب أحد تالميذه عندما سأله هذا  إذاحلال رأ خيطي ويصيب ورحم اهللا أبا حنيفة 
 الذي تفتي به هو احلق الذي ال شك فيه ? 

وقد عالج قانون ) ٥٧()فقال واهللا ال أدري قد يكون الباطل الذي ال شك به 
 ٦و  ٥و ٤الشخصية العراقي التفريق للعيوب بثالث فقرات وهي الفقرات  األحوال

من البند أوالً من املادة الثالثة واألربعني من القانون وحين بنا درج نصوص تلك 
الفقرات لنتعرف من خالل ذلك عىل األحكام التي أوردهتا الفقرات املذكورة وهي 

 من القانون القطري  ١٢٧−١٢٣يقابلها املواد : تنص عىل ما ييل 
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 : للزوجة طلب التفريق عند توفر أحد األسباب اآلتية  −أوالً  –املادة الثالثة واألربعون ( 
إذا وجدت زوجها  عنيناً أو مبتيل بام ال يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية ـ 

م سواء كان ذلك ألسباب عضوية أو نفسية أو إذا أصيب بعد الدخول هبا وثبت عد
إمكان شفائه منها بتقرير صادر من جلنة طبية رسمية خمتصة عىل أنه إذا وجدت 
املحكمة أن سبب ذلك نفيس فتؤجل التفريق ملدة سنة واحدة رشيطة أن متكن زوجها 

 .من نفسها خالهلا 
 .إذا كان الزوج عقيامً , أو ابتىل بالعقم بعد الزواج ومل يكن هلا ولد منه عىل قيد احلياةـ 
 .ا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتيل بعله ال يمكن معها معارشتهإذـ 

بال رضر كاجلذام أو الربص أو السل أو الزهري أو اجلنون, أو انه قد أصيب بعد 
وجدت املحكمة بعد الكشف الطبي  إذاذلك بعلة من هذه العلل أو ما يامثلها, عىل انه 

متتنع عن أن ك العلة, وللزوجة العلة يؤمل زواهلا فتؤجل التفريق حتى زوال تل إن
زواهلا  العلة ال يؤمل أنوجدت املحكمة  إذااالجتامع بالزوج طيلة مدة التأجيل أما 

خالل مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطالق وأرصت الزوجة عىل طلبها فيحكم 
القانون قد أعطى  أنالقايض بالتفريق ويظهر من نصوص الفقرات الثالث املتقدمة 

يق للعيوب للزوجة فقط فكان بذلك حنفي االجتاه, وتوسع يف العيوب التي حق التفر
جيوز للزوجة بموجبها طلب التفريق القضائي فكان بذلك شيباين التوسع واخذ 

وما دامت العيوب التناسلية  بالتأجيل ملا يؤمل زواله من عيوب فكان مالكي التأجيل
 واألمراضعاجلته الفقرة اخلامسة  التي عاجلتها الفقرة الرابعة وكذلك العقم الذي

تكون العيوب  أنالتي بينتها الفقرة السادسة ال تنحرص بالرجل فقط بل كام يمكن 
واجلب واخلصاء فأهنا  التناسلية املانعة من القيام بالواجبات الزوجية يف الرجل كالعنة

عد ذلك فان وغريها كام سنبينه فيام ب واإلفضاءتكون باملرأة كالرتق والقرن  أنيمكن 
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 األمراضكاجلذام والربص والزهري واجلنون هي من  األخر واألمراضالعقم 
املشرتكة بني الزوجني فكان عىل املرشع أن جيعل التفريق لكل واحد من الزوجني 

ملا استقر عليه فقهاء املسلمني من أن هذا احلق  اآلخروألي عيب يترضر منه الزوج 
ف الطالق عن التفريق بأمور سنبينها يف املكان مشرتكه الختال أسبابهمشرتك الن 

القانون قد اعترب حق التفريق القضائي حقا مشرتكا  أن إىل إضافة )٥٨(املخصص لذلك
للزوجني رتب عىل ذلك التفريق حرمان الزوجة من كل أو بعض حقوقها املادية يف 

د ب والتفريق للرضر واخلالف يف املوا و أ/٢٥/٥التفريق بسبب النشوز م
 . منه ٤٢و٤١و٤٠

أوال  من القانون بني العيب التناسيل / ٤٣وفرقت الفقرة الرابعة من املادة     
العضوي والنفيس فاشرتطت التأجيل يف الثاين ملدة سنة دون األول رشط ثبوت عدم 

عىل أن متكن الزوجة زوجها  خمتصةالشفاء بتقرير صادر من جلنة طبية رسمية  إمكان
حكمت املحكمة بالتفريق دون "وأن كان العيب التناسيل عضويا من نفسها خالهلا,

واملالحظ من خالل )٥٩(تأجيل, وقد سارت حمكمة التمييز عىل هذا النهج بقراراهتا
التطبيق العميل لقرارات اللجان الطبية يف املحافظات أهنا تتكون من ثالثة أعضاء من 

قد حصلوا عىل الشهادة  طباءاألوقد يكون هؤالء  "يتبدل أعضاؤها شهريا األطباء
دون شهادة االختصاص يف املوضوع املعروض عىل اللجنة والتي  األوليةاجلامعية 

 إىليطلب رأهيا فيه, وحتيل اللجنة طلب املحكمة بشأن املوضوع املطلوب الرأي فيه 
وهذا  األحوالثم أن اللجنة تؤيد ذلك الرأي يف كل  "االختصايص الذي يعطي رأيا

ا أشرتطه القانون يف أن تكون اللجنة خمتصة أو أن يكون مجيع أعضائها من مل "خالفا
 . االختصاصيني يف املوضوع املطلوب الرأي فيه األطباء
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فينبغي أيضاً فحص الزوجني من  إليهاأما لتطبيق الفقرة اخلامسة من املادة املشار 
د يكون قبل جلنة طبية رسمية متخصصة وال يكفي يف ذلك فحص الزوج وحده فق

من أحد الزوجني أو كالمها وال يغني الفحص الذي جيريه خمترب  األطفالعدم أنجاب 
الصحة العامة أو معهد الطب العديل أو أية جهة طبية أخر . 

يكون  وتشرتط تلك املادة للحكم بالتفريق الذي تطلبه الزوجة بسبب العقم أن ال 
فقد  أسلفناهوما  األنثىعاً الذكر أو هلا منه ولد عىل قيد احلياة واملقصود بالولد رش

 .حمكمة التمييز بام أصدرته من قرارات أقرته
أوالً من القانون للحكم بالتفريق أن يكون /٤٣وتشرتط الفقرة السادسة من املادة 

الزوج مبتىل أو أصيب بعد ذلك بعلة ال يمكن للزوجة معارشته بال رضر وقد أوردت 
أو الربص أو السل أو الزهري عىل سبيل املثال ال  تلك الفقرة بعض العلل كاجلذام

احلرص الن الكاف قد وردت للتشبيه, وينبغي فحص الزوج من قبل جلنة طبية رسمية 
خمتصة بالعلة املطلوب التفريق بسببها لتقرر أن العلة يؤمل زواهلا وحتدد املدة التي 

رأة ال تستطيع البعد عن يؤمل زواهلا فيه, ومن املناسب أن تكون املدة سنة مع أن امل
أشهر وعرشة أيام عىل ما سنبينه يف موضعه وعىل املحكمة أن  أربعةالرجال أكثر من 

تؤجل التفريق تلك املدة وللزوجة أن ال جتتمع بزوجها خالهلا, وأن كانت املدة التي 
يؤمل زوال العلة فيها غري مناسبة يكلف الزوج بطالق زوجته فأن امتنع وأرصت 

ىل طلب التفريق فتحكم املحكمة بالتفريق وطبقت حمكمة التمييز أحكام الزوجة ع
 .أدناهاملذكورة  )٦٠(هذه املادة بقراراهتا
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 اهلوامش

 ٢١٠ص  ٤الفريوز آباد, املرجع السابق ج) ١(
 ٧/٣٤٥شهاب الدين امحد بن حجر الشافعي حتفة املحتاج برشح املنهاج ج) ٢(

 ٢٧٢مرجع السابق ص  اقتبسه امحد حسن الطه يف
 اهلامش ٢/٨٠عالء الدين خروفه, املرجع السابق ج) ٣(
 ٧٥ص  ٥ج األمالشافعي, ) ٤(
باألمراض النفسية  األخصائيمقابلة شخصية مع الدكتور حمفوظ صالح رفعت ) ٥(

 والعقلية
 ٣/٣٦٥الفريوز آباد املرجع السابق ج) ٦(
 ٤/٢٨٧املرجع السابق ج)٧(
  ٥٠و  ٣/٤٩ملرجع السابق ج, اآبادالفريوز ) ٨(
باألمراض النفسية  األخصائيمقابلة شخصية مع الدكتور حمفوظ صالح رفعت ) ٩(

 .والعقلية
 ٨٨ص ٤املرجع السابق ج)١٠(
 ٣٢ص  ١الشخصية ج األحوالالرشعية يف  األحكامحممد زيد االبياين , رشح ) ١١(
 ٤٨٦عمر عبد اهللا, املرجع السابق ص  −
 ١هامش ٢/٧٩ه, املرجع السابق جعالء الدين خروف −
باألمراض اجللدية  األخصائيمقابلة شخصية مع الدكتور موفق فرج سافيا ) ١٢(

 .والزهرية
 ٢/٢٥٩الفريوز آباد, املرجع السابق ج) ١٣(
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 ١هامش  ٧٩ص  ٢عالء الدين خروفه, املرجع السابق ج) ١٤(
 ٤٨٦اهللا, املرجع السابق ص  عمر عبد) ١٥(
 األخصائي مقابلة شخصية مع الدكتور موفق فرج  سافايا) ١٨(و ) ١٧(و ) ١٦(

 .باألمراض اجللدية والزهرية
 ١/٤٥, املرجع السابق جبادآالفريوز ) ١٩(
 ٢١٦/ ٣املرجع السابق ج )٢٠(
 ٥٨١موفق الدين بن قدامه, املرجع السابق ص )٢١(
محد أاقتبسه للحافظ السيوطي,  ١٢٠ص  املشتهرة األحاديثيف  املنتثرةالدرر ) ٢٢(

 ١هامش  ٢٣٩حسن الطه يف مرجعه السابق ص 
 ١هامش  ٢٨٤محد حسن الطه, املرجع السابق ص أ) ٢٣(
 اهلامش ٤/١٩٣عبد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق ج ) ٢٤(
 ٢٩٦ص  ٤رشف الدين السياغي, الروض النظري ج) ٢٥(
 مقابلة شخصية مع الدكتور موفق فرج سافايا) ٢٦(
 ٧/٥٨٢بن قدامه, املرجع السابق ج موفق الدين)٢٧(
 مقابلة مع الدكتور موفق فرج سافايا) ٢٨(
 ٣٦٠محد حسن الطه,  املرجع السابق ص أ) ٢٩(
 ١٧ص  ٤الفريوز آباد ج) ٣٠(
 باجلراحة العامة  األخصائيني مقابلة مع الدكتورين ضياء الكناين وصبحي قلمجي) ٣١(
 ٤٠٢ص  ٣الفريوز آباد ج) ٣٣) (٣٢(
 ١٥٢ص  ٤ملرجع السابق, جا )٣٤(
 باألمراض النسائية والتوليد  األخصائيةمقابلة مع الدكتورة هيفاء عزيز عنرب ) ٣٥(
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)٣٦( ٣٦٩ص  ١, املرجع السابق جالفريوز آباد 
 ١٣٩ص  ٢املرجع السابق ج

 باألمراض الباطنية والقلبية األخصائي مقابلة مع الدكتور رشف باصوان) ٣٧(
 باجلراحة  األخصائيني تورين ضياء الكناين وصبحي قلمجيمقابلة مع الدك) ٣٨(
 ٤/٣٦٦الفريوز آباد, املرجع السابق ج) ٣٩(
 ٢/٦٧/املرجع السابق ج )٤٠(
 ٢/٢١٠املرجع السابق ج )٤١(

 ٢/٢٧٧املرجع السابق ج
 ١/١٩٩املرجع السابق ج )٤٢(
 ٢/٦٧املرجع السابق ج )٤٣(
 .سافايامقابلة مع الدكتور موفق فرج ) ٤٥(و ) ٤٤(
 .مقابلة مع الدكتور رشف باصوان) ٤٦(
 ٢/٣٣٢الدمشقية ج ةالسعيد العاميل الروضة البهية رشح اللمع) ٤٧(
 ٢٨٢امحد حسن الطه املرجع السابق ) ٤٨(
 اهلامش ٩٥ص  ٤عبد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق ج) ٤٩(
 ٥/١٠٤الرسخيس املبسوط ج) ٥٠(
 ٢٨٣ص  امحد حسن الطه, املرجع السابق) ٥١(
 ١١٥و١٠٩و٦٣و٦١و٥٨ص  ١٠احليل ج) ٥٢(
 ٢٩٥ص  ٤رشف الدين السياغي, الروض النضري رشح موضوع الفقه الكبري ج −
 ٤١٨زهره, املرجع السابق ص  أبوحممد  −
 ٥٧٦ص  اإلسالميف  األرسة أحكامحممد مصطفى سبيل,  −
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 ١٠٤و  ١٠٣حسني خلف اجلبوري, فرق النكاح ص  −
 ٥٣٨ٍاملرافعات الرشعية ص  لأصوالعمرويس,  أنور −
واقتبسه حممد أبو زهرة  ٤٣٤ص  ٤قاله اإلمام ابن القيم ورد يف زاد املعاد ج نص ما) ٥٣(

 .وغريها  ٢/٨٢/وعالء الدين خروفة يف مرجعة السابق ج ٤١٨يف مرجعه السابق ص
 ٢٨٦بدران أبو العينني بدران الزواج والطالق فاإلسالم  −
 ١٠٣رق النكاح ص حسني خلف اجلبوري , ف −
 ٥٦٨و٥٦٧حممد مصطفى شلبي, أحكام األرسة ص −
  ٥٤٠أنور العمرويس, أصول املرافعات الرشعية ص  −
 ٤٨٨اهللا ,املرجع السابق ص  عمر عبد −
 ٢٥٦/ ١أمحد عبيد الكبييس, املرجع السابق ج  −
 وما بعدها ٧/٥٧٩ابن قدامه املرجع السابق ج) ٥٥(و ) ٥٤(
  ٥/٧٦الشافعي , األم ج  −
  ٢/٣٢٧الكاساين , بدائع الصانع ج  −
 .وما بعدها  ٢/٩٣الكشناوي , أسهل املدارك ج −
 وما بعدها اهلامش  ٤/١٨١الرمحن اجلزيري , املرجع السابق ج عبد −
 .وما بعدها  ٤٨٥الطويس , النهاية ص −
 .وما بعدها  ٢/١٢٤رشح اللمة ج  العاميل , −
 ٤١٩أمحد حسن الطه, املرجع السابق ص −
 ٤١٩حممد أبو زهره, املرجع السابق ص −
  ١٠٣و١٠٢حسني خلف اجلبوري , فتو النكاح ص −
 ٥٤٠أنور العمرويس, أصول املرافعات الرشعية ص  −
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  ٤١٧و١/٤١٦حممد زيد االبياين , املرجع السابق ج −
 ٥٦٩حممد مصطفى شلبي , املرجع السابق ص −
  ٥٦ص اإلسالميأنور اخلطيب , الزواج يف الرشع  −
 .وما بعدها  ١٠٠شمس الدين الرسخيس املبسوط ص ) ٥٦(
 وما بعدها  ٢/٣٢٢الكاساين , بدائع الصنائع ج −
  ٤/٢٨٥السياغي الروض النفري ج −
  ٢٠٧اقتبسه حسن خالد وعدنان نجايف مرجعها السابق ص  ٢٢و  ٢/٢١اهلداية ج −
  ١٨١و٤/١٨٠الرمحن اجلزيري , املرجع السابق  عبد −
  ٤١٦و٤١٥و٤١٤أبو زهرة , املرجع السابق  حممد −
 ١/٤١٦حممد زيد االبياين املرجع السابق ج −
 ١٦٨و١٦٦حسني عيل األعظمي , املرجع السابق ص  −
 ٥٦٩حممد مصطفى شلبي ن املرجع السابق ص  −
 ٣٣٠حمسن ناجي مرشج قانون األحوال الشخصية ص  −
  ٥٣٩العمرويس , أصول املرافعات الرشعية ص  أنور −
 ١/٢٥٥أمحد عبيد الكبييس املرجع السابق  −
 ٥٨٨اهللا , املرجع السابق ص  عمر عبد −
  ٢/٨٣عالء الدين خروفة املرجع السابق ج −
 ١٠و٩مرجعه السابق ص )٥٧( 
سنة  ١٠الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي, مقال يف جملة القانون املقارن عدد ) ٥٨(

  ١٩٧٩/السابعة



٦٦ 
 

الشخصية ص  األحواللقانون  ١٩٧٨لسنة  ٢١ديل رقم بعنوان التعليق عىل التع
 .١٤٣و  ١٤٢

 ١٧/٣/١٩٨٠واملؤرخ يف  ١٩٨٠/ شخصية/ ٦٤٥قرار حمكمة التمييز املرقم )٥٩(
 ٤٢٥ص  ٩٨٠/السنة الثانية ٢٥املنشور يف جملة الوقائع العدلية العدد 

  ٣/١٠/١٩٧٦واملؤرخ يف  ١٩٧٦/ شخصية/ ١٣٤٥قرار حمكمة التمييز املرقم   −
  ١٠٤ص  ٩٧٦السنة السابعة  ٤العدلية العدد  األحكاماملنشور يف جملة 

 ٢٠/٦/١٩٧٦واملؤرخ يف  ١٩٧٦/ شخصية/ ٩٨٧قرار حمكمة التمييز املرقم   −
 ١٠٩ص  ٩٧٦/ السنة السابعة ٢العدلية العدد  األحكاماملنشور يف جملة 

 ١٤/٢/١٩٧٦واملؤرخ  ١٩٧٦/شخصية/ ١٤٣٤قرار حمكمة التمييز املرقم  −
  ٧٩ص  ٩٧٦/السنة السابعة ١العدلية العدد  األحكاماملنشور يف جملة 

 ١٨٧٥/هيئة عامة ثانية/١٦٨اهليئة العامة الثانية املرقم  −قرار حمكمة التمييز −
السنة السادسة  ٤العدلية العدد  األحكاماملنشور يف جملة  ٢٢/١١/١٩٧٥واملؤرخ يف 

 ٧٤ص  ١٩٧٥
غري  ١٦/١/١٩٨٣واملؤرخ يف  ٨٣−٨٢/شخصية/١٠٤٧القرار املرقم ) ٦٠(

غري منشور  ١٣/١/١٩٨٣واملؤرخ يف  ٣−٨٢/شخصية/٩٩٧منشور القرار املرقم 
منشور يف جملة األحكام  ٢٢/٧/٩٧٨واملؤرخ  ٧٨/هيئة عامة/٢٤٠القرار املرقم 

 . ٦٠و٥٩ص  ٩٧٨/السنة التاسعة ٣العدلية بالعدد 
املنشور يف جملة األحكام  ٢٢/٦/١٩٧٨واملؤرخ يف  ١٩٧٨/شخصية/١١٢٠القرار 

 ٦٦ص  ١٩٧٨/السنة التاسعة ٢العدلية عدد 
املنشور يف جملة  ١٢/٥/١٩٧٩واملؤرخ يف  ١٩٧٩/ شخصية/٤٧١القرار املرقم 

 ٦٤ص  ١٩٧٩/السنة العارشة ٢العدلية عدد  األحكام
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غري منشور القراران  ١٤/٩/٩٨٢واملؤرخ  ١٩٨٢/شخصية/٤٧١القرار املرقم 
مل ينرش القرار  ٩/٢/١٩٨٢واملؤرخني يف  ١٩٨٢/شخصية/ ٢١٣و  ٢٠٨املرقامن 

املنشور يف جملة األحكام العدلية  ١٥/٢/١٩٧٥يف  ١٩٧٤/شخصية /٨٦٨املرقم 
 . ١١٥السنة السادسة ص  ١عدد 

منشور يف جملة األحكام  ٢٧/٢/١٩٧٨يف  ١٩٧٨/ شخصية/٣٩٥القرار املرقم 
 ٦٣ص  ٩٧٨/السنة التاسعة ١العدلية عدد 

منشور بمجلة األحكام  ٩/١٢/١٩٧٩يف  ١٩٧٩/شخصية/١٨٨٦القرار املرقم 
 . ٤٣ص  ١٩٧٩/ السنة العارشة ٤العدلية عدد 
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 املطلب الثاين
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 العيـوب اخلاصـة بالرجـل
تكلمنا يف املطلب السابق عن العيوب املشرتكة بني الزوجني, ويف هذا املطلب 

مل يأخذوا به  اخلاصة بالرجل وسنبني ما أخذ به الفقهاء منها وما سنتكلم عن العيوب
ثم بعدها نبني موقف قانون األحوال الشخصية العراقي, والعيوب اخلاصة بالرجل 

  −:اآليتهي 
أو  اآللة, وضعف )املسحور(العنه, واالعرتاض, واحلرص واملتخذ −:أوال

 إذااليشء يعن ويُعن : العنه −:, وكرب السناآللةالضعف العام يف أعضائه ومنها 
أو منع عنهن .. وعنني من ال يأيت النساء عجزاً وال يريدهن.. ظهر أمامك واعرتض

والعنن االعرتاض  اإليالجويعرف صاحب املغني العنني أنه العاجز عن  )١(بالسحر
والعنني من ال يقدر عىل مبارشة ) ٢(يقصده وقيل يعن لقبل املرأة عن يمينه وشامله وال

 . )٤( أو من له آلة صغرية أو كبرية ال يستطيع املخالطة فيها) ٣(لنساءا

 . )٥(اوي عىل صغر الذكر بحيث ال يأيت اجلامعنشوقرصه الك
يأيت الوقاع بمثلها  والاآللة  فهو العاجز عن الوقاع مع وجود للمعرتضوأما 

نساء وهو قادر فهو ال يأيت ال احلصورأما  )٦(لصغرها وهو العنني عند مجهور الفقهاء
وقد ورد ذكر  )٧(عىل ذلك واملمنوع منهن أو من ال يشتهيهن وال يقرهبن واملجبوب

 ç¨βr& ©!$# x8ç  :احلصور يف القرآن الكريم Åe³u; ãƒ 4©z ósu‹Î/ $P%Ïd‰ |ÁãΒ 7π yϑÎ=s3Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 
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#Y‰ Íh‹y™ uρ #Y‘θÝÁymuρ )٩(نساءاجلاللني أن احلصور املمنوع من ال وجاء يف تفسري )٨( 
وجاء يف ظالل القرآن أن احلصور الذي حيرص نفسه عن الشهوات ويملك زمام 

وقيل أن احلصور املانع نفسه عن مبارشة الطبيعة اجلسامنية  )١٠(نزعاته من االنفالت
يأيت النساء  كان ال فإذاومهام يكن تعريف احلصور  )١١(ومالبسه طبائع القو البدنية

أو املتأخذ أو املسحور وهو املمنوع عن قربان  واملؤخذ. ألي سبب فانه يعترب عنيناً 
مل يصلهم من الزوج قبل زفافه مبلغاً من  إذا النساء بالسحر وهذا ما يفعله بعض املاليل

لرتضيته باملال لكي  امللةن عندها إىل وويلجؤ)) فالن أنلزم(( العامةاملال فيقول 
وج أن يدخل بزوجته وقد اعترب بالسحر أيضا وعندها يستطيع الز)) يفك العقدة((

 ?  (#θãèt7̈?$#uρ $tΒ (#θè=÷Gs :القرآن الكريم السحر كفر وبني أثره وحرمه بقوله عز وجل

ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’n? tã Å7ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹n=ß™ ( $tΒ uρ tx Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹n=ß™ £⎯Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 

(#ρãx x. tβθ ßϑÏk=yèãƒ }¨$̈Ψ9$# tósÅb¡9 $# !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑø9 $# Ÿ≅Î/$t6Î/ |Nρ ã≈ yδ 

šVρã≈ tΒ uρ 4 $tΒ uρ Èβ$yϑÏk=yèãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tnr& 4©®L ym Iωθà) tƒ $yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξsù öà õ3s? ( 

tβθ ßϑ̄=yètGuŠsù $yϑßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθè%Ìhx ãƒ ⎯ÏµÎ/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™öyϑø9 $# ⎯Ïµ Å_÷ρ y— uρ 4 $tΒ uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ŸÒÎ/ 

⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 tβθ çΗ ©>yè tGtƒuρ $tΒ öΝèδ ”àÒtƒ Ÿωuρ öΝ ßγãèxΖ tƒ 4 ô‰ s) s9uρ 

(#θßϑÎ=tã Ç⎯ yϑs9 çµ1u tIô© $# $tΒ …çµ s9 ’Îû Íο tÅz Fψ $# ï∅ÏΒ 9,≈ n=yz 4 š[ø♥ Î6s9 uρ $tΒ (# ÷ρtx© ÿ⎯Ïµ Î/ 

öΝ ßγ|¡ àΡr& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ  )١٢(  tΑ$s% (#θà)ø9 r& ( !$£ϑn=sù (# öθs) ø9 r& (#ÿρ ãysy™ 

š⎥ã⎫ ôã r& Ä¨$̈Ζ9$# öΝèδθ ç7yδ ÷ tIó™$# uρ ρâ™ !% y ùρ @ósÅ¡ Î/ 5Ο‹ Ïàtã )١٣( . 
$£ϑn=sù  u™!% y` äο tys¡¡9 $# tΑ$s% Οßγs9 #© y›θ•Β (#θà)ø9 r& !$tΒ ΟçFΡ r& šχθà)ù=•Β ∩∇⊃∪   

!$£ϑn=sù (#öθs) ø9 r& tΑ$s% 4©y›θãΒ $tΒ ΟçGø⁄ Å_ Ïµ Î/ ãósÅb¡9 $# ( ¨βÎ) ©!$# ÿ…ã&é# ÏÜö6ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
ßxÎ=óÁãƒ Ÿ≅ uΗ xå t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9$# )١٤(  (#öθs)ø9 r'sù öΝ çλm;$t7Ïm öΝßγ§‹ÅÁÏã uρ (#θä9$s%uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ 
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tβöθtãöÏù $̄ΡÎ) ß⎯ósuΖs9 tβθç7Î=≈tóø9$# ∩⊆⊆∪ 4’s+ø9r'sù 4©y›θãΒ çν$|Átã #sŒÎ*sù }‘Ïδ ß#s)ù=s? $tΒ 

tβθä3Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪ u’Å+ø9é'sù äοtys¡¡9$# t⎦⎪Ï‰Éf≈y™ ∩⊆∉∪ (#þθä9$s% $̈ΖtΒ#u™ Éb>tÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$#  )١٥(    

أما  .وما تقدم نستطيع القول بأنه من املمكن أن يلحق املسحور بالعنني لسبب نفيس
ألي مرض من , اآللةأو الضعف العام يف أعضائه ومنها ) القضيب(ضعف اآللة 

 . فأنه يلحق بالعنة العضوية )١٦(زوجته وطئيمنعه من يصيب الرجل و. األمراض
أما الطب فيفرق بني ثالثة أنواع من العنة أوهلا العنة العضوية وتتسبب عن 

بالسكر أو تعاطي أدوية لعالج أمراض أو تعاطي املرشوبات الكحولية وهذه  اإلصابة
 اجلامع خلقة واملصاب غري وراثية وثانياً العنة التكونية وهي نقص القابلية اجلسمية عىل

هبا يستطيع اجلامع ولكن بعدد أقل من االعتيادي وبدرجات متفاوتة وعالجها غري 
مضمون والنوع األخري هو العنة النفسية وتتميز بكوهنا غري مصحوبة بعامل عضوي 
أو تكويني وحتدث بعد مشكلة عاطفية أو نفسية ويستطيع الطب شفاء هذه احلالة 

: وأما كرب السن )١٧(اآلخريعالج الزوجان سوية وتعاون الزوج  تاما رشط أن شفاءً 
وغري مرضية وقد يصاحبها ضعف جنيس وهذا  اإلنسانفهو مرحلة طبيعية يصل هلا 

 .)١٨(الضعف اجلنيس باإلمكان معاجلته بالعقاقري الطبيعية
 :اخلصيتني اخلصاء ومقطوع اخلصيتني ومسلول اخلصيتني وموجور :ثانياً 

واخلصاء هو  )١٩(ل خيص وخصاء خصاء سل خصيته فهو خيص أو خميصاخلصاء يقا
أو مرضوض اخلصيتني أو  )٢١(أو مسلول اخلصيتني )٢٠( استئصال اخلصيتني

ويقول الكشناوي أن اخليص  )٢٣(أو مقطوعها أو مسلوهلام أو  مرضوضهام )٢٢(مسلوهلام
ة اخليص عىل من قطعت أما ابن  قدامه فقد أطلق كلم )٢٤(األنثينيهو قطع الذكر دون 

خصيتاه وعىل املسلول الذي سلت خصيتاه وعىل املوجور وهو الذي رضت خصيتاه 



٧٢ 
 

وير الشافعي يف  )٢٥(وال يولد له) يمني(ينزل  وساواهم يف احلكم الن من به ذلك ال
من  أكثرأحد قوليه أن اخلصاء ال يوجب الفسخ الن اخليص يمكنه الوطء ومجاعه 

اع املقصود تتتم لذة االستم عىل ذلك أنه ال فال يفرت ويعلق السياغيينزل  ال إذالسليم 
والطب يميز بني اخليص  )٢٦(بالعنني واحلاقةمن النكاح وير اعتبار اخلصاء عيباً 

فاخليص وهو معدوم أو ضعيف العالمات الذكرية , ومسلول اخلصيتني واملوجور
و غري وراثي ويلحق به يمكن عالجه وه كالشعر أو الصوت وهو ضعف اجلامع وال

مقطوع اخلصيتني الذي قد ينتصب عضوه وال رغبة جنسية له وقد يتحول بشخصه 
اخلصيتني بالسل كام يف الرئة  إصابة, أما مسلول اخلصيتني فهو أنثى إىلوحركاته 

ويستطيع  اإلنجابوالكلية والعظام وتتكلس اخلصية ويفقد املصاب مقدرته عىل 
و مرضوض اخلصيتني ثم يعقبه ضمورمها ويستطيع اجلامع, أما املوجور فه. اجلامع

 . )٢٧(اإلنجابوضعيف يف 
 −:املجبوب, واملمسوح, وغلظ العضو وطول العضو وصغر العضو :ثالثــاً 

قطع  −:واجلب )٢٨(واجلب, القطع كاجلباب بالكرس واالجتباب واستئصال اخلصية
أو قطع جمموع  )٢٩(ه الوطءالتناسل كله أو بعضه بحيث مل يبق معه ما يمكن ب عضو

 .)٣٠(احلشفةالذكر أو قطع ماال يبقى معه قدر 
مقطوع  أيأو اخلصيتني مجيعاً  واألنثينييطلقون اجلب عىل مقطوع الذكر  وآخرون
أما املمسوح  )٣٢(ويقرصه البعض عىل استئصال عضو التناسل) ٣١(التناسلية األعضاء

العضو املقصود به الغلظ الذي جاوز  وغلظ )٣٣(واألنثينيفيطلق عىل مقطوع الذكر 
 وإناميف قبل املرأة وليس كل امرأة )٣٥(اإليالجأو الغلظ املفرط املانع من  )٣٤(املعتاد

أما طول العضو فأنه الطول غري االعتيادي آللة . امرأته ألهنا هي التي تترضر من ذلك
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اع ويطلق بعض يأيت به الوق وصغر العضو, والصغر خلقة من غري قطع وال. التناسل
 . )٣٦(والعنة املتعارف علينا بني الفقهاء يسموهنا االعرتاض املالكية عىل ذلك العنة ,

نبني بصورة موجزة موقف الفقهاء من هذه العيوب والذي سبق وان  واآلن
أوضحناه فيام سبق ونضيف عىل ما تقدم أن الذين أخذو بالرد بالعيوب يعطون اخليار 

بالعنة وما يتبعها مما أوردناه يف أوال بعد أن يؤجل الزوج سنة  يف طلب التفريق للزوجة
تزيد  ألهنافيها  األربعةأن تكون سنة شمسية لتكتمل الفصول  حنيفةقمرية وير أبو 

والوجه يف تأجيله سنة, أن قدرته عىل اجلامع قد تكون يف فصل دون  بأيامعىل القمرية 
ف بارد يابس والشتاء بارد رطب والربيع فاخلري األربعةأخر ويف السنة متر الفصول 

فقد اعتربه ) ثانياً (الوارد يف  بأنواعهأما اخلصاء  )٣٧(حار رطب والصيف حار يابس
 إذاعيبا يربر التفريق  اإلمامية والشيعةمالك والشافعي يف أحد قوليه وبعض الزيدية 

انه ال  إىلدية وبض الزي األظهريمني وذهب احلنفية واحلنابلة والشافعية يف  كان ال
. وقد أحلقه بعضهم بالعنني يف احلكم, ويؤجل سنة )٣٨(يعترب عيبا مادام يستطيع اجلامع

املجبوب واملمسوح وغلظ العضو فال تأجيل لعدم الفائدة من ذلك ويعترب عيبا  أما
 .)٣٩(يف بعض التفريعات إالويربر طلب التفريق ومل خيتلف الفقهاء يف ذلك 

من أصله وبالتايل يمكن  إيالجه يشء عىل ماال يستطاع أما طول العضو فيلو
عالجه وال خيار فيه, وصغر العضو الذي ال يأيت به الوقاع فلها اخليار يف طلب 

ودواعي ومربرات التفريق يف هذه العيوب معلوم النتفاء مقاصد الزواج ) ٤٠(التفريق
سكن, عدا طول وقضاء الوطر وكامل االستمتاع وال واإلعفافمن كامل التحصني 

, أما اخلصاء بأنواعه فان أسلفناهالعضو الذي من املمكن تداركه عىل النحو الذي 
يعترب من دواعي  األعضاءزوجته فهو نقص خلقي وفقدان عضو من  إىلوصل اخليص 

 ,اآلخرالنفرة وانعدام السكن وان عليه أن يكشف حاله وال يدلس عىل الطرف 
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يعترب اخلصاء  األحواله حقها يف الوطء ويف كل فقد حرم زوجت إليهاوان مل يصل 
 .)٤١(عيباً ويربر طلب التفريق

الفقهاء يف  إليهوأخذ بام ذهب  ٤/أول/٤٣الشخصية م األحوالأما قانون   
التأجيل ملا يؤمل زواله من العيوب ومل حيدد العيوب اجلنسية وحسناً فعل ذلك وترك 

عرضنا لذلك عند الكالم عن العيوب ذلك إىل أهل اخلربة من االختصاصيني وقد ت
 ..........املشرتكة 
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 اهلوامش
 ٤/٤٩, املرجع السابق آبادالفريوز ) ١(
  ٦٠٣و ٧/٦٠٢موفق الدين بن قدامه املرجع السابق ج) ٢(
 ٤/٢٩٧رشف الدين السياغي املرجع السابق ج −
  ٢٠٧رجعهام السابق صاقتبسه حسن خالد وعدنان نجا يف م ٢٢و  ١/٢١اهلداية ج) ٣(
 . اهلامش ٤/١٩٦عبد الرمحن اجلزيري املرجع السابق  −
 . اهلامش ٤١٥حممد أبو زهرة املرجع السابق ص  −
 ٢٩٧حممد حسني الذهبي املرجع السابق ص  −
  ٣٦٧أنور العمرويس املرجع الوايف ص  −
 ٢٩٠أمحد حسن الطه, املرجع السابق ص  −
 ٩٩ح ص حسني خلف اجلبوري فرق النكا −
 ١/٢٥٥أمحد عبيد الكبييس املرجع السابق ج −
  ٤٨٦عمر عبد اهللا املرجع السابق  −
  ٤٦٢حممد أمحد العمر, التطبيقات الرشعية والصكوك ص  −
 ٢/٩٥حممد مصطفى شلبي, املرجع السابق ج) ٤(
  ٢/٩٥املرجع السابق ج)٦(و )٥(
 ١وهامش  ٢٩١أمحد حسن الطه, املرجع السابق ص −
  ٢/١٠,جآبادوز الفري) ٧(
 ٣٩/سورة آل عمران) ٨(
 ٧٣جالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي ص ) ٩(
  ٣/١٨٥سيد قطب ج)١٠(
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  ١٨٤حمي الدين بن عريب, تفسري القران الكريم املجلد األول ص ) ١١(
 ١٠٢/سورة البقرة )١٢(
 ١١٦/ األعرافسورة ) ١٣(
 ٨١و٨٠/سورة يونس) ١٤(
 ٤٧−٤٤/سورة الشعراء )١٥(
  ٣٠٦أمحد حسن الطه املرجع السابق ص ) ١٦(
 مقابلة مع الدكتور موفق فرج سافيا)  ١٨( و) ١٧(
 ٤/٣٢٤الفريوز أبادي املرجع السابق ج) ١٩(
  ٢٠٧بسه حسن خالد وعدنان نجا يف مرجعيها السابق صتاق ٢/٢١ج ةاهلداي)٢٠(
 ٩٩حسني خلف اجلبوري فرق النكاح ص  −
  ٤١٤لسابق ص حممد أبو زهرة املرجع ا −
 اهلامش  ٤/١١عبد الرمحن اجلزيري املرجع السابق ج −
  ١/٤١٧حممد زيد االبياين املرجع السابق ج −
 ٢/١٢٤السعيد العميل, املرجع السابق ج)٢١(
  ٣٦٤أنور العمرويس, املرجع السابق ص  −
 ١هامش  ١/٢٥٦أمحد جميد الكبييس, املرجع السابق ج −
  ٤/٢٩٧ملرجع السابق جرشف الدين السياغي, ا) ٢٢(
 ٧/٦٠٦املرجع السابق ج)٢٣(
 ٩٥و٢/٩٤الكشناوي, املرجع السابق ج)٢٤(
 ٧/٦٠٦ابن قدامه, املرجع السابق ج) ٢٥(
 ٧/٢٩٨رشف الدين السياغي, املرجع السابق ج) ٢٦(
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 مقابلة مع الدكتور موفق فرج سافيا) ٢٧(
 ١/٤٣, املرجع السابق جآبادالفريوز ) ٢٨(
 . اهلامش ٥٢٤و  ٤/١٩٦بد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق جع) ٣٠(و ) ٢٩(
 ٢/١٢٤, املرجع السابق جالسعيد للعاميل) ٣١(
  ٩٥و ٢/٩٤الكشناوي, املرجع السابق ج)٣٣(و ) ٣٢(
 ٤٦٨حممد أمحد العمر, املرجع السابق ص  −
 . اهلامش ٥٦٩حممد مصطفى شلبي, املرجع السابق ص  −
 ١/٤١٧جع السابق جاملر= حممد زيد االبياين  −
  ٢٠٧اقتبسه حسن خالد وعدنان نجايف, مرجعهام السابق ص  ٢/١٢١اهلداية ج) ٣٤(
  ٤٦٨عمر عبد اهللا, املرجع السابق  −
  ٣٦٤العمرويس املرجع الوايف ص  أدور −
 ١هامش  ١/٢٥٦أمحد عبيد الكبييس, املرجع السابق ج −
 ٩٩حسني خلف اجلبوري وفرق النكاح ص  −
 ١هامش  ٢٩٧ الذهبي, املرجع السابق ص حممد حسني −
 ١هامش  ٤١٥املرجع السابق ص . حممد أبو زهره −
 ٣٣٤و  ٣٣٣و  ٣٣٢أمحد حسن الطه, املرجع السابق ص ) ٣٦(و ) ٣٥(
  ٤٨٦الطويس, املرجع السابق ص ) ٣٧(
 ٢/١٢٤املرجع السابق ج.العاميل  −
 . وما بعده ٥/١٠٠, املرجع السابق جاجلزيري −
 ٢/٣٢١اين, املرجع السابق جالكاس −
 . وما بعدها ٧/٦٠١ابن قدامه, املرجع السابق ج −
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 ٥/٣٥الشافعي, املرجع السابق ج −
  ٢٩٨و  ٥/٢٩٧السياغي, املرجع السابق ج −
 . وما بعدها ٤٩٤أبو زهرة, املرجع السابق ص  −
 ٢/٩٤الكشناوي, املرجع السابق ج −
  ٣٣٤و  ٣٢٠و  ٣١٩و  ٢٩٧و  ٢٩٦ق ص أمحد حسن الطه املرجع الساب) ٣٩(و ) ٣٨(
 .. بشأن العنني وتأجيله ١٢٣املراجع املذكورة يف هامش ) ٤٠(
 ٣٢١و  ٣٢٠املرجع السابق ص ) ٤١(
 
 

     
 

 
 

 



٧٩ 
 

 
 

 
 

 املطلب الثالث
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 العيوب اخلاصة باملرأة
سبق وأن بينا فيام سبق العيوب املشرتكة بني الزوجني والعيوب اخلاصة بالرجل 

  −:ل يف مطلب مستقل وسنخصص هذا املطلب للعيوب اخلاصة باملرأة وهي ما ييلك
ضد الفتق وقولك امرأة : والرتق :الرتق والقرن والعفل والبخر يف العضو :أوال

ويعرف بأنه ) ١(املبال خاصة إالرتقاء وبينة الرتق وال يستطيع مجاعها أو ال خرق هلا 
أو انه التحام الفرج ليس فيها ) ٢(ضفتي الفرج حلم أو غدة تسد الفرج وهي تالحم بني

كان حلامً باإلمكان عالجه  وإذا) ٣(مدخل للذكر وبعبارة أوجز هو انسداد حمل الوطء
كانت طبيعية  إذاالتناسلية  األعضاءويقول الطب أن )٤(كان عظام فانه ال يعالج إذاأما 

العفلة (  بأنهن فيعرف أما القر )٥(فتح املكان املسدود وهو خلقي غري وراثي أمكن
 .)٧(ويعرف بأنه عظم كالسن يف الفرج يمنع الوطء) ٦()الصغرية

أو انه حلم ) ٩(أو انه كقرن الشاة يربز يف املوقع )٨(أو غده باملرأة متنع االتصال اجلنيس
أما . )١٠(اإليالجأو غدة زائدة يسد فرج املرأة سواء كان من اللحم أو العظم غدة متنع 

وقيل من  )١١(يشء خيرج من قُبل النشاء وحياء الناقة كاالُدرة للرجل فأنه: العفل
بُل وقيل انه رخوة يف الفرج يمنع لذة الوطء, وأنه حلم يف املوضع وال  )١٢(خارج القُ

ويعرف أيضا  )١٤(أما البخر يف العضو فانه كالنتن يف الفم أو غريه. ) ١٣(خيلو من رشح
) ١٦(هو نتن يف الفرج عند الوطء أو من الوطء وقال ابن حامد )١٥(نتن الفرج بأنه
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التناسلية للمرأة يفرز رائحة كرهية ومن  األعضاءالتهاب عام يف  بأنهويعرفه الطب 
 .)١٧(املمكن معاجلته والشفاء منه

كان باإلمكان طبياً إزالته ما يمنع  فإذاومهام قيل من تعريف للرتق والقرن والعفل 
 اإليالج

ترب عيباً يربر التفريق بني الزوجني وان تعذر ذلك فانه يعترب من فانه بالتايل ال يع
دواعي ومربرات التفريق الن ذلك يعترب من العيوب املستحكمة التي يترضر منها 

وكامل التحصني  واإلعفافالزوج ويمتنع معه استيفاء حقه يف الوطء ولذة االستمتاع 
 األوقاتيف قُبل املرأة يثور يف كل  كرهيةكان العفل رغوة والبخر رائحة  وإذاوالسكن 

الزائلة وغري  األعراضاملعاجلة والشفاء ما دام من  باإلمكانأو عند اجلامع خاصة فانه 
 . املستحكمة فال يعترب من مربرات التفريق

فضا ((وقيل  −:أو الفتق والرشيم واملفضاة من زنى أو حادث اإلفضاء :ثانياً 
املرأة جعل  وأفىض.... فضا الفيض واليشء املختلط وال.... املكان فضاء وفضواً اتسع

انخراق ما بني جمر (( بأنهويعرف ابن قدامه ذلك  )١٨())مسلكيها واحداً فهي مفضاة
بر أوالبول وجمر املني يمنع لذة الوطء  بٌل والدُ وقيل اختالط ) ١٩(انخراق ما بني القُ

وقد يطلق عىل ذلك  )٢٠(مسلك البول والغائط وقيل سبيل احليض والغائط واحد
أما املفضاة من زنا أو  )٢١(التي حرص تعريفها ابن قدامه بمن ال حيبس نجوها) الرشيم(

أو الفتق يمنع قضاء الوطر بتامم االستمتاع  واإلفضاءحادث فهي املزالة البكارة 
أما املفضاة من حادث فال رضر من  )٢٢(واختالط مسلكني مقيت يف احلياة الزوجية

ما كان  إىلوباإلمكان التداخل اجلراحي إلعادة احلال . ثبت ذلك إنمعارشهتا 
أما املفضاة من زنا فان معارشة الزوج هلا  يعترب رضراً بليغا وتنتفى معها مقاصد ,عليه
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الزواج من سكن ومودة ورمحة فكيف يعارش الزوج من ارتكبت حداً من احلدود 
 . ب يستوجب التفريقودلست عليه فيه وبالتايل يعترب عيباً من العيو

ويقال حاضت املرأة حتيض حيضاً وحميضاً فهي حائض  :واالستحاضة :ثالثا
واملستحاضة من يسيل دمها ال من ... وحائضة من حوائض وحيض سال دمها

 أياتعرف  التي ال يتميز دمها وال(واملستحاضة  )٢٣(...))احليض بل من عرق العاذل 
االستحاضة هي استمرار نزول الدوم وجريانه يف  إنويقول السيد سابق  )٢٤(يضتهاحم

 . غري أوانه
وجيوز لزوجها أن يطأها حال جريان الدم عند عدد من مجاهري العلامء ألنه مل يرد 

نزف رمحي منقطع ومتكرر  بأهناوطبياً تعرف االستحاضة )٢٥(دليل بتحريم مجاعها
عوجلت فتعترب  فإذا)٢٦(خمتلفة تعالج بعد معرفة سببه أمراضتصاب به املرأة نتيجة 

استحكمت وتعذر عالجها فأهنا من العيوب التي تربر التفريق ملا  إذاعرضا زائال أما 
 . فيها من دواعي النفرة واالستقذار وعدم حتقق لذة االستمتاع

ويعرفه الطب  )٢٧(والشنج حمركة تقبض يف اجللد −):فاكينزم(تشنج املهبل : رابعاً 
هبل وحيدث نتيجة التخوف من اجلامع أو عوامل نفسية تقلصات يف عضالت امل بأنه

بعملية من العمليات الكرب  إالوغري وراثي وبسببه ال خيرج الذكر من فرج املرأة 
وقد رو يل أحد الثقاة )٢٨(حتت التخدير العمومي وهو رضر للزوجني ونادر الوقوع

 وإذاه ما يقع للكالب وقوع هذه احلالة يف عائلة بكركوك قبل سنوات وهذه احلالة تشب
ما وقعت هذه احلالة فسوف لن يستطيع مقاربة زوجته ثانية خوفاً من تكرارها وبالتايل 
حيرم من حقه الرشعي يف الوطء ولذة االستمتاع وتعترب من مربرات ودواعي التفريق 

عن العيوب املشرتكة بني  األولوقد بينا موقف الفقهاء عند الكالم يف املطلب 
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الزوجني بالعيوب  ألحدالذين مل يأخذوا بحق اخليار  إنونضيف لذلك  )٢٩(الزوجني
ال يقرون  فإهنمهذا احلق للزوجة دون الزوج وهم الظاهرية واحلنفية  والذين أعطوا

بالطبع حق الزوج يف اخليار بعيوب الزوجة, أما القائلني باخليار ألي من الزوجني 
ذلك القائلني بخيار رد كال الزوجني بكل عيب مستحكم يترضر منه الزوج اآلخر وك

بعيوب حدودها فيأخذون بخيار الزوجة بالرتق والقرن والعفل ومن توسع يف ذلك 
من احلنابلة واملالكية فيأخذون برد املفضاة من زنى عند اشرتاط السالمة  ومن باب 

 وإذا(( حممد أبو زهرة  اإلمام ويقول.بتشنج املهبل باعتباره عيباً مستحكام األخذأوىل 
كان اجلذام والربص لوحظ فيها ما يرتتب عنهام من نفرة ورضر بليغ فانه يصح قياس 

 . )٣٠())الثالثة مالك وأمحد والشافعي األئمةما يامثلهام وأن مل ينص عليه 
الشخصية العراقي فلم يأخذ بحق الزوج بطلب التفريق من  األحوالأما قانون 

 . )٣١(لعراق عىل هذا املبدأالزوجة للعيوب وسارت حمكمة متييز ا
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 اهلوامش
 ٢٣٥ص ٣, املرجع السابق جآباديالفريوز ) ١(
 ٢/٩٥الكشناوي املرجع السابق ج) ٣(و ) ٢(
 اهلامش ٤/١١اجلزيري, املرجع السابق  −
 ٥١هامش  ١٤٢الزملي املرجع السابق ص  −
 ١هامش  ٥٦٩شلبي, املرجع السابق  −
  ٢/١٢٦السابق ج العاميل, املرجع) ٤(
  ٥٨٠ابن قدامه, املرجع السابق  −
  ١هامش  ١/٢٥٥الكبييس, املرجع السابق  −
 ١هامش  ٥٣٩العمرويس أصول املرافعات الرشعية ص  −
  ٤٨٦عمر عبد اهللا املرجع السابق  −
  ١٠٣٢حسن خالد وعدنان نجا مرجعهام السابق ص  −
 مقابلة الدكتورة هيفاء عزيز عنرب ) ٥(
  ٤/٢٥٨, املرجع السابق جآباديفريوز ال) ٦(
  ٧/٥٨٠ابن قدامه املرجع السابق ج) ٧(
 ٢/١٢٦العاميل, املرجع السابق ج −
 ١٠١حسني خلف اجلبوري, فرق النكاح ص ) ٨(
 ٤٨٦عمر عبد اهللا, املرجع السابق ص  −
 ١هامش  ٣٩العمرويس أصول املرافعات الرشعية ص  −
 ٢/٩٥بق جناوي, املرجع الساشالك) ١٠(و ) ٩(
 ١هامش  ٥٦٩شلبي, املرجع السابق ص  −
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 ٤/١١١اجلزيري, املرجع السابق ج) ١١(
 ٧/٥٨٠ابن قدامه, املرجع السابق ج −
 ٥١هامش  ٢٤٢الزملي, املرجع السابق ص  −
 ١اهلامش  ١/٢٥٥الكبييس, املرجع السابق ج −
 ٤/١٨, املرجع السابق جآباديالفريوز ) ١٢(
 ١/١٢٦هامش  العاميل, املرجع السابق −
 ٧/٥٨٠اجلزيري, املرجع السابق ج) ١٣(
  ٥٨٠ص  ١ابن قدامه, املرجع السابق ج) ١٤(

 ٢/٩٥الكشناوي, املرجع السابق ج
 ٣٦٩ص  ١, املرجع السابق جآباديالفريوز ) ١٥(
  ٣٤٩امحد حسن الطه, املرجع السابق ص ) ١٦(
 مقابلة مع الدكتورة هيفاء عزيز عنرب) ١٧(
 ٣٧٤ص  ٤املرجع السابق ج اديآبالفريوز ) ١٨(
 ...٧/٥٨١املرجع السابق ج) ١٩(
 ٢/٩٥الكشناوي, املرجع السابق ج) ٢٠(
 اهلامش ٤/١٩٧اجلزيري املرجع السابق ج −
 ٧/٥٨٢املرجع السابق ج) ٢١(
 ٣٤٩و  ٣٤٨أمحد حسن الطه ص ) ٢٢(
 ٢/٣٢٩املرجع السابق ج آباديالفريوز ) ٢٣(
 ٢٦٨ص/١٠املحىل ج األندليسابن حزم ) ٢٤(
 ٨٩و ٨٦املجلد الثاين ص  السنةفقه ) ٢٥(
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 مقابلة مع الدكتورة هيفاء عزيز عنرب) ٢٦(
  ١٩٦ص  ١املرجع السابق ج آباديالفريوز ) ٢٧(
اجلراحة العامة  أخصائي ضياء الكناين وصبحي قلمحي األطباءمقابلة مع ) ٢٨(

النفسية  راضاألم أخصائيالباطنية وحمفوظ صالح رفعت  أخصائي ومتي اسطيفان
 النسائية والتوليد أخصائيةوالعقلية وهيفاء عزيز عنرب 

 . وما بعدها ١٥ص األولاملراجع املذكورة يف املطلب ) ٢٩(
  ٤١٩املرجع السابق ص ) ٣٠(
حيث قضت بأن ليس للزوج طلب التفريق بسبب إصابة زوجته باملرض العقيل ) ٣١(

 غري منشور ٨/١٢/٨١يف  ١٩٨١/شخصية/ ٨٣٩وذلك يف قرارها املرقم 
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 املبحث الثاين

اآلثار املرتتبة عىل التفريق القضائي 
 للعيوب
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 املطلب األول
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اعتبار التفريق طالقاً بائناً بينونة صغر 
الشخصية قد أعطى حق التفريق القضائي  األحوالاتضح لنا مما تقدم أن قانون 

الزوج مع انه أعطى حق التفريق لكل من الزوجني يف للعيوب للزوجة فقط دون 
منه وبالتايل فان القانون مل يسري عىل وترية واحدة يف منح  ٤١أ و ب و /٢٥/٥املواد 

, طالقا بائنا بينونة صغر  أنواعهانه اعتربه بكل  إال, حق التفريق القضائي عموما
طالقاً رجعياً ملا حتقق ولو جعل القانون التفريق القضائي الذي أفرد به الزوجة 

املقصود من منح هذا احلق للزوجة الذي رشع لدفع الرضر عن الزوجة والطالق 
الرجعي ال حيقق ذلك حيث بإمكان الزوج مراجعة زوجته قوال أو فعال ولو دون 

ومل يعترب التفريق . منه ٤٥و ٢٥/٦وهذا ما ينص عليه القانون يف املادتني . رضاها
والفرق بني  )١(احلنفية واملالكية إليهك يكون قد أخذ بام ذهب وبذل. للعيوب فسخاً 

الطالق والفسخ هو أنه يف الطالق تنقص عدد الطلقات وال ينقص منها يشء بالفسخ 
) ٢(وتستحق الزوجة بالطالق قبل الدخول نصف املهر بينام بالفسخ ال تستحق شيئاً 

يف الزوج وحيكم بالتفريق قبل  ومنهج القانون هذا ال غبار عليه ألنه عند ثبوت العيب
 أنالدخول فتستحق نصف املهر وبعد الدخول تستحق كامل املهر, وقد اقرتحت 

حق التفريق بالعيوب لكل من الزوجني وبكل عيب  إعطاءيأخذ القانون بفكرة 
للفكرة نقرتح جعل التفريق بالعيوب  وإمتامايف موضعه  اآلخريترضر منه الزوج 
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وفقاً لرأي الشافعية . أوضحناه من فروق بني الفسخ والطالق فسخاً ال طالقاً ملا
 . )٣(واحلنابلة والشيعة

     
 

 اهلوامش
 ١/٢٥٦أمحد عبيد الكبييس, املرجع السابق ج) ١(
 ٢٨٨بدران أبو العينني بدران, املرجع السابق ص  −
 ٢٠٩حسن خالد وعدنان نجا, مرجعهام السابق ص  −
 ١٠١ص اإلسالميةنكاح وبيان أحكامهام يف الرشيعة حسني خلف اجلبوري فرق ال −
 ٤٢٠حممد أبو زهرة, املرجع السابق ص  −
 ٥/١٠٢شمس الدين الرسخيس, املرجع السابق ج  −
 ٣٦٦و  ٢/٣٢٦الكاساين, املرجع السابق ج −
 اهلامش  ٤/١٩٨عبد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق ج) ٢(
  ٥/١٥الشافعي, املرجع السابق ج) ٣(
  ٥٧٠مد مصطفى شلبي, املرجع السابق ص حم −
  ٤٢٠حممد أبو زهرة, املرجع السابق ص  −
  ١٢٧/ ٢السعيد العاميل, املرجع السابق ج −
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 املطلب الثاين
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 العدة الرشعية ونفقتها
 :ومن اآلثار التي ترتتب عىل التفريق القضائي هو العدة ونفقتها وينبغي 

 . نفقة العدة: أنواعها وأخرياً : سندها وحكمتها وثالثاً : ة وثانياً التعريف بالعد: أوال
فيقال عددت اليش أي أحصيته  اإلحصاءالعدة لغة هي  :تعريف العدة −:أوالً 

تربص يلزم املرأة عند زوال النكاح ((ويف االصطالح والرشع فلها تعاريف كثرية منها 
الفرتة التي تعقب (( و  )١())وتاملتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من اخللوة وامل
تربص يلزم املرأة عند زوال ((و ) ٢())الفرقة وحيرم عىل املرأة التزوج فيها حتى تنقيض

العدة التي حددها الشارع لتزول ما بقي من آثار الزواج بعد ((و  )٣())النكاح أو شبهته
مدة ترتبص ((و)٤())أو وضع احلمل اإلقراءاالفرتاق ويكون هذا التحديد باألشهر أو 

املدة التي تنتظر فيها املرأة ((و  ) ٥(....))هبا املرأة لتعرف براءة رمحها من احلمل أو تعبداً 
أجل رضب النقضاء ما بقي ((و ) ٦())ومتتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه هلا 

وقد ذكر صاحب الروض النضري من املذهب الزيدي تعريفاً ) ٧())من آثار النكاح
 اسم للحالة التي تكون عليها املرأة يف استرباء رمحها بالوالدة أو( أهناعدة عىل لل

أجل رضب النقضاء ما بقي من  بأهناأما احلنفية فقد عرفوها  )٨()األشهرأو  اإلقراء
وبني  )٩(آثار النكاح أو الفراق وأهنا تربص مدة معلومة تلزم املرأة بعد زوال النكاح

أما الشافعية  )١٠(نع فيها الزواج بسبب طالق املرأة أو موت الزوجاملالكية بأهنا مدة يمت
فقد أوردوا أهنا مدة ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها أو للتعبد أو لفجيعتها عىل 
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ومما تقدم يظهر أن العدة  )١٢(وأوضحها احلنابلة بأهنا الرتبص املحدود رشعاً  )١١(الزوج
رع متتنع فيها املرأة عن الزواج لرباءة الرحم أو تعبداً هي مدة تعقب الفرقة حددها الشا

 . أو تفجعاً 
ودليل مرشوعيته العدة الكتاب والسنة  −:وحكمتها العدةدليل مرشوعية  −:ثانـــياً 
  )١٣( àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO ..: فقد ورد يف القران الكريم. واإلمجاع

 ‘Ï↔̄≈©9$#uρ z⎯ó¡Í≥tƒ z⎯ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# ⎯ÏΒ ö/ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö;s?ö‘$# £⎯åκèE£‰Ïèsù èπsW≈n=rO 9ßγô©r& ‘Ï↔̄≈©9$#uρ 

óΟs9 z⎯ôÒÏts† 4 àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Ηxq 4 ⎯tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† 

…ã&©! ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍö∆r& #Zô£ç„   )١٤ (  t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[`≡uρø—r& z⎯óÁ−/utItƒ 

£⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπyèt/ö‘r& 9åκô−r& #Zô³tãuρ ( #sŒÎ*sù z⎯øón=t/ £⎯ßγn=y_r& Ÿξsù yy$oΨã_ ö/ä3øŠn=tæ $yϑŠÏù z⎯ù=yèsù 

þ’Îû £⎯ÎγÅ¡àΡr& Å∃ρâ÷êyϑø9$$Î/ 3 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î6yz    )١٥(  àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# 

£⎯ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Ηxq 4... )أما السنة فهو ما أمر به رسول اهللا و ) ١٦  من لزوم
الفرقة حيث قال لفاطمة بنت قيس اعتدي يف بيت أم مكتوم  للمدخول هبا بعد العدة

ب ترشيعها وحكمتها أو سب )١٧(عىل وجوب العدة يف اجلملة اإلسالمية األمةوأمجعت 
للرحم وإتاحة  لئال يكون املرء ساقيا لزرع غريه واسترباءً  األنسابهو منعاً الختالط 

, األصلالفرصة للزوج ملراجعة زوجته الن   يف الطالق أن يكون رجعياً
عىل فوات نعمة الزواج, وتفجعاً عىل وفاة الزوج, والتنويه  واألسفوإلظهار احلزن 

زوجية أخر الن عصمتها بيد  إنشاءبرص الزوجة يف بأمهية أمر النكاح, وتروي وت
وملا كان املوضوع الذي نبحثه هو التفريق القضائي فإن ما ورد من حكمة ) ١٨(زوجها

الفرصة للزوج بمراجعة  إتاحةلترشيع العدة ينطبق عىل موضوع البحث باستثناء 
وج مل يكن برضاها وبعقد جديد وكذلك التفجع عىل وفاة الزوج الن الز إالزوجته 

 .ويقول العلم انه فرصة للرحم ليتقبل حيوانات منوية جديدة غري السابقة. متوفياً 
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والعدة ثالثة أنواع عدة بالقروء وعدة باألشهر وعدة  −:أنواع العدة: ثالثــا
 فيام ييل األنواعبوضع احلمل وسنبحث كل نوع من هذه 

لذي يتميز بظاهرة معتادة والقرء لغة يطلق عىل الوقت ا −:العدة بالقروء −:أ  
أما رشعاً فهو لفظ مشرتك مدخوال هبا  )٢٠(أو يقصد به االنتقال أو اجلمع )١٩(خاصة به

وكانت من ذوات احليض وغري حامل  −عىل تفصيل بني املذاهب –حكام أو حقيقة 
من  واألربعنيفان عدهتا ثالثة قروء وهذا ما قررته الفقرة األوىل من املادة الثامنة 

فاحلنفية يطلقونه عىل . يطلق عىل احليض كام أنه يطلق عىل الطهراألحوال ون قان
تم التفريق  إذاويف موضوع بحثنا ) ٢١(احليض واملالكية واجلعفرية يطلقونه عىل الطهر

املعدل التي مل  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨بني الزوجني للعيوب وكانت الزوجة الشخصية رقم 
≈  àM:ز وجل يف حمكم تنزيلوقد قال الباري ع. حتدد معنى القرء s)̄=sÜßϑø9 $# uρ 

š∅óÁ−/ u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρ ãè% 4... )٢٢(. 
وهذه العدة عىل نوعني, النوع األول وجب بدال عن  −:العـــدة باألشهر −ب

فإذا تم التفريق بني  ) ٢٣(القروء أما النوع الثاين فقد وجب أصال وليس بدال عن القروء
وكانت الزوجة مدخوال هبا حقيقة أو حكام وهي دون سن البلوغ أو آيس أو  الزوجني

) ٢٤(يف سن من حتيض ومل تر احليض فإن عدهتا ثالثة أشهر قمرية بدال عن ثالثة قروء 

 .)٢٥(ألن الغالب بني النساء السليامت يف أجسامهن أن حتيض كل شهر مرة
عنها  للمتوىفر وعرشة أيام أما النوع الثاين فهو وجب أصال ومدته أربعة أشه

حممد  اإلمامويقول  زوجها مدخوال هبا أو غري مدخول رشط أن تكون ليست حامال,
 أو أبو زهره أن الرشع فرض هذه املدة ألهنا أقىص مدة تتحملها املرأة يف البعد عن الرجل ,

 .)٢٦(ن احلمل يظهر واضحا وجليا يف ابتداء الشهر اخلامسأل
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 فيق العاين رئيس حمكمة التمييز العراقية السابق تغمده اهللا حممد ش أستاذيوير
احلكمة يف حتديد هذه املدة أن اجلنني نتيجة االستقراء يتحرك لثالثة أشهر  إنبرمحته , 

 )٢٧(وزيد عليه استظهاراً  األجلنيفاعتبار أقىص  أنثىكان  إذاكان ذكرا وأربعة أشهر  إذا
بلغت ومل حتض أبدا فمدهتا  إذابني أن املرأة الشخصية العراقي قد  األحوالوقانون 

عنها زوجها غري مدخول هبا احلائل فعدهتا أربعة  املتوىفأما  ٤٨/٢ثالثة أشهر كاملة م
 . حكم الصغرية واآليس إىلومل يتطرق  ٤٨/٢و  ٤٧/٢أشهر وعرشة أيام م

ما  عنها زوجها فسيكون الكالم عنها بعد هذا املوضوع وسند املتوىفأما احلامل 
↔ ‘Ï: تقدم قوله سبحانه وتعاىل ¯≈ ©9 $#uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ ÈβÎ) 

óΟçFö; s? ö‘ $# £⎯ åκèE£‰ Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9ßγô© r& ‘Ï↔ ¯≈©9 $# uρ óΟs9 z⎯ ôÒÏts† 4 )٢٨(   t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ 

tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ−/ u tItƒ £⎯ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& #Z ô³tã uρ (  )٢٩(. 
من أنواع العدة فعدة احلامل التي  األخريوهو النوع  −:العدة بوضع احلمل −ج

وهذا مصداق )٣٠(يتم التفريق بينها وبني زوجها , وضعها محلها ولو بعد الفرقة بلحظه
  àM≈s9:لقوله تعاىل 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq 4 ⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# 

≅yèøgs† …ã&©! ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍö∆r& #Zô£ç„  )هذا النوع  إىلالشخصية  األحوالومل يتطرق قانون ) ٣١
من وضع  األجلني بأبعداحلامل املتوىف عنها زوجها تعتد  أنمن العدة ولكنه نص عىل 

املذاهب  أئمةيه وقد خالف بذلك ما امجع عل. األخريالشق  ٤٨/٢احلمل وعدة الوفاة م
احلامل املتوىف عنها زوجها تنتهي عدهتا بالوضع ولو بعد وفاة زوجها  أنمن  األربعة
 .)٣٣(وعبد اهللا بن عباس رمحهام اهللا) ريض(عيل  اإلماموقد أخذ بام قال به  )٣٢(بلحظة
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ونص القانون عىل ذلك  )٣٤(العدة حال وقوع الفرقة بني الزوجني أو املوت وتبتدئ
يف صدر املادة  أوردهمل تعلم املرأة باملوت أو الطالق ومل يذكر التفريق مع انه  حتى ولو

 . من القانون القطري ١٦٤−١٥٦منه م) ٤٩(
من  ٤٧/١وفق املادة  )٣٥(للمدخول هباة واجبة بعد كل تفريق والعدة الرشعي

 .  قطري ١٥٧القانون م
دة الوفاة كام تبني ذلك قطري سو ع ١٥٨م )٣٦(وال عدة عىل غري املدخول هبا    

 ™  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u :وذلك ما جاءت به اآلية الكريمة. يف رشح العدة باألشهر

# sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢ΟèO £⎯èδθ ßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡ yϑs? $yϑsù öΝä3s9 

£⎯ ÎγøŠn=tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰ Ïã $pκtΞρ‘‰ tF÷ès? ( )٣٧(. 
تم التفريق القضائي بني الزوجني بموجب هذا  إذا −:نفقة العـــدة :بــعارا

سبب بضمنها التفريق القضائي للعيوب فان ذلك التفريق الذي حيكم به  أليالقانون 
من القانون,  واألربعنيالقايض يعترب طالقا بائنا بينونة صغر بحكم املادة اخلامسة 

لقة تستحق النفقة عىل زوجها احلي ولو كانت وقد أورد القانون نصاً تضمن أن املط
ناشزاً واستثنى من ذلك نفقة عدة الوفاة بموجب املادة اخلمسني منه وهذا النص 

من القانون القطري  ٧٢−٧٠م )٣٨(يشمل استحقاق املطلقة يف مجيع حاالت التفريق
م وما أخذ اخلادم ملن ملثلها خاد وأجرةوتشمل نفقة املأكل وامللبس واملسكن والتطبيب 

ونفقة العدة كنفقة الزوجية تثبت  )٣٩(األحنافما قال به مذهب  إالهو  إنبه القانون 
باألداء أو  إالصارت دينا  ال يسقط  وإذادينا بمجرد االمتناع مع الوجوب 

 اإلقراءتم التفريق بينها وبني زوجها وهي من ذوات  إذاوعليه فأن الزوجة )٤٠(اإلبراء
تضع محلها, ومل يشرتط القانون بقاء  أن فإىلا من كانت حامال , وأمإقراءفلثالثة 
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أن العرف قد جر عىل أن املطلقة ((املعتدة يف منزل الزوجية وقد علله بعض الرشاح 
وملا كان للعرف . والريب األقاويلال تبقى يف دار الزوجية ألن ذلك يثري كثريا من 

ملعتدة بخروجها من بيت الزوجية متشيا فال تسقط نفقة ا اإلسالميةاعتباره يف الرشيعة 
ويتقبح أهل املطلقة بقاؤها يف دار (ويقول الدكتور حممد مصطفى شلبي  )٤١(مع العرف

 اإلسالمفرضا مقررا الن الناس قد خرجت عىل أدب  وأصبحمطلقها وشاع ذلك 
ل يف وسط املخاصامت واملنازعات ويتعذر بقاء املطلقة يف منز إالالن الطالق ال يقع 

واحد مع مطلقها فأصبحت الرضورة قاضية بأبعادها عن موطن اخلصام واملنازعة 
) ٤٢()يف بيت أهلها لالعتدادومن هذه الرضورة جيوز يف هذا الزمن خروج املطلقة 

وسواء كان اعتداد الزوجة يف غري منزل الزوجية للعرف أو للرضورة فان ذلك ما هو 
عىل السواء وهي تستحق نفقة العدة  سالميواإلسار يف جمتمعنا العراقي والعريب 

 . بأنواعها
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 اهلوامش
  ٣٠٢ص  اإلسالمبدران أبو العينني بدران, الزواج والطالق يف ) ١(
 ١٣٢ص  ٢الشخصية ج األحوالعالء الدين خروفه, رشح قانون  −
 ٢٣٤الشخصية ص  األحوالحسن خالد وعدنان نجا, أحكام  −
 ١/٢٨١الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون ج ألحوالاأمحد الكبييس, ) ٢(
حممد  −١/٤٢٦الشخصية ج األحوالالرشعية يف  األحكامحممد زيد االبياين, رشح ) ٣(

 ٣١٤الشخصية بني مذهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية ص األحوالحسني الذهبي, 
 ١٧٧, أحكام الزواج ص األعظميحسني عيل ) ٤(
 ١٣٧ص اإلسالميةلنكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة حسني خلف اجلبوري فرق ا −
 ٥٠٩الشخصية ص  األحواليف  اإلسالميةعمر عبد اهللا, أحكام الرشيعة  −
 ٢/١٥٦الدمشقية ج اللمعةالعاميل, الروضة البهية رشح ) ٥(
 ٦٢٧ص  اإلسالميف  األرسةشلبي, أحكام  ٢/٣٢٥السيد سابق فقه السنة ج) ٦(
 ٤٣٥الشخصية ص  األحوالة, حممد أبو زهر اإلمام) ٧(
 ٤/٣٤١رشف الدين السياغي ) ٨(
 ١هامش  ٥١٤و٥١٣ص  ٤ج األربعةعبد الرمحن اجلزيري الفقه املذاهب ) ٩(
 اهلامش  ٥١٦املرجع السابق ص ) ١٠(
  ٥١٧املرجع السابق ص ) ١١(
  ٥١٨املرجع السابق ص ) ١٢(
 ٢٨٨/البـــقرة) ١٣(
 ٤/الطـــالق) ١٤(
 ٢٣٤/البقـــرة) ١٥(
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 ٤/ الطـــالق ) ١٦(
  ٣٠٢ص  اإلسالمبدران أبو العينني بدران, الزواج والطالق يف ) ١٧(
  ٥١٩أنور العمرويس, أصول املرافعات الرشعية ص  −
  ١٤٠حسني خلف اجلبوري فرق النكاح ص ) ١٨(
 ٢عالء الدين خروفة, املرجع السابق ج −
  ١٩٢ص  ٣الكاسايت, بدائع الصنائع ج −
 ٥١١, املرجع السابق ص عمر عبد اهللا −
  ١٧٧, املرجع السابق ص األعظميحسني  −
 ١٢٥ص ٢/السيد سابق جملد −
  ٤١٥حممد أبو زهرة, املرجع السابق ص  −
  ٩٦الشخصية ص  األحوالفريد فتيان, رشح قانون  −
  ٣٦٠حممد مصطفى شلبي, املرجع السابق ص  −
 ٢/٢٣٦عالء الدين خروفة, املرجع السابق ج) ١٩(
  ٣٠٧بدران أبو العينني, املرجع السابق ص ) ٢٠(
 ٤٣٨حممد أبو زهرة, املرجع السابق ص  اإلمام) ٢١(
  ٣٥٧ص  ١٠, املرجع السابق جاألندليسابن حزم  −
 ٥٣٤الطويس, النهاية ص  −
 ١٩٢ص  ٣الكاساين, املرجع السابق ج −
 ١٩١ص  األمالشافعي,  −
 ٢٢٨/سورة البقرة) ٢٢(
 ١٩٢ص  ٣جع السابق جالكاساين, املر) ٢٣(
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 ٢٨٤ص  ١الكبييس, املرجع السابق ج −
 ٦٣٨أبو زهرة, املرجع السابق ص  اإلمام −
  ٤٣١حممد مصطفى سلبي, املرجع السابق ص  −
 ٤٣١ص  ١االبياين, املرجع السابق ج) ٢٤(
 ١٩٢ص  ٣الكاساين, املرجع السابق ج −
 ٢/١٩١الكشناوي, املرجع السابق ج −
 ٤٤١و  ٤٤٠رجع السابق ص أبو زهرة, امل) ٢٥(
 ٤٤١و  ٤٤٠املرجع السابق ص ) ٢٦(
اقتبسه فريد فتيان يف كتابه رشح  ٢ومرشوع القانون املدين ص  اإلسالميالفقه ) ٢٧(

 ٩٨الشخصية ص  األحوال
  ٢٨٧ص  ٢عالء الدين خروفه, املرجع السابق ج) ٢٨(
 ٤٣٥ص  ١٠امحد الكبييس, املرجع السابق ج −
 ٤٣٥ص  ١ين, املرجع السابق جحممد زيد االبيا −
 ٢٦٣ص  ١٠ابن حزم, املرجع السابق ج −
 ٥٣٤الطويس, املرجع السابق  −
 ٢/١٥٧العاميل, املرجع السابق ج −
 اهلامش ٤/٥١٩عبد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق ج −
 ٢/١٨٢الكشناوي, املرجع السابق ج −
 ٢٣٤/ البقرة) ٢٩(
 ٢٠٣ص  ٥ج األمالشافعي, ) ٣٠(
 ٤/ورة الطالقس) ٣١(
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  ٤/٥٢٩عبد الرمحن اجلزيري, املرجع السابق ج) ٣٢(
 ١٥٢ص٦/السياغي, املرجع السابق ج رشف الدين −
 ١٤٢ اإلسالميةحسني خلف اجلبوري فرق النكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة  −
 ١٥٦/ ٣السعيد زين الدين العاميل, املرجع السابق ج) ٣٣(
 ٤/٢٤١ابق جرشف الدين السياغي, املرجع الس −
 ١٤٢حسني خلف اجلبوري, املرجع السابق ص  −
 ٣٤٤اقتبسه حسن خالد وعدنان نجا يف مرجعهام السابق ص ٢٧٥ص ٢فتح القدير ج −
  ١٩٨ص  ٥ج األمالشافعي, ) ٣٤(
 ١/٢٩٢أمحد الكبييس, املرجع السابق ج −
قائع منشور يف الو ٢١/١/١٨٠يف  ٢٤٨٢/٧٩قرار حمكمة متييز العراق املرقم ) ٣٥(

 ٢٢١ص٢/١٩٨٠ص  ١٩٨٠٢س  ١٧العدلية ع
نرشه باقر اخللييل  ٦/٦/٩٦٢يف  ٢٣٦قرار جملس التمييز الرشعي السني املرقم ) ٣٦(

 . الشخصية األحواليف كتابه تطبيقات قانون 
  ٥/١٩٧الشافعي, املرجع السابق ج −
 ٤٩/األحزابسورة ) ٣٧(
منشور يف  ٢٣/١/١٩٨٠ يف ٢٤٨٣/١٩٧٩قرار حمكمة متييز العراق املرقم ) ٣٨(

 ٢٣١ص  ١٩٨٠ ٢س  ١٧الوقائع العدلية عدد 
 ٤٤٩حممد أبو زهرة, املرجع السابق ص ) ٣٩(
 ٤٥٠املرجع السابق ص ) ٤٠(
  ١/٢٩٥أمحد عبيد الكبييس, املرجع السابق ج) ٤١(
 ٦٦١و ٦٦٠املـــرجع السابق ص ) ٤٢(
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 الثالث باملطل
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 ملهــــر واستحقاقها
حق مايل أوجبه الرشع للمرأة عىل الرجل يف عقد زواج  −:تعريف املهر:أوال

صحيح وله أسامء منها الصداق من الصدق لداللته عىل صدق رغبة باذله يف املرأة 
أي عطية من اهللا مبتدأة الن استمتاع كل من الزوجني يف مقابله استمتاع : ونحلة
الئق والعقر واحلباء والفريضة ويسمى الع ء فاملهر ليس عوضا عن يش )١(به اآلخر
 إذخطره  وإظهارلرشف العقد  إبانه رشعا( :وهو كام يقول الكامل بن اهلامم )٢(واألجر

لوجب تقديم تسميته فتحصل أن املهر حكم  وإال واألجرةمل يرشع بدال, كالثمن 
واملهر ال يعترب ركنا أو )٣(...)العقد وال يشرتط لصحة العقد التنصيص عىل حكمه

وبني القرآن الكريم أسامء املهر يف  )٤(اً يف عقد الزواج ولكنه حكم من أحكامهرشط
#?  (#θè :آيــــات متعددة u™uρ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯ÍκÉJ≈s%ß‰ |¹ \'s# øtÏΥ 4 βÎ* sù t⎦ ÷⎤ÏÛ öΝ ä3s9 ⎯ tã &™ ó©x« 

çµ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ øtΡ çνθ è=ä3sù $\↔ ÿ‹ÏΖ yδ $\↔ ÿƒÍ £∆  )٥(    $yϑsù Λä⎢ ÷ètGôϑtGó™ $# ⎯Ïµ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ £⎯ èδθè?$ t↔ sù 

 ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçF÷ |Ê≡ ts? ⎯Ïµ Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

Ïπ ŸÒƒÌx ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ3ym  )٦(. 

الشخصية قد أعطى حق  األحوالكام تبني فان قانون  −:استحقاق املهر−:ثانيا
كان التفريق  فإذالزوجة فقد اعتربه طالقا بائنا بينونة صغر طلب التفريق للعيوب ل

من القانون أما ) ٢١م(قبل الدخول فان الزوجة تستحق نصف املهر املسمى يف العقد 
 األجلكان التفريق للعيوب بعد الدخول فان الزوجة تستحق كامل املهر ويسقط  إذا
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ومتشياً مع مقرتحنا يف إعطاء  من القانون) ٢٠/٢م(املسمى يف العقد الستحقاق املهر 
احلق لكل من الزوجني بطلب التفريق بكل ما يترضر منه الزوج اآلخر واعتبار 

, فإذا كان ال تستحق شيئاً  هناإف التفريق قبل الدخول ولعيب بالزوجة التفريق فسخاً
 .)٧(من املهر

شته كانت قد دلست عىل الزواج أو غ إذاوهذا من مقتىض مبادئ العدالة خصوصاً 
كان التفريق بعد الدخول  إذا, أما أتتقد عادت كام  أهنا إىل إضافةهي أو وليها 

 األقلأو تستحق  )٨(ولعيب يف الزوجة فلها مهرها يرجع به عىل من غشه أو دلس عليه
 إىلمل تكن قبضته ورده  إنأو حترم من مؤجل مهرها  )٩(من املهرين املسمى واملثل

الشخصية عندما  األحوالك وفقا ملا سار عليه قانون كانت قد قبضته وذل أنالزوج 
عدا العيوب ومن ثم حرم  األسبابأعطى حق التفريق لكل واحد من الزوجني لبقية 

الزوجة من كل أو بعض مهرها املعجل واملؤجل عىل تفصيل يف األمر أورده يف املواد 
 . ٤١و ٤٠آ, و/٢٥/٥و  ٢٢

ئي للعيوب بسبب من الزوجة قبل أو وباإلمكان تطبيق ذلك عىل التفريق القضا
وير الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي . بعد الدخول قياساً عىل ما فصلته تلك املواد

يبني آثار  أنالتفريق القضائي  أسبابأنه كان عىل املرشع بعد أن ينتهي من استعراض 
ثار التفريق يف مادة مستقلة حتى يتم العموم والشمول وال مربر لتخصيصه هذه اآل

 ب,جـ ٤١/٤ويقصد بذلك اآلثار التي رتبتها املادة  )١٠(عىل التفريق للخالف
عىل ) الشقاق(واحلقيقة أن هذه اآلثار ترتتب عىل التفريق للرضر وللخالف 

 .وهذا الرأي جدير باألخذ به. السواء وليس عىل اخلالف فقط
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 اهلوامش
 ٣٣٩حممد مصطفى شلبي, املرجع السابق ) ١(
  ٣/١٠٣٩ين, املرجع السابق جالصنعا) ٢(
  ١/١٠٧أمحد الكبييس, املرجع السابق ج −
 ٣/هامش ٢٥٧عمر عبد  اهللا, املرجع السابق ص  −
  ٢٥٧اقتبسه عمر عبد اهللا يف مرجعه السابق  ص  ٢٠٥ص  ٣فتح القدير عىل اهلداية ج) ٣(
 ١٣٦حممد حسني الذهبي, املرجع السابق ص ) ٤(
  ٢٥٧سابق ص عمر عبد اهللا, املرجع ال −
 ٤/سورة النساء) ٥(
 ٢٤/سورة النساء) ٦(
 ٧/٥٨٥ابن قدامه, املرجع السابق ج) ٧(
 ٥/٧٥الشافعي, املرجع السابق ج −
 ٤٨٦و  ٤٨٥الطويس, املرجع السابق ص  −
 ٢/١٢٧العاميل, املرجع السابق ج −
 ١٤٣مصطفى الزملي, املرجع السابق ص  −
 ٥/٧٥الشافعي, املرجع السابق ج) ٨(
 ٢٤٨أمحد حسن الطه, املرجع السابق ص  )٩(
 ١٣٨املرجع السابق ص) ١٠(
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 اخلــــامتة
بمطلب  األولتطرقنا يف املبحث , بمبحثني التفريق للعيوب تناولنا يف هذا البحث 

أول إىل العيوب املشرتكة بني الزوجني ورشحنا يف املطلب الثاين العيوب اخلاصة 
ن العيوب اخلاصة باملرأة ويف املبحث الثاين بالرجل, وتكلمنا يف املطلب الثالث ع

تناولنا اآلثار املرتتبة عىل التفريق بني الزوجني للعيوب يف ثالثة مطالب, خصصنا 
بائنا بينونة صغر, أما الثاين فقد تعرضنا فيه للعدة  العتبار التفريق طالقاً  األول

 . الستحقاق املهر األخريالرشعية ونفقتها وكان 
يف سياق البحث تعميم حق التفريق بالعيوب لكل واحد من الزوجني وقد اقرتحنا 

لعيب يترضر منه الزوج اآلخر وبينا أن املناسب عرض الطالق عىل الزوج يف الفقرتني 
بالفقرة السادسة, ورضورة حضور الزوجة بنفسها يف  أسوةأوال /٤٣من املادة  ٥و٤

زالت مرصة عىل التفريق والحتامل كانت ال إذاملعرفة ما  األخريةاجللسات أو اجللسة 
كانت مكرهة عىل تقديم  أهناأو توصل القايض إىل عدوهلا عن التفريق,  إمكانية

 واعتبار التفريق فسخاً ال طالقاً للفرق بني الفسخ والطالق بخصوص . الدعو
القول  إىلالرأي الذي يذهب  وأيدنانقصان عدد الطلقات وحقوق الزوجة املالية 

من القانون مادة مستقلة ترسي عىل كل  ٤١/٤تني ب و جـ من املادة بجعل الفقر
حاالت التفريق بضمنها التفريق للعيوب بعد تعميمه لكل من الزوجني وفق ما سار 

من  ٤١و ٤٠أ و ب و /٢٥/٥من التفريق يف املواد  أخرعليه القانون بالنسبة ألنواع 
 . القانون

يف عميل وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد  وختاماً  أسأل اهللا املوفقية والسداد
 . واملرسلني األنبياءوعىل آله وصحبه وكافة 
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 املراجــع
 القرآن الكريم  −١
هـ  ٤٥٦املتوىف سنة  األندليسحممد بن أمحد بن سعيد بن حزم  أليباملحىل   −٢

 . بريوت –منشورات املكتب التجاري للطباعة والنرش والتوزيع 
أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممود ابن قدامه املتوىف سنة  املغني ملوفق الدين −٣
 . ١٩٧٢بريوت  −هـ دار الكتب العريب ٦٢٠
بكر بن  أليبمالك  ةئماأل إمامالسالك يف فقه  إرشادأسهل املدارك رشح  −٤

 . لبنان −دار الفكر بريوت/ ١حسن الكشناوي ط
كتاب الشعب  ٢٠٤ الشافعي املتوىف إدريسعبد اهللا بن حممد ابن  أليباألم   −٥
 . م١٩٦٨هـ ١٣٨٨سنة 
األمحد حسن طه رسالة ماجستري  مد حرية الزوجني يف التفريق قضاءً  −٦

 . م١٩٧٥هـ ١٣٩٤بغداد  −مطبعة العاين
الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون, الدكتور أمحد عبيد الكبييس  األحوال −٧

 . ١٩٧١بغداد  اإلرشادمطبعة 
 ١/١٩٦٠القوانني اللبنانية, أنور اخلطيب طو اإلسالميالزواج يف الرشع   −٨

 . دار العلم للماليني
الشخصية للمسلمني أنور العمرويس  األحوالاملرجع الوايف يف قضاء   −٩
 . دار احلديث للطبع والنرش ١٩٦٣
الشخصية, أنور العمرويس  األحوالاملرافعات الرشعية يف مسائل  أصول −١٠

 . مل تذكر سنة الطبع وال اسم املطبعة ٣ط
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 مطبعة دار ١/١٩٥, بدران أبو العينني بدران طاإلسالمالزواج والطالق يف  −١١
 .التأليف
اجلالل  هـو ٨٦٤سنة  جالل حممد بن أمحد املحيل املتوىفتفسري اجلاللني لل −١٢

 .هـ ٩١١سنة  املتوىفبكر السيوطي  أيبعبد الرمحن بن 
, للشيخ حسن خالد اإلسالميةالشخصية يف الرشيعة  األحوالأحكام  −١٣

 . بريوت −املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنرش ١/١٩٦٤عدنان نجا طو
, حسن خالد اجلبوري اإلسالميةفرق النكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة  −١٤

 . دار احلرية للطباعة −مطبعة احلكومة ١/١٩٧٤ط
, حسني خلف اجلبوري, مطبعة اإلسالميةالزواج وبيان أحكامه يف الرشيعة  −١٥

 . م١٩٧٢هـ ١٣٩٣رشف األاآلداب يف النجف 
مطبعة رشكة الطبع  ١/١٩٤٩ط األعظميأحكام الزواج, حسني عيل  −١٦
 .األهليةوالنرش 
السعيد زين الدين اجلبعي العاميل / رشح اللمعة الدمشقية  البهيةالروضة  −١٧
 . وتصحيح عبد اهللا السبتي إخراج
 . لبنان −دار الكتاب العريب بريوت ٣/١٩٧٧فقه السنة السيد سابق ط −١٨
 مل يذكر اسم املطبعة −٩٦٧−هـ  ٥/١٣٨٦سيد قطب ط – ظالل القرآن يف −١٩
الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري, القايض رشف الدين بن امحد   −٢٠

 . مكتبة املؤيد بالطائف ٢هـ ط١٢٢١ −١١٨٠السياغي املتوىف 
هـ  الطبعة  ٤٨٣سنة  املتوىفالرسخيس  األئمةبكر حممد شمس  أليباملبسوط,  −٢١
 .لبنان −م دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت١٩٧٨ −هـ  ١٣٩٨الثالثة 
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النهاية يف جمرد الفقه والفتاو لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن عيل  −٢٢
 . بريوت −الكتاب العريب دار ١/١٩٧٠هـ ط٤٦٠ −٣٨٥الطويس 
الرتاث  إحياءدار  ٣عبد الرمحن اجلزيري ط األربعةالفقه عىل املذاهب  −٢٣

 . ١٩٦٩لبنان −وتريب بريعال
الشخصية عالء الدين خروفه مطبعة املعارف بغداد  األحوالرشح قانون  −٢٤
 . م١٩٦٣هـ ١٨٣

 ٤/١٩٦٣الشخصية عمر عبد اهللا ط األحواليف  اإلسالميةأحكام الرشيعة  −٢٥
 .دار املعارف

بغداد  –الشخصية, فريد فتيان املحامي مطبعة الشعب  األحوالرشح قانون  −٢٦
١٩٨٣−١٩٨٢. 
ملحيط جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاباد الشريازي املتوىف القاموس ا −٢٧

 . هـ٨١٧سنة 
 . دار النرش العريب ٣/١٩٥٧األحوال الشخصية لألمام حممد أبو زهره ط −٢٨
التطبيقات الرشعية والصكوك حممد أمحد العمر مل أجد اسم املطبعة وال سنة  −٢٩

 . الطبع حيث قد انتزع الغالف اخلارجي عند التجليد
الشخصية حممد زيد االبياين منشورات  األحوالالرشعية يف  األحكام رشح −٣٠

 . بغداد −مكتبة النهضة بريوت
دار النهضة  ٢/١٩٧٧حممد مصطفى شلبي ط اإلسالميف  األرسةأحكام  −٣١
 بريوت −العربية
هـ حتقيق وتقديم  ٦٣٨سنة  املتوىفتفسري القرآن الكريم العالمة حمي الدين بن عريب  −٣٢

 . للطباعة والنرش والتوزيع بريوت األندلسدار  ٢/١٩٧٨غالب طالدكتور مصطفى 
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الشخصية بني مذهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية حممد حسني  األحوال −٣٣
 م بغداد.م.ذ األهليةرشكة الطبع والنرش  ١/١٩٥٨الذهبي ط
مطبعة  ١/١٩٦٢الشخصية, املحامي حمسن ناجي, ط األحوالرشح قانون  −٣٤
 بغداد −الرباط
 إحياءرس أللفاظ القرآن الكريم, حممد فؤاد عبد الباقي دار املعجم املفه −٣٥

 بريوت –الرتاث العريب 
الشخصية مقال يف  األحوالالقانون  ١٩٧٨لسنة  ٢١التعليق عىل التعديل رقم  −٣٦

 الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي ١٩٧٩السنة السابعة  ١٠/جملة القانون املقارن العدد
بكر بن مسعود  أيبعالء الدين  اإلمام بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, −٣٧

هـ مطبعة ٢/١٣٢٧ ٢وج ١,ج١هـ ط٥٨٧سنة  املتوىفالكاساين امللقب بملك العلامء 
 . هـ مطبعة اجلاملية بمرص١٣٢٨/ ٤وج٣رشكة املطبوعات العلمية بمرص ج

الفهرس املوضوعي آليات القرآن الكريم حممد مصطفى حممد مطبعة  −٣٨
 . والشؤون الدينية األوقافم وزارة ١٩٨١ −هـ١٤٠١البغدادية  األديب
اليمني  األمري إسامعيلحممد  اإلمامسبل السالم رشح بلوغ املرام الشيخ  −٣٩

 ١٩٨٠هـ صححه وعلق عليه حممد عبد العزيز اخلويل احليل ١٩٨٢املتوىف سنة 
 وزارة العدل  –العدلية والوقائع العدلية  األحكامجملة  −٤٠
 . مطبعة وزارة العدل –الشخصية املعدل  األحوالقانون  −٤١
هـ ١٤٠٠دار احلرية للطباعة بغداد  –النظام القانوين  إصالحقانون  −٤٢
 . م١٩٧٩

 
  



١١١ 
 

 املقابالت الشخصية
 عضو حمكمة متييز العراق  −لويس  شاكر األ األستاذ  −
جامعة   –مدرس كلية القانون والسياسة  −الدكتور فخري عبد الرزاق احلديثي −

  .بغداد
 القايض يف وزارة العدل  – السيد باقر خليل اخللييل −
 الدكتور عصمت عبد املجيد بكر نائب املدعي العام  املنسب لوزارة العدل −
 مدرس يف كلية القانون والسياسة يف جامعة بغداد  –الدكتور آدم وهيب النداوي −
 النسائية يف كركوك  واألمراضمدير مستشفى الوالدة  –الدكتور عبد العايل عزيز بكر  −
باألمراض النسائية والتوليد يف مستشفى  األخصائية–اء عزيز عنرب الدكتورة هيف −

 . النسائية يف كركوك واألمراضالوالدة 
األخصائي باألمراض النفسية والعصبية يف  –الدكتور حمفوظ صالح رفعت −

 . مستشفى التأميم اجلمهوري
الدكتور موفق فرج سافايا األخصائي باألمراض اجللدية والزهرية وأمراض  −
 . ساسية يف مستشفى التأميم اجلمهورياحل
األخصائي باجلراحة العامة يف مستشفى التأميم  –الدكتور صبحي قلمجي −

 . اجلمهوري
باألمراض الباطنية والقلبية يف مستشفى  األخصائي–الدكتور متي اسطيفان البناء  −

 . التأميم اجلمهوري
 شفى التأميم اجلمهوري األخصائي باجلراحة العامة يف مست –الدكتور ضياء الكناين  −
الدكتور رشف باصوان األخصائي باألمراض الباطنية والقلبية يف مستشفى التأميم  −

 .اجلمهوري 
 .املحامي طارق زينل رجب حمامي يف كركوك −
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الجريمــــة من أسباب 
 القضائي التفريــق

 بين الزوجين 
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الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبي الرمحة  بسم اهللا الرمحن
 :وبعد. وعىل آله وأصحابه وأزواجه أمجعني حممد 

فقد استوقفني كثرياً املوضوع الذي سأكتب فيه من حيث أمهيته وعالقته بالواقع  
س الذي نعيشه ومد ما سيسهم يف عملية التغيري للقوانني والتي هي جمال عمل املجل

األعىل للقضاء, وال غرابة يف ذلك حيث أن القانون هو السالح لتغيري املجتمع 
وتطبيق أهدافه وحتقيق طموحاته, ومن خالل تعاييش مع قضايا األحوال الشخصية 
فقد سيطرت عيلّ فكرة الكتابة يف التفريق واجلريمة باعتبارها سبباً من أسبابه حيث 

التفريق عموماً . التفريق نسبة إىل بقية الدعاو راعني كثرة الدعاو التي تقدم بطلب
سالح بتار ذو حدين فقد يكون نعمة وقد يكون نقمة ال عىل الزوجني فحسب وإنام 

فقد جاءت الرشيعة . تنسحب آثاره عىل األوالد ثم عائلتيّ الزوجني يف املجتمع
جاالت اإلسالمية السمحاء لرفاه وسعادة البرشية ونظمت شؤون البرش يف كل امل

وهي صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان, ومن ضمن ما نظمته الزواج الذي يرتكز 
عىل احلياة املشرتكة بني الزوجني املبنية عىل املودة والرمحة واملحبة واالحرتام املتبادل 
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والسكن واأللفة ومن مقاصد الزواج استمتاع أحدمها باآلخر, والتناسل كام ورد يف 
 :القرآن الكريم

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ  â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n=yz uρ $pκ÷] ÏΒ 
$yγy_÷ρ y— £] t/uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™ !$|¡ ÎΣuρ 4 )١(   uθèδ “ Ï%©!$# Νä3s)n=s{ ⎯ÏiΒ <§ø̄Ρ 

;ο y‰ Ïn≡ uρ Ÿ≅yèy_uρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— z⎯ ä3ó¡ uŠÏ9 $pκös9 Î) ( )٢(  ª!$#uρ Ÿ≅yèy_ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ä3Å¡ àΡ r& 
% [`≡ uρø— r& Ÿ≅ yèy_uρ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ Ν à6 Å_≡ uρø— r& t⎦⎫ ÏΖ t/ Zο y‰ x ymuρ Νä3s%y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# 4 )٣( 

  ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡr& %[`≡ uρ ø— r& (#þθãΖ ä3ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î)  )فإن  .)٤ 
انتفت مقاصد الزواج كلها أو بعضها فبإمكان الزوج الزواج بأخر أو إهناء احلياة 

أما إذا مل تكن كذلك فكيف  .فوضت بالطالق أنوكذا الزوجة  ,الزوجية بالطالق 
بعضها أو تسكت لتفني  ة التي مل تتحقق مقاصدها كلها أويمكنها اخلالص من الزوجي

التوقان إىل اجلنس اآلخر, أم تنزلق إىل ماال يرضاه اهللا زهرة شباهبا باحلرسة واألمل و
. وترتكب املعصية? فأين سامحة الرشيعة وعدهلا? من هذا املنطلق تبدو أمهية البحث

وقسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة, وتناولت يف الفصل األول, اجلرائم 
لف واهلروب من خصصت األول جلريمة التخ. التي يرتكبها الزوج بستة فروع

اخلدمة العسكرية أو اهلروب إىل جانب العدو, وأفردت الفرع الثاين جلرائم خيانة 
الوطن, وتكلمت يف الفرع الثالث عن جريمة الزواج بثانية دون إذن املحكمة, 

ثالث سنوات فأكثر, وبينت يف باحلبس ورشحت يف الفرع الرابع احلكم عىل الزوج 
أكثر  باحلبس زوجة عىل النفقة بسبب احلكم عىل الزوجالفرع اخلامس تعذر حصول ال

أما .من سنة, وسلطت األضواء يف الفرع األخري عىل جريمة الزواج خارج املحكمة 
الفصل الثاين فبحثت فيه اجلرائم املشرتكة بني الزوجني وبثالثة فروع, استعرضت يف 

يعترب خيانة ألمانة  الفرع األول جرائم اخليانة الزوجية واللواطة والسحاق وكل ما
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العالقة الزوجية , وسيكون موضوع الفرع الثاين جرائم اإلدمان عىل تناول املسكرات 
أو املخدرات, أما الفرع الثالث فتناولت فيه ممارسة لعب القامر يف بيت الزوجية 
وخصصت الفصل  الثالث آلثار التفريق القضائي وقسمته إىل أربعة فروع كان األول 

. التفريق القضائي طالقاً بائناً بينونة صغر أو رجعياً حسب مقتىض احلالعن اعتبار 
وانتهيت يف . والفرع الثاين عن العدة ونفقتها وتناولت يف الفرع الثالث موضوع املهر

واختتمت البحث بخامتة ملا توصلت إليه من نتائج . األخري إىل حق السكنى
 .ومقرتحات

 .علينا بالتوفيق والسداد إنه سميع جميبأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يمن 
 اهلوامش

 ).١(اآلية : سورة النساء) ١(
 ).١٨٩(اآلية : سورة األعراف) ٢(
 ).٧٢(اآلية : سورة النحل) ٣(
 ).٢١(اآلية : سورة الروم) ٤(
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 الفصل األول

 اجلرائم التي يرتكبها الزوج
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التي يرتكبها الزوج والتي تعترب من أسباب  ويف هذا الفصل سأتكلم عن اجلرائم
التفريق القضائي بني الزوجني سواء نص عليها يف قانون األحوال الشخصية رقم 

وقد قسمت هذا الفصل . وتعديالته أو قرارات جملس قيادة الثورة ١٩٥٩لسنة  ١٨٨
 إىل ستة فروع, خصصت الفرع األول إىل جرائم التخلف أو اهلروب من أداء اخلدمة

العسكرية أو اهلروب إىل جانب العدو, وسيكون موضوع الفرع الثاين جرائم خيانة 
وسأرشح يف . الوطن وسأتطرق يف الفرع الثالث إىل الزواج بثانية دون إذن املحكمة

الفرع الرابع حبس الزوج أكثر من ثالث سنوات, وسأبني يف الفصل اخلامس تعذر 
سنة وسأسلط األضواء يف الفرع األخري  احلصول عىل النفقة بسبب احلكم أكثر من

 .عىل جريمة الزواج خارج املحكمة وسأتناول ذلك تباعاً إن شاء اهللا
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 الفرع األول
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 التخلف أو اهلروب من أداء اخلدمة العسكرية
 أو اهلروب إىل جانب العـــدو

أن للزوجة ) ١(٣١/١٢/١٩٨٥يف  ١٥٢٩قرر جملس قيادة الثورة بقراره املرقم 
طلب التفريق من زوجها إذا ختلف أو هرب من أداء اخلدمة العسكرية مدة تزيد عىل 
ستة أشهر أو هرب إىل جانب العدو, ويتضح من نص القرار انه قد نص عىل جرائم 

اهلرب من أداء : جريمة التخلف من أداء اخلدمة العسكرية والثانية: ثالث األوىل
 .اهلرب إىل جانب العدو وسنتناوهلا بالرشح تباعاً : الثالثةاخلدمة العسكرية و

 التخلف من أداء اخلدمة العسكرية: أوالً 
املعدل  ١٩٦٩لسنة  ٦٥وقد نص قانون اخلدمة العسكرية رقم ) ٢(وختلف أي تأخر

وسنتكلم عن جرائم التخلف التي تتعلق ) ٣(٥١إىل  ٤٠عىل جرائم التخلف يف املواد 
 .ضوء قرار جملس قيادة الثورة سالف الذكربموضوع بحثنا عىل 

فيعترب التأخر بدون عذر مرشوع عن احلضور للسوق سبعة أيام إن كان داخل .  ١
العراق ومخسة عرش يوماً إن كان خارجه اعتبار من تاريخ السوق لوجبته أو دفعته من 
ا تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه يعترب جريمة ختلف يعاقب عليها مرتكبه

باحلبس مدة شهر عن كل شهر أو جزء منه ختلف فيه بام ال يزيد عىل مخس سنوات, 
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ومتدد خدمته بقدر املدة التي ختلف فيها عىل أن ال تزيد عىل مدة اخلدمة اإللزامية 
 .)٤(املكلف بأدائها

ويعترب متخلفاً عن السوق كل من مل يرد اسمه يف قوائم التبليغ أو ورد بصورة . ٢
البطاقة (حيرض للسوق مع مواليده إذا كان قد تسلم هوية األحوال املدنية  مغلوطة ومل
ويعاقب وفق ما نصت عليه املادة ) ٥(قبل تاريخ الفحص عىل مواليده) الشخصية

 .من قانون اخلدمة العسكرية ٤١/١
إذا كان قد تم تصحيح تولد املكلف إىل تولد داخل سن التكليف ومل حيرض . ٣

تاريخ التصحيح بغية سوقه ألداء اخلدمة العسكرية فيعترب خالل شهر واحد من 
 .من قانون اخلدمة العسكرية ٤١/١ويعاقب وفق أحكام املادة ) ٦(متخلفاً 
من تم تسجيله جمدداً يف السجل املدين بدائرة األحوال املدنية ومل حيرض خالل . ٤

األحوال املدنية  شهر واحد لسوقه اعتباراً من تاريخ القرار بتسجيله جمدداً يف سجل
ويعاقب بام قررته الفقرة األوىل من املادة ) ٧(فيعترب قد ختلف عن أداء اخلدمة العسكرية

 .احلادية واألربعني من قانون اخلدمة العسكرية
والذي يتأخر عن احلضور دون عذر مرشوع ألداء خدمة االحتياط, إذا كانت . ٥

أو حضور الدورات ) ٨(أسابيع الدعوة لغرض التدريب السنوي وملدة أقصاها ستة
فيعاقب املتخلف ) ٩(لتأهيله يف مدارس اجليش املختلفة للمدة املقررة لكل دورة

وإذا كانت الدعوة لسد نقص ) ١٠(باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة
القوات العاملة مدة ال تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة ال تتجاوز سنتني 

أو الدعوة للنفري العام أو اخلاص لتجربة التدابري املتخذة يف منطقة معينة أو  ) ١١(أخريني
فيعاقب املتخلف باحلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد ) ١٢(يف كافة أنحاء القطر
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وإذا كان استدعاء االحتياط إىل اخلدمة العسكرية يف حالة احلرب أو ) ١٣(عىل سنتني
تخلف باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن مخس فيعاقب امل) ١٤(الطوارئ
 .)١٥(سنوات
 إذا هرب الزوج من أداء اخلدمة العسكرية   −:ثانياً 

 )١٦(ومعنى هرب هرباً بالتحريك ومهرباً وهرباناً فر وهربته من الوتد نصفه غائب

الفرار والغياب من أداء اخلدمة العسكرية, وقد عاقب قانون العقوبات  يأ
وتعديالته عىل حاالت اهلروب والغياب أثناء السلم  ١٩٤٠لسنة  ١٣رية رقم العسك

 −:والنفري وكام سنبينه فيام ييل
يعترب هارباً يف النفري كل عسكري كان مكلفاً باخلدمة العسكرية وختلف يف . ١

النفري عن احلضور يف املدة املعينة اللتحاقه, أو التحق ثم هرب ويعاقب بالسجن مدة 
عىل عرش سنوات وجيوز للمحكمة احلكم باإلعدام إذا زادت مدة التخلف أو  ال تزيد

 .)١٧(اهلروب عىل ثالثة أشهر يف النفري بال عذر مقبول
الذي يغيب بدون عذر مرشوع عن وحدته أو حمل القيام بواجباته أو جتاوز مدة −٢

ال تقل عن إجازته مدة تزيد عىل عرشة أيام يف وقت السلم فتكون عقوبته احلبس مدة 
ثالثة أشهر وال تزيد عن مخس سنوات أما إذا كان ذلك يف وقت النفري وملدة تزيد عىل 
ثالثة أيام فتكون عقوبته احلبس مدة ال تقلعن ستة أشهر وال تزيد عىل عرش سنوات 
وإذا وقع ذلك وقت السلم وأثناء إيقاف الترسيح فيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 

 .)١٨(نواتسنة وال تزيد عىل ست س
إذا تغيب العسكري مدة تزيد عىل ثالثة أيام وغادر القطر دون أذن وإذا كان . ٣

العسكري أسريا أو مطلق الرساح ومل يراجع قصداً أو إمهاالً أقرب موقع أو قطعة 
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عسكرية فورا, أو كان فارق طائرة أو سفينة خارج القطر ومل يراجع قصداً أو إمهاالً 
ة أو اقرب مرجع لدولة متحالفة فيعاقب عىل كل فعل من منه أقرب قنصلية عراقي

تلك األفعال باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل مخس سنوات حيث أنه يعترب 
 .)١٩(هارباً من أداء اخلدمة العسكرية إىل الدول األجنبية

ويعاقب باإلعدام الضباط واملراتب واملفوضون واملوظفون املدنيون والعامل . ٤
تسبي اجليش والرشطة واألمن واحلدود واجلنسية واملرور وجهاز املخابرات إذا من من

هربوا خارج البالد أثناء أداء خدمتهم بموجب القوانني واألنظمة التي تنظم أمور 
خدمتهم, ويعاقب بنفس العقوبة من اشرتك مع الفاعل أو حرضه أو أغراه عىل 

اه أو أخفاه لتسهيل هروبه ويعلم ارتكاب اجلريمة املذكورة وكل من ساعده أو آو
بصفته وغرضه ويعاقب بنفس العقوبة من يشرتك يف اتفاق جنائي غايته ارتكاب أي 
من األفعال السابقة أو دفع اآلخرين أو شجعهم عىل ارتكاهبا بأي شكل سواء سفر 
االتفاق اجلنائي عن نتيجة أم مل يسفر ويشمل ذلك العسكري املوجود خارج البالد إذا 

تكب جريمة اهلروب أثناء وجوده يف اخلارج وتعترب مجيع هذه اجلرائم من اجلرائم ار
 ).٢٠(العسكرية

 .هروب الزوج إىل جانب العدو −
وعقوبة هذه اجلريمة بالنسبة للعسكري أو املدين هي اإلعدام بموجب املادة  −
لعقوبات من قانون ا ١٥٧/١واملادة . )٢١(من قانون العقوبات العسكرية املعدل ٥٩/١

 .)٢٢(النافذ ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 
فإذا حتقق ختلف الزوج أو هروبه من أداء اخلدمة العسكرية مدة تزيد عىل ستة 

أو انه هرب إىل جانب العدو فيحق لزوجته طلب التفريق وفق قرار جملس  )٢٣(أشهر
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قيادة الثورة موضوع البحث وحتتفظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية حسبام نص عليه 
ويعترب ذلك التفريق طالقاً رجعياً حيق للزوج مراجعة . القرار إذا حكم هلا بالتفريق

وإذا كرر . زوجته رشط التحاقه باخلدمة العسكرية أو عودته من اهلروب خالل عدهتا
الزوج اهلروب وحكمت املحكمة بالتفريق هلذا السبب فيعترب ذلك التفريق طالقاً بائناً 

بينونة صغر. 
مكن إثبات التخلف أو اهلروب من أداء اخلدمة العسكرية أو اهلروب إىل أما كيف ي

جانب العدو وهل يشرتط صدور حكم من املحكمة بغية احلكم بالتفريق أم ال? 
والذي يبدو من نص القرار أنه يكفي إلثبات حاالت التخلف أو اهلروب من أداء 

د من جهة عسكرية كأن تقديم تأييكرية أو اهلروب إىل جانب العدو, اخلدمة العس
تكون مديرية إدارة الضباط أو مديرية إدارة املراتب أو مديرية الدائرة القانونية بوزارة 
الدفاع هذا بالنسبة للعسكريني أما هروب املواطن غري العسكري إىل جانب العدو 
فباإلمكان االستناد إىل تأييد من جهة أمنية كأن تكون مديرية األمن العامة أو جهاز 
املخابرات أو مديرية االستخبارات العسكرية,وال يشرتط صدور حكم بإدانة الزوج 

 .بإحد اجلرائم سالفة الذكر لكي حيكم بالتفريق
 :والذي يالحظ عىل قرار جملس قيادة الثورة موضوع البحث ما ييل

القرار املذكور قد نص عىل جرائم اهلروب إىل جانب العدو فقط ومل يشرتط  أن.  ١
الزوج بإحد تلك اجلرائم واعتربها أحد أسباب التفريق الواردة فيه إىل جانب  إدانة

التخلف أو اهلروب من أداء اخلدمة العسكرية, وان جرائم اهلروب إىل جانب العدو 
وكذلك فإهنا تدخل  وقانون العقوبات العسكري, منصوص عليها يف قانون العقوبات

واملؤرخ  ١٧٠٨لس قيادة الثورة املرقم ضمن جرائم خيانة الوطن التي نص عليها جم
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بإحد  أدين إذاوأعطى احلق للزوجة بطلب التفريق من زوجها  ١٧/١٢/٨١يف 
تلك اجلرائم وهذا القرار أسبق يف الصدور من قرار جملس قيادة الثورة موضوع 

وذلك تكرار ينبغي معه رضورة يف  ٣١/١٢/١٩٨٥واملؤرخ يف  ١٥٢٩البحث املرقم 
 .قرارين التنسيق بني

 )٢٤(مادامت املرأة قد التحقت بالقوات املسلحة ويشملها تعريف العسكري. ٢
فمن  ١٩٧٥لسنة  ١الوارد يف املادة األوىل من قانون اخلدمة والتقاعد العسكري رقم 

العدالة أن يشملها هذا القرار وبالتايل إعطاء احلق لزوجها أن يطلب التفريق منها إذا 
 .ء اخلدمة العسكرية وفق ما وضح سلفاً ختلفت أو هربت من أدا

هروهبا إىل جانب  فافرتاضإذا مل تكن املرأة من العسكريني فإهنا كمواطنة . ٣
ع ويكون .ق ١٥٧/١جرماً وفق أحكام املادة  ارتكبتالعدو قائم وبالتايل تكون قد 

 .ذلك سنداً أخر لشموهلا بقرار جملس قيادة الثورة
لة تكرار اهلروب, وجاء اهلروب مطلقاً ويشمل نص القرار املذكور عىل حا. ٤

اهلروب من أداء اخلدمة العسكرية واهلروب إىل جانب العدو, ومل يعالج حالة تكرار 
 .التخلف مما ينبغي معاجلته

وقد بني القرار أنه عند احلكم بالتفريق فأن الزوجة حتتفظ بكامل حقوقها . ٥
يعة اإلسالمية والقانون وما دمنا قد الزوجية وكان ينبغي أن يرتك ذلك ألحكام الرش

طلبنا شمول الزوجة بالقرار املذكور فأنه من املناسب أن تكون احلقوق الزوجية 
وملا كان ما )٢٥(ب,جـ من قانون األحوال الشخصية املعدل/٤١/٤مشمولة باملادة 

 :تقدم فمن املصلحة أن يصاغ قرار جملس قيادة الثورة وسالف الذكر بالشكل التايل
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ختلف الزوج اآلخر أو هرب من  إذالكل واحد من الزوجني طلب التفريق : أوالً 
 .أداء اخلدمة العسكرية مدة تزيد عىل ستة أشهر وعىل املحكمة أن حتكم بالتفريق

يعترب التفريق بموجب هذا القرار طالقاً رجعياً جييز للزوج مراجعة زوجته : ثانياً 
 .ام إىل اخلدمة العسكرية خالل مدة العدةإذا التحق املتخلف أو عاد اهلارب منه

إذا كرر الزوج اآلخر التخلف أو اهلروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام : ثالثاً 
هذا القرار, فيعترب التفريق يف هذه احلالة طالقاً بائناً بينونة صغر. 

ادة يطبق عىل احلقوق الزوجية نص البندين ب و جـ من الفقرة الرابعة من امل: رابعاً 
 .املعدل ١٩٥٩لسنة  ١٨٨من قانون األحوال الشخصية رقم  واألربعنياحلادية 

إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصري من :  أما الفقرة جـ فتنص عىل ما ييل
 .تلزم برد ما قبضته من مهر معجل. جانب الزوجة
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 هلوامشا
يف  ٣٠٨٠بعددها املرقم وقد نرش هذا القرار بجريدة الوقائع العراقية ) ١(

للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا ختلف أو : أوال, وفيام ييل نصه ٢٠/١/١٩٨٦
, هرب من أداء اخلدمة العسكرية مدة تزيد عىل ستة أشهر أو هرب إىل جانب العدو

 . وعىل املحكمة أن حتكم بالتفريق مع االحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية
 .كلمة خلف ١٣٨ص  ٣القاموس املحيط ج, وز آباديجمد الدين الفري) ٢(
جمموعة القوانني العسكرية القسم األول القوانني , قانون اخلدمة العسكرية) ٣(

 .العسكرية
 .١٩٦٩لسنة  ٣٥من قانون اخلدمة العسكرية رقم  ٤١/١املادة ) ٤(
 .من القانون املشار إليه أعاله ٤٤/١املادة ) ٥(
 .القانونمن ذلك  ٤٤/٢املادة ) ٦(
 .من القانون نفسه ٣٤/٣املادة ) ٧(
 .أ من القانون سالف الذكر/١٥/١املادة ) ٨(
 .أ من ذلك القانون/١٥/١املادة ) ٩(
 .من القانون أعاله ٤٨/١املادة ) ١٠(
 .جـ من قانون اخلدمة العسكرية/١٥/١املادة ) ١١(
 .د من ذلك القانون/١٥/١املادة ) ١٢(
 .انون املذكورمن الق ٤٨/٢املادة ) ١٣(
 .هـ من القانون سالف الذكر/١٥/١املادة ) ١٤(
 .من القانون أعاله ٤٨/٣املادة ) ١٥(
 .كلمة هرب ١٣٩ص ١القاموس املحيط املرجع السابق ج) ١٦(
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 .املعدل ١٩٤٠لسنة  ١٣من قانون العقوبات العسكرية رقم  ٣و ٥٦/١املادة ) ١٧(
 .املعدل ١٩٤٠لسنة  ١٣ة رقم من قانون العقوبات العسكري ٥٧املادة ) ١٨(
 .من القانون أعاله ٥٨املادة ) ١٩(
قانون معاقبة مرتكبي جرائم اهلروب خارج البالد أثناء اخلدمة العسكرية رقم ) ٢٠(

 .٢/٤/١٩٧٢يف  ٢١١٦املعدل املنشور بالوقائع العراقية املرقمة  ١٩٧٢لسنة  ٢٨
 .رب إىل جانب العدويعاقب باإلعدام كل من ه: التي تنص عىل ما ييل) ٢١(
يعاقب باإلعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف : والتي تنص عىل ما ييل) ٢٢(

 .العدو
الذي  ٢١/٥/١٩٨٧يف  ٨٦/٩٨٧/شخصية/٢٩٧١قرار حمكمة التمييز ) ٢٣(

يشرتط عند إقامة الدعو ميض مدة تزيد عىل ستة أشهر من تاريخ التخلف أو 
 .الزوجة اهلروب لقبول طلب التفريق من قبل

رشح األحكام القانونية اخلاصة بالعسكري , راغب فخري وطارق قاسم حرب) ٢٤(
 .٩املفقود واملحتجز واألسري ص

يسقط املهر , إذا تم التفريق بعد الدخول: ب وتنص ما ييل/٤١/٤املادة ) ٢٥(
إذا كان التقصري من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها فإذا , املؤجل
أما إذا ثبت أن التقصري , تلزم برد ما ال يزيد عىل نصفه, قد قبضت مجيع املهركانت 

 .واقع من الطرفني فيقسم املهر املؤجل بينهام بنسبة التقصري املنسوب لكل منهام
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 الفرع الثاين
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 جرائم خيانة الوطن
انه  ١٧/١٢/١٩٨١واملؤرخ يف  ١٧٠٨قرر جملس قيادة الثورة بقراره املرقم 

للزوجة أن تطلب ا زوجها إذا صدر حكم قضائي بإدانة زوجها بجريمة خيانة الوطن 
حمكمة األحوال الشخصية أو حمكمة املواد  −وأوجب عىل املحكمة املختصة وهي هنا

أن حتكم للزوجة بالتفريق وحتتفظ الزوجة بكافة حقوقها كاألثاث  −الشخصية
وحيث مل .)١(حتى تاريخ التفريق ونفقة العدة الزوجية واملهر املؤجل والنفقة املاضية

ينص القرار عىل تاريخ لنفاذه فإنه يعترب نافذاً من تاريخ نرشه من الوقائع العراقية 
 .حسبام نص عليه قانون اجلريدة الرسمية

وباإلمكان القول بأهنا تتمثل يف كل انتهاك . جريمة خيانة الوطن وينبغي تعريف
عمل ملصلحة دولة أخر والتي تعترب مساساً بأمن الدولة لرابطة الوالء للوطن, وال

وقد يرتكبها عراقي حيمل اجلنسية العراقية بالوالدة, أو باالكتساب ” "اخلارجي
أو من هو يف حكم العراقي, ويعترب يف حكم العراقي من كان مقيامً أو له ) التجنس(

) عديم اجلنسية(جنسية  سكن دائم يف العراق, أو من كان موجوداً يف العراق وليس له
ويمكن القول .)٢(وكذلك كل شخص يؤدي خدمة العراق سواء بالتعيني أو التعاقد

عليها الدولة,  اؤمتنتتلك التي ترمي إىل هدر القيم األدبية واملادية التي  "أيضاً بأهنا 
 .)٣("والتي تؤدي إىل املساس بوالء املواطن لوطنه
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سأتناول الفقرة األوىل جرائم . ت ثالثوسأستعرض جرائم خيانة الوطن بفقرا
املعدل والنافذ حالياً  ١٩٦٩لسنة  ١١١خيانة الوطن يف قانون العقوبات العراقي رقم 

وسأبني يف الفقرة الثانية جرائم خيانة الوطن املشار إليها يف قانون العقوبات 
ا يف قانون أما الفقرة الثالثة فسأخصصها جلرائم خيانة الوطن الوارد ذكره. العسكرية

 ٩٧املعدل بالقانون املرقم  ١٩٧٤لسنة  ١٤١معاقبة عمالء املخابرات األجنبية رقم 
 .−بعونه تعاىل –وسيكون ذلك تباعاً  ١٩٧٨لسنة 

فقد تضمن  −:جرائم خيانة الوطن املنصوص عليها يف قانون العقوبات: أوال
نة لس ١١١رقم  هذه اجلرائم الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات

اسة بأمن الدولة اخلارجي والتي تعترب من جرائم املعدل نصوص اجلرائم امل ١٩٦٩
باإلعدام كل من أرتكب عمداً فعال بقصد  ١٥٦فقد عاقبت املادة . خيانة الوطن

املساس باستقالل البالد أو وحدهتا أو سالمة أراضيها أو كان الفعل من شأنه أن 
فقد عاقبت بنفس العقوبة املواطن الذي يلتحق  ١٥٧ أما املادة. يؤدي إىل ذلك

بصفوف العدو أو القوات املسلحة لدولة يف حالة حرب مع العراق, وكل مواطن يف 
ونصت املادة . اخلارج رفع السالح عىل العراق عىل تفصيل يف األمر بينته تلك املادة

ع دولة أجنبية أو عىل عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد لكل من سعى أو ختابر م ١٥٨
أحد عمالئها للقيام بأعامل عدائية ضد العراق قد تؤدي إىل احلرب أو قطع العالقات 

عىل الفعل  ١٥٩وعاقبت باإلعدام املادة . السياسية أو دبر هلا الوسائل املؤدية لذلك
الغرض معاونة الدولة األجنبية يف عملياهتا احلربية ضد العراق أو  كانالسابق إذا 

. ر بالعمليات احلربية للعراق وكل من دبر هلا الوسائل املؤدية لذلك أو عاوهنااإلرضا
عقوبة اإلعدام لكل من أثار الفتن يف صفوف الشعب أو  ١٦٠وتضمنت املادة 

 االستسالمأو  االنضاممأضعف الروح املعنوية للقوات املسلحة أو حرض أفرادها عىل 
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للبالد لتسهيل تقدم العدو يف البالد أو  صاإلخالللعدو أو زعزعة ثقتهم يف الدفاع أو 
ويعاقب وفق املادة . دخوهلا وكذلك من سلم أحد أفراد القوات املسلحة إىل العدو

يف خدمة دولة  االنخراطبالسجن املؤبد من حرض اجلند يف زمن احلرب عىل  ١٦١/١
من تدخل باإلعدام كل  أجنبية أو سهل ذلك وعاقبت الفقرة الثانية من تلك املـــادة

عمداً بأية كيفية جلمع اجلند أو األشخاص أو األموال أو املؤن أو العتاد ملصلحة دولة  
من سهل  ١٦٢يف حرب مع العراق أو أية مجاعة مقاتلة, وبنفس العقوبة عاقبت املادة 

أمده باجلند أو  أوللعدو دخول البالد أو سلمه جزءاً منها عىل التفصيل الوارد فيها 
, أما املادة املال أو األ فقد عاقبت بالسجن  ١٦٣شخاص أو أرشده أو نقل إليه أخباراً

 املؤبد أو املؤقت كل من
القوات املسلحة  الستعاملعد أخرب أو اتلف أو عيب أو عطل عمداً أي يشء . ١ 

 . أو الدفاع عن العراق أو مما يستعمل يف ذلك
من الوقوع يف يد ) ١( كل من أخفى أو اختلس أو مكن تلك األشياء يف الفقرة. ٢

ولو مؤقتاً  لالستعاملأو جعلها غري صالح  إصالحهاالعدو أو أساء صنعها أو 
 . وبصورة عمدية

كل من عرض التدابري العسكرية أو تدابري الدفاع عن البالد خلطر وشدد . ٣
بعقوبة اإلعدام لكل  ١٦٤وجاءت املادة . العقوبة يف زمن احلرب بأن جعلها اإلعدام

أو ختابر مع دولة أجنبية أو عمالئها لإلرضار بمركز العراق احلريب أو  من سعى
أو أتلف أو أخفى أو رسق أو زور أوراقاً أو وثائق مع علمه  االقتصاديالسيايس أو 

تصلح إلثبات حقوق العراق جتاه دولة أجنبية أو رفع السالح ضدها دون أذن  أهنا
خر معادية هلا أو قام بأي عمل عدائي احلكومة أو التحق بالقوات املسلحة لدولة أ
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أد فعله إىل  إذاكانت تلك الدولة عربية أو حليفة للعراق أو  إذاويكون خائناً للوطن 
بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من كلف  ١٦٦وعاقبت املادة . حرب مع العراق

ونصت . باملفاوضة مع دولة أو منظمة أو رشكة فأجراها عمداً ضد مصلحة العراق
عىل عقوبة السجن والغرامة ملن طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ ولو  ١٦٧ملادة ا

بالواسطة من دولة أجنبية أو أحد عمالئها نقوداً أو منفعة أو وعداً بيشء مقابل 
وتصل العقوبة إىل السجن املؤبد . ارتكاب فعل من شأنه اإلرضار بمصلحة وطنية

مة عامة أو إذا ارتكب اجلريمة يف زمن احلرب, والغرامة إذا كان اجلاين مكلفاً بخد
ويعاقب بنفس العقوبة من أعطى أو وعد أو عرض ولو مل يقبل منه ذلك وكذلك من 

عقوبة السجن املؤبد أو املؤقت ملن أد خدمة  ١٦٨وقررت املادة . توسط يف ذلك
 لقوات العدو للحصول عىل منفعة أو فائدة أو وعد هبا لنفسه أو لشخص أخر بأي

شاملة لكل إعانة للعدو عمداً لـــمتذكر  ١٦٩وجاءت املادة . شكل من األشكال
إحد  ارتكابويعاقب املحرض عىل . وعاقبت عىل ذلك بالسجن املؤقت. سابقاً 

اجلرائم سالفة الذكر بالسجن مدة ال تزيد عن عرش سنني ولو مل يرتتب عىل حتريضه 
عاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عرش ي ١٧٢وبمقتىض املادة  ١٧٠أثر بموجب املادة 

ف دينار وال تقل عن مخسامئة دينار كل من آالسنني والغرامة التي ال تزيد عىل عرشة 
صدر إىل بلد معاد بضاعة أو منتوجاً أو أي مال مبارشة أو عن طريق بلد أخر أو 

. وكل من قام بعمل جتاري غري ما ذكر يف زمن احلرب مع البلد املعادي. استورد منه
 عىل معاقبة من ساهم أو تربع أو قرض أو اكتتب منفعة دولة ١٧٣ونصت املادة 

معادية أو مؤسسة أو هيئة تابعة هلا أو سهل أعامهلا بالسجن املؤقت أو احلبس وغرامة 
بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش  ١٧٤/١ف دينار وعاقبت املادة آالال تزيد عىل عرشة 

رب أو احلركات العسكرية بتنفيذ كل أو بعض سنني كل من أخل عمداً يف زمن احل
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التزامات عقد مقاولة أو نقل أو جتهيز أو التزام مع احلكومة أو إحد مؤسساهتا 
وعاقبت الفقرة الثانية منها بالسجن . حلاجات اجليش أو حاجات املدنيني الرضورية

من الغش كان املقصود  وإذا. املؤقت ملن يرتكب غشاً يف تنفيذ ما سلف من العقود
اإلرصار بالدفاع عن البالد بعمليات القوات املسلحة تكون العقوبة اإلعدام بمقتىض 
الفقرة الثالثة من تلك املادة ويرس ذلك عىل املتعاقدين الثانويني والوكالء والوسطاء 

عىل  ١٧٥/١وعاقبت املادة . والغش يف التنفيذ راجعاً إىل فعلهم اإلخاللكان  إذا
والذي يسعى . تفاق اجلنائي لتلك اجلرائم بالسجن املؤبد أو املؤقتاالشرتاك يف اال

. لتكوين االتفاق أوله دور رئيس فيه فيعاقب باإلعدام وفق الفقرة الثانية منها
عقوبة السجن املؤبد لكل من سلم أو أفشى رساً من أرسار  ١٧٧وتضمنت املادة 

و أتلف وثائق أو ما يعترب من أرسار الدفاع عن البالد إىل دولة أجنبية أو أحد عمالئها أ
وتكون العقوبة اإلعدام إذا . الدفاع ملصلحتها أو حصل عليه بقصد إتالفه ملصلحتها

عىل عقوبة السجن مدة ال تزيد  ١٧٩ونصت املادة . كان الفاعل مكلفاً بخدمة عامة
بة أو عىل عرش سنني ملن أذاع عمداً يف زمن احلرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذ

أو العمليات احلربية, أو إثارة  باالستعداداترضر  إلحلاقمغرضة أو دعاية مثرية, 
مع  االتصالوإذا تم ذلك نتيجة . الفزع بني الناس أو إضعاف الروح املعنوية لألمة

وإذا كانت الدولة معادية فتكون العقوبة . دولة أجنبية فتكون العقوبة السجن املؤقت
 كل مواطن أذاع عمداً  ١٨٠باحلبس أو الغرامة بمقتىض املادة  ويعاقب. السجن املؤبد

اجلرائم املذكورة آنفاً كل من علم بنية  يفعىل انه يعترب رشيكاً  ١٨٣ونصت املادة 
مرتكب اجلريمة أو قدم له وسيلة للعيش أو مأو أو غري ذلك من املساعدات ومن 

شأنه تسهيل كشف اجلريمة يشء من أي  مستنداً أو أتلف أو اختلس أو أخفى عمداً 
عقوبة السجن املؤبد أو املؤقت ملن  ١٨٤وتضمنت املادة . وأدلتها أو عيل مرتكبيها 
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أو مساعدة أو من سهل عمداً فرار  آو جاسوساً أو جندياً أو قدم له طعاما ً أو لباساً 
 بالسجن مدة ال تزيد ١٨٥وعاقبت املادة . أسري حرب أو أحد رعايا العدو املعتقلني

عىل سبع سنوات أو احلبس والغرامة من شجع بمساعدة مادية أو معنوية أو مالية عىل 
تلك اجلرائم ويمتنع  إحديعلم بوقوع  والذي. ارتكاب ما سلف ذكره من اجلرائم

 . ١٨٦عن تبليغ السلطات العامة هبا فيعاقب باحلبس والغرامة أو بإحدامها وفق املادة 
 :  ملنصوص عليها يف قانون العقوبات العسكريةجرائم خيانة الوطن ا :ثانياً 

تضمن الفصل األول من الباب األول من القسم الثاين من قانون العقوبات 
املعدل اجلرائم املخلة بأمن الدولة واملعتربة من جرائم  ١٩٤٠لسنة  ١٣العسكرية رقم 
ق عن باإلعدام ملن سعى لسلخ جزء من العرا ٣٦فقد عاقبت املادة . خيانة الوطن 

عقوبة السجن مدة  ٤٧احلكومة أو جزء منه حتت سيطرة دولة أجنبية وتضمنت املادة 
ال تزيد عىل مخس عرشة سنة للمواطن العراقي املستخدم لد دولة أجنبية واستمر 

وكل من رفع السالح عىل العراق بعد إسقاط اجلنسية . عىل عمله بعد إعالن احلرب 
ملن يرتك أو يسلم العدو ما يعود للقوات  عداماإلعىل عقوبة ٤٨ونصت املادة .عنه

عىل  االستيالءاملسلحة أو حرقها أو خرهبا أو أرض باملمتلكات العامة أو سهل للعدو 
وكذلك كل عسكري أوصل إىل دولة أجنبية أشياء أو .جزء من القوات العسكرية

ر عقوبة اإلعدام لكل من يقصد اإلرضا ٤٩وثائق أو معلومات وتضمنت املادة 
باجليش أو قوات احلكومات املتحالفة مع العراق بقصد معاونة العدو وبأي شكل عىل 

عقوبة السجن  ٥٠وأوجهت املادة .النحو املفصل يف تلك املادة بفقراهتا األربعة عرش
زمن احلرب عند  االحتيالمدة ال تزيد عىل مخس عرشة سنة ملن ركن إىل الغش  أو 

أنه كل من تقاعس أو أحجم عن  ٥١املادة وبينت . عسكرية  مذخراتتسليمه 
اإلخبار عن  تلك اجلرائم فتكون عقوبته السجن مدة ال تزيد عىل مخس عرشة سنة أما 
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األجنبي املستخدم يف اجليش العراقي واتفق مع العدو ضد اجليش العراقي فيعاقب 
لة النفري وكل من قصد إطا. ٥٣باإلعدام وفق الشق األخري من الفقرة األوىل من املادة 

بعمله إرضاراً باجليش أو قوات احلكومة املتحالفة معه فتكون عقوبته السجن مدة ال 
عىل من يقوم بتسليم القطعات أو  ٥٥وعاقبت املادة . تزيد عىل مخس عرشة سنة 

ومن هيرب إىل . بحرية أو جوية للعدو باإلعدام  األماكن العسكرية أو أية قوة هنرية أو
ومن هيرب عند جماهبة العدو إىل غري . ٥٩/١باإلعدام وفق املادة  جانب العدو فيعاقب

 جانبه أو هيرب من موقع حمصور فيعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس عرشة سنة 
 : يف قانون معاقبة عمالء املخابرات األجنبية اجلرائم املنصوص عليها :ثالثاً 

 ١٩٧٤لسنة  ١٤١قم فقد عاقب قانون معاقبة عمالء املخابرات األجنبية رـ 
بامدته األوىل بعقوبة اإلعدام للمواطن العراقي,  ١٩٧٨لسنة  ٩٧املعدل بالقانون رقم 

واملقيم الذي يعمل لغرض اإلقامة والعمل معاملة املواطن العراقي ,واألجنبي املقيم 
خارجه إىل أحد أجهزة  بموجب دفرت إقامة نظامي إذا ثبت انتامؤه يف داخل العراق أو

برات األجنبية أو تعامله بأي شكل من األشكال  معها أو مع أحد عنارصها ومل املخا
يكن مأذوناً بذلك من سلطة خمتصة , واعترب القانون هذه اجلريمة من اجلرائم املاسة 
بأمن الدولة اخلارجي ووصف  القانون جهاز املخابرات األجنبي بأنه كل جهاز 

ثم استطرد القانون . ذون به من سلطة خمتصة للمخابرات ليس تابعاً للدولة أو غري مأ
باملادة الثانية منه وبني موضوع التخفيف أو اإلعفاء من العقوبة ,وأشار يف الفقرة 
الثالثة من تلك املادة إىل عقوبة اإلعدام ملن يعفى من العقوبة أو ختفيف عنه إذا كان 

يامثلها  أعامله السابقة أو ماعاد إىل  كتم عمداً بعض املعلومات أو كاذباً يف اعرتافه أو
هذه هي اجلرائم التي يعترب ارتكاهبا خيانة للوطن فإذا . ومل تأذن له سلطة خمتصة بذلك

أدين الزوج بواحدة منها فيحق لزوجته طلب التفريق منه عىل ضوء قرار جملس قيادة 
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ك الثورة سالف الذكر وبعد أن تتحقق املحكمة من صدور اإلدانة وفق واحدة من تل
اجلرائم فتقىض بناء عىل طلب الزوجة بالتفريق بينها وبني زوجها واالحتفاظ هلا 

 .بكامل حقوقها 
ومادام احتامل مقارفة املرأة لواحدة من تلك اجلرائم وارد فيبدو من املناسب أن 

 :يصاغ قرار جملس قيادة الثورة موضوع البحث بالشكل التايل 
ين الزوج األخر بجريمة خيانة الوطن لكل من الزوجني طلب التفريق إذا أد ـ

ويطبق بشأن احلقوق الزوجية نص . ملحكمة املختصة أن حتكم بالتفريقوعىل ا
من قانون األحوال الشخصية رقم  ٤١من الفقرة الرابعة من املادة )ب,ج(الفقرتني  

ذلك أن التفريق مداره الرضر وال ريب أن الزوج يترضر .املعدل  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨
زوجته بجريمة خيانة الوطن , وإذا ما قيل أنه بإمكانه الطالق ,فهذا  أدينتإذا ما 

 .صحيح إال أن الزوج يف الطالق يتحمل أعباء مالية ليس له ذنب يف حتملها
 
 

     
 
 
 
 
 



١٣٧ 
 

 اهلوامش
حيق للزوجة التي صدر حكم قضائي بإدانة زوجها بجريمة  −١: نص القرار) ١(

وعىل املحكمة املختصة أن حتكم هلا . من زوجها خيانة الوطن أن تطلب التفريق
بالتفريق مع احتفاظها بكامل حقوقها يف الصداق املؤجل والنفقة وسائر احلقوق 

يتوىل وزير العدل تنفيذ هذا القرار −٢. األخر. 
 .٤/١/١٩٨٢يف  ٢٨٦٥نرش بجريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم 

زاق احلديثي أستاذ القانون اجلنائي املساعد يف مقابلة مع الدكتور فخري عبد الر )٢(
 .كلية القانون بجامعة بغداد

 ٥الدكتور سعد إبراهيم األعظمي, جرائم التعاون مع العدو يف زمن احلرب ص )٣(
 .٦و ص
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 الزواج بزوجة ثانية دون إذن املحكمة
 ١٨٨لثة من قانون األحوال الشخصية رقم تضمنت الفقرة الرابعة من املادة الثا

اإلذن للزواج بأكثر من واحدة والرشوط الواجب حتققها  إعطاءاملعدل كيفية  ١٩٥٩لسنة 
وأن تكون .)١(إلعطائه,فيشرتط أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة

الزواج بأخر  يروم فالذي)  ٣(وأن يعدل الزوج بني الزوجات)٢(هناك مصلحة مرشوعة
عليه أن يقدم طلباً إىل املحكمة التي تم فيها عقد زواجه األول حسب توجيه جملس العدل 

وهو هبذا قد حدد االختصاص املكاين للمحكمة التي تنظر يف هذا الطلب, . هبذا الشأن 
ويكلف الزوج بإثبات املصلحة املرشوعة يف الزواج كأن تكون الزوجة مريضة أو عقيمة 

وبإمكان املحكمة  إحالة الزوجة إىل جلنة طبية . ذر عليها القيام بالواجبات الزوجيةأو يتع
ثم بعد . للتأكد من ذلك أو تقتنع املحكمة,إذا ما صادقت الزوجة زوجها عىل تلك اجلهة

ذلك عىل الزوج طالب اإلذن أن يثبت كفاءته املالية إلعالة أكثر من زوجه بام يقدمه من 
. منقولة أو مركبات أو غري ذلك مما يعترب ماال يته لعقارات وأموالمستمسكات تؤيد ملك

وباإلمكان االستناد إىل البنية الشخصية هبذا الشأن,وبشأن العدل بني الزوجات , فإذا ما 
اقتنعت املحكمة بتحقق املصلحة املرشوعة والكفاءة املالية فلها أن حتيل الطلب إىل ممثل 

 .فرأيه استشاري غري ملزم  ,)٤(الشخصية لتستطلع رأيه والاألحاإلدعاء العام يف حمكمة 
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إىل تعليامت البحث اجلنائي  استنادا ثم بعدها تستطلع رأ البحث االجتامعي
ثم تقرر املحكمة بعد ذلك منح اإلذن .  ١٩٨٦الصادرة  من وزارة العدل رقم  لسنة 

 .أو رفضه عىل ضوء ما توافر لدهيا من أدلة وقناعة
لقانون من أجر عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خالفاً ملا ذكر يف وقد عاقب ا

عىل مائة  عىل سنة وبالغرامة بام ال يزيد الذكر باحلبس مدة ال تزيد آنفت ٥, ٤الفقرتني 
ثم عاقب القانون كل رجل عقد خارج املحكمة زواجاً آخر مع قيام )٥(دينار أوهبام

وعىل .)٦(تزيد عىل مخس سنوات ات والالزوجية باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنو
أية حال فإن من يتزوج بزوجة أخر دون إذن املحكمة يعترب قد ارتكب جريمة وفق 
ما ذكر أعاله وحيق للزوجة األوىل فقط طلب التفريق منه وفق أحكام الفقرة اخلامسة 

خر ويشرتط أن يكون الزواج اآل.)٧(من املادة األربعني من قانون األحوال الشخصية
التعديل الثاين لقانون األحوال .١٩٧٨لسنة  ٢١قد حصل بعد نفاذ القانون رقم 

وبعكسه فإن دعو التفريق تكون واجبة ١٩٧٨/ ٢٢/٣الشخصية النافذ يف 
فإن طلق الزوجة ) ٩(وكذلك يشرتط أن تكون الزوجية الثانية الزالت قائمة)٨(الرد

وقد . توفت فينبغي رد دعو التفريق تم التفريق بينه وبينها أو أهنا قد  الثانية أو
أضافت الفقرة اخلامسة من املادة األربعني من قانون األحوال الشخصية بشقها األخري  
بأنه ال حيق للزوجة حتريك الدعو اجلزائية إذا كانت قد أقامت الدعو يف حمكمة 

ك إىل األحوال الشخصية طالبة التفريق من زوجها واستندت الفقرة املذكورة يف ذل
بداللة املادة  ١٩٧١لسنة  ٢٣أ من قانون أصول املحاكامت اجلزائية رقم / ١/ ٣املادة 

يف ذلك أن تكون الزوجة قد حركت الدعو  ويستوي. من ذلك القانون ٦/ ٣
يمنعها  اجلزائية قبل إقامتها دعو التفريق أو بعدها , فرتفض شكواها اجلزائية وال

الثاين بعقد الزواج الصادر من املحكمة أو بالورقة  إثبات الزواج ذلك من طلبهـــا
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العرفية الصادرة من رجل الدين وبالبينة الشخصية وعند العجز فتحليف الزوج 
 .)١٠(التفريق رسمه املدعى عليه اليمني عن تلك اجلهة وفق ما

واستناداً إليه فإن ما ثبت للمحكمة أن الزواج الثاين كان بعد نفاذ التعديل الثاين 
قانون األحوال الشخصية,والزالت الزوجية الثانية قائمة فعىل املحكمة أن حتكم ل

الزواج الثاين بعقد الزواج الصادر من  إثباتوباإلمكان )١١(بالتفريق بني الزوجني
بالبينة الشخصية وعند العجز  أوبالورقة العرفية الصادرة من رجل الدين  أوحمكمة 

ولكن )١٢(قانون اإلثبات رسمه  عن تلك اجلهة وفق مافتحليف الزوج املدعى عليه  اليمني
هل لنا أن نتساءل عن موقف الرشيعة اإلسالمية الغراء من موضوع تعدد الزوجات ? 
? فقد أباحت الرشيعة اإلسالمية  فهل أطلقت هذا احلق أم قيدته ووضعت له رشوطاً

زوج وأما الرشط فأما القيد فهو زوجات أربع يف عصمة ال. تعدد الزوجات بقيد ورشط
فقد  )١٣(فهو أن يعدل بني زوجاته يف املأكل واملرشب وامللبس واملسكن واملبيت والنفقة

  ÷βÎ)uρ (#θßsÅ3Ρ$$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# 4©o_÷WtΒ: قال سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله
y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟçFøÅz ωr& (#θä9Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθsù  )١٤(   ⎯s9uρ (#þθãè‹ÏÜtFó¡n@ βr& (#θä9Ï‰÷ès? 

t⎦÷⎫t/ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# öθs9uρ öΝçFô¹tym ( Ÿξsù (#θè=ŠÏϑs? ¨≅à2 È≅øŠyϑø9$#  )وقد حذر الرمحة املهداة  )١٥
من كانت له امرأتان يميل إلحدامها ": من امليل فقال )عليه الصالة والسالم(حممد 

وامليل املقصود به  )١٦("امة جير أحد شقيه ساقطاً أو مائالعىل األخر جاء يوم القي
 اللهم هذا": اجلور وليس امليل القلبي , هلذا كان رسول اهللا يقسم فيعدل ويقول

 .)١٧("فال تؤاخذين فيام متلك وال أملك.. قسمي فيام أملك
 عدد واحلكمة يف إباحة تعدد الزوجات كثرية منها أن عدد النساء يف العامل يزيد عىل

الرجال ويزداد ذلك كلام نشبت احلروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب , وأن 
املرأة ليست مستعدة يف كل األوقات لغشيان الرجل إياها حيث أن عادهتا الشهرية 
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ونفاسها يمنعان الرجل من ذلك وتقل شهوهتا اجلنسية مدة احلمل , وقد تكون املرأة 
, مما يدفع الرجل إىل ا لزنا أو تعطيل وظائفه اجلنسية, وإذا كان الرجل قوي عقيامً

ة بحيث  الغريزة ثائر الشهوة حمباً لألوالد , ومن مصلحة املجتمع القضاء عىل املخالّ
بموجبها يصبح لكل رجل عدد من اخلليالت يشاركن زوجته يف رجولته وعطفه 

يرتتب عليه  مايؤد إليه و وكذلك من املصلحة رشعاً القضاء عىل الزنا وما. وماله
ومن مصلحة النساء )١٨(من جرائم كقتل األجنة يف البطون وأبناء السفاح ,وقلة النسل

أن يكن رضائر ال أن يعشن عوانس ويقضني العمر يف احلرمان أو يعشن أدوات هلو 
لعبث الرجال احلرام أو يباح هلن الزواج من متزوج قادر عىل اإلنفاق واإلحسان , 

أنكره الغرب عىل  الذيهذا هو تعدد الزوجات , اإلسالم العادلوهذا األخري هو حل 
املسلمني والغرب من جانبه قد أباح تعدد العشيقات واخلليالت بال قيد وال حساب 

واألهم من هذا أنه حكم اهللا سبحانه . وال اعرتاف بأي التزام نحو املرأة  أو الذرية 
  ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ômr& z⎯ÏΒ «!$# $Vϑõ3ãm  )١٩(يعرف طبائع وحاجات من خلقهم الذيوتعاىل 

5Θ öθs) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θãƒ  )وأننا قد بذلنا النفس واملال إلدامة مستلزمات النرص,وأن عدد  .)٢٠
يف زيادة النسل بتشجيع  الشباب يف تناقص نسبة إىل النساء مما ينبغي التفكري جدياً 

ية أو ثالثة أو رابعة إذا الزواج املبكر والتوسع يف تعدد الزوجات,وإطالق الزواج بثان
كانت مطلقة أسوة باألرملة املقرر استثناؤها من اشرتاط  إذن القايض  بموجب املادة 

وبالنظر ملتطلبات العيش وتطور العرص .)٢١(الشخصية األحوال من قانون/  ٧/ ٣
والظروف االقتصادية والصعوبة التي تعرتض تربية األوالد فإنه من املصلحة إعطاء 

ديرية للقايض يف التفريق أو منح اإلذن وفق ظروف كل حالة تعرض سلطة تق
عليه,وحيث أن هذه الفقرة بوضعها احلايل تعطى احلق لكل من الزوجني بطلب 

قررته  التفريق بينام هذا احلق مقصور عىل الزوجة األوىل فقط منطقاً وعقالً وفق ما
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م من جريمته وقد يكون بعصمة الزوج أكثر حمكمة التمييز وينبغي أن ال يستفيد املجر
لذلك فإن . من زوجة واحدة فتكون التي تزوجها بدون إذن املحكمة ثالثة أو رابعة 

أوال ـ للزوجة طلب /٤٣من من املناسب نقل هذه الفقرة إىل البند أوالً من املادة 
 :التفريق عند توافر أحد األسباب اآلتية 
ن إذن املحكمة وىف هذه احلالة ال حيق للزوجة إذا تزوج الزوج بزوجة أخر دو

من املادة الثالثة من قانون ) أ(من البند ) ١(حتريك الدعو اجلزائية بموجب الفقرة 
من املادة املذكورة ) ٦(بداللة الفقرة   ١٩٧١لسنة  ٢٣أصول املحاكامت اجلزائية رقم 

 .من هذا القانون 
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 اهلوامش
 .أ من قانون األحوال الشخصية ٣/٤املادة ) ١(
 .أ من نفس القانون ٣/٤املادة ) ٢(
 .من ذلك القانون ٣/٥املادة ) ٣(
 .١٩٧٩لسنة  ١٥٩من قانون اإلدعاء العام رقم  ١٣املادة ) ٤(
 .من قانون األحوال الشخصية ٣/٦املادة  )٥(
باملادة من قانون األحوال الشخصية املضافة  ٥/ ١٠الشق األخري من املادة  )٦(

 الرابعة من القانون رقم 
التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصية املنشور بجريدة الوقائع  ١٩٧٨لسنة  ٢١

  ٢٦٣٩العراقية رقم 
 .٢٢/٣/١٩٧٨النافذ بعد مرور ثالثني يوما من نرشه املصادف  ٢٠/٢/١٩٧٨يف 

غري ( ١٧/٩/١٩٨٥ يف ٨٤/٨٥/ شخصية / ٢٤١٨قرار حمكمة التمييز املرقم  )٧(
 ).منشور

املنشور بمجموعة  ٦/١١/١٩٧٨يف  ٩٧٨شخصية  ٢٠٠١قرار حمكمة التمييز  )٨(
 .٤٥ص  ١٩٧٨ ٩س ٤األحكام العدلية ع

املنشور بمجموعة  ٢١/٩/١٩٨٢يف  ٨٢/٨٣شخصية  ٣٠٦قرار حمكمة التمييز ) ٩(
  ٣األحكام العدلية ع

 .٢٣ص  ١٩٨٢/ ١٣س
منشور يف الوقائع  ٣٠/٩/١٩٨١ىف ٨٠شخصية  ٢٠٣٧قرار حمكمة متييز ) ١٠(

 ١٨٠ص ٣٠/٤/١٩٨١ـ ١٦تاريخ  ٣٩ع ٣العدلية س
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يف  ٨٦/٨٧شخصية  ٧٩٦و ٨٥/٨٦شخصية  ٣٤٢١قرار حمكمة التمييز ) ١١(
٢١/٢/٨٧ 

 ١٠٤٩و٥/٦/١٩٨٦يف  ٨٤/٨٥شخصية ٢٤١٠قرار حمكمة التمييز ) ١٢(
 )غري منشوران ( ٨٦/ ٢٢/٢ىف ٨٥/٨٥شخصية 

 ١٨٥وص ١٨٤واحلرام يف اإلسالم ص يوسف القرضاوي, احلالل) ١٣(
 ١٩٨٠س١٣ط
 ٣سورة النساء آية )١٤(
 ١٢٩سورة النساء آية )١٥(
  ٢١٣٣بند ٢٤٢سنن أبى داوود , املجلد الثاين ص  )١٦(
 ٢١٣٤بند  ٢٤٢املرجع السابق ص  )١٧(
 .٣/١٩٦٣وما بعدها ط ٥٢ص ١الترشيع اإلسالمي ج, عبد القادر عودة) ١٨(
 .وما بعدها ١٨٤السابق ص املرجع, القرضاوي) ١٩(
 .٥٠سورة املائدة آية ) ٢٠(
التعديل السادس لقانون األحوال  ١٨٩املضافة بموجب القانون رقم ) ٢١(

والنافذ من   ٢٤/١/١٩٨٠يف  ٢٨٠٤الشخصية املنشور يف الوقائع العراقية املرقمة 
 .تاريخ نرشه 
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 قيدةإذا حكم عىل الزوج بعقوبة م
 للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر

من قانون األحوال الشخصية عىل أن  ٤٣من الفقرة أوال من املادة )١(نص البند
للزوجة طلب التفريق إذا حكم عىل زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات 

فالزواج حفظ للنوع اإلنساين وحتصني . فأكثر , ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه 
الرذيلة ودفع رشور الشهوة وغض البرص واملؤانسة بمجالسة الزوجة والنظر إليها  من

ومن حقوق الزوجة فيه حق الوطء  .)٢(ومالعبتها إلراحة القلب وتقويته عىل العبادة
يفوت عليها مقاصد , والشك فإن احلكم عىل زوجها باحلبس ثالث سنوات فأكثر

هذه املدة وحقها يف كل طهر أن جيامعها  الزواج وهى ال تستطيع الصرب عىل مفارقته
فقد كان . ينفذ  الرابع وىف يقل الثالث وىف شهرين املرأة فتصرب )٣(زوجها مرة يف األقل

 .يطوف باملدينة فسمع امرأة يف بيتها تقول)ريض اهللا عنه (عمر 
 أن ال خليل أالعبه الليل واسود جانبه       وطال عيلتطاول هذا 

 ده         حلرك من هذا الرسير جوانبهـة اهللا وحـوواهللا لوال خشي
 رم بعيل أن توطأ مراكبهــوأك  ي       ـاء يكفنـن ريب واحليــولك

وعرف أن زوجها يقاتل يف سبيل اهللا فأرجعه وسأل عمر ابنته حفصة كم تصرب 
ويقول اإلمام حممد . )٤(ستة أشهر فوقّت ذلك للجند املرأة عن زوجها فقالت مخسة أو
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الشارع فرض تربص أربعة أشهر وعرشا لعدة املرأة املتوىف عنها  أنبو زهرة رمحه اهللا أ
 .زوجها ألهنا أقىص ما تتحمله املرأة يف البعد عن الرجال 

وقد أخذ بالتفريق للحبس مذهب اإلمام أمحد بن حنبل نصاً , واملالكية ملا فيه من 
ية يف فتاويه باب عرشة رضر بالزوجة البتعاد الزوج عنها وقد ذكر ابن تيم

وكذلك ذكر يف االختيارات القول يف امرأة األسري واملحبوس ونحومها من )٥(النساء
تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته , كالقول يف امرأة املفقود باإلمجاع كام قال أبو 

 .)٦(حممد املقديس
زوج ثالث ويشرتط للحكم بالتفريق يف هذه احلالة صدور حكم قضائي بحبس ال

وقد تم تنفيذ احلكم  ,)٧(سنوات فأكثر  وأن يكون ذلك احلكم قد اكتسب درجة البتات
. بحق الزوج, وحيكم بالتفريق حتى وإن كان للزوج مال تستطيع الزوجة اإلنفاق منه 

وغنى عن البيان أن جمرد وجود هتم ضد الزوج بأية جريمة ال تعترب سبباً كافياً لطلب 
وكذلك ال يمكن اعتبار ذلك رضراً أصاب الزوجة , . رة املبحوثة التفريق وفق الفق

ألن الرضر جيب أن يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية وأن يكون عمدياً كام اجتهت إىل 
 .)٨(ذلك حمكمة التمييز

وقد نقلها عن قانون )بعقوبة مقيدة للحرية(عىل النص أنه جاء بعبارة  واملالحظ
تبتدئ مدة العقوبات املقيدة ( منه  ١٩غى حيث جاء يف املادة العقوبات البغدادي املل

وحيث أن العقوبات املقيدة للحرية تضع قيوداً )  للحرية من يوم حبس املحكوم عليه
معينة , أما املانعة أو السالبة للحرية  إجراءاتعىل املحكوم عليه ويلزم عند استعامهلا 

ض القوانني عقوبتني أصليتني مقيدتني التي تفقد املحكوم كل حريته وتتضمن بع فهي
 .)٩(للحرية مها اإلبعاد , واإلقامة اجلربية
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منه السجن املؤبد والسجن املؤقت  ٨٥يف املادة  وقد ذكر قانون العقوبات العراقي
واحلبس الشديد واحلبس البسيط عىل أهنا من العقوبات السالبة للحرية واعترب اإلقامة 

التبعية أو التكميلية , وأما عقوبة اإلبعاد قلم يتطرق إليها , اجلربية من مجلة العقوبات 
 .)١٠(ومها عقوبتان مقيدتان للحرية

وحيث أن العقوبة غايتها اإلصالح , وأن قانون أصول املحاكامت اجلزائية 
وتعديالته قد نص عىل اإلفراج الرشطي بعد أن يقىض املحكوم شطراً من العقوبة , 

 إيقافمنه , وكذلك احتامل  ٣٣٧ إىل ٣٣١املواد من برشوط وضوابط انتظمتها 
منه  أو سقوط العقوبات بصدور مرسوم  ٣٠٥هنائياً وفق املادة  إيقافااإلجراءات 

يضاف إىل ذلك تطبيق أحكام اإلجازات .من ذلك القانون ٣٠٦يوفق املادة  مجهور
انوهنا املرقم وفق ما نص ق االجتامعياملنزلية للنزالء يف املؤسسة العامة لإلصالح 

فإنه من املناسب أن يرتك املواقعة يف مكان السجن  وإمكانية ,١٩٨١لسنة  ١٠٤
 .للقايض سلطة تقديرية يف مد ترضر الزوجة عند حبس زوجها 

وملا كان الفقه اجلنائي يميز بني العقوبات السالبة أو املانعة للحرية وبني العقوبات 
د والسجن املؤقت واحلبس الشديد  واحلبس املقيدة للحرية , واعترب السجن املؤب

البسيط عقوبات  سالبة أو مانعة للحرية , واإلبعاد واإلقامة اجلربية عىل أهنام من 
املرشع مل يكن بتلك العبارة يقصد العقوبتني  أنوبام )١١(العقوبات املقيدة للحرية

سنوات فأكثر,  سار عليه القضاء من أن املقصود هو احلبس مدة ثالث األخريتني , وما
ومن جهة أخر فإن احتامل احلكم عىل الزوجة باحلبس لتلك املدة وارد وأن الزوج 

يترضر مالياً والحتاد  طلقها فإنه يترضر من ذلك وتفوت عليه منفعة زوجته وإذا ما
العلة يف احلالني فإنه يبدو مناسباً اقرتاح تعديل البند سالف  الذكر ونقله ليكون أحد 

 اآلخرإذا حكم عىل الزوج  (دة األربعني من القانون ويكون بالشكل التايل فقرات املا
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 بعقوبة سالبة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر  , ويرتك للقايض سلطة تقديرية يف مد
والبد من تعميم الفقرتني  ب ,ج من الفقرة الرابعة من املادة  ) .ترضر الزوج اآلخر

كافة حاالت التفريق لتتحقق العدالة وتتسق من قانون األحوال الشخصية عىل  ٤١
 .مواد القانون مع بعضها يف األحكام 
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 اهلوامش
 .,دار االعتصام القاهرة ١٣و١٢فقه النساء ص /حممد رأفت عثامن ) ١(
)٢(  وأقضية عمر ص/حممد عبد العزيز اهلالو مكتبة القرآن القاهرة/ ١٣١فتاو. 
 ١٣٢و ١٣١املرجع السابق ص  )٣(
 .٤٤٠األحوال الشخصية ص  )٤(
 ٤٣٠املرجع السابق ص ) ٥(
 ٢/١٨٦ط١٤٥رشح األحوال الشخصية ص / فريد فتيان  )٦(

 ١٩٧٧ ٣املجلد الثاين ط ٢٩٢فقه السنة ص /ـ  سيد سابق 
 ٢٤٨و ٢٤٧ص  ١ـ أمحد الكبييس األحوال الشخصية ج

التعليق عىل التعديل  اقتبسه مصطفى الزملي يف مقاله ١٤٦االختيارات ابن تيمية ص 
لسنة  ١٠ع  ١٣٩الثاين لقانون األحوال الشخصية , جملة القانون املقارن ص 

٧/١٩٧٩ 
وقد  ٢١/٢/١٩٨٧يف  ٨٥/٨٦شخصية /  ٣٤٩٥و ٣٤٩٤قرار حمكمة التمييز  )٧(

كان عىل املحكمة طلب صور األحكام املصدقة والتأكد من اكتساهبا ((ورد يف األخري 
 ))الدرجة القطعية 

, وقد  ٢٣/٧/١٩٨٦يف  ٨٥/٨٦شخصية / ٣٠٧٧قرار حمكمة التمييز املرقم  )٨(
 ورد فيه أن هتم الرسقة املنسوبة للمدعى علية ال تعترب من أسباب التفريق املنصوص

الرابع من قانون األحوال الشخصية  ما مل حيكم عىل  عليها يف الفصل الثاين من الباب
 ث سنوات الزوج بعقوبة مقيدة للحرية ملدة ثال

أوال من القانون ,وال يربر القول بأن التهم املنسوبة للمدعى / ٤٣فأكثر وفقا للامدة 
من القانون تنص عىل أن لكل من  ٤٠/١عليه قد أرضت باملدعية,ذلك أن املادة 
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الزوجني طلب التفريق إذا أرض أحدمها باألخر رضراً يتعذر معه استمرار احلياة 
يقع عىل أ حد الزوجني كاالعتداء بالرضب أو السب أو  الزوجية,والرضر هنا عمدي

 ...الشتم أو القذف أو التشهري أو غري ذلك  
 ٤ط ٥٨٩و ٥٧٨حممد الفاضل , املبادئ العامة يف قانون العقوبات ص  )٩(
 ٧٦/ ٢ط ١ج ٤٤٠ـ ٤٣٣محيد السعدي , رشح قانون العقوبات اجلديد ص  )١٠(
 ١٩٦٧لسنة  ٣٤اجلرائم والعقوبات ص خالد عبد احلميد فراج, رشعية  )١١(

رسالة ماجستري مسحوبة عىل  ٥٠ـ فاضل زيدان حممد , العقوبات السالبة للحرية ص
 .١٩٧٨ومقدمة إىل كلية القانون والسياسة  الروين
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 لفرع اخلامسا
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 إذا تعذر حتصيل النفقة من الزوج بسبب احلكم عليه
 د عىل سنةباحلبس مدة تزي

من قانون األحوال الشخصية  ٤٣من املادة ) أوال (من الفقرة ) ٨(فقد نص البند 
عىل أن للزوجة طلب التفريق إذا تعذر حتصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده 

هيمنا من هذا البند هو  والذي. أو اختفائه أو احلكم عليه باحلبس مدة تزيد عىل سنة 
اعتبار أن احلكم عىل الزوج باحلبس أكثر من سنة يعنى أدانته الشطر األخري منه ب

 .بجريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف أحد القوانني 
وينبغي للحكم بالتفريق استناداً إىل الشطر األخري من البند موضوع البحث أن 

 ٨٨نصت عليه املادة  حيكم عىل الزوج باحلبس أكثر من سنة وهو هنا حبس شديد كام
قانون العقوبات بشطرها الثالث , ويكون احلكم قد اكتسب درجة البتات وأنه قد من 

تعذر عىل الزوجة حتصيل النفقة املستمرة الرضورية من زوجها بأي شكل من 
 .األشكال بأن  استنفذت مجيع الوسائل للحصول عىل النفقة

 أبىابن  رو(بام  وأرضاهعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه   األمةفاروق  أفتىوقد 
شيبة أن عمر كتب إىل أفراد األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم من أهل املدينة 

إما أن يرجعوا إىل نسائهم , وإما أن يفارقوا ,وإما أن يبعثوا بالنفقة ,فمن :فأمرهم 
ويقاس هنا حال احلبس عىل الغياب , وقد أخذ )١()فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك 
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إلنفاق احلنابلة ,واملالكية , والشافعية عىل تفصيل األمر , وقد بالتفريق بسبب عدم ا
وحجة )٢(خالفهم يف ذلك األحناف والظاهرية ومجهور الزيدية وبعض اجلعفرية

وإذا كان معرساً اإلنفاق األحناف,أنه يمكن حبس الزوج أو تعزيره إ ذا كان ممتنعا عن 
 .)٣(فال ظلم منه وأن الظلم هو التطليق عليه

أن التفريق (بقوله  اإلنفاقاد اإلمام أبو زهرة بالرجوع عن التفريق لعدم وقد ن
,واألوىل الرجوع إىل املعمول به من قبل وهو عدم  لعدم اإلنفاق مل يكن إصالحاً

إن كان الزوج ممتنعاً  ظلامً مع القدرة فإكراهه عىل اإلنفاق  التفريق, وذلك ألنه
حلالل إىل اهللا أوىل,وإن كان الزوج معرساً ممكن,فاحلبس من غري طريق ما هو أبغض ا

تعلم إعساره عند العقد فإن مالكاً نفسه مل جييز التفريق, وأبو حنيفة أجاز الفسخ لعدم 
عن زوجها,  االفرتاقاإلعسار فإن الكريمة تأبى  طرأالكفاءة عند علمها بإعساره وإن 

عىل ذلك ال يلجأ إىل وقد تزوجها مورساً فأعرس,بل يتعاونان عىل شدائد احلياة , 
كان, بل إنه اختذ سبيال للعبث باحلياة  طلب التفريق إال غري الكريامت, وذلك ما

الزوجية فيكون الزوج معها يؤكلها ولكنها تتجه لغريه, فتطلب التفريق إلعساره 
,وربام يكون كل ذلك وهو يعارشها,  وتدعى الغيبة وهوال يعلم ويصدر احلكم غيابياً

فالتفريق لعدم اإلنفاق غري .جدنا أكثر أحكام التفريق لإلعسار غيابيةومن أجل هذا و
عالء الدين خروفة  األستاذالقايض وبعد حني فقد أيد هذا النداء .)٤(صالح للبقاء

وأن التفريق لعدم اإلنفاق ... صدر يف مرص  الذيأضم صويت إىل هذا النداء (بقولة 
عىل أنه قلام .رضر بالعائلة واملجتمعإذا مل يكن امتناع الزوج واضحا جلياً فيه 

ثم ارتفعت األصوات ترت فقال الدكتور أمحد الكبييس بنفس الرأي  )٥()حيدث
يوافق روح الترشيع اإلسالمي العادل ومبادئه العامة وقواعده الثابتة  أن ما(وأضاف 

ني فإهنا توجب الوفاء واقتسام الزوجني حلو احلياة ومرها , وجتعل الصلة بني الزوج
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 .)٦()واملروءةال صلة جتارية خالية من الوفاء .صلة روحية قائمة عىل الوفاء والرمحة 
يف حالة عجز  وتبعه الدكتور مصطفى الزملي مؤيداً األخذ بقول ابن حزم الظاهري

الزوج املايل عن اإلنفاق ومقدرة الزوجة املالية عىل اإلنفاق عىل نفسها وأوالدها فهي 
رابطة الزوجية رابطة روحية فطابع الدوام فيها يقوم عىل أساس  املكلفة بالنفقة ألن

زوجها الرساء والرضاء وأن تقاسمه  التعاون واملودة , فعىل املرأة الكريمة أن تشاطر
اآلالم واألفراح ,والفقر ليس عيباً وال نقصاً يقلل من قيمة اإلنسان,واملال زبد غادٍ 

 .وعىل الدولة تأمني العمل له  ...ورائح 
أو تأمني عيشهام وإذا أبى الزوج اإلنفاق والطالق وطلبت الزوجة التفريق فعىل 

 .)٧(آخذاً برأي اإلمام مالك القايض إجابة طلبها عىل أن يعترب التفريق طلقة رجعية
فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية ,كلفت باإلنفاق (فقد ورد يف املحىل 

 وقد ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم)٨()يرسأ إنبيشء من ذلك  عليه ال ترجع
اليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن تعول,تقول املرأة إما أن تطعمني وإما .... (  

)  إىل من تدعني أطعمنيواستعملني ,ويقول الولد أطعمني أن تطلقني ويقول العبد 
ذا مل جيد الرجل ما ينفق عىل إ(و ) ما ينفق عىل امرأته يفرق بينهام  الرجل ال جيد(و

شهراً طلقة  إمهالهوقال مالك يطلقها عليه احلاكم بعد )امرأته أجرب عىل طالقها 
وىف املذهب الشافعي أن الزوجة متلك . رجعية واحدة فإن أيرس يف العدة فله إرجاعها 

وملا تقدم يبدو أن الرأي القائل بإجابة طلب )٩(فسخ النكاح بسبب عدم اإلنفاق
وجة للتفريق بسبب عدم اإلنفاق إذا كان زوجها قادراً عىل اإلنفاق ومتعنتاً قد جاء الز

منسجام مع الغايات النبيلة للزواج ومتفقاً مع روح ومبادئ الرشيعة اإلسالمية الغراء, 
وان يعترب ذلك الطالق طلقة  رجعية واحدة حيق فيه للزوج الرجوع بزوجته خالل 

عهده باالستمرار عىل اإلنفاق , وفقاً ملذهب اإلمام مالك عليها وت إنفاقهعدهتا بعد 
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من  ٤٥وكام كان العمل عليه يف الفقرة الثانية من املادة  أخذ عنه القانون ذلك, الذي
قانون األحوال الشخصية امللغاة وعليه فمن املمكن القول بصياغة البند موضوع 

فقة املستمرة من الزوج ـ إذا تعذر حتصيل الن:٨/أوال/٤٣(البحث بالشكل اآليت 
بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو احلكم عليه باحلبس مدة تزيد عىل سنة وكان قادراً 

رجعياً حيق للزوج مراجعة زوجته خالل عدهتا إذا أنفق  طالقا عىل اإلنفاق ومتعنت
وإذا كرر عدم اإلنفاق فيحكم . عليها وعىل أوالدمها وتعهد باالستمرار عىل ذلك 

 .)ريق ويعترب التفريق  يف هذه احلالة طالقاً بائناً بينونة صغربالتف
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 اهلوامش
 ١٥٥حممد عبد العزيز اهلالو , املرجع السابق ص )١(
 ١٩٨٤/مطبعة العاين بغداد / ٢٠٠ص ٢مصطفى الزملي , الطالق ج )٢(

 وما بعدها ٢٨٧املرجع السابق ص /ـ  سيد سابق 
 ٩٩ص ٢ين خروفة , املرجع السابق جعالء الد −      

 ٤٠٩أبو زهرة, املرجع السابق ص )٣(
 ٤١٢و  ٤١٣أبو زهرة, املرجع السابق ص  )٤(
 ١٠٨خروفة , املرجع السابق ص  )٥(
 )٢(٢٦٤الكبييس , املرجع السابق ص ) ٦(
 ٢٠٨ص  ٢الزملي , الطالق ,املرجع السابق ج)٧(
 ١٤٤ص  ١٠املحىل البن حزم الظاهري األندليس ج) ٨(
 ١٨٦ص  ٤نيل األوطار للشوكاين ج) ٩(

 ١٢٢و ١٢١ص  ٢ـ   أسهل املدارك للكشناوي , ج
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 الفرع السادس
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 الزواج خارج املحكمة باإلكراه وتم الدخول
فقد نصت عىل هذا السبب من أسباب التفريق الفقرة الرابعة من املادة األربعني 

لكل من الزوجني طلب التفريق عند (وهلا من قانون األحوال الشخصية املعدل بق
 ـ:توافر أحد األسباب اآلتية 

) ـ إذا كان الزواج قد جر خارج املحكمة عن طريق اإلكراه وتم الدخول 
يفسد  والذي. ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إىل التعاقد (  )١(واإلكراه قانوناً 

إلكراه بل هي الرهبة التي تقع يف الرضا ليست هي الوسائل املادية التي تستعمل يف ا
يعدمه هو انتزاع الرضا  والذي.... وهو يفسد الرضا وال يعدمه .....نفس املتعاقد 

ه وأجر القلم يف يده بالتوقيع عىل التزام  ه بيد املكرَ عنوة ال رهبة , كام إذا أمسك املكرِ
إال  ,ج كباقي العقودوعقد الزوا )٢()ففي هذه احلالة يكون العقد باطال النعدام الرضا 

أن له خصوصية معينة , ويشرتط فيه الرضا باعتباره ركناً من أركان العقد بصدور 
كام نصت عىل ذلك املادة الرابعة من قانون العاقدين أو وكيليهام  إجياب وقبول  من

األحوال  الشخصية , واإلكراه هنا قد يقع عىل أحد العاقدين ّذكراً أو أنثى  أو من 
عىل األخر بصفته فاعال أصلياً ورشيكاً , وقد يقع يف املحكمة ـ دون علمها ـ أحدمها 

أو خارجها وقد بينت الفقرة األوىل من املادة التاسعة من قانون األحوال الشخصية أنه 
 .يعترب عقد الزواج باطالً إذا مل يتم الدخول 
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وال الشخصية  وظاهر من نص  الفقرة الرابعة من املادة األربعني من قانون األح
أنه قد احتو عىل أكثر من جريمة  , فالزواج خارج املحكمة يشكل جريمة وفق 

, ويشكل جريمة إذا عقد خارج املحكمة زواجا  ١٠/٥أحكام الشق األول من املادة 
آخر مع قيام الزوجية وذلك وفق أحكام الشق الثاين من نفس املادة, واإلكراه عىل 

من الدرجة األوىل يكون جريمة وفق أحكام الشق األول  الزواج إذا كان من األقارب
 .من قانون األحوال الشخصية ٩/٢من املادة 

 )٣(وإذا كان اإلكراه من غري هؤالء فإنه يشكل جريمة وفق الشق الثاين من نفس املادة
من الزوجني  أليفإذا تم عقد الزواج خارج املحكمة باإلكراه وتم الدخول فإنه ال حيق 

ه  أن يطلب التفريق من الزوج اآلخر , والعقد منتج إلثارة الرشعية والقانونية املكرَ
ويرو أن . يرتتب علبها من نسب وعدة وحقوق أخر  بسبب واقعة الدخول  وما

 .)٤(فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخريها النبي جارية بكر أتت النبي 
من قانون  ٨٣رة وفق املادة وعىل حمكمة األحوال الشخصية اعتبار دعواها مستأخ

نتيجة الدعو اجلزائية انتظار و ١٩٦٩لسنه  ٨٣املرافعات املدنية وتعديالته رقم 
من  ٨٣واكتسابه درجة البتات وفقاً ملا نصت عليه املادة وصدور حكم فيها  املقامة 

 ثبت لد قانون املرافعات املدنية املعدل , ومن ثم تسري يف دعو التفريق , وإذا ما
 .املحكمة حصول اإلكراه فإهنا حتكم بالتفريق بني الزوجني

كان للمرشع أن يشرتط كون اإلكراه خارج املحكمة فقد يكون اإلكراه  وما
موجوداً وخفياً عىل القايض فذلك يكفى أن يكون من أسباب التفريق, ومن املناسب 

مد احلياة أمام  أن حيدد املرشع مدة معينة الستعامل هذا احلق كي ال يبقى مفتوحاً 
 .)٥(الزوجني  ويصبح مركز الزواج ضعيفاً طيلة احلياة الزوجية
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 اهلوامش
 كلمة اجلرب املرجع السابق ٣٨٤ص  ١القاموس املحيط ,ج) ١(

 ١٩٧٧ط  ٤٩٨ـ  معجم الرائد جربان مسعود , ص 
 ١٩٦٤/ ٢ط ٣٦١و ٣٦٠ص  ١الوسيط للسنهوري , ج )٢(
قارب أو األغيار إكراه أي شخص ذكراً أو أنثى ال حيق ألي من األ ٩/١املادة  )٣(

عىل الزواج دون رضاه ويعترب عقد الزواج باإلكراه باطالً إذا مل يتم الدخول كام ال حيق 
ألي من األقارب أو األغيار منع من كان أهال للزواج بموجب أحكام هذا القانون 

 .من الزواج 
ادة باحلبس مدة ال تزيد عىل ثالث من هذه امل) ١(ـ يعاقب من خيالف أحكام الفقرة ٢

سنوات وبالغرامة أو بإحد هاتني العقوبتني إذا كان قريباً من الدرجة األوىل أما إذا 
كان املخالف من غري هؤالء فتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات أو 

 .احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات
ن ستة أشهر وال تزيد عىل سنة و بغرامة ال يعاقب باحلبس مدة ال تقل ع ١٠/٥املادة 

تقل عن ثالثامئة دينار وال تزيد عىل ألف دينار , كل رجل عقد زواجه خارج 
املحكمة, وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل مخس 

 إذا عقد خارج املحكمة زواجاً آ خر مع قيام الزوجية سنوات ,
من رواية ألبى  ٤١ص  ٧نقله عن املغنى ج  ١٠٤رجع السابق ص فقه النساء , امل )٤(

 )ريض اهللا عنهام (داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس 
الدكتور مصطفى الزملي , التعليق عىل التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصية ,  )٥(

 . ١٣٥و ١٣٦ص  ١٩٧٩/السنة السابعة  ١٠جملة القانون املقارن عدد 
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 الثاين لفصلا
 اجلرائم املشرتكة بني الزوجني
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أما يف هذا الفصل .تكلمت يف الفصل األول عن اجلرائم التي يقارفها الزوج 
فسأتكلم عن اجلرائم التي يقارفها كل واحد من الزوجني والتي تعترب سبباً من أسباب 

ني األوىل والثانية من التفريق القضائي بني الزوجني , وهذه منصوص عليها يف الفقرت
 .فقط ١٩٥٩لسنة  ١٨٨املادة األربعني من قانون األحوال الشخصية رقم 

وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة فروع , خصصت الفصل األول جلريمة اخليانة 
الزوجية , اللواط , والسحاق وكل ما يعترب خيانة ألمانة العالقة الزوجية ,سيكون 

إلدمان عىل تناول املخدرات واملسكرات ,أما الفرع موضوع الفرع الثاين جريمة ا
الثالث فسأتناول فيه جريمة ممارسة لعب القامر يف بيت الزوجية وسيكون ذلك تباعاً ـ 

 إن شاء اهللا ـ
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 الفرع األول
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 ارتكاب الزوج اآلخر اخليانة الزوجية
ن األحوال الشخصية عىل أن لكل نصت الفقرة الثانية من املادة األربعني من قانو

من الزوجني طلب التفريق إذا ارتكب الزوج األخر اخليانة الزوجية,ويكون من قبيل 
وقد حرم اهللا جلت . اخليانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه

 يف حمكم تنزيله والسحاق الزنا ومقدماته واللواطة بنوعيها الكرب والصغر,قدرته 
وىف اللواط والسحاق وعقوبتهام فقد ورد يف الذكر عدة فقد قال جل من قائل  بآيات
Ÿωuρ  (#θç/tø):احلكيم s? #’oΤÌh“9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$y™ uρ Wξ‹ Î6y™  )كام قال الباري ) ١: 

  èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρà$Î# ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ù# y_ ( Ÿωuρ / ä.õ‹ è{ù's? $yϑÍκÍ5 ×πsùù& u‘ 
’Îû È⎦⎪ ÏŠ «!$# βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# ( ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ $yϑåκu5# x‹ tã ×π xÍ← !$sÛ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#  )ويقول) ٢ :t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿωuρ tβθè=çFø)tƒ 
}§ø ¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“ tƒ 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& 

∩∉∇∪ ô#yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹ yèø9$# tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ô$é# øƒs†uρ ⎯ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ ∩∉®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$ s? 
š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅Ïϑtã uρ Wξyϑtã $[sÎ=≈ |¹ š Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΑ Ïd‰ t6ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈uΖ |¡ ym 3 )٣ (

    ) !$tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù 4 )٤ : عقب عز وجلثم 
   $»Ûθä9uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿ⎯Ïµ :وىف اللواط والسحاق وعقوبتهام فقد ورد يف الذكر احلكيم ÏΒöθs) Ï9 

tβθ è? ù's? r& sπ t± Ås≈ xø9 $# $tΒ Νä3s) t7y™ $pκÍ5 ô⎯ÏΒ 7‰ tnr& š∅ÏiΒ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∇⊃∪   öΝ à6̄Ρ Î) 
tβθ è? ù'tGs9 tΑ$y_Ìh9 $# Zο uθöκy− ⎯ÏiΒ ÂχρßŠ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟçFΡ r& ×Πöθs% šχθèùÌó¡ •Β ∩∇⊇∪   $tΒ uρ 
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šχ%Ÿ2 z># uθy_ ÿ⎯Ïµ ÏΒöθs% HωÎ) βr& (# þθä9$s% Ν èδθã_Ì÷z r& ⎯ÏiΒ öΝ à6ÏGtƒö s% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& 
tβρ ã£γsÜtGtƒ  )كام قال العليم احلكيم) ٥:   (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ß™ â‘ y7În/u‘ ⎯s9 (#þθè=ÅÁtƒ 

y7 ø‹s9Î) ( Î ó  r'sù šÏ=÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7 s? r& zö∆$# ( 
…çµ ¯Ρ Î) $pκâ: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκu5$ |¹r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδ y‰Ïã öθtΒ ßxö6Á9$# 4 }§øŠs9 r& ßxö6Á9 $# 5=ƒÌs) Î/ ∩∇⊇∪   
$£ϑn=sù u™ !$y_ $tΡ â ö∆r& $oΨ ù=yèy_ $yγuŠÎ=≈ tã $yγn=Ïù$y™ $tΡ ösÜøΒ r& uρ $yγøŠn=tã Zο u‘$ yfÏm ⎯ ÏiΒ 9≅ŠÉdfÅ™ 

7ŠθàÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪   ºπ tΒ§θ|¡ •Β y‰Ζ Ïã š În/u‘ ( $tΒ uρ }‘Ïδ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# 7‰‹Ïèt7Î/ ) وأما  )٦
 فقد بني سبحانه وتعاىل الطريق الرشعي) إتيان الزوجة من الدبر ( اللواطة الصغر 

 štΡθ: إلتيان الزوجة فقال احلكيم اخلبري è=t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œr& 
(#θä9Í” tIôã $$sù u™!$|¡ ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( Ÿωuρ £⎯ èδθç/ tø) s? 4© ®L ym tβößγôÜtƒ ( # sŒÎ* sù tβö£γsÜs? 

 ∅èδθ è? ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym ãΝä. ttΒ r& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ Î/≡§θ−G9 $# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9 $# 
∩⊄⊄⊄∪   öΝä. äτ!$|¡ ÎΣ Ó ö̂ym öΝ ä3©9 (#θè? ù'sù öΝ ä3rOöym 4’̄Τr& ÷Λ ä⎢ ÷∞Ï© ( (#θãΒÏd‰ s%uρ ö/ ä3Å¡àΡ L{ 4 (#θà) ¨?$# uρ 

©!$# ...)وجاءت السنة النبوية ففصلت عقوبة الزنا بقول وفعل , فأما قوله صل اهللا   )٧
الثيب بالثيب جلد : خذوا عنى, خذوا عنى , قد جعل اهللا هلن سبيال ( عليه وسلم 

وفعله فقد رجم عليه  .)٨()مائة ورمي باحلجارة , والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة
بالزنا , وكذلك فعل بامرأة من جهينة , الصالة والسالم  ماعز بن مالك إلقراره 

واملقصود هنا بالبكر من الرجال والنساء من . )٩(ورمجه امرأة ورجال من اليهود قد زنيا
مل جيامع يف نكاح صحيح وهو عاقل بالغ , والثيب من الرجال والنساء  من جامع يف 

يخ والشيخة الش( وأن آية الرجم هي . )١٠(دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل
يف  والتي نسخ لفظها وبقى حكمها , واملنسوخ لفظاً ال يكتب) إذا زنيا فارمجومها البتة 

منرب  فقد قال عمر بن اخلطاب بحضور الصحابة وهو جالس عىل .) ١١(املصحف
باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل  أن اهللا بعث حممداً ((: رسول اهللا حممد 
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ورمجنا بعده فأخشى  وعيناها وعقلناها فرجم رسول اهللا و أناهاعليه آية الرجم قر
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا برتك فريضة 
أنزهلا اهللا وإن الرجم يف كتاب اهللا حق عىل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 

 .) ١٢())كان احلبل أو االعرتاف  وقامت البينة أو
وقد أمجع اخللفاء الراشدون والصحابة ومجهور فقهاء املسلمني عىل عقوبة الرجم 

 .)١٣(للمحصن واملحصنة عىل اختالف يف التغريب للبكر مع اجللد, واجللد للثيب مع الرجم
وال ختفى عىل أحد مضار الزنا فهو ينقل األمراض اخلطرية كالزهري والسيالن 

) ١٤(واجلريمة واالنحرافرسة ويعرض األوالد للترشد والقرحة, ويفسد نظام البيت واأل

وقررت الرشيعة أشد العقوبات للزناة ألن الزاين املحصن مثل سيئ وليس . وقلة النسل 
وأنه قد سلك لقضاء شهوته طريقاً غري مرشوع, عىل كونه متمكناً من  .)١٥(له حق البقاء 

 .اإلثباتلصعوبة  وتطبيق حد الزنا حمدود جدا .)١٦(قضائها بطريق مرشوع
عند مالك والشافعي وأمحد  فتستوي( أما جريمة اللواط وهى الوطء يف الدبر 

أن يكون الوطء املحرم من قبل أو دبر من أنثى أو رجل ويشاركهم يف  والزيديةوالشيعة 
صىل اهللا عليه (فقد قال رسول اهللا حممد ... هذا الرأي أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة 

 وفـى) ١٧(املرأة فهام زانيتان ,الرجل فهام زانيان, وإذا أتت املرأة,تى الرجل إذا أ) وسلم
أنه يقتل بالسيف ) ريض اهللا عنهام ( عقوبة مرتكب الفعل فقد رو عن أبى بكر وعيل 

إىل إلقاء حائط عليه, وذهب ابن عباس ) ريض اهللا عنهام ( وحيرق , وذهب عمر وعثامن 
يف البلد , وآخرون إىل أنه يرجم واتفق الصحابة عىل قتل االثنني إىل أنه يلقى من أعىل بناء 

فهم قد اتفقوا عىل القتل ولكن اختلفوا يف .)١٨(األعىل واألسفل حمصنني أو غري حمصنني 
بقتل الفاعل واملفعول به ) صىل اهللا عليه وسلم(الكيفية , وقد أمر رسول اهللا حممد 
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واللواط لوثة ) اقتلوا الفاعل واملفعول به من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ف(:بقوله
نفيس خطري وعملية شاذة غري كافية إلشباع العاطفة اجلنسية , ومرتكبوه  ومرض أخالقية
 .)١٩(الفضائل والرذائل ون  بنيالطبع ال يميزو فاسد

وهذا العمل اخلبيث انتكاس للفطرة وانغامس يف محأة القذارة,وإفساد للرجولة 
فهو يرغب عن األنثى ويسبب االنعكاس النفيس يف  .)٢٠(نوثة عىل حق األ وجناية

 خلق الفرد , وتظهر عليه آفات عصبية ونفسية كاألمراض السدية واملاسوشية
ء والفيتشزم وغريها , ويؤثر عىل املخ فيؤد إىل الركود والبالهة , ويؤثر عىل أعضا

 .) ٢١(والدزانرتيائيد التناسل , والعدو بمرض التيفو
وطء الزوجة يف دبرها , فلكل واحد من الزوجني االستمتاع والتلذذ بالزوج  أما

وقد اختلف . )٢٢(اآلخر , وللزوج أن يتلذذ بزوجته بني إليتيها من غري إيالج يف الدبر
الفقهاء يف إتيان الزوجة من دبرها فمنهم من جوزه كابن عمر والشافعي ومالك 

 وتدرأ. حد الزنا كأمحد وأبو يوسف وحممدومنهم من اعتربه معاقباً عليه بعقوبة 
يفة العقوبة بشبهة امللك ويعاقب عليه بعقوبة تعزيرية وهم يف املآل يتفقون مع أبو حن

أما الشافعية . أبو حنيفة , املالكية والزيدية والظاهرية  يف عقوبة التعزير , ونحا نحو
والفعل يعترب (( ) ٢٣(مويرون التعزير بعد هنى احلاك اعتيادالفعل جريمة  فيعتربون

خروجاً عن الطريق السوي ويمثل حالة شاذة  ويعترب الطالق عقوبة تعزيرية مناسبة 
ملعون من أتى امرأته يف ((  هذا الفعل بقوله  وحرم رسول اهللا حممد  .)٢٤())للزوج
من أتى حائضاً أو (( و )) اهللا إىل رجل جامع امرأته يف دبرها  ال ينظر((و))  دبرها

 .) ٢٥()) كاهناً فصدقه فقد كفر بام أنزل عىل حممد رأة يف دبرها أوام
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املرأة ويعنى أيضاً ,أي إتيان املرأة  فهو السحق والتدالك. ملساحقة اأما السحاق أو
املبارشة دون إيالج يف الفرج بتدالك وتساحق عضوي تناسل املرأتني ببعضهام 

اللواطة حيث متيل املرأة إىل بنات وهذا شذوذ جنيس ك, للحصول عىل املتعة اجلنسية
جنسها وقد تنفر من الرجل وتكون شهوهتا عارمة وتتلذذ بصورة كاملة يف مساحقة 

 :والفعل متفق عىل حتريمه حيث قال سبحانه وتعاىل .)٢٦(عشيقتها
   t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρãàÏ9 tβθÝàÏ≈ym ∩∈∪  ωÎ) #’n?tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& 

öΝåκ̈ΞÎ*sù çöxî š⎥⎫ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑsù 4©xötGö/$# u™!#u‘uρ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9$#  )٢٧  ( 

وعندما تبيح املرأة فرجها لغري زوجها رجالً كان أو امرأة فهي مل حتفظه وهى من 
ظر الرجل إىل عورة ين ال( :  وقد روي عن الرسول الكريم حممد  .)٢٨(العادين

 تفيضالرجل وال املرأة إىل عورة املرأة, وال يفىض الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد وال 
الرجل فهام , إذا أتى الرجل(: أيضاً وروي عنه ) ٢٩(املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد

مبارشة  فيها ألنه ألحدفالسحاق معصية  .)٣٠()وإذا أتت املرأة املرأة فهام زانيتان زانيان
بقى أن . ) ٣١(دون إيالج كام لو بارش الرجل املرأة دون إيالج فعقوبة ذلك التعزير

زنا جيب فيه احلد, ,نعرف حكم الرشيعة اإلسالمية يف جريمة املحارم , ووطء املحارم 
وقد  .)٣٢(فعقد الزواج إن وجد فهو باطل وإن وطئها فعليه احلد باتفاق مجهور الفقهاء

وقد وردت  )٣٣() من وقع عىل ذات حمرم فاقتلوه( :قوله حممد ورد عن الرسول 
صىل اهللا عليه (روايات يف مسند أمحد وسنن أبى داود والنسائي تفيد أن النبي حممد 

 .) ٣٤(عاقب عىل ذلك بالقتل ومصادرة األموال )وسلم
, وقد )وال رضار ال رضر( وملا كانت الرشائع أتت جللب املنفعة ودرء الرش وأنه 

# ’ÎΤ: جاءت اآلية الكريمة تقول ¨“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x.Î ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ#̈“9 $#uρ Ÿω 
!$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Îô³ãΒ 4 tΠÌhãmuρ y7Ï9≡ sŒ ’n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#  )وفرس القرطبي )  ٣٥
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ام أمحد بن حنبل وحرم اإلم) ٣٦(هذه اآلية بأن النكاح يفسد إذا زنى أحد الزوجني
ويعترب . )٣٧(الرباط الزوجي بني زان وعفيفة وبني عفيف وزان إال أن تقع التوبة

وإذا مل تثبت )٣٨(التفريق يف هذه احلالة عقوبة للزوج الزاين إذا طلبه الزوج العفيف
جريمة الزنا فإن بإمكان الزوج إجراء املالعنة بغية التخلص من رباط الزوجية فقد 

⎪⎦  t :قال الباري Ï%©!$# uρ tβθ ãΒ ötƒ öΝ ßγy_≡ uρ ø— r& óΟs9 uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™ !#y‰ pκà− HωÎ) öΝßγÝ¡ àΡ r& 
äο y‰≈ yγt± sù óΟÏδ Ï‰ tnr& ßìt/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uηx© «!$$Î/   …çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪   èπ |¡Ïϑ≈ sƒø: $# uρ 

¨βr& |MuΖ ÷ès9 «!$# Ïµ ø‹n=tã βÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪   (#äτ u‘ ô‰ tƒuρ $pκ÷] tã z>#x‹ yèø9 $# βr& y‰ pκô¶ s? 
yìt/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκy− «!$$Î/   …çµ̄Ρ Î) z⎯Ïϑs9 š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪   sπ |¡ Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨βr& |=ŸÒxî «!$# 

!$pκön=tæ βÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9 $#  )وحيث أن قانون األحوال الشخصية مل ينص   )٣٩
منه التي  األوىلمن املادة  ٢وفق الفقرة  اإلسالميةيعة الرش أحكامعىل املالعنة فتطبق 

مل يوجد نص ترشيعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتىض مبادئ الرشيعة  إذا( تنص
وقد أحاط القرآن الكريم عقد الزواج هبالة من ) هلذا القانون  مةمالء األكثر اإلسالمية

› šχõ  :قائل التعظيم فلم يسمه عقداً وإنام سامه ميثاقا فقد قال جل من yz r& uρ 
Ν à6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ÏiΒ $Zà‹Î=xî )الذين يقولون بأن املرأة تباع  املسترشقنيوهذا دفع ضد   )٤٠

وعليه ينبغي التوسع يف مفهوم اخليانة الزوجية وهى استناداً إىل . وتشرت يف اإلسالم 
ىل ذلك فقد اجتهت حمكمة التمييز إ) ٤١()خيانة أمانة العالقة الزوجية (ما تقدم 

واعتربت جمرد توقيف الزوجة يف مركز الرشطة للخيانة الزوجية سبباً موجباً للتفريق 
ومل تنتظر صدور حكم بإدانتها بتلك اجلريمة فصدقت قرار احلكم الصادر بالتفريق 

 .)٤٢(بني الزوجني للسبب املذكور

زوجية وتعديالته عىل اخليانة ال ١٩٦٩لسنة  ١١١وقد عاقب قانون العقوبات رقم 
منه , واشرتط ملعاقبة الزوج أن يكون الزنا يف منزل الزوجية ,  ٣٧٧باحلبس يف املادة 
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بالسجن عىل اللواطة والزنا بإحد املحارم ثم شدد قرار جملس  ٣٨٥وعاقب يف املادة 
العقوبة وجعلها اإلعدام برشوط  ١١/٤/١٩٧٨واملؤرخ  ٤٨٨قيادة الثورة املرقم 
منه عاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت عىل مواقعة األنثى بغري  ٣٩٣ذكرها , وىف املادة 

رضاها , وعاقب بالسجن عىل تلك  رضاها واللواطة بذكر أو أنثى بغري رضاه أو
األفعال إذا كانت قد متت بالرضا إذا كان من وقعت عليه اجلريمة قد أتم اخلامسة 

وإذا متت املواقعة بوعد  .٣٩٤عرشة من العمر ومل يتم الثامنة عرش وذلك يف املادة 
بالزواج وقد أمتت األنثى الثامنة عرش من العمر فتكون العقوبة احلبس وفق املادة 

عىل عرض شخص ذكرا كان أو أنثى أو الرشوع فيه بالقوة  االعتداءأما  ,٣٩٥
والتهديد أو بأي وجه من أوجه عدم الرضا فتكون العقوبة بالسجن مدة ال تزيد عىل 

املذكور بغري قوة أو هتديد أو حيلة  االعتداء,وإذا وقع  ٣٩٦املادة سبع سنوات وفق 
من  ٤٠٠عىل من مل يتم الثامنة عرش من العمر فتكون العقوبة احلبس , وعاقبت املادة 

ارتكب مع شخص فعال خمال باحلياء ذكراً أو أنثى بغري رضاه أو رضاها عاقبته باحلبس 
عىل مائة دينار أو بإحد هاتني مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد 

العقوبتني,وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل 
 ٤٠١مخسني ديناراً أو بإحدامها من أتى عالنيةً فعال خمال باحلياء حسبام نصت املادة 

ثالثني  باحلبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد عىل ٤٠٢وعاقبت املادة 
ديناراً أو بإحدامها من طلب أموراً خمالفة لآلداب من ذكر  أو أنثى,وكذا ممن تعرض 
ألنثى يف حمل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات عىل وجه خيدش حياءها ,وتكون 

ال تزيد عىل مائة دينار عند  العقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر والغرامة التي
 )٤٣(١٩٥٨لسنة  ٥٤أما قانون البغاء رقم .ريخ احلكم السابقالعود خالل سنة من تا

قد منع البغاء والسمرسة وعاقب عىل السمرسة يف املادة الثالثة منه باحلبس مدة ال ف
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ا أم بغرامة ال تزيد عىل مائة دينار أو هبام, تقل عن سنة أو تزيد عىل ثالث سنوات وال
البغاء بإيداعهام مؤسسة احلجز  التي تتعاطىي املادة الرابعة فقد عاقبت البغ

تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني,وعاقبت املادة اخلامسة  اإلصالحي مدة ال
بفقرهتا األوىل من استبقى ذكراً أو أنثى للبغاء أو اللواطة يف حمل ما , باخلداع أو 

عرشة باإلكراه والقوة أو التهديد وكان عمر من وقعت علية اجلريمة أكثر من ثامين 
تقل عن سنة وألتزيد عىل مخس سنوات أو  سنة فقد عاقبت باألشغال الشاقة مدة ال

يف الفقرة الثانية من تلك املادة فقد عاقبت  أماتزيد عىل مخسامئة دينار أو هبام  بغرامة ال
تقل عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد عىل  بمدة ال تزيد عىل سبع سنوات وال

 إذا كان عمر من وقعت عليه اجلريمة دون الثامين عرشة مخسامئة دينار أو هبام
ومسوحات تؤخذ من الذكر واألنثى وكذلك  ويمكن إثبات املواقعة بفحوصات.سنة

من فحص املالبس الداخلية وباإلمكان معرفة من أين محلت األنثى بفحوصات خمترب 
ان وليداً أو يف مستشفى الكرامة ببغداد , وىف كل األحوال سواء ك تطابق األنسجة

هيم الفرتة التي مرت عىل الوالدة , بينام كان احلال  جنيناً ,حياً أو ميتاً باإلسقاط وال
سابقاً يعتمد عىل فحص فصيلة الدم ويكون النفي قطعياً أما اإلثبات فإنه احتاميل ,أما 
فحوصات اللواطة ففي اللواطة احلديثة يالحظ متزق وسحجات وكدمات يف أطراف 

ال ترتك أثراً ألسباب منها  كاللواطة التي الرشجية ووجود املواد املنوية , وهنااملعرصة 
توافق العضوين واستعامل املواد املرطبة وعدم وجود مقاومة واالستعامل لفرتة قصرية 

 احتكاكأما النوع املزمن من اللواطة فإهنا ترتك حبيبات يف أطراف الرشج نتيجة 
نُ ) مأبون (ى األبنة ومنها قيل القضيب باملعرصة الرشجية وتسم يف اجللد  وتثخَّ

 .الداخيل وتكون املعرصة خمروطية الشكل 
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 ١٩٨٢ومل تعرض حلد سنة  )٤٤(إذا كان لفرتة طويلة فإن البظر يثخن أما السحاق
ومن استقراء النصوص سالفة الذكر يالحظ أن . عىل معهد الطب العديل حالة سحاق

ومل يعاقب عىل  للواطة مطلقاً وإنام برشوط حددها ,املرشع مل يعاقب عىل الزنا وا
 ٢٢٣وسلطنة عامن  ٣٣٨السحاق وقد عاقبت عىل السحاق قوانني عقوبات اجلزائر 

وذلك أمر  )٤٥(سويرسي  إذا وقع عىل قارصة ١٩٤مطلقاً وكذلك م  ٤٨٩واملغرب م 
 وعىل املرشع تداركه بنصوص ترشيعية تعاقب بعقوبات غريب يف بلد إسالمي,

 .عديدة مطلقاً عىل جرائم الزنا واللواطة والسحاق
أحد الزوجني جريمة من اجلرائم مارة الذكر فيكون للزوج اآلخر  قرتفا فإذا ما

حق طلب التفريق وعىل املحكمة أن حتكم له بالتفريق يف حاالت جرائم الزنا 
د ترضر واللواطة والسحاق وىف بقية اجلرائم يرتك للقايض السلطة التقديرية يف م

يف هذه الفقرة والفقرة التي  األمثلةكان للمرشع أن يرضب  وما الزوج اآلخر من ذلك
 .سبقتها ألن ذلك يعترب من عيوب الصياغة الترشيعية 

ويالحظ أن تعديالت عدة قد أجريت عىل قانون األحوال الشخصية , وأن قرارات 
ر التي أفرزها واقع احلياة ملجلس قيادة الثورة قد صدرت , كل ذلك لتدارك حاالت الرض

وملا كان احتواء كل حاالت الرضر غري ممكن,وعليه فإنه من املناسب جعل نص التفريق 
عاماً شامال ويرتك سلطة تقديرية للقايض يف مد ترضر الزوج اآلخر وحتى ال يضار 

ت من القانون عىل كافة حاال ٤١من املادة  ٤فتطبيق نص الفقرتني ب,ج من البند , الزوج
 ــ:ويكون للتفريق مادة واحدة وبالشكل اآليت التفريق ,

عيب أو رضر يتعذر  أليأ ـ لكل من الزوجني طلب التفريق من الزوج اآلخر /٤٠م 
 .معه استمرار احلياة الزوجية ويرتك للقايض سلطة تقديرية يف مد ترضر الزوج اآلخر
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كانت التقصري من جانب  ب ـ إذا تم التفريق بعد الدخول,يسقط املهر املؤجل إذا
الزوجة مدعية أم مدعى عليها, فإذا كانت قد قبضت مجيع املهر تلزم برد ماال يزيد عىل 

التقصري واقع من الطرفني فيقسم املهر املؤجل بينهام بنسبة  أنثبت  إذانصفه , أما 
 .التقصري املنسوب لكل منهام

ب الزوجة تلزم برد ما ج ـ إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصري من جان
 قبضته من مهر معجل وغريه

وعند عدم األخذ هبذا املقرتح من األساس , فاألخذ باملقرتحات املوجودة يف ثنايا 
 .البحث
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 اهلوامش
 ٣٢اآلية / اإلرساء ) ١(
 ٢اآلية /النور ) ٢(
 ٧٠و ٦٩و ٦٨اآلية / الفرقان) ٣(
 ٧اآلية /احلرش ) ٤(
 ٨٢و  ٨١و ٨٠اآلية / سورة األعراف ) ٥(
 ٨٣و ٨٢و ٨١اآليات / سورة هود ) ٦(
 ٢٢٣و ٢٢٢اآلية / سورة البقرة ) ٧( 
 ٤بعدها , سنن أبى داوود ,ج  وما ١٨٨ص  ١صحيح مسلم برشح النووي , ج ) ٨(

 ١٤٤ص 
 ٤ج دبعدها, سنن أبى داو وما ١٩٤ص ١١صحيح مسلم برشح النووي ,ج) ٩(

 بعدها وما ١٤٥ص
 اهلامش ١٩٠ص  ١١ صحيح مسلم, جرشح النووي عىل) ١٠(
 اهلامش ١٩٩املرجع السابق ص ) ١١(
 ١٩٢و  ١٩١ص  ١١صحيح مسلم ج ) ١٢(

 ١٦٨ـ   حممد بن عبد العزيز اهلالوي , فتاو وأقضية عمر بن اخلطاب ص 
 ١٠١ابن تيمية , السياسة الرشعية  ص ) ١٣(

 بعدها وما ٧٥ـ   أمحد فتحي هبنيس , العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص 
 ٤٠١السيد سابق , فقه السنة املجلد الثاين ص ) ١٤(
 ٣٤٩ص  ٢اإلسالمي ,ج عبد القادر عودة , الترشيع اجلنائي) ١٥(
 ٤٧املودودي , تفسري سورة النور ص ) ١٦(



١٧٧ 
 

 ٣٥٢ص  ٢عبد القادر عودة , املرجع السابق ج) ١٧(
 ١٠٣و ١٠٢ابن تيميه , املرجع السابق  ص ) ١٨(

 ٤٣٣الثاين ص  املرجع السابق املجلدـ  السيد سابق , 
اقتبست جملة الرتبية اإلسالمية  ٣٠س  ١٢جملة منرب اإلسالم القاهرية ع ) ١٩(

 ص  ٢٨س ١٠البغدادية ع
 ١٩٨٧/حزيران عام  ٦١

 ١٦٥يوسف القرضاوي , املرجع السابق ص ) ٢٠(
 ٤٢٩السيد سابق , املرجع السابق , املجلد الثاين ص ) ٢١(
 ١٣٠ص  ٢,أسهل املدارك جالكشناوي ) ٢٢(

 ١٩٤ـ  حممد رأفت عثامن , فقه النساء ص 
 ٣٥٤و  ٣٥٣ص  ٢عبد القادر عودة , املرجع السابق ج) ٢٣(
 ١٠٢أسعد بشري كرزون , جريمة هتك العرض ص )٢٤(
 ٩٤املودودي , املرجع السابق ص ) ٢٥(
 املرجع السابق ٣٦٨ص  ٢اإلسالمي,ج اجلنائي الترشيع) ٢٦(

 نة املرجع السابق املجلد الثاينـ   فقه الس
 املرجع السابق ٣٤و ٣٣ـ   جريمة هتك العرض ص 

 ٦و ٥املؤمنون آيات  سورة) ٢٧(
 املرجع السابق ٣٦٨ص  ٢اإلسالمي ج اجلنائي الترشيع) ٢٨(
 ٢٤١ص  ٦نيل األوطار للشوكاين ج) ٢٩(
 ٢٨٧ص  ٧ألوطار املرجع السابق ج انيل ) ٣٠(
 املرجع السابق ٣٦٩و ٣٦٨ص  ٢سالمي جاإل اجلنائي الترشيع) ٣١(
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 املرجع السابق ٣٦٣ص  ٢اإلسالمي ج اجلنائي الترشيع) ٣٢(
يف تفسري سورة  األعىل املودودي عن ابن عباس ذكرها أبو رواية عن ابن ماجة) ٣٣(

 ٩٢٢النورص
 املرجع السابق ٩٢أبو األعىل املودودي ص)٣٤(
 ٣/سورة النور آية) ٣٥(
 ١٣٥عىل التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصية يف الزملي ,التعليق )٣٦(
 ٥ط ٥٩ص  ١٨ج ٦سيد قطب يف ظالل القرآن جملد ) ٣٧(
املرجع  ١٣٤الزملي, التعليق عىل التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصية ص) ٣٨(

 .السابق
 ٩إىل  ٦من  اآليات/ سورة النور ) ٣٩(
 ٢١اآلية / سورة النساء )٤٠(
 .الدكتور مصطفى الزملي , أستاذ الرشيعة اإلسالمية املساعد يف كلية القانونمقابلة مع )٤١(
 )غري منشور( ٨/٦/٨٥يف  ٨٤/٨٥/شخصية / ٢٩٦٨قرار حمكمة التمييز املرقم ) ٤٢(
 .١٠/١١/١٩٥٨يف  ٧١نرش بالوقائع العراقية عدد ) ٤٣(
 .مقابلة مع الدكتور نذير البدوين مدير معهد الطب العديل) ٤٤(
اقتبسه أسعد  ١٨٨ص  ١٩٦١/ حممد نيازي حتاتة ,جرائم البغاء رسالة دكتورة /د )٤٥(

 .)١(هامش ٣٤,ص  ٩٨٣/ بشري كرزون,جريمة هتك العرض رسالة ماجستري 
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 الثاين الفرع
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 إدمان أحد الزوجني عىل تناول املسكرات واملخدرات
ول من الفقرة األوىل من نص عليه الشطر األ وهذا السبب  من أسباب التفريق ما

 ١٩٨٦لسنة  ٥املادة األربعني من قانون األحوال الشخصية املعدلة بالقانون رقم 
إذا أرض أحد الزوجني بالزوج اآلخر أو بأوالدمها رضراً يتعذر معه استمرار (  بقوهلا 

احلياة الزوجية , ويعترب من قبيل اإلرضار , اإلدمان عىل تناول املسكرات أو 
 )ات , عىل أن تثبت حالة اإلدمان بتقرير من جلنة طبية رسمية خمتصةاملخدر

واملسكر اخلمر ونبيذ من .. وسكرانا نقيض صحا.... سكر كفرح : والسكر لغة 
 )٢()يغشى األعضاء إذالل(أما اخلدر فإنه  )١()حرم من ثمره  وكل ما يسكر وما.. التمر 

ذكرته آيات الكتاب احلكيم فقد اخلمر عىل تدريج  أسامؤهوقد حرم الباري عظمت 
 y7tΡθ  :قال يف حمكم تنزيله è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ìôϑy‚ø9 $# ÎÅ£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×Î7Ÿ2 

ßìÏ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγßϑøO Î) uρ ç t9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 )ثم قال )٣ : $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ 
Ÿω (#θç/tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ 4© ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθ ä9θà) s? )وجاء القول  )٤

‰ $pκš : الفصل بقوله r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) ãôϑsƒø: $# ç Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈s9 ø—F{ $#uρ 
Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅yϑtã Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßsÎ=ø è? ∩®⊃∪   $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝä3uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9$# u™ !$ŸÒøót7ø9 $#uρ ’Îû Ì÷Κ sƒø: $# Î Å£÷ yϑø9$# uρ öΝä. £‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã 
Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θn=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ •Β )حممد صىل اهللا  امليامنيوقال قائد الغر  )٥

لعن اهللا اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعارصها ومعترصها ( :عليه وسلم
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إن اخلمر (  :وعدد أنواعا من اخلمر وحرم كل مسكر بقوله)٦() وحاملها واملحمولة إليه
أهناكم عن كل  وإينمن العصري , والزبيب , والتمر , واحلنطة,والشعري, والذرة 

ما أسكر (( :كام قال صل اهللا عليه وسلم)  مخر , كل مسكر حرام كل مسكر(و) مسكر
 .)٧()) كثريه فقليله حرام

حيد فيها بالرضب  وجريمة الرشب من جرائم احلدود رشعاً وقد كان رسول اهللا 
وكان عىل عهده يرضب الشارب بالنعال واجلريد والعيص واأليدي والسوط, ,أربعني 

 ريض(, ثم تابع الفاروق عمر وكذلك فعل بعده أبو بكر فكان جيلدهم أربعني حتى توىف
اهللا  ريض(ذلك فجلد أربعني ثم استشار الصحابة بعدما كثر الرشب فقال عيل ) اهللا عنهام

أنه إذا رشب سكر وإذا سكر هذ وإذا  هذ افرت وعىل املفرتي ثامنون جلدة ) عنه 
احلد يف زمن  فكان جيلد أربعني ومل يستقر)  اهللا عنهريض(فأمر عمر فجلد ثامنني , أما عيل 

عىل عدد معني وهذا فيه مراعاة حلال اجلناة كام يسمونه يف العرص  الرسول حممد 
فمنهم من يستحق األربعني ومنهم من يستحق الرضب )مبدأ تفريد العقاب( احلديث 

بالسوط أو بغريه وحيث مل تقدر العقوبة بنص القرآن الكريم فأية عقوبة يراها الشارع 
ويلحق بذلك املخدرات كاحلشيش وما يامثلها . ردع فهي رشعية يف ال جتديالوضعي 

املتهاون يف (فحكمها واحد حيث أهنا تفسد العقل واملزاج ويصري يف الرجل ختنث ودياثة 
 .)٨(والعياذ باهللا عىل اختالف بني الفقهاء املتأخرين) رشفه وعرضه

كبها حلكمة املخدرات جرائم مهمة وعقاب مرت املسكر أو تعاطيوسبب اعتبار 
وملخاطر يعيها كل عاقل لبيب فهي تفقد املرء صوابه  أسامؤهيعلمها الباري عظمت 

وهيبط من أكرم خملوق إىل أرذل خملوق وتسوق اإلنسان إىل املحرمات , وتولد الشقاق 
وقد حرمتها الرشيعة اإلسالمية حتريامً قاطعاً قبل أربعة عرش قرناً ملا فيها من .والبغضاء
قد حرمتها أمريكا واهلند الحقاً فقد ثبت أن اخلمر خيرتق جدار املعدة أرضار , و
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 متخذاً طريقه إىل الدم ليخرب اخلاليا ثم يتوجه إىل الدماغ ليعطله وحيدث خرقاً يف
لتمتد  )الكروموسومات( األغشية املخاطية للمعدة واألمعاء ويؤثر عىل الصبغيات 

يأيت الطفل قليل الفكرة والذكاء منحرفاً عقلياً املخاطر إىل األوالد واألحفاد والذرية ف
بعض اليشء حسب قوة اإلدمان , وقد يصاحب باجلنون أو الكساح أو العمى أو 

فامذا بعد احلق  )٩(الضعف العام وقد يكون الطفل عىل استعداد لقبول أمراض أخر ,
عقل عىل تؤثر يف حكم ال(إال الضالل وماذا بعد النور إال الظلامت , واملخدرات 

, ويذهل عن الواقع , ويتخيل  األشياء واألحداث , فري البعيد قريباً ,والقريب بعيداً
ما ليس بواقع ويسبح يف بحر من األحالم واألوهام , وهذا ما يسعى إليه متناولوها 

 )١٠()حتى ينسوا أنفسهم ودينهم ودنياهم وهييموا يف أودية اخليال
مة السكر من جرائم املخالفات البسيطة أما الشارع الوضعي فقد اعترب جري

وبرشوط مشددة , وقانوناً ال جيوز التوقيف فيها فقد عاقبت الفقرة األوىل من املادة 
من قانون العقوبات بغرامة ال تزيد عىل عرشة دنانري من وجد يف طريق عام أو  ٣٨٦

شغباً أو  حمل عام أو حمل مباح للجمهور يف حالة سكر بنيّ بأن فقد صوابه أو أحدث
أما الشطر األول من الفقرة الثانية من تلك املادة فقد عاقبت باحلبس , للغري إزعاجا

ال تزيد عىل عرشين ديناراً يف حالة العود إىل  مدة ال تزيد عىل شهر أو الغرامة التي
ارتكاب اجلريمة خالل سنة من تاريخ صدور حكم عليه , وىف الشطر الثاين منها فقد 

أن حتكم عليه بالعقوبة املذكورة يف الشطر األول وإذا ثبت أنه مدمن  أعطت للمحكمة
يف أحد املصحات ملدة ستة أشهر بتفصيل ذكرته الفقرة .عىل السكر فلها إيداعه

 ٣٨٨و ٣٨٧و  ٣٨٦املذكورة, وتناول قانون العقوبات ما يتعلق باملسكرات يف املواد 
) الرشاد(ان يف مستشفى الشامعية وكنت أحكم بإيداع املد. منه بتفصيل مذكور فيها

 .عىل املسكرات اإلدمانحاليا ملعاجلته من 
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فقد نظم  ١٩٦٥لسنة  ٦٨أما املخدرات فقد نظم أحكامها قانون املخدرات رقم 
زراعتها واستعامهلا لألغراض الطبية واملتاجرة هبا يف داخل وخارج القطر, وحيازهتا 

قانون وقابلة للتغيري ما يعترب خمدراً ,وتشدد واستريادها وبني بأربعة جداول ملحقة بال
يف العقوبات حيث أوصل العقوبة إىل اإلعدام بموجب فقرات املادة العقابية الوحيدة 

منه وحسناً فعل ذلك , وحبذا لو تشدد يف عقاب جرائم املسكرات  ١٤فيه وهى املادة 
 .لوحدة العلة

عىل ذلك يوميا ,ثم يرتك ورأ الطب يف ذلك أن الشخص يرشب السكر ثم يعتاد 
مدة قصرية ثالثة أيام أو أكثر فيشعر بحاجة شديدة إىل املسكر وهذا ما يسمى بنوبات 

ومن عالمات اإلدمان توسع البؤبؤ ورجفة يف اجلسم وفقدان املوازنة ) ١١(اإلدمان
ونحول عام , ويزداد تأثري الكحول عند التعب والنعاس واجلوع واألكلة اخلفيفة 

تأثري من مخسة إىل عرشة أضعافه عند تناول أقراص مهدئة أو منومة أو أقراص ويبلغ ال
أما املخدرات فإهنا ألول وهلة . احلساسية وقد يصاب اجلسم بالتسمم نتيجة لذلك 

عىل تعاطيها فإن  االستمرارتقلل إحساس األعصاب ثم تقلل التفكري الذهني وعند 
ويمر الشخص بأربعة )١٢(تبدأ حالة اإلدمان الشخص ينتبه وحيتاج إىل املزيد منها وهنا

مرحلة االعتامد عىل النفس , فيعتمد عىل صحته وشبابه وقوته , : مراحل  األوىل 
وهى مرحلة زيادة الكمية حيث تتزايد الكميات التي يتناوهلا , : واملرحلة الثانية 
رك املسكر أو يستطيع ت الفسلجي وعند وصوهلا الاالعتامد مرحلة : واملرحلة الثالثة 

ويصل فيها الشخص :املخدر ذلك أن العمل الفسلجي للدماغ خيتل  واملرحلة الرابعة 
إىل اإلدمان مضافاً إليه املضاعفات التي تؤثر عىل أعضاء اجلسم واملضاعفات النفسية 

عىل العائلة واملجتمع ,واألعراض يف املرحلتني األخريتني هي  التي تؤثر واالجتامعية
اإلرتعايش , وتعالج  الكحويل القلب والتعرق الشديد واهلذيان نفقاالرجفان وخ

حالة اإلدمان عىل املسكرات واملخدرات يف مستشفى ابن رشد ببغداد, ساحة 
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ومستشفيات مماثلة,أما املحافظات األخر فهناك أجنحة أو شعب  األندلس,
لشديد عىل لفائف لألمراض النفسية تعالج مثل هذه احلاالت وكذا احلال يف اإلدمان ا

املستشفى ويعالج باألدوية لفرتة بني أسبوعني وثالثة أسابيع , التبغ , ويدخل املريض
االجتامعي, واملكتبة,  يرافقه جهود الباحثات االجتامعيات , والتلفزيون, والنادي

وممارسة اهلوايات املحببة للمريض وعىل املريض بعد خروجه من املستشفى , واملشغل
 اتصال هبا بزيارات مربجمة بني فرتة وأخر ولغاية ستة أشهر وهذه فرتة أن يبقى عىل

عدم العودة إىل  يفواألهم من كل هذا إرادة الشخص  ,االنتكاسمهمة لضامن عدم 
 .)١٣( % ٩٠ إىل ٨٠حالته السابقة وقد أحرزت هذه املعاجلة نسبة نجاح ترتاوح بني 

و املخدرات جريمة يعاقب عليها الرشع املسكرات أ تعاطيعليه فقد انتهينا إىل أن 
والقانون وإذا قدم أحد الزوجني طلباً للتفريق من الزوج األخر وثبت للمحكمة 
بتقرير من جلنة طبية رسمية أن الزوج األخر مدمن عىل تناول املسكرات أو املخدرات 
 فيعترب ذلك رضراً يوجب التفريق بني الزوجني , واللجنة هنا هي اللجنة الطبية

النفسية والعصبية التابعة لوزارة الصحة والتي تعمل باالشرتاك مع مستشفى ابن رشد 
املخصصة ملعاجلة املدمنني عىل املسكرات واملخدرات والتابعة لوزارة الصحة أيضاً 

ثم   )١٤(وقد كانت حمكمة التمييز تعترب معهد الطب العديل هو اجلهة املختصة يف ذلك
صاص اللجنة الطبية املختصة بذلك دون أن تبني منهي عادت وبينت أن ذلك من اخت

وحسب علمي فلم تصدر تلك اللجنة قراراً بإدمان أحد األشخاص  ,)١٥(تلك اللجنة
املحالني إليها وإنام حتيله إىل مستشفى ابن رشد التي تسري عىل خطى سابقتها, وقد 

يتعاطاها بني فرتة يكون الزوج األخر غري مدمن عىل املسكرات أو املخدرات إال أنه 
وأخر ليثري املشاكل للعائلة واألوالد وينغص احلياة الزوجية ويعربد يف البيت 

 لكيوالشارع مرة أو أكثر يف الشهر , فإنه باإلمكان إثبات هذه احلالة بالبينة الشخصية 
تستخلص املحكمة من ذلك الرضر الواقع عىل الزوج األخر والعائلة وتعطى سلطة 
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يبدو أنه من املناسب تعديل صدر الفقرة  يف تقدير مد الرضر مما ايضتقديرية للق
ويعترب من قبيل اإلرضار تناول .. ـ ١( اآليت  األوىل من املادة األربعني بالشكل

املسكرات أو املخدرات وللقايض املختص سلطة تقديرية يف مد ترضر الزوجة 
 ).والعائلة
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 اهلوامش
 املرجع السابق ٥٠ص  ٢ط , جالقاموس املحي)  ١(
 ١٨ص  ٢املرجع السابق  ج) ٢(
 ٢١٩اآلية /سورة البقرة  ) ٣(
 ٤٣اآلية / سورة النساء ) ٤(
 ٩١و ٩٠اآلية / سورة املائدة ) ٥(
 ٣٢٦ص  ٣ـ سنن أبى داوود ,ج   ١٥٣ص   ١٣صحيح مسلم ج) ٦(
 ١٧ص  ١٣صحيح مسلم ,ج) ٧(

 ٣٢٧ص  ٣ـ سنن أبى داود ,ج 
 بعدها وما ٢٩٧ص  ٨ـ النسائي ,ج

 بعدها وما ١٠٤ابن تيمية , املرجع السابق ص)  ٨(
 بعدها وما ٥٠٥املرجع السابق ص  ٢اإلسالمي ,ج ـ الترشيع اجلنائي

 بعدها وما ١٨٣ـ فتاو وأقضية عمر بن اخلطاب املرجع السابق ص 
 ٧٦اإلسالم , املرجع السابق ص  ـ احلالل واحلرام يف

 ٢٥و ٢٤والتعزير ص  هبنيس , احلد ـ أمحد فتحي
 ١٩و  ١٨ـ أمحد فتحي هبنيس , العقوبة يف الفقه اإلسالمي ص 

 بعدها وما ٦٢عامر حتسني ,حقائق القرآن الكريم والعلم احلديث ص ) ٩(
 املرجع السابق ٤٩٧و ٤٩٦ص  ٢اإلسالمي ,ج اجلنائي ـ  الترشيع

 املرجع السابق ٧٥احلالل واحلرام يف اإلسالم ص ) ١٠(
 .يف معهد الطب العديل  لة مع الدكتور خالد الزبيديمقاب) ١١(
 .يف معهد الطب العديل مقابلة مع الدكتور نذير البدوين) ١٢(
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مقابلة شخصية مع الدكتور صالح الشيخ كمر ,أخصائي األمراض النفسية )١٣(
 ساحة األندلس/ بغداد/ والعصبية والعقلية يف مستشفى ابن رشد 

 )غري منشور( ١٣/١/١٩٨٤يف   ٨٤/٨٥/ ١٠٧٣ملرقم قرار حمكمة التمييز ا) ١٤(
 ٢٥/٢/١٩٨٦يف  ٨٤/٨٥/ شخصية /  ٢٧٠٢قرارا حمكمة التمييز املرقامن ) ١٥(

 )غري منشوران ( ١٠/١٢/١٩٨٦يف  ٨٥/٨٦/شخصية / ١٧٩٦و 
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 ممارسة أحد الزوجني لعب القامر يف بيت الزوجية
الشطر األخري من الفقرة األوىل من املادة األربعني من قانون األحوال  نص

عىل أن ممارسة أحد الزوجني لعب  ,)١(١٩٨٦لسنة  ٥الشخصية املعدلة بالقانون رقم 
 .يبيح للزوج األخر طلب التفريق  القامر يف بيت الزوجية يعترب رضراً 

قامره مقامرة وقامر قمره  ((الرهان فيقول صاحب القاموس املحيط : والقامر لغة 
 )٢())ـ راهنه فغلبه وهو التقامر وقمريك مقامرك   وتقمره كنرصه ـ

ممارسة لعب  ١٩٧٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم  ٣٨٩وقد اعتربت املادة 
القامر جريمة فعاقبت الفقرة األوىل منها كل من فتح أو أدار حمال أللعاب القامر وأعده 

كل من نظم ألعاباً من هذا القبيل يف حمل عام أو حمل مفتوح لدخول الناس,وكذلك 
للجمهور أو يف حمل أو منزل أعد هلذا الغرض عاقبته باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة 
وبغرامة ال تزيد عىل مائة ديناراً أو بإحدامها , وعاقبت الفقرة الثانية صيارفة املحل 

قوبة احلبس مدة ال تزيد عىل شهر أو بنفس العقوبة,أما الفقرة الثالثة فقد تضمنت ع
من وجد يلعب القامر يف املحالت املذكورة  ال تزيد عىل مخسني ديناراً  الغرامة التي

بالفقرة األوىل , وقررت الفقرة الرابعة ضبط النقود واألدوات املستعملة يف اللعب 
وقد .سنةومصادرهتا , وأجازت الفقرة اخلامسة احلكم بغلق املحل مدة ال تزيد عىل 

حرم عز وجل يف حمكم تنزيله امليرس واألنصاب واألزالم فقال الباري  بسم اهللا 
 y7 .....الرمحن الرحيم  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅tã Ìôϑy‚ø9 $# Î Å£÷ yϑø9$# uρ ( ö≅è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×Î7Ÿ2 

ßìÏ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγßϑøO Î) uρ ç t9ò2 r& ⎯ ÏΒ $yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 )جلت قدرتهكام قال ) ٣: 
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  $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄Ρ Î) ãôϑsƒø: $# çÅ£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø—F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ 
È≅yϑtã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tGô_$$sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßsÎ=ø è? ∩®⊃∪ $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ 

ãΝ ä3uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™!$ŸÒøót7ø9 $# uρ ’Îû Ì÷Κ sƒø: $# ÎÅ£÷ yϑø9 $#uρ öΝä. £‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ 
Íο 4θn=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ •Β  )٤(. 

من قال لصاحبه تعال أقامرك ( :وقال سيد الكائنات حممد صىل اهللا عليه وسلم
 الذيهو امليرس كل ما ال خيلو الالعب فيه من ربح أو خسارة و(والقامر ) فليتصدق 

وقد حرم اإلسالم امليرس ألنه يريد من ) قرنه القرآن باخلمر واألنصاب واألزالم 
يؤخذ بالقامر فهو حرام , واخليبة تدفع  الذيواملال . املسلم كسب املال باحلالل

املغلوب للمعاودة والغالب تدفعه لذة الغلبة إىل التكرار فيدمن ويصبح عاطالً , 
 يستبعد عىل من عشق املائدة اخلرضاء كام وال(لعداوة والبغضاء واملقامرة تورث ا

وتغرس فيه حب املقامرة حتى . يسموهنا أن يبيع من أجلها دينه وعرضه ووطنه 
 وألعاب القامر وامليرس من املعايص)٥()برشفه وعقيدته وقومه يف سبيل كسب موهوم

 إال التعزير باتفاق الفقهاء فالعقوبة عليه  التي مل يرشع فيها وال يف جنسها احلد , وال
 .)٦(كفارة حد فيه وال

وعىل أية حال فإن ممارسة لعب القامر سواء كان يف دار الزوجية أو خارجها يعترب 
 .عرفناه فيام تقدم جريمة رشعاً وقانوناً عىل ما

فإذا طلب أحد الزوجني التفريق هلذا السبب وثبت للمحكمة بام قدم هلا من أدلة 
رسة الزوج اآلخر لعب القامر يف بيت الزوجية فيكون الزوج اآلخر حمقاً وبينات مما

بطلبه ويتضح من رصاحة النص أن األمر ال يتوقف عىل صدور حكم قضائي بإدانة 
من قانون العقوبات حيث أنه باإلمكان  ٣٨٩الزوج اآلخر واحلكم عليه وفق املادة 

من  ٤٤حسبام نصت عليه املادة إثبات أسباب التفريق عموما بكافة وسائل اإلثبات 
وحيث قد بدت جلية لكل ذي لب مضار املقامرة بصورة )٧(قانون األحوال الشخصية
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مطلقة سواء كانت يف بيت الزوجية أو خارجه فمن املناسب أن نقرتح تعديل الفقرة 
ويعترب من قبيل اإلرضار كذلك , . ـ ١(األوىل من املادة األربعني بالشكل التايل 

 ) .القامرممارسة 
 

 اهلوامش
 النافذ من تاريخ نرشه ٢٠/١/٨٦ىف ٣٠٨١املنشور بجريدة الوقائع العراقية )١(
 املرجع السابق)القمرة(كلمة  ١٢١ص ٢ج يآباذ جمد الدين الفريوز) ٢(
 ٢١٩اآلية / البقرة ) ٣(
 ٩١و ٩٠اآلية / املائدة )٤(
 لسابقاملرجع ا ٢٩٧و ٢٩٦و ٢٩٠احلالل واحلرام يف اإلسالم ص ) ٥(
 املرجع السابق ١٤٢و ١٣٢اإلسالمي ص  اجلنائي الترشيع) ٦(
أسباب التفريق بكافة وسائل اإلثبات بام يف ذلك  إثباتجيوز : ( التي تنص عىل ) ٧(

الشهادات الواردة عىل السامع , إذا كانت متواترة , ويعود تقديرها إىل املحكمة,وذلك 
 .)معينة إلثباهتا باستثناء احلاالت التي حدد القانون وسائل
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 الفصل الثالث
 آثــــار التفريق
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يف الفصلني السابقني عن اجلرائم التي تعترب سبباً من أسباب التفريق  تكلمت
القضائي بني الزوجني سواء نص عليها قانون األحوال الشخصية أو قرار جملس قيادة 

هي اآلثار التي ترتتب عىل ذلك  التفريق فاموإذا حكمت املحكمة ب. الثورة هبذا الشأن
قسمته إىل  والذيالتفريق هذا السؤال هو موضوع الفصل الثالث من هذا البحث 

خصصت الفرع األول إىل اعتبار التفريق طالقاً بائناً بينونة صغر أو  :أربعة فروع
وتناولت رجعياً حسب مقتىض احلال , وتكلمت يف الفرع الثاين عن العدة  ونفقتها , 

يف الفرع الثالث موضوع املهر أما الفرع الرابع فبينت فيه حق السكنى وسأتناوهلا تباعاً 
 ـ إن شاء اهللا ـ
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 الفرع األول
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اعتبار التفريق طالقاً بائناً بينونة صغر 
 أو رجعياً حسب مقتىض احلال

 ١٩٥٩لسنة  ١٨٨م الشخصية العراقي رق األحوالنصوص قانون  من استقراء
املعدل نالحظ أنه قد أعطى حق التفريق للزوجة تارة وللزوجني تارة أخر وهذا ما 

بحثناه وبالتايل فإن القانون مل يرس عىل وترية واحدة  الذينالحظه أيضاً من موضوعنا 
 يف منح حق التفريق عموماً , إال أنه قد اعتربه بكل أنواعه طالقاً بائناً بينونة صغر

تبار أن الرضر هو مدار التفريق ويقصد به ,إن كان احلق يف التفريق دفع الرضر باع
عنها وال يتأتى ذلك بالطالق الرجعى , حيث  بإمكان الزوج مراجعة زوجته قوالً أو 

منه وىف  ٤٥و  ٢٥/٦فعالً ولو دون رضاها وهذا ما نص عليه القانون يف املادة 
ما  ه يعترب طالقاً بائناً بينونة صغر باستثناءالوارد فيـ موضوعنا هذا فإن التفريق 

املتضمن  ٣١/١٢/١٩٨٥واملؤرخ يف  ١٥٢٩ورديف قرار جملس قيادة الثورة املرقم 
حق الزوجة يف طلب التفريق من زوجها إذا ختلف أو هرب من أداء اخلدمة العسكرية 

طالقاً رجعياً  مدة تزيد عىل ستة أشهر أو هرب إىل جانب العدو فقد اعترب هذا التفريق
وأجاز للزوج مراجعة زوجته إذا التحق باخلدمة العسكرية أو عاد من اهلروب خالل 
مدة العدة ولكن ذلك القرار نص عىل اعتبار التفريق طالقاً بائناً بينونة صغر إذا كرر 

 . )١(الزوج اهلروب وحكم بالتفريق ثانيةً وفق أحكام القرار املذكور
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 اهلوامش
 .النافذ من تاريخ نرشه ٢٠/١/١٩٨٦يف  ٣٠٨١قائع العراقية املرقمة نرش بالو) ١(
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 العدة الرشعية ونفقتها
: أوال ومن اآلثار التي ترتتب عىل التفريق القضائي, العدة ونفقتها وينبغي

اعها ورابعاً وأخريا التعريف بالعدة وثانياً بيان سندها وحكمتها , وثالثاً توضيح أنو
 هي اإلحصاء فيقال عددت اليشء: تعريف العدة ,العدة لغة . أوال . اًبحث نفقة العدة

تربص يلزم املرأة عند زوال ((والرشع فلها تعاريف كثرية  االصطالحوىف  أي أحصيته
الفرتة التي (و )١())يقوم مقامه من اخللوة أو املوت  النكاح املتأكد بالدخول أو ما

تربص يلزم املرأة عند (و )٢()ب الفرقة وحيرم عىل املرأة التزوج فيها حتى تنقيض تعق
املدة التي حددها الشارع لتزول هبا ما بقى من أثار ( و)٣()زوال النكاح أو شبهته

 )٤()أو وضع احلمل اإلقراءويكون هذا التحديد باألشهر أو  االفرتاقالزواج بعد 
املدة التي تنتظر فيها   )٥(...)محها من احلمل أو تعبداً ومدة ترتبص هبا املرأة براءة ر(

بقى من آثار النكاح أو  ب النقضاء مارضُ أو اجل  املرأة ومتتنع عن التزويج
ما بقى من آثار النقضاء أجل رضب ( و)٦()بعد وفاة زوجها أو فراقه هلا الفراش,
 أهناللعدة عىل  وقد ذكر صاحب الروض النضري من املذهب الزيدي تعريفاً )٧()النكاح

أو  اإلقراءاسم للحالة التي تكون عليها املرأة يف استرباء رمحها بالوالدة أو (
أجل وأهنا تربص مدة معلومة بعد زوال (أما احلنفية فقد عرفوها بأهنا  ,)٨()األشهر
وبني املالكية بأهنا مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طالق املرأة أو موت الزوج  )٩()النكاح 

فسخ النكاح أو املدة التي جعلت دليالً عىل براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت أو 
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أما الشافعية فقد أوردوا أهنا مدة ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة  ,)١٠(الزوج أو طالقه
وأوضحها احلنابلة بأهنا الرتبص املحدود  )١١(رمحها أو للتعبد أو لتفجعها عىل زوج

هر أن العدة هي مدة تعقب الفرقة حددها الشارع متتنع فيها تقدم يظ ومما )١٢(رشعاً 
 .املرأة عن الزواج لرباءة الرحم أو تعبد أو تفجعاً 

ودليل مرشوعية العدة الكتاب والسنة : دليل مرشوعية العدة وحكمتها . ثانياً 
≈ àM: القرآن الكريم يفواإلمجاع فقد ورد  s)̄=sÜßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO 

&™ÿρ ãè% 4 )١٣(,   ‘Ï↔ ¯≈©9 $# uρ z⎯ ó¡Í≥ tƒ z⎯ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö;s?ö‘$# £⎯åκèE£‰Ïèsù èπsW≈n=rO 
9ßγô© r& ‘Ï↔ ¯≈©9 $# uρ óΟs9 z⎯ ôÒÏts† 4 )١٤(,   t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρø— r& 

z⎯ óÁ−/u tItƒ £⎯ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô−r& # Z ô³tã uρ ( )١٥(,  àM≈s9 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{$# £⎯ ßγè=y_r& βr& 
z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq 4 )رسول اهللا حممد  وأما السنة فهو ما أمر به, )١٦ من لزوم العدة

 يف بيت أم مكتوم, أعتدي للمدخول هبا بعد الفرقة حيث قال لفاطمة بنت قيس,
وحكمتها أو سبب . )١٧(مية عىل وجوب العدة يف اجلملةوأمجعت األمة اإلسال

للرحم  ترشيعها هو منعاً الختالط األنساب لئال يكون املرء ساقياً لزرع غريه واسترباءً 
وإتاحة الفرصة للزوج بمراجعة زوجته ألن األصل يف الطالق أن  يكون رجعياً , 

 وفاة الزوج , والتنويه وإظهار احلزن واألسف عىل فوات نعمة الزواج , وتفجعاً عىل
بأمهية أمر النكاح وترو وتبرص الزوجة يف إنشاء زوجية أخر  ألن عصمتها بيد 

ورد من  بحثناه يتعلق بالتفريق القضائي فإن ما الذيوملا كان املوضوع . )١٨(زوجها
حكمة لترشيع العدة ينطبق عىل موضوع البحث فيام عدا التفجع عىل وفاة الزوج ألن 

 . يكن متوفياً الزوج مل
أنواع العدة , والعدة ثالثة أنواع,عدة بالقروء ,وعدة باألشهر وعدة بوضع  :ثالثاً 

 ــ: ييلاحلمل ,وسنبحث كل نوع من هذه األنواع فيام 
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 يتميز بظاهرة معتادة خاصة الذيوالقرء لغة يطلق عىل الوقت  ـ:العدة بالقروء ـ أ
أما رشعا فهو لفظ مشرتك يطلق عىل احليض  )٢٠(أو يقصد باالنتقال أو اجلمع. )١٩(به

كام أنه يطلق عىل الطهر فاحلنفية يطلقونه عىل احليض , والشافعية واجلعفرية يطلقونه 
وىف موضوعنا هذا فإنه إذا تم التفريق بني الزوجني وكانت الزوجة  .)٢١(عىل الطهر

ـ عىل تفصيل بني املذاهب ـ وكانت من ذ وات احليض مدخوالً هبا حقيقة أو حكامً
وغري حامل فإن عدهتا ثالثة قروء وهذا ما قررته الفقرة األوىل من املادة الثامنة 

املعدل والتي مل حتدد  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨واألربعني من قانون األحوال الشخصية رقم 
( àM≈s :معنى القرء , وقد قال الباري عز وجل يف حمكم تنزيله ¯=sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/ u tItƒ 

£⎯ ÎγÅ¡ àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρ ãè% 4  )٢٢(. 
وهذه العدة عىل نوعني , النوع األول وجب بدالً عن  ـ: العدة باألشهر ب ـ

فإذا تم التفريق بني ,)٢٣(القروء,أما النوع الثاين فقد وجب أصالً وليس بدال عن القروء
 هبا حقيقة أو حكام وهى دون سن البلوغ أو آيس أو الزوجني وكانت الزوجة مدخوالً 

 ,)٢٤(قمرية بدالً من ثالثة قروء  تر احليض فإن عدهتا ثالثة أشهريف سن من حتيض ومل
أما النوع  ,)٢٥(ألن الغالب بني النساء السليامت يف أجسامهن أن حيضن كل شهر مرة

ومدة أربعة أشهر وعرشة أيام للمتوىف عنها زوجها . وجب أصالً  الذيالثاين فهو 
ط أن ال تكون حامال, ويقول اإلمام حممد أبو زهرة أن هبا أو غري مدخول رش مدخوالً 

البعد عن الرجال أو ألن  يفالشارع فرض هذه املدة ألهنا أقىص مدة تتحملها املرأة 
حممد شفيق  أستاذيوير  .)٢٦(احلمل يظهر واضحا وجلياً يف ابتداء الشهر اخلامس

احلكمة يف حتديد هذه املدة أن ملحكمة متييز العراق  رمحه اهللا أن  األسبقالعاين الرئيس 
اجلنني بنتيجة االستقراء يتحرك لثالثة أشهر إذا كان ذكراً وأربعة أشهر إذا كان أنثى 

وقانون األحوال الشخصية العراقي  ,)٢٧( وزيد عليه استظهاراً  اجللينيفاعتبار أقىص 
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,أما املتوىف ٤٨/٢بني أن املرأة إذا بلغت ومل حتض أصالً فعدهتا ثالثة أشهر كاملة  م  قد
عنها زوجها غري مدخول هبا أو املدخول هبا احلائل وكذا عدة زوجة الغائب واملفقود 

فعدهتا أربعة أشهر )٢٨(واجلعفري واملحكوم بموت زوجها وفق املذهبني املالكي
 .ومل يتطرق إىل حكم الصغرية واآليس) ٤٨/٢و ٤٧/٢/م (وعرشة أيام 

 سيكون الكالم عنها بعد هذا املوضوع وسند ماأما احلامل املتوىف عنها زوجها ف
↔ ‘Ï  :تقدم قول عز وجل ¯≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö; s? ö‘ $# 

£⎯ åκèE£‰Ïèsù èπsW≈ n=rO 9ßγô© r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9 $#uρ óΟs9 z⎯ ôÒÏts† 4 )٢٩( ,   t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ 
% [`≡ uρø— r& z⎯óÁ−/ u tItƒ £⎯ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& # Z ô³tã uρ ( )٣٠(. 
وهو النوع األخري من أنواع العدة فعدة احلامل التي  ـ:ـ العدة بوضع احلمل  ج

, وهذا  )٣١(يتم التفريق بينها وبني زوجها بوضعها محلها ولو بعد الفرقة بلحظة
 àM≈s9: مصداق لقوله تعاىل 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{ $# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq 4 ⎯ tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# 

≅yèøg s† …ã&©! ô⎯ ÏΒ ⎯Íν Í ö∆r& #Z ô£ç„  )ومل يتطرق قانون األحوال الشخصية إىل هذا النوع  .)٣٢
من العدة ولكنه نص عىل أن احلامل املتوىف زوجها تعتد بأبعد األجلني من وضع 

األخري , وقد خالف بذلك ما أمجع عليه أئمة الشق  ٤٨/٣احلمل وعدة الوفاة م 
عدهتا بالوضع ولو بعد وفاة  تنتهياملذاهب األربعة من أن احلامل املتوىف عنها زوجها 

وعبد اهللا بن عباس ) اهللا عنه  ريض(وأخذ بام قال به اإلمام عيل  )٣٣(زوجها بلحظة
, ونص )٣٥(املوت وأ وتبتدئ العدة حال وقوع الفرقة بني الزوجني )٣٤(رمحهام اهللا

القانون عىل ذلك حتى لو مل تعلم املرأة باملوت أو الطالق ومل يذكر التفريق مع أنه 
 .منه ٤٩أورده يف صدر املادة 
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من  ٤٧/١وفق املادة  )٣٦(والعدة الرشعية واجبة بعد كل تفريق ,بسبب الدخول
ني ذلك يف رشح , سو عدة الوفاة كام تب)٣٧(القانون وال عدة عىل غري املدخول هبا

 :جاءت به اآلية الكريمة العدة باألشهر , وذلك ما
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢ΟèO £⎯ èδθ ßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ö6s% βr& 

 ∅èδθ ¡ yϑs? $yϑsù öΝ ä3s9 £⎯ÎγøŠn=tæ ô⎯ÏΒ ;ο £‰ Ïã $pκtΞρ‘‰ tF÷ès? ( )٣٨( . 
إذا تم التفريق القضائي بني الزوجني بموجب أحكام هذا  ـ:ةنفقة العد: رابعاً 
حيكم به القايض يعترب طالقاً بائناً بينونة  الذيسبب , فإن ذلك التفريق  أليالقانون 

صغر بحكم املادة اخلامسة والربعني من القانون , وقد جاء قرار جملس قيادة الثورة 
ق الزوجة يف طلب التفريق من املتضمن ح ٣١/١٢/١٩٨٥واملؤرخ يف ١٥٢٩املرقم 

زوجها إذا ختلف أو هرب من أداء اخلدمة العسكرية مدة تزيد عىل ستة أشهر أو هرب 
إىل جانب العدو فقد جاء بحكم مغاير واعترب التفريق يف هذه احلالة طالقاً رجعياً 

التحق باخلدمة العسكرية أو عاد من اهلروب خالل  إذاوأجاز للزوج مراجعة زوجته 
 العدة ولكن القرار نص عىل اعتبار التفريق طالقاً بائناً بينونة صغر إذا كرر مدة

 اهلروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام القانون املذكور , الزوج
ولو  احليوقد أورد القانون نصاً تضمن أن املطلقة تستحق النفقة عىل زوجها 

منه وهذا النص يشمل  ٥٠ كانت ناشزاً واستثنى من ذلك عدة الوفاة بموجب املادة
وتشمل النفقة , املأكل , امللبس , . )٣٩(استحقاق املطلقة يف مجيع حاالت التفريق

قال به  واملسكن وما أخذ به القانون إنه هو إال ما, واخلادم ملن لزمها خادم والتطبيب ,
وإذا  مع الوجوب االمتناع, ونفقة العدة كنفقة الزوجية تثبت ديناً بمجرد )٤٠(األحناف

, وعليه فإن الزوجة التي تم التفريق )٤١(تسقط إال باألداء أو اإلبراء صارت ديناً ال
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فنفقتها بأنواعها لثالثة أقراء , أما إذا مل تكن اإلقراء بينها وبني زوجها وهى من ذوات 
فلثالثة أشهر , وأما من كانت حامال فإىل أن تضع محلها , ومل  اإلقراءمن ذوات 

أن العرف قد (ن بقاء املعتدة يف منزل الزوجية وقد علله بعض الرشاع يشرتط القانو
تبقى يف دار الزوجية ألن ذلك يثري كثرياً من األقاويل والريب  جر عىل أن املطلقة ال

وملا كان للعرف اعتباره يف الرشيعة اإلسالمية فال تسقط نفقة املعتدة بخروجها من 
يقول الدكتور حممد مصطفى شلبي ويستقبح أهل و. )٤٢(بيت الزوجية متشياً مع العرف

املطلقة بقاؤها يف دار مطلقها وشاع ذلك وأصبح عرفاً مقرراً ألن الناس قد خرجت 
اصامت واملنازعات ويتعذر خمليقع إال يف وسط ا وأن الطالق ال.اإلسالم آدابعىل 

ن اخلصام بقاء املطلقة يف منزل واحد مع مطلقها فأصبحت الرضورة بإبعادها عن موط
واملنازعة , ومن هذه الرضورة جيوز يف هذا الزمن خروج املطلقة لالعتداد يف بيت 

غري منزل الزوجية للعرف أو الرضورة فإن وسواء كان اعتداد الزوجة يف )٤٣()أهلها
واإلسالمي عىل السواء وهى تستحق  والعريب يف جمتمعنا العراقي سار  هو ذلك ما

 .نفقة العدة بأنواعها 
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 اهلوامش
 ٣٠٢بدران أبو العنني بدران , الزواج والطالق يف اإلسالم ص ) ١(

 ١٣٢ص  ٢ـ عالء الدين خروفه , رشح قانون األحوال الشخصية ج
 ٢٣٤ـ حسن خالد وعدنان نجا ,أحكام األحوال الشخصية ص 

 ٢٨١ص  ١أمحد الكبييس , األحوال الشخصية ج) ٢(
 ٤٢٦ص ١ح األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية جحممد زيد األبياين , رش)٣(

ـ حممد حسني الذهبي , األحوال الشخصية بني مذهب أهل السنة ومذهب اجلعفرية 
 ٣١٤ص 

 ١٧٧حسني عىل األعظمي , أحكام الزواج ص ) ٤(
 ١٣٧ص اإلسالميةـ حسني خلف اجلبوري , فرق النكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة 

 عن فتح القدير
 ٥٠٩عبد اهللا , أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية ص ـ عمر 

 ١٥٦ص  ٢البهية , رشح اللمعة الدمشقية ج الروضةالعاميل , ) ٥(
 ٣٥٥ـ السيد سابق , فقه السنة املجلد الثاين ص 

 ٦٢٧حممد شلبي ,أحكام األرسة يف اإلسالم ص )٦(
 ٤٣٥زهرة, األحوال الشخصية ص  اإلمام حممد أبو) ٧(
 ٣٤١ص  ٤ي , جغرشف الدين السيا)٨(
 ٥١٤و ٥١٣ص  ٤عبد الرمحن اجلزيري , الفقه عىل املذاهب األربعة ج) ٩(

 ١هامشش
 ٥١٦املرجع السابق ص ) ١٠(
 ٥١٧املرجع السابق ص ) ١١(
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 ٥١٨املرجع السابق ص ) ١٢(
    ٢٢٨سورة البقرة اآلية ) ١٣(
 ٤اآلية / سورة الطالق )١٤(
  ٢٣٤ية اآل/ سورة البقرة ) ١٥(
 ٤اآلية / سورة الطالق ) ١٦(
 ٣٠٢بدران أبو العنني بدران , الزواج والطالق يف اإلسالم ص )١٧(

 ١٩ـ أنور العمرويس , أصول املرافعات الرشعية ص 
 ١٤٠حسني خلف اجلبوري , فرق النكاح ص ) ١٨(

 املرجع السابق ١٣٣ص  ٢ـ عالء الدين خروفة , ج
 ١٩٢ص  ٣ج , بدائع الصنائع , الكاساينـ 

 ٥١١ـ عمر عبد اهللا , املرجع السابق  ص 
 املرجع السابق ١٧٧ـ حسني عىل األعظمي , ص 

 املرجع السابق ٣٢٥الثاين ص  ـ السيد سابق , املجلد
 املرجع السابق ٤٣٥ـ حممد أبو زهرة , ص 

 ١٧٥ص  ٢ـ فريد فتيان , رشح قانون األحوال الشخصية  ط 
 رجع السابقامل ٦٣٠ـ حممد مصطفى شلبي , ص 

 املرجع السابق ١٣٦ص  ٢عالء الدين خروفه , ج)١٩(
 املرجع السابق ٣٠٧بدران أبو العينني  ص )٢٠(
 ٣٤٨حممد أبو زهرة ,  املرجع السابق ص )٢١(

     ٢٥٧ص  ١ـ ابن حزم األندليس , املحىل ج
 ١٩١ـ الشافعي  , األم ص 
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                   ٥٣٤ـ الطويس , النهاية ص
 ٤٢٩ص  ١اين , املرجع السابق جـ األبي

     ١٥٦ص  ٢ـ العاميل , املرجع السابق ج
 ١٩٢ص  ٣, املرجع السابق ج الكاساينـ 
 ٢٢٨اآلية / البقرة ) ٢٢(
 ١٩٢ص  ٣, املرجع السابق ج الكاساين) ٢٣(

 ٢٨٤ص  ١ـ الكبييس , املرجع السابق ج
 ٤٣٩ـ أبو زهرة , املرجع السابق ص 

 ٦٢٨ملرجع السابق ص ـ حممد مصطفى شلبي , ا
 ١٩٢ص  ٣األبيانى ,املرجع السابق ج) ٢٤(
 ١٩١ص  ٢, املرجع السابق ج الكشناويـ 
 ٤٤١و ٤٤٠أبو زهرة املرجع السابق ص ) ٢٥(
 ٤٤١و ٤٤٠املرجع السابق ص ) ٢٦(
اقتبسه فتيان فريد يف كتابه  ٥٢الفقه اإلسالمي ,و مرشوع القانون املدين ص ) ٢٧(

 رشح قانون األحوال 
 ١٧٦ص  ٢وط ٩٨ص  ١الشخصية ط 

 ٤٣٩و  ٤٣٨حممد جواد مغنية , الفقه عىل املذاهب اخلمسة ص ) ٢٨(
 ٤اآلية / سورة الطالق ) ٢٩(
 ٢٣٤اآلية /سورة البقرة ) ٣٠(
 ١٣٩ص  ٢عالء الدين خروفه , املرجع السابق ج) ٣١(

              ٢٨٧ص ١ـ أمحد الكبييس ,ج
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 ٤٣٥ص ١السابق جاملرجع  ـ  حممد زيد األبيانى,
       ٢٦٣ـ ابن حزم , املرجع السابق ص 
 ٣٥٤ـ الطويس ,املرجع السابق ص 
 ١٥٧ص٢ـ العاميل , املرجع السابق ج

     ١٨٢ص٢ـ الكشناوي , املرجع السابق ج
 ٢٠٣ص٥ـ الشافعي ,األم ج

 اهلامش ٥١٩ص  ٤, املرجع السابق جاجلزيريـ عبد الرمحن 
 ٤اآلية / سورة الطالق ) ٣٢(
 ٥٢٩ص  ٤عبد الرمحن اجلزيري , املرجع السابق ج) ٣٣(

 ٣٤٦ص  ٤املرجع السابق ج ـ رشف الدين السياغى,
 ١٤٣ـ حسني خلف اجلبوري , فرق النكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة اإلسالمية ص 

 ١٥٦ص ٢السعيد زين الدين العاميل , املرجع السابق ج) ٣٤(
ـ حسني خلف اجلبوري ص   ٣٤١ص ٤, املرجع السابق جالسياغيـ رشف الدين 

١٤٣ 
 ٢٤٤اقتبسه حسن خالد وعدنان نجا املرجع السابق ص  ٣/٢٧٥ـ فتح القدير 

 ١٩٨ص  ٥الشافعي , األم ج) ٣٥(
 ٢٩٢ص  ١ـ أمحد الكبييس , املرجع السابق ج

منشور يف  ٢٣/١٠/١٩٨٠يف  ٢٤٨٣/١٩٧٩قرار حمكمة التمييز املرقم ) ٣٦(
  ٢س ١٧الوقائع العدلية ع 

 ٢٣١ص  ١٩٨٠/
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نرشه باقر  ٦/٦/١٩٦٢يف  ٢٣٦املرقم  السنيقرار جملس التمييز الرشعي ) ٣٧(
 يف كتاب  اخللييل

 تطبيقات األحوال الشخصية
 ١٩٧ص  ٥ـ الشافعي,األم ج

 ٤٩اآلية  األحزابسورة ) ٣٨(
منشور يف الوقائع  ٢٣/١/١٩٨٠أ يف  ٤٢٨٣/٧٩قرار حمكمة التمييز املرقم ) ٣٩(

  ١٧ العدلية  عدد
 ٢٣١ص  ٢/٩٨٠س

 ٤٤٩زهرة, املرجع السابق ص  حممد أبو) ٤٠(
 ٤٤٩املرجع السابق ص )٤١(
 ٢٩٥/ ١أمحد عبيد الكبييس, املرجع السابق ) ٤٢(
 ٦٦١و ٦٦٠املرجع السابق ص / أحكام األرسة يف اإلسالم ) ٤٣(
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 املهر واستحقاقه
 ر التفريق القضائي وسنعرف املهر أوال ثم نبني استحقاقهوهو األثر الثالث من آثا

حق مايل أوجبه الشارع للمرأة عىل الرجل يف عقد زواج  ـ:تعريف املهر :أوالً 
صحيح وله أسامء منها الصداق , من الصدق لداللته عىل صدق رغبة باذله يف املرأة , 

يف مقابلة استمتاع اآلخر ونحلة أي عطية من اهللا مبتدأه ألن استمتاع كل من الزوجني 
فإن اهللا سبحانه وتعاىل مل يقل يف حمكم تنزيله عقد النكاح بل سامه ميثاقاً غليظاً )١(به

™ (#θè?#u :لتمييزه عن سائر العقود فقد قال جل من قائل uρ u™!$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯ÍκÉJ≈s%ß‰ |¹ \'s# øtÏΥ 4 
βÎ* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3s9 ⎯ tã &™ ó©x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ ø tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ ÿ‹ÏΖ yδ $\↔ ÿƒÍ £∆  )٢(      ÷βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& 

tΑ#y‰ ö7ÏGó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6̈Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?#u™ uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ 
$º↔ ø‹x© 4 …çµ tΡρä‹ äz ù's? r& $YΨ≈ tGôγç/ $VϑøO Î) uρ $YΨÎ6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x. uρ …çµ tΡρä‹ è{ù's? ô‰ s%uρ 4©|Ó øùr& 
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 :وكام يقول الكامل بن اهلامم)٤(عن يشء, ويسمى العالئق والعقر والفريضة واألجر

إذ مل يرشع بدال كالثمن واألجر وإال .. بانه لرشف العقد وإظهار خطره إرشع (
ملهر حكم العقد وال يشرتط لصحة العقد لوجب تقديم تسميته فتحصل أن ا

واملهر ال يعترب ركناً أو رشطاً يف عقد الزواج ولكنه حكم من )٥()التنصيص عىل حكمه 
 .)٦(أحكامه



٢١١ 
 

كام تبني فإن قانون األحوال الشخصية قد أعطى حق  ـ: استحقاق املهر: ثانياً 
إذا كان التفريق قبل التفريق للزوجني تارة وللزوجة تارة أخر , وىف موضوع بحثنا ف

من القانون , أما إذا ٢١الدخول فإن الزوجة تستحق نصف املهر املسمى يف العقد م 
كان التفريق بعد الدخول فإن الزوجة تستحق كامل املهر ويسقط األجل املعني يف 

 .القانون  ٢٠/٢العقد الستحقاق املهر م 
 

 اهلوامش
 ٣٣٩حممد مصطفى شلبي , املرجع السابق ص )  ١(
 ٤اآلية / سورة النساء ) ٢(
 ٢١و ٢٠اآلية / سورة النساء ) ٣(
 ١٠٣٩/ ٣الصنعاين , املرجع السابق ج) ٤(
 ١٠٧/ ١الكبييس , املرجع السابق ج) ٥(
 هامش ٢٥٧اهللا, املرجع السابق ص  عمر عبد) ٦(
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 لفرع الرابعا
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 حق السكنى
تفريق القضائي هو حق السكنى فقد قرر جملس وآخر اآلثار التي ترتتب عىل ال

لسنة  ٧٧القانون رقم  إصدار ١٩٨٣/ ٧/ ٢٥يف  ٨٠٧قيادة الثورة بقراره املرقم 
 .) ١(قانون حق الزوجة املطلقة يف السكنى ١٩٨٣

 فقد أعطى هذا القانون احلق للزوجة أن تطلب من املحكمة التي تنظر يف دعو
الطالق أو التفريق ساكنة دون زوجها يف الدار أو  طالقها أو تفريقها بإبقائها بعد

الشقة التي تسكنها معه رشط أن تكون مملوكة للزوج وتصدر املحكمة قرارها بذلك 
بدل وملدة ثالث سنوات رشط  , وتسكن الزوجة بال)٢(ضمن حكم الطالق أو التفريق

تنجم عن  حتدث رضرا باملسكون عدا التي وأن ال تؤجر املسكون أو جزء منه أن ال
, ويسكن معها من هم حتت حضانتها وهلا أن تسكن معها أحد  االستعامل االعتيادي

جتاوزت سن احلضانة بني من يقيم يف املسكون ويعيله  أنثىحمارمها عند عدم وجود 
رضيت  , وحترم الزوجة من هذا احلق إذا كان متلك داراً أو شقة سكنية أو)٣(الزوج

عت زوجها أو كان سبب الطالق أو التفريق خيانتها بالطالق أو التفريق أو خال
جيوز أن  , وتقوم مديرية التنفيذ بإخالء املسكون من الزوج وال)٤(الزوجية أو نشوزها

يسكنوا مع الزوجة عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمني معها فيها وتبدأ مدة حق 
ذا  أخلت الزوجة , وللزوج أن يقيم دعو اإلخالء إ)٥(السكنى من تاريخ اإلخالء

 بالرشوط املنصوص عليها يف املادة الثانية وإذا صدر حكم بذلك فليس هلا احلق يف مدة
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رسمه قانون  ,وإذا تبلغ الزوج بإخالء املسكون من مديرية التنفيذ وفق ما)٦(أخر
وامتنع فيصدر املنفذ املعدل قراراً بتغريمه مائة دينار عن  ١٩٨٠لسنة  ٤٥التنفيذ رقم 

 .)٧( م يتأخر فيه عن اإلخالء تستحصل منه تنفيذاً كل يو

ويالحظ عىل القانون أنه قد حرم الزوجة من حق السكنى يف حالتني فقط ومها أن 
يكون الطالق أو التفريق بسبب خيانتها الزوجية وثانيهام أن يكون الطالق أو التفريق 

ان الطالق أو التفريق بسبب نشوزها , ومن العدالة أن حترم الزوجة من هذا احلق إذا ك
مطلقة, وكذلك فإنه يبقى مع الزوجة يف املسكون من  بسبب من الزوجة  بصورة

فقد يكون أحد هؤالء هو سبب الطالق أو , يعيلهم الزوج وكانوا مقيمني معها فيه
نه  يبقى يثري هلا املشاكل وقد ال يكون أحد هؤالء إف التفريق وإذا بقى معها يف الدار

ق  أو التفريق ولكنه حقداً عىل الزوجة وانتقاماً للزوج فإنه يثري املشاكل سبب يف الطال
هلا , وقد يكون أحد هؤالء غري حمرم عىل اإلناث اللوايت جتاوزن سن احلضانة فعليه 
من العدالة أن تستقل الزوجة ومن هم بحضانتها يف املسكن , وقد رتب القانون غرامة 

وحيث أن الغرم بالغنم فمن العدالة أن تفرض عىل الزوج عند تأخره يف اإلخالء 
 .املسكون إخالئهاالغرامة عىل الزوجة عند انتهاء املدة وعدم 

املادة الثالثة أ ـ إذا كان ( من القانون بالشكل اآليت ييلوعليه اقرتح تعديل ما 
 )فوق فام% ٥٠الطالق أو التفريق بسبب من الزوجة أو إذا كانت نسبة تقصريها 

لرابعة ـ تنفذ مديرية التنفيذ املختصة الفقرة احلكمية التي تقىض بإبقاء املادة ا(
الزوجة املطلقة يف املسكون وتقوم املديرية بإخالئها من ساكنيها وتبقى فيها الزوجة 

 )ومن هم بحضانتها وتبدأ مدة الثالث سنوات من تاريخ اإلخالء
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سكون بعد تبليغه من مديرية املادة اخلامسة ـ إذا تأخر أحد الزوجني عن إخالء امل(
وفق أحكام قانون التنفيذ , يصدر املنفذ املعدل قراراً بتغريمه  إخالئهاالتنفيذ بلزوم 

 )مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخري تستحصل منه تنفيذاً 
 
 
 هلوامشا

 ٨/٨/١٩٨٢يف  ٢٩٥٢نرش هذا القانون يف الوقائع العراقية عدد ) ١(
 القانون املادة األوىل من) ٢(
 املادة الثانية من القانون) ٣(
 املادة الثالثة من القانون) ٤(
 املادة الرابعة من القانون) ٥(
 املادة اخلامسة من القانون) ٦(
 املادة السادسة من القانون) ٧(
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 اخلـــــــــامتة
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 :اخلـــــــــامتة
ت إىل رضورة التنسيق بني قراري تناولت هذا البحث بثالثة فصول وقد انتهي

 ٣١/١٢/١٩٨٥و ١٧/١٢/١٩٨١يف  ١٥٢٩و  ١٧٠٨جملس قيادة الثورة املرقمني 
. بشأن التفريق بسبب هروب الزوج إىل جانب العدو منعا للتكرار واالزدواجية

احلق للزوج يف طلب التفريق أسوة بالزوجة يف قانون األحوال الشخصية  وإعطاء
لثورة , ونقل الفقرة اخلامسة من املادة األربعني لتكون إحد وقرارات جملس قيادة ا

دون الزوج أو الزوجة  األوىلأوال ,ألن هذا احلق للزوجة / ٤٣فقرات املادة 
وإبدال  ٤٠أوال ليكون أحد فقرات املادة / ٤٣من املادة )١(األخر, ونقل البند 

يق لتعذر حصول الزوجة وارتأيت حرص التفر. عبارة مقيدة للحرية بالسالبة للحرية 
عىل النفقة بسبب حبس الزوج أكثر من سنة بالنفقة املستمرة الرضورية , رشط تعنت 

أخذ عنه  الذيالزوج وامتناعه عن اإلنفاق واعتباره طالقاً رجعيا , كام قال مالك 
القانون ذلك , واقرتحت حتديد مدة الستعامل حق التفريق بسبب الزواج باإلكراه 

وتعديل الفقرة األوىل من املادة األربعني واعتبار  داخلها, رج املحكمة أوسواء كان خا
تناول املسكر أو املخدر وممارسة القامر سواء كان يف بيت الزوجية أو خارجه رضراً 

 أليحق التفريق لكل واحد من الزوجني  إعطاءورد بتلك الفقرة, واقرتحت  وفق ما
القايض سلطة تقديرية يف  وإعطاءالزوجية , يتعذر معه استمرار احلياة  عيب أو رضر

 ٤١من املادة  ٤تقدير مد حصول الرضر , وتعميم حكم الفقرتني ب و ج من البند 
 .الطالق أو التفريق أنواععىل كل 

وبشأن قانون حق الزوجة املطلقة يف السكنى ,فقد ارتأيت حرمان الزوجة منه إذا 
فوق وإخالء املسكون من  فام% ٥٠ كان الطالق بسببها أو كانت نسبة تقصريها
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كلياً من القانون, وتغريم الزوجة  لالستفادةالزوجة ومن هم بحضانتها  وإبقاءشاغليه 
 .نفس الغرامة املفروضة عىل الزوج عند تأخرها يف اإلخالء

 واحلمد هللا أوال وآخراً 
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 املراجع
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 :املراجع
 ـ القرآن الكريم ١
 إحياءـ صحيح مسلم برشح النووي , صاحب املطبعة املرصية , النارش دار  ٢

 ١٩٧٢الرتاث العريب بريوت ـ لبنان ـ 
األزد , دار  ـ سنن أبى داود , اإلمام أبى داود سليامن بن األشعث السجستانى ٣
 الرتاث العريب , بريوت ـلبنان إحياء
طي وحاشية اإلمام السندي   ـ سنن النسائي, برشح احلافظ جالل الدين السيو ٤

 الرتاث العريب , بريوت ـ لبنان إحياءدار 
 ٤٥٦ـ املحىل ألبى حممد عىل أمحد بن سعيد بن حزم األندليس املتوىف سنة  ٥

 لبنان –للطباعة والنرش والتوزيع   , بريوت  التجاريمنشورات املكتب 
 إلمام بمرصمطبعة ا –بتصحيح حممد خليل هراس  ١٠املحىل البن حزم ج − ٦
فقه اإلمام مالك ألبى بكر بن حسن  يفرشح إرشاد املسالك  –أسهل املدارك  − ٧

 لبنان –دار الفكر , بريوت  ٢الكشناوي ط
هـ  كتاب ٢٠٤الشافعي املتوىف سنة  إدريساهللا حممد بن  األم ألبى عبد – ٨

 م ١٩٦٨ −هـ  ١٣٨٨الشعب سنة 
العاميل ,  للسعيد زين الدين اجلبعي الروضة البهية , رشح اللمعة الدمشقية − ٩
 وتصحيح الشيخ عبد اهللا السبتى إخراج
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع , اإلمام عالء الدين أبى بكر بن مسعود  − ١٠

 هـ ٥٨٧الكاساين امللقب بملك العلامء املتوىف سنة 
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اليمني  سبل السالم , رشح بلوغ املرام للشيخ اإلمام حممد إسامعيل األمري− ١١
 الصنعاين املتوىف سنة 

 ١٩٨٠هـ صححه وعلق عليه حممد عبد العزيز اخلويل دار اجلبل  ١١٨٢
النهاية يف جمرد الفقه والفتاو لشيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن عىل  − ١٢

 بريوت –دار الكتاب العريب  ١/١٩٧٠/هـ ط ٤٦٠– ٢٨٥الطويس 
الكبري , القايض رشف الدين بن أمحد  الروض النضري , رشج جمموع الفقه − ١٣

 مكتبة املؤيد بالطائف ٢هـ ط ١٢٢١ – ١١٨٠السياغي املتوىف سنة 
 م مل يذكر اسم املطبعة ١٩٦٧هـ  ١٣٨٦ ٥سيد قطب يف ظالل القرآن ط − ١٤
 لبنان –بريوت  –دار الكتاب العريب  ٣/١٩٧٧السيد سابق فقه السنة ط  − ١٥
ث األخيار للشيخ قاىض قضاة اليمن حممد عىل من أحادي –نيل األوطار  − ١٦

 ١٩٧٣لبنان  –بريوت  –هـ دار اجليل  ١٢٥٥حممد الشوكاين املتوىف 
زاد املعاد يف هد خري العباد لشمس الدين أبى عبد اهللا حممد بن أبى بكر  – ١٧

مطبعة مصطفى  –املعروف بابن قيم اجلوزية راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف طه 
 الرتاث العريب إحياءدار ١٩٧١قاهرة ال −احللبي
آليات القرآن الكريم , وزارة  حممد مصطفى حممد , الفهرس املوضوعي − ١٨

 .مطبعة األديب البغدادية ١٩٨١األوقاف 
مكتبة دار  ١٩٦٣/ ٣اإلسالمي ط عبد القادر عودة , الترشيع اجلنائي − ١٩
 القاهرة–املعرفة 
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الشريازي , القاموس  الفريوز آبادي الشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب − ٢٠
 لبنان–بريوت –املحيط دار العلم للجميع 

 ١٩٦٠/ أبو األعىل املودودي تفسري سورة النور , دار الفكر بدمشق  − ٢١
 تعريب حممد عاصم احلداد

الرتاث  إحياءدار  ٣عبد الرمحن اجلزيري الفقه عىل املذاهب األربعة ط − ٢٢
 ١٩٦٩/لبنان  –بريوت  –العريب 
 القاهرة –العريب  الوعيأمحد فتحي هبنيس , احلد والتعزير , النارش مكتبة  − ٢٣
مكتبة دار  ١٩٦١/ ٢أمحد فتحي هبنيس , العقوبة يف الفقه اإلسالميط − ٢٤
 القاهرة −العروبة
 –دار املعارف  ١٩٦٧خالد عبد احلميد فراج, رشعية اجلرائم والعقوبات  − ٢٥
 القاهرة
دار الفكر العريب  ١٩٥٧/ ٣األحوال الشخصية ط –مد أبو زهرة اإلمام حم − ٢٦

 القاهرة –
 ١٣/١٩٨٠الدكتور يوسف القرضاوي , احلالل واحلرام يف اإلسالم ط −٢٧

 دمشق–بريوت  –املكتب اإلسالمي 
 –مكتبة القرآن  –حممد عبد العزيز اهلالوي فتاو وأقضية عمر بن اخلطاب  − ٢٨

 ١٩٨٥القاهرة 
املوصل  يفسني , حقائق القرآن والعلم احلديث ,مطبعة الزهراء عامر حت − ٢٩

/٨٦ 
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 بريوت –دار العلم للماليني  ١٩٧٧جربان مسعود , معجم الرائد ط   − ٣٠
يف الطالق يف رسيعة  اإلرادةالدكتور مصطفى ابراهيم الزملي , مد سلطان  − ٣١

 بغداد–اين مطبعة الع ١٩٨٤السامء وقانون األرض خالل أربعة آالف سنة 
الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي , التعليق عىل التعديل الثاين لقانون  − ٣٢

تصدرها  ١٩٧٩السنة السابعة   ١٠األحوال الشخصية , جملة القانون املقارن العدد 
 .العراق –مجعية القانون املقارن 

 ادبغد –مطبعة اإلرشاد  ١٩٧١الدكتور أمحد الكبييس , األحوال الشخصية  − ٣٣
بغداد  –عالء الدين خروفة, رشح قانون األحوال الشخصية , مطبعة العاين  − ٣٤
١٩٦٢. 
الشخصية , مطبعة اجلامعة  األحوال, رشح قانون يمصطفى السياغ  − ٣٥

 ١٩٥٨دمشق  –السورية 
طبع الدار  ١٩٨٦/  ٢فريد فتيان , رشح قانون األحوال الشخصية ط  − ٣٦
 ر واسط لندنبغداد , النارش دا –العربية 
 ٣يف قضاء األحوال الشخصية للمسلمني , أنور العمرويس ط املرجع الوايف − ٣٧
مطبعة  ١٩٥٧/ ١بدران أبو العنني بدران , الزواج والطالق يف اإلسالم  ط − ٣٨

 دار التأليف
الشيخ حسن خالد وعدنان نجا , أحكام األحوال الشخصية يف الرشيعة  − ٣٩

 .بريوت –تب التجاري للطباعة والنرش والتوزيع املك ١٩٦٤/ ١اإلسالمية ط
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فرق النكاح وبيان أحكامها يف الرشيعة اإلسالمية , حسني خلف اجلبوري  − ٤٠
 .دار احلرية للطباعة –مطبعة احلكومة  ١٩٧٤ ١ط

مطبعة رشكة الطبع  ١٩٤٩/ ١حسني عىل األعظمي , أحكام الزواج ط − ٤١
 .والنرش األهلية

 ٤أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية  ط عمر عبد اهللا , − ٤٢
 .دار املعارف– ١٩٦٣/

حممد زيد األبياين , رشح األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية ,  – ٤٣
 بغداد –بريوت –منشورات مكتبة النهضة 

دار النهضة  ٢/١٩٧٧أحكام األرسة يف اإلسالم ط –حممد مصطفى شلبي  − ٤٤
 بريوت –العربية 
حممد حسني الذهبي , األحوال الشخصية بني مذهب أهل السنة ومذهب  − ٤٥

 بغداد–م . م . رشكة الطبع والنرش األهلية  ذ ١٩٥٨/ ١اجلعفرية  ط
دار  ١٩٨٤الدكتور حممد رأفت عثامن , فقه النساء يف اخلطبة والزواج  − ٤٦

 .القاهرة –االعتصام
ون العقوبات اجلزائري أسعد بشري كرزون , جريمة هتك العرض يف قان − ٤٧

بإرشاف  ١٩٨٣/رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد 
 .احلديثي فخريالدكتور 
 القاهرة –دار النهضة العربية  ١٩٦٤/ ٢السنهوري الوسيط ط − ٤٨
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والنقيب احلقوقي طارق قاسم حرب , رشح  فخرياللواء احلقوقي راغب  − ٤٩
 ٢/١٩٨٤ت/ ١ة اخلاصة بالعسكري املفقود واملحتجز واألسري طاألحكام القانوني

مديرية  ٧٣دائرة التدريب مديرية الدائرة القانونية سلسلة الثقافات العسكرية الرقم 
 .املطابع العسكرية

 .حممد جواد مغنية , الفقه عىل املذاهب اخلمسة − ٥٠
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 املقابالت الشخصية
 الرازق احلديثي        كلية القانونعبد  فخري/الدكتور − ١
 كلية القانون     آدم وهيب النداوي                 /الدكتور − ٢
 مدير معهد الطب العديل         نذير البدوين                        /الدكتور − ٣
 الطبيب يف معهد الطب العديل         خالد الزبيدي                     /الدكتور – ٤
 يف مستشفى ابن رشد صالح الشيخ كمر               االختصايص/الدكتور − ٥

 والعصبية والعقلية لألمراض النفسية
الرشيعة اإلسالمية املساعد فيكلية  أستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي − ٦

 القانون
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 القوانيـــــــــــــن
 ١٩٥٩سنة ل ١٨٨قانون األحوال الشخصية رقم   − ١
 ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات رقم   − ٢
 ١٩٤٠لسنة  ١٣قانون العقوبات العسكرية رقم   − ٣
 ١٩٧٥لسنة  ١قانون اخلدمة والتقاعد العسكري رقم  − ٤
قانون معاقبة مرتكبي جرائم اهلروب خارج البالد أثناء اخلدمة العسكرية رقم   − ٥

 ١٩٧٢لسنة  ٢٨
 .١٩٧٤لسنة ١٤١ملخابرات األجنبية رقم معاقبة عمالء ا قانون – ٦
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 آفاءة 
 أحكام البيت الشرعي 
 في الظروف الراهنة
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 املقدمة
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א

 

 األنامبسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خري 
ىل اهللا عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين وسيد املرسلني وخاتم النبيني حممد ص

 .يوم الدين إىل بإحسانومن تبعهم  وأزواجه وأصحابه
بحث الظروف السائدة ووسائل تطوير  إىلالبحث هيدف  إنوباهللا التوفيق  فأقول

البيت الرشعي لتواكب هذه الظروف يف عرصنا  بأحكامالقواعد القانونية اخلاصة 
عىل احلياة  اإلجهازحتاول  اآلنالبيت الرشعي السائدة  وأحكاماحلارض ويف املستقبل 

خمتلفة, كام  بأساليباهلروب من عش الزوجية  أوالتفريق  أوالزوجية بالطالق 
فقد ورد عن رسول  اإلسالميخالفا لنهج الدين ,عائقاً من عوائق الزواج أصبحت

منكم الباءة  معرش الشباب من استطاع يا"اهللا حممد صىل اهللا عليه وسلم انه قال 
حديث متفق  "للبرص ومن مل يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء أغضفليتزوج فانه 
وعامد  اإلسالمفالزواج سنة من سنن  "التمس ولو خامتا من حديد "عليه كام قال

 . وملقاصد أخر اإلنساينالتي هي عامد املجتمع ورشع حلفظ النوع  األرسة
تساعد املرشع والقايض عىل حتقيق العدالة  كارأفوالغاية من البحث الوصول إىل 

 . واآلخرةالدنيا  ينموذجيا نحقق فيه خري إسالمياوالنهوض باملجتمع ليكون جمتمعا 
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البيت  أحكاممباحث كان املبحث األول من  وأربعةمقدمة  إىلقسمت البحث 
 . والفكر املعارص اإلسالميالرشعي يف الفقه 

والقضاء العراقيني من أحكام البيت الرشعي وما أما الثاين فعن موقف الترشيع 
لسنة  ٢٢القطري رقم  األرسةيقابل املواد يف القانون العراقي من مواد يف قانون 

وخصصت املبحث الثالث ملوقف بعض قوانني الدول العربية من أحكام  ٢٠٠٦
وتكلمت يف املبحث األخري عن معطيات العرص وموقف الدين من . البيت الرشعي

ويف اخلامتة مقرتحات قد تفيد يف التخفيف من ضيق أحكام البيت الرشعي  ذلك
 . وتنفع الناس

 واحلمد هللا أوال وأخرا
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 املبحث األول
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 والفكر املعارص اإلسالميأحكام البيت الرشعي يف الفقه 
 لسادسة من سورة الطالق,ية ايفرسون اآل أقواهلمالفقهاء املسلمني يف  إن

÷‰ £⎯èδθãΖÅ3ó™r& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ΟçGΨs3y™ ⎯ÏiΒ öΝä.Ï :بسم اهللا الرمحن الرحيم  ã̀ρ Ÿωuρ 

£⎯ èδρ•‘!$ŸÒè? (#θà) ÍhŠŸÒçGÏ9 £⎯Íκön=tã 4  ...  فيقول السيد قطب يف ظالل القرآن
 يسكنوهن مما جيدون هم من سكنى ال أقل مما هم عليه يف أنفاملأمور به هو (...

سكناهم, وما يستطيعون حسب قدرهتم وغناهم غري عامدين إىل مضارهتن 
ويشري حممد جواد مغنيه يف كتابه  )١(وبنفس املضمون ابن كثري والبيضاوي وآخرون

 /...£⎯èδρçÅ°$tãuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î من سورة النساء ١٨الشخصية إىل اآلية  األحوال

4...   أحكاموسنستعرض تباعا  )٢(دها بالسكنومن العرشة باملعروف انفرا فيقول 
ومن ثم عند بعض الفقهاء املعارصين  اإلسالميةالبيت الرشعي يف أشهر املدارس 

 −:اإلسالميةاملدارس  بأشهرونبدأ . احوبعض الرشَّ 
يسكن زوجته  أنالزوج يلزم  أنوير فقهاء املالكية  :املدرسة املالكية −١

 أن وأضافواان يشتمل عىل املنافع الالزمة بمسكن يليق هبا بقدر وسعه وحاهلا و
قدر هلا أي ذات صداق قليل فليس هلا االمتناع من  كانت وضيعة ال إذاالزوجة 

اشرتط عليها السكن معهم  إذاومثلها الرشيفة ذات الصداق الكثري  أقاربهالسكن مع 
الساكنني  ال يستطيع) غرفة(يكون للزوجة حمل خاص هبا  أنعند الزواج رشط 

ولد صغري فلآلخر أن  ألحدمهاكان  وإذا, إليها بإساءهتمتترضر  وإالالطالع عليها ا
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علم به قبل البناء ثم بنى  فإذادخل بعد علمه بالصغري,  إذا إالمعه  إسكانهيمتنع عن 
 .)٣(فال حق له يف االمتناع

ول يف منزل الئق بحاهلام ويف ق إسكاهناويرون انه عىل الزوج  :املدرسة احلنفية −٢
كان  إذا إالترضرت من وجودهم ومن ولده  إذا أهلهخال من . الئق بحال الزوج آخر

يفهم معنى اجلامع ومن املمكن أن يكون املسكن قرصاً أو شقة أو  طفال صغرياً ال
له  الالزمةجناحاً أو حجرةً تتوفر فيه مجيع املنافع من دورة مياه ومطبخ ومجيع املواد 

ر أو غنى وتأمن عىل متاعها فيه وتتحقق فيه املعارشة بحسب العرف واحلال من فق
لو كان يف الدار بيوت وأبت  "وجاء يف فتح الباري رشح صحيح البخاري. )٤(الزوجية

أن أخىل هلا بيتاً وجعل له مرافق وغلقاً عىل  أهلهأن تسكن مع رضهتا أو مع أحد من 
 . )٥(تطلب بيتاً آخر أنحدة فليس هلا 

ويرون انه جيب للزوجة مسكنا يليق بحاهلا هي ال بحاله  :يةاملدرسة الشافع −٣
, كام جيب هلا فرش املسكن من حرص وبساط وغطاء ويتبع القايض  هو ولو كان معدماً

 .)٦(يف تقديره عادة البلد
ويرون أن الزوجة يفرض هلا املسكن حسب حاهلا بحيث  :املدرسة احلنبلية −٤

وفرش املنزل حسبام جرت به  واآلنيةالوقود املطلوبة للطبخ و األدواتيشتمل عىل 
 .)٧(أمثاهلاعادة 
وهم يتفقون مع احلنفية يف أن يكون للزوجة مسكنا الئقاً : ةمامياملدرسة اإل −٥

 هبرضاها وفي إالبحال الزوج خاليا من أهله وولده وغريهم  آخربحاهلام معاً ويف قول 
 .)٨(مجيع املنافع

يف  األندليسحممد عيل بن حزم الظاهري  أبو ماماإلوير : املدرسة الظاهرية −٦
عىل  وإذالكريمة املتقدمة,  لآليةعىل قدر طاقته مستنداً  إسكاهناحماله أنه يلزم الزوج 
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عن الساكن  األرضيكون دافعاً لرضر  , فعليه من الفرش والغطاء ماإسكاهناالزوج 
فنسب عليه  "يوطئن فرشكم من تكرهون أالولكم عليهن ": لقول رسول اهللا 

 . متلكه هي السالم الفرش إىل الزوج فواجب عليه أن يقوم هلا به وهو للزوج ال
عليه  باإلنفاقغنية كلفت  وامرأتهعجز عن نفقة نفسه  إذاالزوج  أنويقول أيضا 

 .)٩(أيرس إذاترجع عليه بيشء من ذلك  وال
 كن حسبام يليق حممد أبو زهرة أن يكون املس اإلماموبالنسبة للفكر املعارص ير

 فيه وان كان مثله ال إاليف قرص فال تسكن  إاليسكن  بحال الزوج فأن كان مثله ال
فيه وان كان مثله يسكن يف حجرة يكون  إاليسكنها  يف جناح من منزل ال إاليسكن 

فيه عىل متاعها ويكون له مرافق رشعية  تأمناملسكن الرشعي هلا حجرة هلا غلق 
ترضرت من ذلك سو ولده الصغري غري  إذاأحداً من أقاربه  وليس له أن يسكن معها

احتاجا لرعايته اخلاصة  أوعليهام استقالال  اإلنفاقمل يمكنه  إذاالفقريين  وأبويهاملميز 
ومقرتحا  ١٩٥٦من مرشوع عام  ١٨٤ملرضهام أو شيخوختهام تعقيباً له عىل نص املادة 

الغرفة التي هلا غلق تعترب  أن أيضاوذكر . إليه أعالهاملذكورة  األخريةالعبارة  إضافة
بالفعل  أوآذوها بالقول  إذا إالمسكناً رشعياً ولو كان بجوارها غرفة رضهتا أو محاهتا 

 .)١٠(بينا قام الدليل عليه إيذاءً 
يف  إسكاهناكان الزوجان مورسين فعىل الزوج  إن االبياينوير الشيخ حممد زيد 

يف بيت من دار عىل حدته مشتمال  إسكاهناكذلك فعليه دار عىل حدهتا وان مل يكونا 
تأمن عىل متاعها ويمنعها  ال ألهنايرشك غريها معها  أنعىل املرافق الرشعية وليس له 

من متام املعارشة مع زوجها, سو ولده الصغري غري املميز وان يكون الدار بني جريان 
 .)١١(تستوحش فيه صاحلني وال
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القول بان النفقة  أطلقوا ةماميغنيه فيقول أن أكثر فقهاء اإلأما الشيخ حممد جواد م
تبعاً لعادة أمثاهلا من ... وإسكانالزوجة من طعام وأدام وكسوة  إليهتقدر بام حتتاج 

... ويضيف. أهل بلدها وبعضهم رصح بان املعترب حال الزوج دون حال الزوجة
 "عتبار كام رصح القرآن الكريمنأخذ حال الزوج املادية بعني اال أنومهام يكن فالبد 

يكلف اهللا نفساً  ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال "ولينفق ذو سعة من سعته
واشرتط أن تستقل الزوجة ...) من حيث سكنتم من وجدكم أسكنوهن(آتاها  ما إال

 .)١٢(تترضر بسكناها فيه باملسكن وال
سب البيت وحالة الزوج ويشتمل عىل يتنا أنفري  محد الكبييسأوالشيخ الدكتور 

, يشاركها فيه أحد  واملرافق الرضورية ومتنع الرشفية عنه وال واألثاث واآلنيةالفرش 
 .)١٣(فيه تستوحش الو

كان الزوج فقرياً جيوز أن تكون  إذاالقايض الشيخ عالء الدين خروفه فبني  أما
ذي يستأجر غرفة يف دار يتعذر املرافق الصحية مشرتكة بني الزوجة وجرياهنا السيام ال

وير . )١٤(تستوحش الزوجة يف الدار مرافق خاصة للغرفة واشرتط أن ال إجيادعليه 
يتناسب الدار مع حال الزوجني ويوافق  أنمجعه سعدون الربيعي  األستاذاملحامي 

ولوازم بيتيه وبني جريان صاحلني تأمن الزوجة فيه  العرف والعادة يف البلد وله مرافق
عىل نفسها وماهلا يف مقر عمل الزوج أو بالقرب منه يتواجد ويبيت فيه ومؤثث بأثاث 

 .)١٥(تعود للزوج
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 اهلوامش
 .١٤٧ص  ٨جملد  ٢٨ج ٥سيد قطب يف ظالل القرآن ط(١)

دار  ٣٨٣ص  ٤عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي تفسري القرآن العظيم ج
 .٧٤٩ص  ١/١٩٨٤البيضاوي يف تفسريه ط ١٩٨٢ املعرفة بريوت

 (٢) .٢هامش  ٦٣حممد جواد مغنيه األحوال الشخصية ص 
 ٢ج ٢أبو بكر حسن الكشناوي أسهل املدارك رشح إرشاد السالك من فقه إمام األئمة مالك ط) ٣(

 .دار الفكر ١٢٣ص
 .وما بعدها ٤٨١ص ٢ابن عابدين يف حاشيته ج) ٤(

 ١٩٥١/  ٢اللباب رشح الكتاب حققه حممد حمي الدين عبد احلميد ط/ي  مالشيخ عبد الغني الغني
 .٥٥٦ص ٤عبد الرمحن اجلزيري املرجع السابق ج, ٢٧٦ص ٢ج
 .١هامش  ٢٨٤ص  ١٩٥٠/ ٢اإلمام حممد أبو زهره األحوال الشخصية ط) ٥(
 .٥٦١ص ٤اجلزيري املرجع السابق ج) ٦(
 .٥٦٢ص ٤املرجع السابق ج) ٧(
 .٣٩٤ص ٥/١٩٧٧نية الفقه عىل املذاهب اخلمسة حممد جواد مغ) ٨(
 .وما بعدها ١٢٢ص ١٠أبو حممد عيل بن حزم األندليس الظاهري املحىل املجلد السابع ج) ٩(
 .وما بعدها ٢٨٣ص ٢/١٩٥٠األحوال الشخصية ط) ١٠(
 .وما بعدها ٢٥٦ص ١رشح األحكام الرشعية من األحوال الشخصية ج) ١١(
 .٣٩٤و ٣٩٢ص ١٩٧٧/ ٥خلمسة طالفقه عىل املذاهب ا) ١٢(
 .١١٠ص ١/١٩٩٠األحوال الشخصية ج) ١٣(
 .٣٩٤و٣٩٢ص ٥/١٩٧٧الفقه عىل املذاهب اخلمسة ط) ١٤(
 .وما بعدها ٦٨أحكام النفقة رشعاً وقانوناً وقضاء ص) ١٥(
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 املبحث الثاين
 
 
 
 
 

 



٢٣٩ 
 

 
 

 

 وقف الترشيع والقضاء العراقيني م
 عيالبيت الرش أحكاممن 

ا يقابل املواد يف القانون العراقي من مواد يف قانون وم
 ٢٠٠٦لسنة  ٢٢القطري رقم  األرسة

 األحوالالبيت الرشعي الواردة يف قانون  أحكاميف هذا املبحث  سأستعرض
وتعديالته وتطبيقات حمكمة التمييز هبذا  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية العراقي رقم 

 .٢٠٠٦لسنة  ٢٢طري رقم الق األرسةالشأن مقارناً بقانون 
  −:وبصورة موجزة يتمثل موقف القانون العراقي من البيت الرشعي بام ييل

هييأ لزوجته بيتا رشعيا يتناسب مع حالتهام االجتامعية  أنعىل الزوج   −١
 .القطري األرسةقانون  ٦٤تقابلها م)أ/٢٤/٢م(واالقتصادية 

الزوجة بحيث تستطيع التوفيق يكون البيت الرشعي املهيأ قريبا من عمل  أن −٢
 . مقابل هلا يف القانون القطري ال) ب/٢٥/٢م(بني التزاماهتا البيتية والوظيفية 

 ).ج/٢٥/٢م(تعود للزوج  بأثاثأن جيهز البيت الرشعي  −٣



٢٤٠ 
 

يسكن مع زوجته رضهتا يف دار واحدة بغري رضاها وليس له  أنليس للزوج  −٤
تقابلها ) ٢٦م(ها سو ولده الصغري غري املميز برضا إالمعها  أقاربهاحد من  إسكان

 . القطري األرسةقانون  ٦٧م
 أقاربرضا الزوجة بالسكن مع  أن إىلحمكمة التمييز فقد اجتهت يف قضائها  أما

الزوج يتجدد يوميا وهلا االمتناع عن مساكنتهم متى شاءت وعىل الزوج هتيئة بيت 
وان يكون البيت . )٢(ملرشوط بعقد الزواجوان يسكنها يف املحل ا. )١(رشعي مستقل هلا

ومناسبا حلاهلام .)٤(يف مقر عمله ويتواجد ويبيت فيه أو. )٣(االعتيادية إقامتهاملهيأ يف مقر 
وال تعترب الغرفة بغري . )٥(الرشفيةوفيه املرافق الرشعية وصالح للسكن وممنوعة منه 

كانت  أهناا غرفة يف دار وزعمت اعد هل وإذا )٦(غري مستقلة مرافقها بيتا رشعيا أوباب 
فيؤخذ طلبها بنظر االعتبار وجيري التحقيق يف  أبيهاتسكن يف دار مستقلة ببيت 

. )٨(تكون املرافق مشرتكة بني الساكنني تعود للزوج وال بأثاثوجيهز الدار . )٧(ذلك
. )١٠(وأن يكون بني جريان صاحلني. )٩(رضهتا أو أقاربه أوالزوج  أهليساكنها  وان ال

مناسبا مع البيت الذي أسكنت فيه  الثانيةللزوجة  املهيأوان يكون البيت الرشعي 
جهة من  ةيأوأخريا فان الزوج حر يف السكن يف . )١١(واألثاثرضهتا من حيث النوعية 

 . )١٢(جهات القطر وفق متطلبات العمل وسعيا وراء الرزق
 

 وللمزيد مراجعة 
 لألستاذالشخصية  األحوالقسم / التمييز يف قضاء حمكمة القانونية املبادئ

 .وما بعدها ١١ابراهيم املشاهدي ص



٢٤١ 
 

مجعة سعدون الربيعي  األستاذالنفقة رشعا وقانونا وقضاء للمحامي  أحكام
عيل حممد ابراهيم  لألستاذالشخصية  األحوالبعدها, رشح قانون  وما ٧٣ص

 . ٩٥و٩٤وما بعدها و ٥٧الكربايس ص
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 مشاهلوا
 ٥س ١ع.أ.م١٧/١/١٩٧٤يف  ١٩٧٣/ش/٥٧٢قرار حمكمة التمييز ) ١( 

 .١٩٩ص
 .٢٠٠ص ٤س ٢ع, م أ ع ٩/٥/١٩٧٣يف  ١٩٧٢ش  ١٢٣٢قرارها املرقم ) ٢(
 ١٩٨٧ ١جملة القضاء ع ١٩/٧/٨٦من  ٨٦−٨٥شخصية  ٣٤٨٩قرارها املرقم ) ٣(

 .٢٨٦ص
 ٥/٢/٧٧يف  ٧٧شخصية  ٢٧١قراراهتا ) ٤(

 ٤٠ص  ١٠/٧٩س  ١ع. م أ ع ٦/١١/٧٩يف  ٧٩شخصية  ١٣٦٥
 .٦٢ص ١٠/٧٩س  ٢ع. م أ ع ٧/٥/٧٩يف  ٧٩شخصية  ٤١١
 .ص ٨/٧٧س  ٢ع. م أ ع ٢٢/٤/٧٧يف  ٧٧شخصية  ٧٩٧

 .١٦/١١/٦٩من  ٦٩ش  ٩٣٥قراراهتا ) ٥(
 .١٠١ص ٦/٧٥س ٢م أع ع ١٩/٤/٧٥يف  ٧٥ش  ٣٤١
 .١٧/١٠/٨٣يف  ٨٢ش  ٥١٢
 .٦ص, جلد اخلامسقضاء حمكمة التمييز امل ١١/٢/٦٨يف  ٦٧ش  ٦٤٥

 .١١/٩/٨٥يف  ٨٥−٨٤ش ٢٤١٧القرارات ) ٦(
 .٥٤ص ١٩٧٨س  ٣م أ ع ع ٥/٨/٧٨سفي  ٧٨ش ١٣٧٢

قضاء حمكمة التمييز املجلد الثالث  ١/٨/٦٩يف  ٦٩ش ٤٧٥القرارات )  ٧(
 .١٨٦ص
 .٢٦/٩/٨٧يف  ٨٨−٨٧ش ٤٤٦

 .١٠٨ص ٦س ١م أع ع  ١٢/١/٧٥يف  ٧٤ش  ١٥٢٨القرارات ) ٨(
١٥٢٩ 



٢٤٣ 
 

 .١١٤ص ٥س ٤م أ عع ٥/١٤/٧٤يف  ٧٤ش ٩٣٩ت القرارا) ٩(
 .٥٦ص ٣/٧٨م أ ع ع ٣/٨/٧٨يف  ١٣٧٧/٧٨
 .١١٤النرشة القضائية ص ٥/١٢/٧٤يف  ٧٤ش ١٣٩

 .٥ص٥قضاء حمكمة التمييز املجلد  ١٧/١/٦٨يف  ٦٧ش ١٠٠٥القرارات ) ١٠(
 .١٧٩ص ٤س ٤النرشة القضائية ع ٣/١٢/٧٣يف  ٧٣ش ١١٩٣
 .١٣٤ص ٥س ٢قضائية عالنرشة ال ٢٨/٤/٧٤يف  ٧٣ش ١٠٤٠

 .٩٥ص ٤س ٢م أ ع ع ٢٨/١١/٧٦يف  ٧٦ش ١٢٧٢قرار حمكمة التمييز ) ١١(
جملة القضاء  ٣١/٣/٨٧يف  ٨٧−٨٦موسوعة أوىل  ٢٤٠قرار حمكمة التمييز ) ١٢(
 .٢١٥ص ٢ع

 
     

 
 

 
 



٢٤٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث
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 بيةالبيت الرشعي يف بعض قوانني الدول العر أحكام
نصوصا عامة  وإنام أوردتمفصلة يف هذا الشأن,  أحكاماً مل تورد القوانني العربية 

 . إليهاند تالفقهية التي تس األحكام  إىلوأحالت بعض تفاصيلها 
 .١٩٧٦لسنة  ٦١رقم  األردينالشخصية  األحوالقانون  −١
زوجته  ولده املميز معه بدون رضاء أو وأقاربه أهلهيسكن  أنليس للزوج  −:٣٨م

 اإلنفاقمل يمكن  إذاالفقريان العاجزان  أبواهيف املسكن الذي هيأه ويستثنى من ذلك 
كام  وتعني وجودمها عنده دون أن حيول ذلك من املعارشة الزوجية عليهام استقالال,
 .بدون رضاء زوجها أقارهبا أومن غريه  أوالدهاتسكن معها  أنانه ليس للزوجة 

يعدل ويساوي بينهن يف املعاملة وليس له  أنن زوجه م أكثرعىل من له  −:٤٠م
 . برضاهن إاليف دار واحدة  إسكاهنن

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يرساً وعرساً وجتوز زيادهتا  −:٧٠م
 ...صها تبعاً حلالتهقون

 .القول الراجح من مذهب أيب حنيفة إىلماال ذكر له يف هذا القانون يرجع فيه  −:١٨٣م
  −:١٩٥٣الشخصية السوري لسنة  األحوالن قانو −٢
 .أمثالهزوجته يف مسكن  إسكانعىل الزوج  −:٦٥م
 . يسكن مع زوجته رضة هلا يف دار واحدة بغري رضاها أنليس للزوج  −:٦٧م



٢٤٦ 
 

 .عند تعدد الزوجات جيب عىل الزوج التسوية بينهن يف املساكنة −:٦٨م
ه سو ولده الصغري غري مع زوجت أقاربهأحد من  إسكانليس للزوج  −:٦٩م

 .هلا إيذاؤهمثبت  إذااملميز 
يف  األرجحالقول  إىلمل يرد عليه نص يف هذا القانون يرجع فيه  كل ما −:٣٠٥م

 . املذهب احلنفي
  −:القانون املرصي −٣
لسنة  ١٠٠املعدل بالقانون رقم  ١٩٢٠لسنة  ٢٥من القانون رقم  −:١م

والسكن ومصاريف العالج وغري ذلك مما وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ...١٩٨٥
 .يقيض به الرشع

, ١٩٨٥لسنة  ١٠٠املعدل بالقانون رقم  ١٩٢٩لسنة  ٢٥من القانون رقم  −:١٦م
تقل  إالتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يرساً أو عرساً عىل 

 . النفقة يف حالة العرس عن القدر الذي يفي بحاجتها الرضورية
 −:١٩٧٨اليامين لسنة  األرسةون قان −٤
 . مسكن رشعي مما يليق بمثلها من مثله إعداد. ١جيب عىل الزوج لزوجته ماييل  −:٣٩م
عىل نفسها  الزوجةيكون مستقال تأمن فيه  أنيشرتط يف املسكن الرشعي  −:٤٠م

وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة  أمثالهوماهلا ويعترب يف ذلك حال الزوج وسكن 
وحمارمه  وأبويهمنها ومن غريها وان كانوا بالغني  أوالدهيسكن مع زوجته  أن وللزوج

واجبا عليه برشط اتساع املسكن لسكناهم وعدم مضارة  إسكاهنمكان  إذامن النساء 
 .تكون قد اشرتطت غري ذلك عند العقد الزوجة وان ال

 األرسةن بشأ ١٩٧٤لسنة  ١قانون مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رقم  −٥



٢٤٧ 
 

يشرتك الزوجان يف حتمل نفقات الزواج وتوفري متطلبات منزل الزوجية  −:١٧م
 .حسب قدرهتام

يشرتك كل من الزوج والزوجة يف حتمل تكاليف حياهتام املشرتكة بعد  −:٢٠م
 أعباءوحتمل  باإلنفاقملزما  اآلخركان احدمها غري قادر عىل ذلك كان  فإذاالزواج 

 .احلياة الزوجية
استحال عىل  فإذاحسب قدراهتام  أطفاهلامم يف حتمل نفقة واأل األبيشرتك  −:٢٢م

 .لوحده النفقةحتمل  اآلخراحدمها ذلك كان 
 −:١٩٨٤لسنة  ٥١الشخصية الكويتي رقم  األحوالقانون  −٦
 .أمثالهزوجته يف منزل  إسكانعىل الزوج  −:أ/٨٤م
 .واحد بغري رضاها ليس للزوج أن يسكن مع زوجته رضة هلا يف مسكن −:٨٥م
غري املميزين ومن  أوالدهمع زوجته سو  أحداً يسكن  أنليس للزوج  −:٨٦م

ال يلحق  أنووالديه برشط  اآلخرين أوالدهمعه من  إسكانه إىلتدعو الرضورة 
 .الزوجة من هؤالء رضر

مالك وفيام  اإلماميطبق هذا القانون عىل من كان يطبق عليهم مذهب  −:أ/٣٤٦م
 . اخلاصة هبم أحكامهميطبق عليهم عدا ذلك ف

اخلاصة بالزواج والطالق  األحكامبشأن  ١٩٨٤لسنة  ١٠القانون الليبي رقم  −٧
  −:وآثارمها
النفقة وتوابعها يف حدود يرس الزوج . حيق للزوجة عىل زوجها أ −:١٧م

 . هذا القانون ألحكامواستطاعته طبقا 
بعها يف حالة عرس الزوج ويرس النفقة وتوا. حقوق الزوج عىل زوجته أ −:١٨م

 .هذا القانون ألحكامالزوجة طبقا 
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يسكن معه يف بيت الزوجية من جتب عليه نفقته  أنحيق لكل من الزوجني  −:٢٥م
 . من املشاركة يف السكن بحكم من املحكمة املختصة اإليذاءمل يثبت  رشعا ما
 مجيع املسائل ترسي النصوص الترشيعية الواردة يف هذا القانون عىل −:أ/٧٢م

 .فحواها النصوص يف لفظها أوذه التي تناوهلا ه
 مبادئمل يوجد نص ترشيعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتىض  فإذا −:ب/٧٢م

 .لنصوص هذا القانون مالئمة األكثر اإلسالميةالرشيعة 
 .١٩٧٤لسنة  ١القانون الليبي امللغي رقم  −٨
اليف حياهتام املشرتكة بعد يشرتك كل من الزوج والزوجة يف حتمل تك −:٢٠م

 أعباءوحتمل  باإلنفاقملزما  اآلخركان احدمها غري قادر عىل ذلك كان  فإذاالزواج 
 .احلياة الزوجية

  −:١٩٥٦الشخصية التونسية لعام  األحوالجملة  −٩
منها عىل قدر حاله وحاهلام يف عامة  أوالدهاوان ينفق عليها وعىل : ... ٢٣الفصل 

 . كان هلا مال أنعىل العائلة  اإلنفاقيف حقيقة النفقة والزوجة تساهم يف  الشؤون املشمولة
  −:١٩٥٧الشخصية املغربية لسنة  األحوالمدونة  −١٠

يسكن مع زوجته رضة هلا يف دار واحدة بغري  أنليس للزوج  ١١٩/٢الفصل 
 .رضاها

 ما أوهور املش أوالراجح  إىلمل يشمله هذا القانون يرجع فيه  كل ما. ٢٩٧الفصل 
 .مالك اإلمامجر به العمل من مذهب 

  −:١٩٨٤لسنة  ٨٤اجلزائري رقم  األرسةقانون  −١١
 ....النفقة الرشعية حسب وسعه. ١جيب عىل الزوج نحو زوجته  −:٣٧م

  −:١٩٧٥لسنة  ٢٣الشخصية الصومايل رقم  األحوالقانون  −١٢
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تطلبات احلياة يف نفقات الزواج وم والزوجةيساهم كل من الزوج  −:٢٨م
 .املالية لكل منهام اإلمكانياتالزوجية حسب 

يساهم كل من الزوج والزوجة يف تكاليف احلياة الزوجية بالنسبة  −:٣١/١م
 أعباءبتحمل  اآلخرلدخل كل منهام ويف حالة عدم قدرة احدمها عىل املسامهة يلتزم 

 . وتكاليف احلياة الزوجية
  −:١٩٨٥الشخصية لعام  لألحوالمرشوع القانون العريب املوحد  −١٣
 اإلنسانتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وكل ما به مقومات حياة  −:٤٧م

 .حسب العرف
يراعى يف تقدير النفقة سعة املنفق وحال املنفق عليه والوضع االقتصادي  −:٤٨م

 .زماناً ومكاناً 
 .مالكان هلا  أن األرسةعىل  اإلنفاقتشارك يف  أنللزوجة  −:ب/٥٢م

 .الزوج إعسارمدة  األرسةعىل  اإلنفاقتلزم الزوجة املورسة  −:ج/أ    
 .مسكنا آمنا يتناسب وحالتيهام إقامتهلزوجته يف حمل  هييئ أنعىل الزوج  −:٥٩م
 إالوتنتقل منه بانتقاله,  أعدهتسكن الزوجة مع زوجها يف املسكن الذي  −:٦٠م
 .هبا اإلرضاراالنتقال اشرتطت يف العقد خالف ذلك أو قصد من  إذا

من غريها متى  أوالدهيسكن مع زوجته يف بيت الزوجية  إنحيق للزوج  −:أ/٦١م
 . يلحقها رضر من ذلك إال, يشرتط وأبويهعليهم,  باإلنفاقكان مكلفا 

مل  إذا إالمن غريه  أوالدهاال حيق للزوجة أن تسكن معها يف بيت الزوجية  −:ب/
الزوج بذلك رصاحة أو  ريض أورون من مفارقتها, يترض أويكن هلم حاضن غريها, 

 . وحيق له الرجوع عن رضاه. ضمناً 
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رضيت  إذا إاليسكن مع زوجته رضة هلا يف دار واحدة,  أنحيق للزوج  ال −:٦٢م
 . بذلك, وحيق هلا العدول متى شاءت

الزم بضم  وأوالدهيزيد عن حاجته وحاجة زوجته  كان كسب الولد ال إذا −:٦٨م
 . ه املستحقني للنفقة عىل عائلتهوالدي

بعض القوانني العربية نحت منحى خاصا يف فرض واجبات  أنومما تقدم نالحظ 
عىل الزوجة هلا دالالت جلية, من هذه الدالالت مشاركة الزوجني يف تشييد رصحهام 

 .املشرتك املتمثل بعش الزوجية وما نسميه مسكن الزوجية
 ٢٠٠٦لسنة  ٢٢القطري رقم  األرسةقانون  −١٤
مسكنا رشعيا مالئام يتناسب  إقامتهلزوجته يف حمل  هييئ أنعىل الزوج  ٦٤م

 .وحالتيهام
 إذا إالوتنتقل منه بانتقاله, . أعدهتسكن الزوجة مع زوجها يف املسكن الذي  ٦٥م

 . هلا اإلرضارقصد من االنتقال  أواشرتطت يف العقد خالف ذلك, 
 إالمن غريه,  أوالدهاها يف مسكن الزوجية تسكن مع أنال حيق للزوجة  −:٦٦م
كانوا يترضرون من مفارقتها, وريض الزوج بذلك  أوغريها,  حاضننيمل يكن هلم  إذا

 . ضمناً  أورصاحة 
من غريها, متى  وأوالده أبويهيسكن مع زوجته يف منزل الزوجية  أنوحيق للزوج 

 . ذلكيلحقها رضر من  ال أنعليهم, برشط  باإلنفاقكان مكلفاً 
برضاها,  إاليسكن مع زوجته رضة هلا يف مسكن واحد  أنال حيق للزوج  −:٦٧م

 . وحيق هلا العدول متى حلقها رضر من ذلك
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 املبحث الرابع
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 معطيات العرص وموقف الدين من ذلك
السادسة من سورة الطالق التي هي للمطلقات خصوصاً  اآليةتقدم بنا تفسري 

ت عموماً أن الزوج يسكن زوجته مما جيد هو من سكنى ومما يستطيعه حسب وللزوجا
. مستواه أومضارهتا سواء بالتضييق عليها يف فسحة السكن  إىلقدرته وغناه غري عامد 

يستطيع املكلف القيام به بسعة ودون  أنفالدين يقوم عىل فعل التكليف الذي جيب 
ىل رأي يف الفقه احلنفي ورأي يف فقه تكلف والزوج هو املكلف بالبيت الرشعي, وع

يكون حسب قدرة واستطاعة الزوج وغناه وطاقته ووسعه وال اعتبار  أن األمامية
وار اعتامد هذا الرأي  أهلهابحال الزوجة وما كانت عليه عند  أوبحال الزوجني معاً 

  Ÿωو ) Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ( )١ :يف وقتنا احلارض فيقول اهللا سبحانه وتعاىل
ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 )٢( و Ÿω ß#̄=s3è? ë§øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 )و )٣¨βÎ*sù yìtΒ Îô£ãèø9$# 

#·ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yìtΒ Îô£ãèø9$# #Zô£ç„ )بعثت":وقال صىل اهللا عليه وسلم حممد بن عبد اهللا )٤ 
بعثتم ميرسين ومل تبعثوا  إنام "و )٦("وال تعرسوا يرسوا"و )٥("السمحة ةباحلنيفي
 أيرسمهااختار  إالوورد أنه ما خري رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بني شيئني  )٧("معرسين

عىل عدم وقوع التكليف بالشاق يف الترشيع, وحيثام  األمة وأمجعت )٨(مل يكن إثامً  ما
 .)٩(عىل الناس حرج فيام كلفوا بهجانبها التيسري لئال يكون  إىلوجدت املشقة وجد 

الزوج  أهلغرفة جياورها  أوالزوجة قد تسكن بدار  أنومن كل ما تقدم فيالحظ 
رضهتا وقد تتضايق منهم وال يستطيع الزوج هتيئة دار بعيدة عنهم لضيق  أو أقاربه أو
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ريني انه من العسك أو األسعاروارتفاع  األمالك قياموأ اإلجياراتارتفاع  أوذات اليد 
ينتقل خارج القطر أو  أنيقتيض كسب رزقه  أوالذين يبيتون بوحداهتم العسكرية 

 أن أو. داخله ولكن خارج حمافظة سكنه أوداخله أو كان طالب علم خارج العراق 
 أوحمتاجان لرعايته ملرضهام  أهنام أوعليهام  اإلنفاقوالديه فقريان وال يستطيع 

عليهم أو  واإلنفاقرعايته وتوجيهه  إىلريها بحاجة من غ أوالداً أن له  أوشيخوختهام 
مع  إسكاهنممما يستلزم ) األوالدغري (رعايته  أوهناك من هو مسؤول عن نفقته  أن

ومعهم يأمن الزوج عىل زوجته وعائلته ليتوفر هلم الصيانة . معهم إسكاهنام أوالزوجة 
جيل احلكمة  األجدادبني  داألواليرتبى  أنكام وانه من املناسب . واحلامية والرعاية

 . والرتوي واخلربة وبني اآلباء جيل عزيمة الشباب وعطائهم وعلمهم
الطالق عندما  إىليفرط عقدمها ويلجأ الزوج  أنوكذلك خيشى عىل الزوجية 

 . اهللا ومآسيه كثرية عىل اجلميع إىلبه وهو ابغض احلالل  األمورتضيق 
عىل الزوجة حتمل اخف الرضرين لدفع  الراهنةيف مثل الظروف  أنوصفوة القول 

 أعظمهامتعارضت مفسدتان روعي  إذا(و) الرشين أهونخيتار (تطبيقا لقاعدة  أشدمها
والتي قننتها جملة ) األخفيزال بالرضر  األشدالرضر (و) أخفهامرضراً بارتكاب 

 .نقال عن الكتب الفقهية ٢٩و  ٢٨و  ٢٧العدلية يف املواد  األحكام
يتحمال ربحها وخسارهتا  أنعىل الزوجني . زوجية رشكة وميثاق غليظواحلياة ال  

عجز الزوج عن نفقة نفسه,  إذا(بقوله  األندليسصورها الفقيه العظيم ابن حزم 
ومن باب ) أيرس إذاترجع عليه بيشء من ذلك  عليه وال باإلنفاقوامرأته غنية كلفت 

ليسريا  وأتراحه أفراحهتشاركه املالية للحياة الزوجية و األعباءتشاركه  أن أوىل
 .املودة والرمحة والسكن شاطئنحو  الزوجيةبمركب 
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هبا  األخذوالعمل بام قالته بعض املدارس االسالميه قد كشف عن مسائل ليس يف 
ما يتفق مع روح العرص وليس يف ذلك قدح هلا فالفقهاء جيتهدون, متأثرون بأزماهنم 

 قيستها مستمدة من حكم العرف يف كثري من أ مل تعتمد عىل نص تكون إذاوالفتاو
 أباويصيب, ورحم اهللا  خيطئوإن االجتهاد يف هذه احلال رأي, والرأي  األحوال
, هذا الذي تفتي به هو احلق الذي ال شك سألهحد تالميذه عندما أجاب إذ أ حنيفة

نا كانت ومن ه. )١٠("واهللا ال أدري, فقد يكون الباطل الذي ال شك فيه," :فيه? فقال
 األحكاموالتي قننتها جملة  "األزمانبتغري  األحكامينكر تغري  ال"القاعدة الفقهية 

حممد  األميوكل بن آدم يؤخذ منه ويرد عليه سو النبي . منها ٣٩العدلية باملادة 
 .صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم صاحب الرشيعة

 األحوالمن قانون  ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣املواد  إلغاءوملا تقدم اقرتح 
  −:املعدل وحيل حملها ما يأيت ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية العراقي رقم 

 الزوجيةيشرتك الزوجان يف حتمل نفقات الزواج وتوفري متطلبات منزل  −:٢٣م
 . حسب قدرهتام

كان  فإذابعد الزواج  املشرتكةيشرتك الزوجان يف حتمل تكاليف حياهتام : ٢٤م
 . احلياة الزوجية أعباءوحتمل  باإلنفاقملزماً  اآلخرلك كان احدمها غري قادر عىل ذ

تكون هلا حجرة  أنورضهتا رشط  وأقاربه أهلهيسكن زوجته مع  أنللزوج : ٢٥م
مستقلة ال يستطيع الساكنني االطالع عليها وهلا غلق خاص تأمن فيها عىل نفسها 

االجتامعية  وتراعي املحكمة من ذلك حال الزوج وظروفه, والظروف. ومتاعها
 . واالقتصادية

 أوعليهام استقالال  اإلنفاقمل يمكنه  إذاوالديه الفقريين  إليهيضم  أنللزوج : ٢٦م
 أخرمن زوجة  أوالدهيضم  أنشيخوختهام وله  أواحتاجا لرعايته اخلاصة ملرضهام 
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ومن هم حتت رعايته وتراعي املحكمة حال الزوج  إنفاقهوحمارمه ومن هم حتت 
 . ظروف من ضمهم والظروف االجتامعية واالقتصاديةوظروفه و

وز زيادهتا ونقصها تبعاً لذلك جيتقدر النفقة حسب حال املكلف هبا و: ٢٧م
 . طوارئوحسب الظروف االقتصادية أو عند حدوث 

 
 اهلوامش

 .٦٢املؤمنون , ٤٢سورة األعراف , ١٥٢سورة األنعام ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة ) ٢(
 .٢٣٣البقرة ) ٣(
 .٦و٥االنرشاح ) ٤(
 .٢٦٦ص ٥مسند أمحد ج) ٥(
 .٢٥٠ص ١صحيح البخاري ج) ٦(
 .٣٦ص ١املرجع السابق ج) ٧(
 .٢٥٠ص ٤سنن أيب داود ج) ٨(
 .حمي هالل الرسحان القواعد الفقهية ودورها من إثراء الترشيعات احلديثة. د) ٩(
 .١٠و ٩اإلمام حممد أبو زهرة املرجع السابق ص) ١٠(
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 خلامتةا
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א
 

لِفنا به ونصيل عىل حممد  وأنجزنانحمد اهللا سبحانه وتعاىل أن أتم علينا نعمته  ما كُ
يوم  إىل بإحسانوالتابعني ومن تبعهم  وأزواجه وأصحابه قائدنا وقدوتنا وعىل آله

لشخصية ا األحوالبعض مواد قانون  إلغاء األخرييف هناية البحث  اقرتحناوقد . الدين
البيت  أحكاممواد أخر حملها لكي تكون  وإحالل ١٩٥٩لسنة  ١٨٨العراقي رقم 

ومواكبة هلا وهي بنفس الوقت تصلح للمستقبل مما  الراهنةيف الظروف  كفؤةالرشعي 
. املقرتحةمع املواد  لتتالءميقتيض ذلك تطويع بعض املواد ذات العالقة بنفس القانون 

يع بأرسع وقت لتعالج مسالة من املسائل املهمة يف احلياة نأمل أن تأخذ طريقها للترش
اهللا  وأدعوفمن نفيس  أخطأتفمن اهللا وان  أصبتوتضع هلا حالً ناجحاً فان  الزوجية

 . والسداد يل وجلميع املسلمني توفيقال
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 ملصادرا
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 ملصادرا
 القرآن الكريم −١
 كتب احلديث −٢
 األحوالحمكمة التمييز, قسم  قضاءيف  القانونية املبادئاهيم املشاهدي, ابر −٣

 . الشخصية
 . ٢ابن عابدين يف حاشيته ج −٤
 إمامالسالك يف فقه  إرشادأبو بكر حسن الكشناوي أسهل املدارك, رشح  −٥
 .٢مالك ج األئمة
 . ١٠ج ٧املجلد  احليلالظاهري  األندليسأبو حممد عيل بن حزم  −٦
 .بيضاوي يف تفسريهال −٧
 .١/١٩٩٠الشخصية ج األحوالأمحد عبيد الكبييس الوجيز يف رشح قانون .د −٨
 . رشعا وقانونا وقضاء النفقة أحكاممجعه سعدون الربيعي,  −٩
 .٨جملد ٢٨ج ٥سيد قطب يف ظالل القرآن ط −١٠
 . ٤ج األربعةعبد الرمحن اجلزيري الفقه عىل املذاهب  −١١
 . الشخصية األحواليم الكربايس, رشح قانون عيل حممد ابراه −١٢
 .٤بن كثري القريش الدمشقي تفسري القرآن العظيم ج إسامعيلالفداء  أبوعامد الدين  −١٣
 .٢ط الشخصية األحوالزهرة,  أبوحممد  اإلمام −١٤
 .الشخصية األحوالحممد جواد مغنيه,  −١٥
 .حممد جواد مغنيه, الفقه عىل املذاهب اخلمسة −١٦
 . ١الشخصية ج األحوالالرشعية يف  األحكامحممد زيد االبياين, رشح  −١٧
 . احلديثةحمي هالل الرسحان, القواعد الفقهية ودورها يف أثراء الترشيعات . د −١٨

 



٢٦٠ 
 

 
 
 

 النظام القضائي العراقي
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א
 

اجلمود ومنهاج احلضارة ال دين املسايرة ال املكابرة ورشيعة املرونة ال  اإلسالم
إلجياد  الالزمة األحكامبالقضاء ورشعت  اإلسالميةالتخلف فقد اهتمت الرشيعة 

 أصولمؤسساته ومقوماته, وبينت الرشوط الالزمة فيمن يتوىل سلطاته كام بينت 
التي هلا عالقة به, وهذا  األموروضوابطه وقواعده وغري ذلك من  وإجراءاتهالقضاء 

 ."ام القضاء يف الرشيعة اإلسالميةنظ"ما نسميه 
وحسم اخلصومات بني الناس قد يكون بالتحكيم أو والية املظامل أو احلسبة وذلك 

وقد بارش النبي حممد صىل . من مرتكزات نظام القضاء اإلسالمي ومن جوانبه املهمة
 عليه غريه خارج املدينة املنورة فقد بعث صىل اهللا هاهللا عليه وسلم القضاء بنفسه ووال

وسلم عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قاضياً إىل اليمن أيضا وبعث عتاب بن أسيد 
قاضيا إىل مكة وكذلك فعل اخللفاء الراشدون من بعده, وكان القايض ينظر يف مجيع 
اخلصومات ويفصل فيها وهو ما يقوم به القايض املنفرد الذي يبارش أعامله يف حمكمة 

 . )١(الناحية أو حمكمة القضاء
صدر بيان تضمن اختصاص املحاكم  ١٩١٧وعندما احتل االنكليز بغداد عام 

ونيطت القضايا املتعلقة باجلعفرية وبغري . الرشعية بنظر القضايا املتعلقة بأهل السنة
وصدر قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول . املسلمني إىل املحاكم املدنية
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صدر قانون املحاكم الرشعية الذي  ١٩٢٣عام ويف . املحاكامت اجلزائية البغدادي
نص عىل تشكيل املحاكم الرشعية اجلعفرية وأسس جملس متييز رشعي جعفري إضافة 
إىل جملس التمييز الرشعي السني وبعدها الغي املجلسان السني واجلعفري ووحدت 

يكملها من املحاكم الرشعية وتواىل صدور القوانني املدنية واجلزائية وما يتفرع منها أو 
قوانني املرافعات املدنية وأصول املحاكامت اجلزائية واألحوال الشخصية والتنظيم 
القضائي والقضاء اإلداري وانضباط موظفي الدولة والقطاع االشرتاكي مما يشكل 

 . صورة النظام القضائي القائم يف العراق اليوم
د العثامين الذي ادخل زمن السلطان عبد املجي إىلواستمر احلال عىل ما هو عليه 

التي كانت حتت ظل اخلالفة العثامنية  األقطارمجيع  إىلالغربية  واألنظمةالقوانني 
م عىل غرار قانون العقوبات ١٨٣٨هـ املوافق ١٢٥٥العقابية عام  اتنووضع التقني

م ثم أخرجت ١٨٥٩ −هـ ١٢٧٥الفرنيس فنرش قانون العقوبات العثامين عام 
 . ملدنية من اختصاص القضاة الرشعينيوا الدعاو اجلزائية

 
 وامشاهل

ألستاذنا  اإلسالميةتفصيال فلرياجع كتاب نظام القضاء يف الرشيعة  أرادومن ) ١(
القايض للخصاف املتوىف  أدبالدكتور عبد الكريم زيدان رمحه اهللا وكتاب رشح 

البخاري حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه  األئمةتأليف برهان . هـ٢٦١سنة
 . حمي هالل الرسحان. هـ, حتقيق د٥٣٦سنة  املتوىفاحلنفي املعروف بالصدر الشهيد 
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 التنظيم القضائي يف العراق
يفرض عنوان البحث عىل الباحث أن يبدأ باحلديث عن قانون التنظيم القضائي يف 

يرد النص عليها يف  العراق, ثم يكمل بحثه باحلديث عن التشكيالت القضائية التي مل 
  −:قسمني إىلهذا القانون, وعىل ذلك فإن البحث ينقسم بطبيعته 

 .قانون التنظيم القضائي إطارالتشكيالت القضائية يف  : األول
 . قانون التنظيم القضائي إطارالتشكيالت القضائية خارج  :الثاين

 :األولالقسم 
نواعها ودرجاهتا, البد من وقبل احلديث عن التشكيالت القضائية بقسميها وأـ 

 .التعريف بقانون التنظيم القضائي
 :قانون التنظيم القضائي

بعد  ١٠/١/١٩٨٠, وعد نافذا من ١٠/١٢/١٩٧٩صدر هذا القانون بتاريخ  ـ
 ).الوقائع العراقية(مرور ثالثني يوماً عىل نرشه يف اجلريدة الرسمية 

 .أبواب أربعةوهو يتكون من   
القانون  أسسالتي تشتمل عىل  األساسيةخمصص للمبادئ  وهو: األولالباب −١

 إىل) ١(ويشتمل عىل عرش مواد من املادة . وواجبات القايض ونطاق رسيان القانون
 ).١٠(املادة 
مواده  وتنصوقد ورد النص فيه عىل التشكيالت القضائية, : الباب الثاين −٢

 .صاهتااملحاكم واختصا أنواععىل ) ٣٢−١١(اخلمس والعرشون من 



٢٦٤ 
 

وقد خصصه املرشع للوظيفة القضائية, ونظمت مواده السبع : الباب الثالث −٣
وحقوقهم التقاعدية  وإجازاهتموالعرشون اخلدمة القضائية وتعيني القضاة وترفيعهم 

عىل  واإلرشافوترقيتهم واملناصب القضائية والنقل واالنتداب والتفرغ والتخصص 
 .االنضباطية واألمورالقضاة  أعامل
اخلتامية ومنها حاالت غياب  األحكاموتشتمل مواده الثامن عىل  :الباب الرابع −٤

الدوام  قاتبعض املحاكم وتعيني أو أسامءالقايض واحلصانة القضائية واستبدال 
 . وتاريخ تنفيذ القانون

ما  إالوعىل ذلك سيكون احلديث عن هذا القانون حسب تسلسل أبوابه, 
 .ري يستلزمها السياقمن تقديم أو تأخيستوجب 

 األساسيةاملبادئ  −األولالباب −١
القانون وواجبات  أسس, األساسيةدئ اتتناول النصوص التي ترد حتت عنوان املب

املرشع  ردهاالقانون التي أو أسسالقايض ونطاق رسيان القانون كام تقدم البيان, ومن 
التحوالت االجتامعية هدفه تنظيم القضاء بام حيقق العدل بروح تستوعب طبيعة  أن

قضاء قادر عىل استيعاب الترشيعات وتطبيق  وإعدادواالقتصادية اجلارية يف القطر 
 ). ١م(االشرتاكية  األهدافتواءمان مع تالقوانني بروح  وذهنية تتفقان و

وان والية القضاء ترسي ) ٢م(وان القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون 
ما استثني منها بنص  إالواخلاصة,  عية واملعنوية, العامةالطبي األشخاصعىل مجيع 

 ). ٣م(خاص 
, وخصص الفصل الثاين من الباب )٦م(تصدر وتنفذ باسم الشعب  األحكاموان  

 .لبيان واجبات القايض األول
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فالقايض ملزم باملحافظة عىل كرامة القضاء واالبتعاد عن كل ما يبعث الريبة يف  
 )أوال/٧م....(استقامته 

واملعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته  األموروهو ملزم بكتامن     
حلوق رضر بالدولة أو  إفشائهاكانت رسية بطبيعتها أو خيشى من  إذاأو خالهلا 

عمل ال يتفق  أيوعدم مزاولة التجارة أو . باألشخاص حتى بعد انتهاء خدمته
 ). ٧م(ووظيفة القضاء 

 أثناءكاإلقامة يف مقر عمله وارتداء الكسوة اخلاصة  أخرت التزاما إىل إضافة
 ). ٨و٧م( قرابةاملرافعة واالمتناع عن االشرتاك يف هيئة تضم قاضيا له به مصاهرة أو 

 ). ١٠م...../السيادة أعاملومنع املرشع القضاء من النظر يف كل ما يعترب من    
 التشكيالت القضائية −الباب الثاين −٢

من الباب الثاين من القانون عىل التشكيالت القضائية, حيث تم ورد النص 
ألنواع املحاكم, والفصل الثاين الختصاصاهتا, وملا كان  األولختصيص الفصل 
البحث بسط القول يف التنظيم القضائي يف العراق وبيان التشكيالت  الغرض من هذا

 . األربعةالقانون  أبوابالقضائية فيه فسريد احلديث عن ذلك بعد استكامل عرض 
 الوظيفة القضائية −الباب الثالث −٣
). وما بعدها ٣٦املواد (الباب الثالث من القانون خمصص للوظيفة القضائية  إن

عىل انه يشرتط ) ٣٦(فنصت املادة . للخدمة القضائية األولوقد خصص الفصل 
دة ومتزوجا عراقيني بالوال أبوينيكون عراقيا بالوالدة ومن  أنفيمن يعني قاضيا 

جائزا  أصبح ١٩٨٨ويف تعديل للقانون صدر سنة . ومتخرجا من املعهد القضائي
مدة ممارسة يف مهنة املحاماة ال تقل عن عرش سنوات ومل  أمىضتعيني املحامي الذي 

 ٣٧من املادة  األوىلوحددت الفقرة . بوظيفة القضاء واألربعنييتجاوز عمره اخلامسة 
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مرسوم مجهوري بتعيني القايض وبينت الفقرة الثانية من ذات من القانون لزوم صدور 
بمامرسة القضاء  إيذاناً جملس العدل  إمامحيلفه  أناملادة القسم الذي يتعني عىل القايض 

القوانني بأمانه وبام  وأطبقاقيض بني الناس بالعدل  أناقسم باهللا " اآلتيةوبالصيغة 
 ."اكي الديمقراطي املوحديف بناء املجتمع االشرت أهدافهايتفق مع 

درجات ورواتب القضاة وعالواهتم السنوية ومدد  ٣٨وحدد القانون, يف املادة 
يكون رئيس حمكمة التمييز بدرجة  أنترفيعهم, ونص البند ثانيا من املادة املذكورة عىل 

 . وزير ويتقاىض راتب الوزير وخمصصاته, وكذا نواب الرئيس وقضاة حمكمة التمييز
يصدر قرار الرتفيع من  أنفأوجب ) ٣٩م(ترفيع القضاة  أحكامانون عىل ونص الق

القانون املجلس بمراعاة تقارير رؤساء املناطق االستئنافية  وألزمجملس العدل 
 . أعىلدرجة  إىلللرتفيع  واألهلية اإلدارةالعديل فيام يتعلق بالكفاءة وحسن  واإلرشاف

وحدد الراتب  األول وأعالهاالرابع  اهاأدن أربعةالقضاة  أصنافواعترب القانون 
أعىل صدور قرار من جملس  آخر إىلواشرتط للرتقية من صنف ) ٤٥م(لكل صنف 

يكون قد نال راتب  أنوزارة العدل وبرشط  إىلالعدل بناء عىل طلب يقدمه القايض 
وان يكون قد اعد بحثا يف موضوع له  إليهاملراد ترقيته  األعىلللصنف  األدنىاحلد 

ويعفى من رشط تقديم البحث لرتقية . القة باالختصاصات القضائية أو العدليةع
املاجستري كام يعفى من تقديمه لرتقيتني من حصل عىل  واحدة من حصل عىل شهادة

كانت  إذا إال –رغم توفر الرشطني املذكورين  –وال تتم الرتقية . شهادة الدكتوراه
 وأهليتهالعديل عن كفاءة القايض  واإلرشافتقارير حمكمة التمييز وحمكمة االستئناف 

 . للرتقية مشجعة واجيابية
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א א א א
 األولالقسم 

 قانون التنظيم القضائي إطارالتشكيالت القضائية يف 
 املحاكم يف العراق وهي  أنواعمن قانون التنظيم القضائي عىل ) ١١(نصت املادة 

  −:اآليتالوجه عىل 
 حمكمة التمييز   :أوال
 حمكمة االستئناف : ثانيا
 جيار العقار إحمكمة / حمكمة البداءة: ثالثا
 حمكمة املواد الشخصية –الشخصية  األحوالحمكمة : رابعا

 حمكمة اجلنايات : خامسا
 حمكمة اجلنح : سادسا
 األحداثوحمكمة حتقيق  األحداثحمكمة : سابعا
 حمكمة العمل : ثامنا
 حقيق حمكمة الت: تاسعا
املحاكم التي أعاد الفصل الثاين من الباب  أنواعالقانون فرعاً لكل نوع من  وأفرد

 .اختصاصاهتاالثاين تعدادها وأورد 
 . ذلك بإجياز شديد إىلونتطرق فيام ييل 

 ) من قانون التنظيم القضائي ١٥−١٢املواد ( حمكمة التمييز: أوال
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متتلك سلطان الرقابة القضائية عىل مجيع  هي اهليئة القضائية العليا يف العراق والتي
 ). ١٢املادة (املحاكم 

) ثانيا/٣٨للامدة (بدرجة وراتب وخمصصات وزير طبقاً  −وتتألف من رئيس
برتبة  أصبحوا, )١٢م(ومخسة نواب للرئيس وقضاة ال يقل عددهم مجيعا عن ثالثني 

 . أيضاوزير 
موسعة وهيئات مدنية  وأخرمة وتكون هيئات حمكمة التمييز مؤلفة من هيئة عا   

تنظيم ١٣املادة (لألحوال الشخصية وهيئة جزائية  وأخر .( 
نوابه عند غيابه أو  أقدمتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز أو  – اهليئة العامة −١

وجود مانع قانوين من اشرتاكه فيها وعضوية نوابه وقضاة املحكمة العاملني فيها مجيعاً 
  −:يام يأيتوختتص بالنظر ف

 . سابقة أحكامرأت العدول عن مبدأ قررته  إذااهليئات  إحدما حيال عليها من  −أ
 . الدعو الصادر فيها حكم باإلعدام −ب
الصادرة من حمكمة  األحكامالفصل يف النزاع الذي يقع حول تعارض  −ج
 . التمييز
نوابه عند غيابه أو  أقدمتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز أو  −اهليئة املوسعة −٢

وجود مانع قانوين من اشرتاكه فيها وعضويه ماال يقل عن ستة من قضاهتا وختتص 
 : بالنظر فيام يأيت

 . النزاع احلاصل حول تنفيذ حكمني باتني وتقرير نفاذ أهيام −أ
 . النزاع احلاصل بني حمكمتني حول االختصاص يف نظر دعو −ب
 . او مما ختتص به حمكمة التمييزما حييله الرئيس عليها من دع −ج
 . املدنية واملواد املتفرقة األحكاموختتص بالنظر يف  −اهليئة املدنية −٣
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عن حماكم  الصادرة األحكامختتص بالنظر يف  −الشخصية األحوالهيئة  −٤
 . الشخصية واملواد الشخصية األحوال
صادرة يف الدعاو والقرارات ال األحكامختتص بالنظر يف  −اهليئة اجلزائية −٥

 . اجلزائية وفق أحكام القانون
 واألحوالاملدنية : اهليئات أنعىل ) تنظيم( ١٣الثانية من املادة  ونصت الفقرة

واجلزائية, تنعقد كل منها برئاسة نائب للرئيس أو من ختتاره هيئة الرئاسة  الشخصية
 . األقلوعضوية اثنني من قضاة املحكمة عىل 

تنعقد برئاسة نائب الرئيس  أنة عىل وجه اخلصوص فيقتيض اهليئة املدني أما
الصادرة عن  األحكامعندما تنظر يف  األقلمن قضاة املحكمة عىل  أربعةوعضوية 

 أحكامبالنسبة للهيئة اجلزائية عندما تنظر يف  األمروكذلك . حماكم االستئناف
 . أصليهوقرارات حمكمة اجلنايات الصادرة عنها بصفة 

 أخرتعدد اهليئات أو تأليف هيئات ) تنظيم  ١٣م(لفقرة الرابعة وجوزت ا   
 .بقرار من هيئة الرئاسة

هيئة الرئاسة تتألف  أنتنظيم, عىل  ١٣من م) رابعا(من الفقرة ) ب(ونص البند    
من قضاة  األقدمويف حالة غياب احدهم حيل حمله . من رئيس حمكمة التمييز ونوابه

 . املحكمة
 الستئنافحماكم ا: ثانيا

 )من قانون التنظيم القضائي ٢٠−١٦املواد (
االستئنافية التي تشمل  حمكمة االستئناف هي اهليئة القضائية العليا للمنطقة  

فمحكمة استئناف منطقة ... أكثرباختصاصها وواليتها حماكم حمافظة واحده أو 
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ي التأميم وصالح التأميم عىل سبيل املثال هي اهليئة القضائية العليا ملحاكم حمافظت
 .الدين

وتتألف من رئيس وعدد كاف من النواب والقضاة ومتارس االختصاصات املعينة 
 ) تنظيم ١٦م(هلا بموجب القانون 

رئيس حمكمة االستئناف  –وبالتايل املنطقة االستئنافية –يرأس حمكمة االستئناف    
م والدوائر العدلية عىل املحاك وإداريايعاونه عدد من نواب الرئيس وترشف قضائيا 

 .ضمن منطقتها
برئاسة الرئيس أو احد نوابه وعضوية اثنني  أصليةوتنعقد حمكمة االستئناف بصفة    

يف ) مرافعة وتدقيقا(استئنافية  أصليةمن نوابه أو من قضاة حمكمة االستئناف وتنظر بصفة 
دينار ودعو  فألالصادرة من حمكمة البداءة للدعاو التي تزيد قيمتها عىل  األحكام
 . قابلة للطعن لد حمكمة التمييز وأحكامهاوتصفية الرشكات,  اإلفالس

والقرارات املنصوص عليها  األحكاميف  −متييزيةبصفة  –وتنظر حمكمة االستئناف 
وقراراهتا الصادرة بنتيجة الطعن ) مرافعات مدنيه ٢١٦املادة (يف القوانني ومنها 

 ). مدنيه مرافعات ٢١٦/٣( اإلتباعواجبة 
 : استئنافيةباعتبارها مناطق  اآلتية ويتوزع القطر عىل املحاكم االستئنافية

العدلية ملحافظتي  واألجهزةحمكمة استئناف منطقة بغداد وتشمل املحاكم  −١
 . ودياىل ومركزها مدينة بعقوبة) مركزها بغداد(بغداد 
سان ومركزها يف حمكمة استئناف منطقة البرصة وتشمل حمافظتي البرصة ومي −٢

 . مدينة البرصة
 . حمكمة استئناف منطقة نينو, ومركزها مدينة املوصل −٣
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مركزها يف مدينة احللة (حمكمة استئناف منطقة بابل, ملحافظتي بابل والقادسية  −٤
 ). مركز حمافظة بابل

مركزها (حمكمة استئناف منطقة التأميم, ملحافظتي التأميم وصالح الدين  −٥
 ). كوك مركز حمافظة التأميممدينة كر
حمكمة استئناف منطقة احلكم الذايت, ملحافظات احلكم الذايت يف كردستان كال  −٦

 . ربيلأمركزها /ربيل والسليامنيةأمن دهوك و
حمكمة استئناف منطقة ذي قار, ملحافظتي ذي قار واملثنى ومركزها مدينة  −٧

 .مركز حمافظة ذي قار/النارصية
 . ملحافظتي النجف وكربالء, مركزها النجف –ف منطقة النجف حمكمة استئنا −٨
 . ملحافظة واسط ومركزها الكوت –حمكمة استئناف منطقة واسط  −٩
 . نبار ومركزها الرماديملحافظة األ –نبار حمكمة استئناف منطقة األ −١٠

ويف بغداد .توجد حمكمة استئناف يف كل حمافظة من حمافظات القطر العراقي واآلن
 .يف الكرخ واألخروجد حمكمة االستئناف االحتادية يف الرصافة ت

 ) من قانون التنظيم القضائي ٢٣−٢١املواد ( حمكمة البداءة: ثالثاً 
يف مركز كل حمافظة أو قضاء وجيوز  أكثرتشكل حمكمة بداءة أو  :حمكمة البداءة

االستئناف تشكيلها يف النواحي ولوزير العدل بناء عىل اقرتاح من رئيس حمكمة 
من الدعاو وتنعقد من قايض واحد أكثر تشكيل حمكمة بداءة للنظر يف نوع واحد أو 

 أحكامالشيوع والتخلية وفق  وإزالةاحلقوقية الدين واملنقول  وختتص بنظر الدعاو
 وتصفية الرشكات  اإلفالسالقانون املدين أو وفق قانون اجيار العقار واحليازة ودعو

املاء املقطوع  إعادةالتيار الكهربائي املقطوع أو  وإعادةكمنع السفر  والقضاء املستعجل
سند  إليهودعوة من نسب ) الكشف املستعجل(أو اهلاتف وتثبيت احلالة الراهنة 
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ليقربه, واالستشهاد بشاهد خيشى فوات فرصه االستشهاد به وتعيني حارس قضائي 
 وإصدار. كاحلجز االحتياطي) عىل العرائض األوامر(عىل مال, والقضاء الوالئي 

ومتييز الدعاو املقامة . األمرييةالقسامات النظامية وفق القانون املدين لألرايض 
من  أكثروالتي قيمتها  دينار األلفمن مخسامئة دينار وحلد  أكثرالتي قيمتها  أمامها
 دينار ودعاو ألفمن  أكثرفتمييز لد حمكمة التمييز والدعاو التي قيمتها  ذلك

وتصفية الرشكات فأهنا تقبل االستئناف لد حمكمة االستئناف بصفتها  اإلفالس
قرارات القضاء املستعجل ويف احلجز االحتياطي  إما. وتقبل التمييز األصلية

عريضة الدعو  وإبطالعىل العرائض  األوامروالقرارات الصادرة يف التظلم من 
 اإلحالةتوحيد دعويني ورفض  ووقف السري يف الدعو واعتبارها مستأخرة ورفض

لعدم االختصاص القيمي أو املكاين ورد طلب تصحيح اخلطأ املادي يف احلكم أو 
املحكمني فأهنا تقبل التمييز  أجورقبوله ورفض طلب تعيني املحكمني وردهم وحتديد 

من اليوم التايل لتبليغ القرار  أياملد حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية خالل سبعة 
وتوجد حمكمة بداءة يف الرصافة واألعظمية  اإلتباع ةا واجباهتأو اعتباره مبلغاً وقرار

 . ومدينة صدام والكرادة وبغداد اجلديدة والكرخ والكاظمية والبياع
 :حمكمة اجيار العقار

 , كمها ترشيعان يتقاسامن حييف القطر  اإلجياريةالعالئق  أنيقتيض البيان, متهيداً
 ذييف القانون املدين ال اإلجيارعقد  أحكامفاألصل العام هو ... ئقطوائف هذه العال

, )مدين ٧٩٣−٧٢٢املواد (القائمة عىل مبدأ سلطان اإلرادة  اإلجياريةنظم العالقة ي
وتعديالته الذي  ١٩٧٩لسنة  ٧٨واالستثناء واخلاص هو قانون اجيار العقار املرقم 

مية وعىل وجه اخلصوص حمالت السكن املح اإلجياريةبتنظيم العالئق  أحكامهص تخت
 . بقصد تغليب العالقة القانونية عىل العالقة العقدية محاية للمستأجر
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بوصفها صاحبة الوالية العامة للفصل يف كافة املنازعات  −وختتص حماكم البداءة
 أما. بأحكام القانون املدين الدعاو املشمولة أي, األوىلبالطائفة ) مرافعات ٢٩م(

قانون اجيار العقار فتنظر فيها حمكمة اجيار  أحكامات الناشئة عن تطبيق املنازع
 أساسبالنظر يف الدعاو املقامة عىل  خمتصةوهي ليست سو حمكمة بداءة ... العقار

وينظر قايض حمكمة البداءة يف دعاواها حيث ال توجد . قانون اجيار العقار أحكاممن 
الرصافة, (غداد ثالث حماكم إلجيار العقار وتوجد يف ب. حمكمة إجيار عقار خمصوصة

لد حمكمة االستئناف بصفتها  األحكامويكون الطعن بتلك ). ةالكرخ, والكراد
 . التمييزية والتي تصدر حكام باتا

 الشخصية األحوالحمكمة : رابعا
قاضياً ) املسلم(وتوجد يف كل مكان فيه حمكمة بداءة ويعترب قايض حمكمة البداءة   

, ) تنظيم ٢٨(و ) تنظيم ٢٦(مل يكن هلا قاض خاص  إنالشخصية  األحوالملحكمة 
 :وختتص املحكمة بام ييل

الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقه ونسب وحضانة وفرقة وطالق وسائر  −١
 . الزوجية أمور
 . والوصية ونصب القيم والويص وعزله ةالوالية والوصاية والقيموم −٢
 . ر ونصب املتويل وعزلهالتولية عىل الوقف الذ −٣
 . احلجر ورفعه, واملفقود وما يتعلق به −٤
 . إثبات الوفاة وحترير الرتكات وتنظيم القسامات الرشعية −٥
 وإنقاصهوزيادة املهر . تنظيم حجج الوصايا والوقف والوفاة والوالدة −٦

 . واملصادقة عىل الوكاالت املتعلقة بالدعاو التي تقام لدهيا
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أو بتعيني حاضن ملحضون متنازع عليه  مؤقتةبصورة مستعجلة بنفقة احلكم  −٧
 . احلجز االحتياطي وإيقاع

 :حمكمة املواد الشخصية
 األحوالوتنظر قضايا . مل يعني قاض خاص هلا يقوم بأعامهلا قايض حمكمة البداءة ما

ين يطبق الذ واألجانب. النصار وهيود والصابئة: من العراقيني الشخصية لغري املسلمني
 . الشخصية قانون مدين أحواهلمعليهم يف 
وتوجد يف كل مكان فيه حمكمة . وقراراهتا لد حمكمة التمييز أحكامهاومتيز 

الشخصية لغري املسلمني  األحوالجعل اختصاص النظر يف قضايا  وأساس... بداءة
هي  األخريةاملحكمة  أنواختصاصات حمكمة البداءة هو  أعاملضمن  ولألجانب

عىل اختصاصات حمكمة ) مرافعات مدنية( ٣٣احبة الوالية العامة وقد نصت املادة ص
الشخصية لغري املسلمني  األحوالوختتص كذلك بنظر مواد ... "البداءة ومن ذلك 

ويكون حكمها فيام . الشخصية قانون مدين أحواهلمولألجانب الذين يطبق عليهم يف 
 . "قابال للتمييز أخريةذكر بدرجة 
ترسي والية املحاكم املدنية عىل مجيع "عىل ما ييل ) مرافعات( ٢٩املادة  وتنص
بام يف ذلك احلكومة وختتص بالفصل يف كافة املنازعات . الطبيعية واملعنوية األشخاص

 . "ما استثني بنص خاص إال
 )من قانون التنظيم القضائي ٣٠−٢٩املواد ( حمكمة اجلنايات:خامساً 

حمكمة جنايات تنظر يف الدعاو اجلزائية املعينة هلا وفقا  تشكل يف مركز كل حمافظة
, والدعاو التي حتال عىل حمكمة اجلنايات معينة يف قانون )تنظيم٢٩(ألحكام القانون 

 . املحاكامت اجلزائية وهي دعاو اجلنايات التي تزيد العقوبة فيها عىل مخس سنني أصول
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من حمكمة  أكثرىل جواز تشكيل تنظيم, ع٢٩ونصت الفقرة الثانية من املادة 
جنايات يف املحافظة ببيان يصدره وزير العدل حيدد فيه اختصاصها النوعي واملكاين 

 . توجد عدة حماكم جنايات يف العاصمة بغداد األساسوعىل هذا ... ومركز انعقادها
برئاسة رئيس حمكمة وتنعقد حمكمة اجلنايات يف مركز حمكمة االستئناف 

أو احدمها وقاض أو عضوية قاضيني  آخريناحد نوابه وعضوية نائبني أو االستئناف 
 األخروتنعقد يف املحافظات ) والأ ٣٠م(منهام عن الصنف الثاين  أيال يقل صنف 

برئاسة نائب الرئيس يف مركز كل حمافظة وعضوية ) ال توجد حمكمة استئنافحيث (
 ).ياثان/٣٠م(قاضيني ال يقل صنف احدمها عن الصنف الثاين 

 .أعالهوبوجود حمكمة استئناف يف كل حمافظة فال مورد ملا ذكرناه  واآلن
ببيان  –منهم واالحتياط  األصليني –حمكمة اجلنايات  وأعضاءويتم تسمية رئيس 

 ).ثالثاً /٣٠م(يصدره وزير العدل باء عىل اقرتاح رئيس االستئناف 
يز سواء من قبل املدعى والطعن بقرارات حمكمة اجلنايات يكون لد حمكمة التمي 

 .الدعو أطرافالعام فيها أو من 
م جلسات حمكمة اجلنايات وتتخذ حمكمة اجلنايات اويتوجب حضور املدعى الع

والقرارات والتدابري الصادرة من حمكمة  األحكامصفة التمييز يف نظر الطعون يف 
  .اجلنح يف دعاو املخالفات ويف القرارات الصادرة من قايض التحقيق

ويرشف رئيس حمكمة اجلنايات يف املحافظة التي ليس فيها حمكمة استئناف عىل 
 . املحاكم والدوائر العدلية يف املحافظة

 .أعالهوبوجود حمكمة استئناف يف كل حمافظة فال مورد ملا ذكرناه  واآلن
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 ) من قانون التنظيم القضائي ٣٢−٣١املواد ( حمكمة اجلنح: سادساً 
) تنظيم ٣١/م/كل مكان توجد فيه حمكمة بداءة  يف أكثر تشكل حمكمة جنح أو

وختتص بالنظر يف الدعو املعينة هلا وفقا ألحكام القانون, وهي الدعاو التي حييلها 
وهنا يقتيض . اجلزائية األصولمن  ١٣٠عليها قايض التحقيق استناداً حلكم املادة 

فاجلنايات ... ثالثة أقسامىل تقسم إ −تبعاً للعقوبة –الدعاو اجلزائية  أنمالحظة 
وهي ما كانت العقوبة عليها تتجاوز السجن مخس ( حتال عىل حمكمة اجلنايات 

اجلنح فهي طائفتان, جنح ال تتجاوز عقوباهتا عقوبة املخالفة فتحال  أما). سنوات
 إىلوجنح تتجاوز عقوباهتا عقوبة املخالفة وتصل . بصورة موجزه عىل حمكمة اجلنح

حتى احلبس مخس سنوات فتحال بصورة غري موجزة  أيلعقوبة اجلنحة  األقىصاحلد 
مثلها مثل اجلناية من حيث (عىل حمكمة اجلنح ألجراء املحاكمة بصورة غري موجزة 

 )والتحقيقات القضائية يف املحاكمة اإلجراءاتشكل 
وهي املخالفات التي ( املخالفات فمنها ما يفصل يف قايض التحقيق مبارشة  أما

 ). مما قد حيكم فيها باحلبس(ومنها ما حييله عىل حمكمة اجلنح ) اهبا الغرامة وحسبعق
ويعترب قاض حمكمة البداءة ). ثانيا/٣١م(وتنعقد حمكمة اجلنح من قاض واحد 

 ). ٣١(مل يكن هلا قاض خاص  إنقاضيا ملحكمة اجلنح 
ن رئيس حمكمة بناء عىل اقرتاح م –لوزير العدل  أنعىل ) تنظيم( ٣٢ونصت املادة 

وبناء عىل . من الدعاو أكثرتشكيل حمكمة جنح للنظر يف نوع واحد أو  −االستئناف
مثل حمكمة جزاء تنظيم التجارة وحمكمة  متخصصةهذا النص تشكلت حماكم جنح 

جنح مرور بغداد وحمكمة جنح صحة العاصمة وحمكمة جنح األمانة للنظر يف 
كقانون املرور وقانون تنظيم ( ذات العالقة املخالفات املنصوص عليها يف القوانني

 ...). التجارة واجلرائم االقتصادية وقانون البنك املركزي 
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ومقرها يف الكاظمية وهي من حماكم اجلنح وتنظر يف : حمكمة جنح مرور بغداد
 . من قانون املرور ٢٦و٢٣و٢٢و٢١و١٨املواد  أحكامقضايا املرور يف بغداد فقط  وفق 

بناية مستشفى الكرخ وهي من / ومقرها يف الكرخ: ة العاصمةحمكمة جنح صح
حماكم اجلنح وختتص بالنظر يف اجلرائم التي ترتكب وفق قانون الصحة العامة وقانون 

 . ذبح احليوانات
بغداد وتنظر يف اجلرائم املرتكبة  أمانهبناية . ومقرها يف الرصافة: األمانةحمكمة جنح 

 . قوبات بشأن رمي النفايات وسكب املياه القذرةمن قانون الع ٤٩٧وفق املادة 
 ١٩٧٧لسنة  ٦٤وكذلك كل ما خيص قانون احلفاظ عىل سالمة اللغة العربية رقم 

 .واإلعالناتبشأن الالفتات 
بغداد  أمنيمل تدفع الغرامة عند استعامل  إذاعقوبة احلبس  إىلعقوبة الغرامة  وإبدال

وتغيري االستعامالت وفق  األبنيةن خمالفات ومدراء الوحدات سلطاهتم اجلزائية بشا
 . ١٩٨٧لسنة  ٣٧قرار جملس قيادة الثورة رقم 

 األمنوتنظر القضايا التي حتال عليها من حمكمة حتقيق : حمكمة جزاء تنظيم التجارة
قانون البنك املركزي وقانون السيطرة النوعية  أحكاماالقتصادي وحماكم التحقيق وفق 

وقانون اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية وقانون تنظيم وقانون حركة الذهب 
وحيرض جلساهتا . التجارة وقانون العالمات والبيانات التجارية وقانون احتاد الصناعات

نائب املدعى العام ومتييز قراراهتا اخلاصة باجلنح لد حمكمة االستئناف بصفتها 
 .مييز, وتوجد حمكمة يف كل حمافظةالتمييزية وبالنسبة للجنايات لد حمكمة الت

 )من قانون التنظيم القضائي ٣٥املادة( األحداثحمكمة حتقيق : سابعا 
دون الثامنة  األحداثبالتحقيق يف اجلرائم التي يرتكبها  خمتصةوهي حمكمة حتقيق 

 أنعىل  ١٩٨٣لسنة  ٧٦رقم  األحداثمن قانون رعاية  ٤٩عرشة من العمر ونصت املادة 
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قايض األحداث ويف حالة عدم وجوده يتوىل قايض  األحداث اياحقيق يف قضيتوىل الت
 ذلك التحقيق أو املحقق

بأمر  أحداثونصت الفقرة الثانية من ذات املادة عىل جواز تشكيل حمكمة حتقيق 
 . التي يعينها األماكنمن وزير العدل يف 

فور القبض من القانون املذكور عىل وجوب تسليم احلدث  ٤٨وقد نصت املادة 
 إحضارهلتتوىل  أحداثالتي توجد هبا رشطة  األماكنيف  األحداثرشطة  إىلعليه 
 . األحداثقايض التحقيق أو حمكمة  أمام

 . منطقته أحداثيقع الطعن فيها لد حمكمة  األحداثوقرارات قايض حتقيق 
ة, ويف واحدة يف الكرخ والثانية يف الرصاف األحداثيف بغداد حمكمتان لتحقيق  وثمة

 . أو يقوم احد قضاة التحقيق بأعامهلا األحداثكل حمافظة خيتص قاضٍ بمحكمة حتقيق 
 :حماكم العمل: ثامناً 

وختتص بالنظر يف الدعاو املنصوص عليها يف قانون . توجد يف مركز كل حمافظة
 . املعدل ١٩٧١لسنة  ١٥١العمل رقم 

 جهاز قضائي لقضاء يؤسس يف وزارة العمل, أنمنه, عىل  ١٤٨نص املادة ت
احلصانة والسلطات  وأعضائهالعمل, يتمتع باستقالل تام وتكون ملحاكمه وقضاته 

كام تكون إلجراءاته . القضائية, للمحاكم العامة والقضاة املقررة يف قانون السلطة
والقرارات القضائية, ويكون ذلك يف حدود الصالحيات  اإلجراءاتوقراراته قوة 

 . مل يف هذا القانوناملمنوحة لقضاء الع
  −:يتألف قضاء العمل من  أنمنه عىل  ١٤٩ونصت املادة 

 حماكم العمل يف املحافظات −أ
 حمكمة العمل العليا −ب
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وتشكل حمكمة العمل من قاض وعضوين احدمها يمثل جانب العامل والثاين يمثل 
ا يطرح وختتص بقضايا منازعات العمل كافة ويف مجيع م) ١٥١م(العمل  أربابجانب 

من خالفات نامجة عن تطبيق قانون العمل, سواء ما تعلق منها  أمامهاالعالقة  أصحاب
 ) ١٥١م(باحلقوق الشخصية وتعويضاهتا أو خمالفات وجرائم تتعلق بالعمل والعامل 

نيطت مهامها أحمكمة العمل العليا و وألغيتوارتبط قضاء العمل بوزارة العدل  
 . بمحكمة التمييز

 ) من قانون التنظيم القضائي ٣٥املادة ( كمة التحقيقحم: تاسعا
ويكون قايض حمكمة البداءة ... توجد هذه املحكمة حيث توجد حمكمة بداءة 

بسبب  أما – األعاملوبناء عىل كثرة ) ٣٥م(مل يعني قاض خاص هلا  قاضيا للتحقيق ما
ية العالية لتلك سعة  املنطقة اجلغرافية الختصاص حمكمة البداءة أو الكثافة السكان

 أعاملضمن  أيمن قايض حتقيق يف املنطقة الواحدة,  أكثراملنطقة فانه قد يكون هناك 
حمكمة بداءة واحدة وعندئذ يقسم العمل بني قضاة التحقيق بتوزيع املناطق ومراكز 

 . الرشطة اخلاصة هبا بينهم
نون املعني هو والقا) ٣٥م(القانون  أحكاموتتوىل حمكمة التحقيق يف اجلرائم وفق 

سلطات  أناطاملعدل الذي  ١٩٧١لسنة  ٢٣املحاكامت اجلزائية رقم  أصولقانون 
عىل ممارسة رجال الرشطة والقائمني بأعامل تتصل بالتحقيق أو  واإلرشافالتحقيق 

 قايض التحقيقبـ احلقيقيةلواجباهتم  وأدائهمتندرج حتت مفهومه ألعامهلم 
قايض  إىل −ملف القضية  −حقيق بتقديم أوراق يقوم القائم بالت أنوجر العمل 

 .بأجراء حتقيقي معني األمرالتحقيق بمطالعة حمررة تتضمن جمريات سري التحقيق وطلب 
) األوراقعىل (بناء عىل قرار يصدره  إالحتقيقي  إجراء أيوال جيوز قانوناً اختاذ 

 . قايض التحقيق
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شهود وندب اخلرباء وتفتيش التحقيق القانونية من سامع ال إجراءاتمجيع  إن
املتهم  أموالوالتكليف باحلضور والقبض والتوقيف وحجز  واألماكن األشخاص

من قبل  إماتتم  ةاهلارب واستجواب املتهم والكشف واملعاينة وضبط املواد اجلرمي
 . إرشافهقايض التحقيق بنفسه أو بأمر منه وحتت 

أو  األدلةلعدم كفاية  باإلفراج إما التحقيق يتخذ قايض التحقيق قراره  إكاملوبعد 
, وقد يسفر التحقيق عن جمهولية )أصول ١٣٠م(باإلحالة عىل املحكمة املختصة 

الفعل ال يعاقب عليه القانون  أنوقد جيد . الفاعل فيصدر قرارا بغلق التحقيق مؤقتا
 أنأو املشتكي تنازل عن شكواه وكانت اجلريمة مما جيوز الصلح عنه من اجلرائم  أنأو 

 األحوالاملتهم غري مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر قايض التحقيق يف هذه 
 هنائيا وإخالءقرارا برفض الشكو احلادث  أنظهر  وإذا. سبيل املتهم وغلق الدعو

 ). ١٣٠م(بغلق التحقيق مؤقتا  فيصدر قراراً  وقدراً  وقع قضاءً 
.... وحسب  األدلةمجع  –وعىل رأسها قايض التحقيق  –وواجب سلطة التحقيق 

 . فال جيوز له مناقشتها الن ذلك من صميم واجبات حمكمة املوضوع
وتعرض قرارات قايض التحقيق عىل نائب املدعى العام لرياقب مرشوعيتها 

يميز القرار  أنوجد مطعنا فله  فإذاباطالعه عىل القرار  إشعارا األوراقويوقع عىل 
وقرار . خالل ثالثني يوما من اليوم التايل لصدورهلد حمكمة اجلنايات يف املنطقة 

 ). األصولمن  ٢٦٥م( اإلتباعحمكمة اجلنايات الصادر هبذا الشأن بات واجب 
خيصص حمكمة  أن –بناء عىل اقرتاح من رئاسة حمكمة االستئناف  –ولوزير العدل 

يف منطقة  ماإلجراحمكمة حتقيق مكافحة : معينه من اجلرائم كمثل أنواعحتقيق لنوع أو 
 أناالقتصادي, كام  األمن, وحمكمة حتقيق رسقة السيارات, وحمكمة حتقيق ...كذا

يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق يف جريمة أو جرائم معينة  أنلوزير العدل 
 .وللهيئة سلطة قايض حتقيق
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 القسم الثاين
 قضائيقانون التنظيم ال إطارالتشكيالت القضائية خارج 

 −:اإلداريحكمة القضاء 
من املحاكم املهمة التي حتتل مكاهنا املناسب ضمن اجلهاز القضائي يف العراق, ومل 

النص عليها يف قانون التنظيم القضائي, بل هي مشكلة بموجب قانون جملس  يرد
, وتتألف برئاسة ١٩٨٩حيث تم تشكيلها عام  ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(شور الدولة رقم 

أو مستشار يف جملس شور الدولة وعضوين من القضاة ال  األولف قاض من الصن
املساعدين يف  املستشارينيقل صنفهام عن الصنف الثاين من صنوف القضاة أو من 

 . جملس شور الدولة
التي  اإلداريةوالقرارات  األوامربالنظر يف صحة  اإلداريوختتص حمكمة القضاء 

 . اكي من التي ال يوجد مرجع للطعن فيهاتصدر من دوائر الدولة والقطاع االشرت
صدر  إذاوهي ضامنة للمواطنني يف مقاضاة دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي   

خطا يف تطبيق  األمركان يف  إذاوالتعليامت أو  واألنظمةمنها ما خيالف القوانني 
 .والتعليامت ويف تفسريها واألنظمةالقوانني 

 :جملس االنضباط العام
االنضباط العام القائم حالياً هو وريث جملس االنضباط العام الذي كان  جملس إن

, وهو ما يصح ان ١٩٣٦لسنة ) ٦٩(قائامً يف ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
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نسميه قضاء املوظفني أو حماكم املوظفني, حيث يقيم فيه موظفو الدولة والقطاع 
الناشئة من خدمتهم عند قيام االشرتاكي الدعو للمطالبة بحقوقهم الوظيفية 

كال أو جزءا, كام يطعن موظفو الدولة والقطاع االشرتاكي عن  إياهادوائرهم بمنحهم 
طريقه بالقرارات الصادرة بفرض العقوبات عليهم من دوائرهم يف حالة املعاقبة 

 . بالتوبيخ أو بعقوبة أشد منه
   الدولة وعضوية اثنني وينعقد جملس االنضباط العام برئاسة رئيس جملس شور
ينيب عنه أحد نوابه أو أحد  أنجملس شور الدولة, ولرئيس املجلس  أعضاءمن 

 . أعضاء املجلس
 : االختصاصات القضائية ملجلس شور الدولة

متارس اهليئة العامة يف جملس شور الدولة اختصاصات حمكمة التمييز املنصوص 
ها يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس عليها يف قانون املرافعات املدنية عند نظر

قانون جملس شور  أن, حيث من املعلوم اإلداريالعام وحمكمة القضاء  االنضباط
اجلهتني القضائيتني أمام اهليئة  هاتنييكون الطعن بقرارات  أنالدولة قد نص عىل 

 . العامة  ملجلس شور الدولة
دد مكاهنا ودائرة اختصاصها تشكل املحاكم الكمركية وحي −:املحاكم الكمركية

بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير املالية وتتألف من قاضٍ وموظفني من 
الكامرك حائزين عىل شهادة يف القانون وتطبق املحكمة قانون املرافعات املدنية وقانون 

لسنة  ٢٣الكامرك رقم  مل يرد به نص يف قانون املحاكامت اجلزائية يف كل ما أصول
منه وختتص بالفصل يف دعاو جرائم التهريب  ٢٤٥املعدل حسب نص املادة  ١٩٨٤

والدعاوي التي تقيمها الدائرة الكمركية من أجل حتصيل الرسوم الكمركية والرسوم 
وينظر يف االعرتاضات عىل قرارات التحصيل  األخروالرضائب والتكاليف 
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من ذلك القانون  ٢٤٦يه املادة من القانون حسبام نصت عل ٢٤٠والتغريم عمال باملادة 
هيئة متييزية برئاسة قاض من حمكمة التمييز  أمامخاضعة للطعن  أحكامهاوتكون 

وعضوية اثنني من املدراء العاملني يف وزارة املالية خالل مخسة عرش يوما من تاريخ 
انية من القانون, وتوجد حمكمة يف بغداد والث ٢٥٠التبليغ بالقرار حسبام ورد يف املادة 

 .يف البرصة واألخريةيف املوصل 
وتتشكل من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم وتوجد  −:الزراعي اإلصالحهيئة متييز 

الزراعي وفق  اإلصالحيف بغداد فقط وتنظر متييزاً يف القرارات الصادرة من جلان 
 . الزراعي املنصوص عليها يف ذلك القانون اإلصالحقانون 

 : لقوانني العامة أو اخلاصةسلطات قايض جنح يف بعض ا
, فقد ١٩٧٦لسنة ) ١١٨(رقم  اإللزاميومن ذلك عىل سبيل املثال قانون التعليم 

السنة السادسة من  إكاملهباملدرسة االبتدائية عند  بإحلاقهالزم هذا القانون ويل الولد 
امسة رحلة االبتدائية أو يكمل اخلالويل إىل أن يكمل الولد امل إلزامالعمر, ويستمر 

عرشة من العمر, فإذا خالف ويل الولد أيا من أحكام هذا القانون تعرض للحبس أو 
للغرامة, وقد خول القانون سلطة قايض جنح لكل من املحافظ والقائم مقام ومدير 

 . الناحية يامرسها يف تنفيذ أحكامه
 االدعاء العام 

أكثر يف كل حمكمة  يتكون جهاز االدعاء العام من رئيس ونائبني له ومدع عام أو
جنايات ومدعني عامني يف رئاسة االدعاء العام ونواب املدعي العام ويكون مقر 
رئيس االدعاء العام يف بغداد ويرتبط بوزير العدل ويبدي الرأي يف الترشيعات 

االدعاء العام وتدقيق الدعاو  أعاملاجلزائية والترشيعات  ذات العالقة بطبيعة 
وبيان مطالعته وطلباته إىل حمكمة التمييز  األحداثنايات وحماكم الواردة من حماكم اجل
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عىل أعامل التحقيق  اإلرشافخالل ثالثني يوماً من تاريخ ورودها إليه ولالدعاء العام 
واحلضور أمام  ,وحضوره وإبداء مالحظاته وطلباته وتفتيش املواقف والسجون 

لدعاو املتعلقة بالقارصين الشخصية أو املحاكم املدنية يف ا األحوالحماكم 
بتعدد الزوجات  واألذنوالتفريق  قواملحجور عليهم والغائبني واملفقودين والطال

 األرسةر رضورة تدخله فيها حلامية ي دعووأية  األطفالوترشيد  األرسةوهجر 
والطفولة واحلضور أمام املحاكم املدنية التي تكون الدولة طرفاً  فيها والطعن يف 

الرأي يف معامالت  وإبداءت ومراقبة تنفيذ األحكام والقرارات والتدابري القرارا
 ١٥٩من قانون االدعاء العام رقم  ٤٠−٢الرشطي إىل آخر ما ورد يف املواد  اإلفراج

 . املعدل ١٩٧٩لسنة 
 : العديل اإلرشافهيئة 

مقرها بغداد وترتبط بوزير العدل وتتألف من رئيس ونائبني وعدد من املرشفني 
عىل املحاكم واالدعاء العام  اإلرشافالعدليني وهؤالء قسم منهم من القضاة وهلم 

عىل  اإلرشافمن املدعني العامني مهمتهم  اآلخروالقسم . األخروالدوائر العدلية 
 األوىلوالقسم الثالث من موظفي الوزارة من الدرجة . عدا املحاكم –العدل  أجهزة

 القانون ويرشفون عىل أجهزة العدل عدا املحاكم احلاصلني عىل شهادة بكالوريوس يف
لسنة  ١٢٤العديل رقم  اإلرشافذكره قانون  األمرواالدعاء العام عىل تفصيل يف 

ومهمة اهليئة إرشاد وتوجيه القضاة وموظفي أجهزة العدل .  باملادة الثالثة منه ١٩٧٩
وتقييم اجلهد املؤدي  األداءالتباع أفضل الصيغ يف أداء واجباهتم والرقابة عىل حسن 

إىل آخر ما ورد يف املادتني ... والسلبيات وأسلوب معاجلتها األخطاءوالتنبيه إىل 
 . والثانية من القانون األوىل
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 :جملس شور الدولة
 ٣/٦/١٩٧٩يف  ٧٩لسنة  ٦٥جملس شور الدولة بموجب قانونه املرقم  أسس
بني له وعدد من املستشارين بوزارة العدل ويتألف من رئيس ونائ إدارياويرتبط 

الرأي يف  وإبداء اإلداريوخيتص املجلس بالتقنني والقضاء . ويتوزع عىل عدة هيئات
). ٤م(األمور القانونية للدولة والقطاع االشرتاكي يف ضوء السياسة الترشيعية للدولة 

فيعد ويتوىل صياغة مرشوعات الترشيعات ويدقق املرشوعات املعدة من الوزارات 
يف ضامن وحدة  واإلسهامألجهزة الدولة  اها وخيتص بإبداء الرأي واملشورةوسو

الصياغة الترشيعية وتكلمنا عن اختصاصات جملس شور  أسسالترشيع وتوحيد 
 . وجملس االنضباط العام اإلداريالدولة  عند احلديث عن كل  من حمكمة القضاء 

 :دائرة الكتاب العدول
عىل  ١٩٧٧لسنة  ٢٧نون الكتاب العدول رقم من قا األوىلفقد نصت املادة 

تشكيل دائرة الكتاب العدول يف بغداد وارتباطها بوزارة العدل وارتباط دوائر الكتاب 
من مائة وعرش دوائر يف  وأكثرالعدول يف املحافظة وهناك اثنتا عرشة  دائرة يف بغداد 

اتب العدل ومنها عموم القطر ونصت املادة التاسعة من القانون عىل اختصاصات الك
واملصادقة عىل الرتمجة, . تنظيم وتوثيق الترصفات القانونية عدا ما استثني بنص قانوين

ومقدرة الكفيل املالية, وقبول الودائع النقدية والعينية وتسجيل الترصفات الواردة 
مثل القانون  األخراملعدل وما تنص عليه القوانني  ١٩٣٩لسنة  ٣١عىل املكائن رقم 

 ... األخرين وقانون املرافعات املدنية وقانون إجيار العقار وغريها من القوانني املد
 : دائرة رعاية القارصين

وتشكل يف بغداد, وترتبط بوزارة العدل, ويرأسها مدير عام حاصل عىل شهادة 
 بكالوريوس يف القانون يعاونه مدير عام حصل عىل نفس الشهادة وتتكون الدائرة من 
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بموجب  ١٩٨٠لسنة  ٧٨نصوص عليها يف قانون رعاية القارصين رقم امل األقسام
 . منه ٩و٨املادتني 

وتشكل مديرية لرعاية القارصين يف مركز كل حمافظة يرأسها مدير حاصل عىل 
 . من ذلك القانون ١٠شهادة البكالوريوس يف القانون حسب نص املادة 

فيها حمكمة ويكون املعاون  التي األخر اإلداريةوتشكل مالحظيه يف الوحدات   
من  ١١القضائي مالحظاً هلا عند عدم تعيني مالحظ متفرغ وفق ما نصت عليه املادة 

وتقوم الدائرة برعاية القارص والدفاع عن حقوقه واستثامر أمواله وحماسبة . القانون
التي حددها القانون ويعترب بحكم  األمورإىل غري ذلك من  واألوصياء األولياء
 . , اجلنني واملحجور والغائب واملفقودالقارص

 . فله مراجعة قانون رعاية القارصين األمرومن أراد تفصيال يف   
عىل  ١٩٨٠لسنة  ٤٥نصت املادة الرابعة من قانون التنفيذ رقم  :دائرة التنفيذ

تشكيل دائرة التنفيذ وارتباطها بوزارة العدل ونصت املادة السادسة عىل ارتباط 
ديريات ضمن املحافظة بمديرية املوترتبط . نفيذ يف مراكز املحافظات هبامديريات الت

واملحررات التنفيذية املنصوص عليها من  األحكامالتنفيذ يف مركزها وختتص بتنفيذ 
األجنبية القابلة للتنفيذ يف العراق وفقاً لقانون  األحكاممن القانون وتنفيذ  ١٣املادة 
االتفاقيات الدولية  أحكاممع مراعاة  ١٩٢٨لسنة  ٣٠رقم  األجنبية األحكامتنفيذ 

 . املعمول هبا من العراق
وعند . مديرية التنفيذ منفذ عدل حاصل عىل بكالوريوس يف القانون إدارةويتوىل 

 . هو املنفذ العدل األولعدم وجوده فيكون قايض البداءة 
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 :املتقاضون
 األجنبييض حماكم العراق اكام وتق. ختتص املحاكم العراقية بمقاضاة العراقي

تعلق احلق بعقار موجود يف العراق أو بمنقول موجود فيه  إذااملوجود يف البالد أو 
أو بشأن عقد ابرم يف العراق أو كان واجب التنفيذ فيه أو أن . وقت رفع الدعو

 ).من القانون املدين ١٥املادة (احلادثة وقعت يف العراق وذلك حسبام رصحت به 
قام أو ترفع بعريضة تقدم إىل القايض الذي يؤرش عليها للتسجيل والدعو ت

هو رقم تسلسلها يف  –واستيفاء الرسم القانوين تعبرياً عن قبوهلا, وتسجل وتأخذ رقامً 
 وبصور من  –سجل الدعاو ويبلغ اخلصم بنسخة أو صورة من عريضة الدعو

صم جلسة من جلسات فإذا حرض اخل. مستنداهتا وموعد املرافعة املحدد لنظرها
تغيب بعد ذلك وإذا ختلف عن احلضور ن حتى وا) حضورياً (املرافعة فتجر املرافعة 

 ) . مرافعات ٥٥م(جرت املرافعة بحقه غياباً  وانتهاءً ابتداء 
إذا اقتىض النظام العام أو اآلداب جعلها  إالحيرضها اجلمهور,  علنيةواملرافعات 

 . دعى إىل يمني القايض واملدعى عليه إىل يسارهويقف امل) مرافعات ١٦١/١م(رسية 
 ). مرافعات ٦٠م(واملدعي أول من يتكلم واملدعى عليه آخر من يتكلم 

 ٥٩( األوىلويقتيض تبادل اللوائح واملتمسكات بني الطرفني قبل اجللسة 
 ). مرافعات

خيرج من خيل  أنمنوطان برئيسها, وله يف سبيل ذلك  وإدارهتاوضبط اجللسة 
, أو قد )مرافعات ٦٣م(وعرشين ساعة وحكمه يف ذلك بات  أربعاً ظامها أو حيبسه بن
من أحكام خالل  أصدرهرجع عن ما ياملخل بغرامة عرشة دنانري وله أن عىل كم حي

فإذا وقعت جريمة أثناء انعقاد ). مرافعات ٦٣/٢(اجللسة قبل انتهاء الدوام الرسمي 
التحقيق  إجراءاتحمرض عنها وتتخذ ما تراه من  بكتابة األمراجللسة كان عىل املحكمة 
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تأمر بالقبض عىل من وقعت منه  أنكانت اجلريمة الواقعة جنحه أو جناية كان هلا  وإذا
 ). مرافعات ٦٤م(

 واإلنصاتوللخصوم عىل القايض أن يساوي بينهم يف السالم والكالم والنظر   
 . والعدل يف احلكم
 :مكان القضاء

وجيب أن تتوسط البلد ليسهل عىل املتخاصمني . مة أو دار العدالةهو بناية املحك  
مراجعتها وتتوفر فيها أسباب الراحة للقايض وللخصوم ووكالئهم واجلمهور من 

وكان مكان القضاء فيام . احلاجةوسائل تدفئة وتربيد وماء الرشب ومكان قضاء 
ني وخارجه لغريهم سلف يف املسجد عمال بالقدوة الصاحلني وذلك بالنسبة للمسلم

وثمة من ير أن اخلصومة تتضمن ما يتعارض وقداسة املسجد فاستحسن جتنيبها 
جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم واختذوا عىل "ذلك عمال باحلديث الرشيف 

 . "أبواهبا املطاهر
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 مفاهيم بعض التعابري واملصطلحات واملسميات املتداولة
 )وقضاءً  فقهاً وقانوناً (

 :  األولالقايض  −
ويصبح قاضياً أول يف حمكمة فيها قضاة عديدون, ... هو أقدم قايض يف املحكمة 

وعند التساوي أو ... املتقدم منهم من حيث املنصب ثم الصنف ثم تاريخ التعيني
والتعبري القانوين عن مركز ... االختالف فيكون القدم وفقاً ملا يقرره وزير العدل 

 ). تنظيم ٤٨م). (األقدمالقايض (هو  األول القايض
 :األقدمالقايض  −
وقد جاء يف البند . هيئات حمكمة التمييز إحدهو أقدم القضاة الذي يرتأس   

تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس حمكمة "تنظيم / ١٣من املادة ) رابعا(من الفقرة ) ب(
 . "من قضاة املحكمة األقدمالتمييز ونوابه, ويف حالة غياب أحدهم حيل حمله 

جيري اختيار رؤساء اهليئات يف بداية كل  −أوال"تنظيم  عىل /١٤ونصت املادة   
من قضاء  األقدمسنة بقرار من هيئة الرئاسة, ويف حالة غياب أحدهم حيل حمله 

 . "املحكمة
 :القايض املنفرد  −

الدعاو,  هو القايض الوحيد يف حمكمة الناحية أو القضاء ويفصل يف كافة أنواع
فهو بذاته وبنفس الوقت قايض ... أي انه يامرس عمل القايض لكل حمكمه عىل حده
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الشخصية وقايض  األحوالحمكمة البداءة, وقايض حمكمة اجلنح, وقايض حمكمة 
كام أنه يامرس أعامل الكاتب العدل واملنفذ العدل ومدير رعاية ... الخ...التحقيق
 . وإىل أواخر عهد الدولة العثامنية اإلسالميف صدر  مما يشبه عمل القايض...القارصين

 :السلطات القضائية −
 اإلدارينييمنح وزير العدل, ومتنح بعض الترشيعات, سلطة قايض جنح لبعض  

.. تطبيق بعض القوانني ألغراض... كالقائم مقام ومدير الناحية وأحياناً املحافظني
تطبيقه  ألغراضسلطة قايض جنح ) املحافظ مثالً (فقد ينص قانون ما عىل منح 

ويرد هذا التخويل ... بالنسبة للجرائم وعقوباهتا املنصوص عليها يف ذلك القانون
كقانون البنك املركزي وقوانني  اخلاصةالقانوين لبعض سلطات القضاء يف القوانني 

 .  االقتصادي والري والصحة العامة املتعلقة باألمنالبلديات وبعض الترشيعات 
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 األضواءيف خامتة املطاف, حيسب الباحث ويأمل, أن يكون قد وفق يف تسليط 
الكاشفة عىل أجهزة القضاء والعدل يف العراق جامعاً شتات أوصافها وأحكامها 
املوزعة عىل طوائف عدة من القوانني والترشيعات بني دفتي بحث عساه ير النور يوما 

, قد يصلح أ  . األشقاء وأقطارن يكون مرجعاً لرجال القضاء والقانون يف العراق كتيباً
جلية التعبري والبيان ... آمال, أن أكون قد وفقت لبيان صورة واضحة املعامل  

 ... والوضوح
, إذا كنت أثقلت أو أطلت  ولكن حسبي أن املسامع لكرام ... آسفاً

يف ...يوخ املعرفة وروادهاوهم وجوه وش...حمبون للعمل وتوسيع املعرفة...أفاضل
 . هذا القطر العزيز الكريم

أقدم عظيم شكري وامتناين وابدي ابلغ دواعي الرسور والرشف هلذا الفرصة   
 . املباركة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 

     
 



٢٩٢ 
 

 

 

 

 الفهرست
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