
العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن قانون األحوال الشخصية اجلعفرية

 
٦٣٧مواد اإلصدار
كتاب الزواج

٦٣٧الفصل األول: إنشاء الزواج
٦٣٧الباب األول: اخلطبة

٦٣٧الباب الثاين: أركان الزواج
٦٣٧الركن األول: صـيغة العـقـد

٦٤٠الركن الثاين من الزواج: املتعاقدان ) وهم الزوجان (
٦٤١الركن الثالث من الزواج: املهر

٦٤٣الفصل الثاين: أولياء العـقد
٦٤٥الفصل الثالث: الشـرط ضمن العـقـد

٦٤٥الفصل الرابع: من حيرم زواجه
٦٤٦األول من أسباب حرمة التزويج: النسب
٦٤٦الثاين من أسباب حرمة التزويج: الرضاع

٦٤٧أوالً: املرضعة
٦٤٧ثانيًا: املرتضع

٦٤٨ثالثًا: اللبن
٦٤٨الثالث من أسباب حرمة التزويج املؤبد واملؤقت: املصاهرة

٦٤٩الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
٦٤٩اخلامس من أسباب حرمة التزويج: الكـفـر

٦٤٩السادس من أسباب حرمة التزويج: االعتداد
٦٤٩الفصل اخلامس: النفقة

٦٤٩الباب األول: نفقة الزوجة
٦٥٢الباب الثاين: نفقة األقارب

٦٥٢الفصل السادس: النشوز
٦٥٣الباب األول يف النشوز: نشوز الزوجة
٦٥٣الباب الثاين من النشوز: نشوز الزوج

٦٥٣الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معًا
٦٥٤الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج

كـتاب الطـالق
٦٥٦الباب األول : الطالق البائن والرجعي

٦٥٦أوالً: الصيغة
٦٥٧ثانيًا: املطلق
٦٥٧ثالثًا: املطلقة

٦٥٨رابعًا: اإلشـهاد
٦٥٩فصل يف الرجعة

٦٥٩الباب الثاين: طالق اخللع
٦٦١فصل يف املباراة
٦٦١فصل يف العـدد

٦٦١الباب األول: عدة الطالق
٦٦٢الباب الثاين: عدة الوفاة

٦٦٣الباب الثالث: عـدة فسخ العـقد بسبب العـيب
٦٦٣الباب الرابع: عـدة فسخ العقد باالرتداد أو إسالم أحـد الزوجني غري املسلمني

٦٦٤فصل: أحكام املفقود زوجها
كتاب املواليد والنسب

٦٦٧فصل يف احلضانة
كتاب الوصّية

٦٦٨الفصل األول: يف تعريفها وأقسامها وحتققها
٦٦٩الفصل الثاين: يف طرق ثبوت الوصّية

٦٧٠الفصل الثالث: يف املويص
٦٧١الفصل الرابع: يف املوىص به

٦٧٤الفصل اخلامس: يف املوىص له
٦٧٤الفصل السادس: يف الويص

٦٧٦الفصل السابع: يف الناظر عى الويص
٦٧٦الفصل الثامن: يف ترفات املريض يف مرضه

كتاب الوقف
٦٧٧الفصل األول: يف الرشوط العامة للوقف

٦٧٧الفصل الثاين: يف أركان الوقف
٦٧٧الركن األول: صيغة الوقف

٦٧٨الركن الثاين: املوقوف
٦٧٩الركن الثالث: املوقوف عليه

٦٧٩الركن الرابع: الواقف
٦٨٠الفصل الثالث: يف طرق ثبوت الوقف

٦٨٠الفصل الرابـــــع: يف متويل الوقف والناظر
٦٨١الفصل اخلامس: يف بيان املراد من بعض عبارات الواقف

٦٨١خامتة يف موارد جواز بيع الوقف
كتاب املواريث

٦٨٢الفصل األول: أحكام عامة
٦٨٤الفصل الثاين: املرياث

٦٨٤الفصل الثالث: أسباب اإلرث وأنواعه
٦٨٤الفصل الرابع: أحكام موانع اإلرث

٦٨٤األول مما يمنع عن أصل اإلرث: الكفر بأصنافه
٦٨٥الثاين مما يمنع عن أصل اإلرث: القتل

٦٨٥الثالث مما يمنع عن أصل اإلرث: التّولد عن زنا
٦٨٦الرابع مما يمنع عن أصل اإلرث: اللعان )املالعنة(

٦٨٦الفصل اخلامس: احلجـب وهو املنع
٦٨٧الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة

٦٨٩الفصل السابع: كيفية اإلرث حسب طبقاته
٦٨٩الباب األول: إرث الطبقة األوىل، وهي اآلباء واألبناء

٦٩٣الباب الثاين: إرث الطبقة الثانية وهم األخوة وأوالدهم واألجداد
٦٩٦الباب الثالث: يف إرث الطبقة الثالثة وهم األعامم واألخوال

٦٩٨الباب الرابع: مرياث الزوج أو الزوجة
٦٩٩أحكام ختامّية



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٧       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم )١٢٤( لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون األحوال الشخصية اجلعفرية

- بعد االطالع عى الدستور،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة، والقوانــني املعدلــة لــه،
ــة  ــواد املدني ــات يف امل ــأن اإلثب ــنة ١٩٨٠ بش ــم )٣٩( لس ــون رق ــوم بالقان ــى املرس - وع

ــه، ــة ل ــني املعدل ــة، والقوان والتجاري
- وعى املرسوم بالقانون رقم )٦٧( لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين، واملعدل 

املادة  ١اصدار
يعمل بالقانون املرفق يف شأن األحوال الشخصية اجلعفرية.

املادة  ٢ اصدار 
ــة  ــة الكلي ــم األرسة اجلعفري ــرة حماك ــاص دائ ــن اختص ــون م ــذا القان ــكام ه ــق أح تطبي
ــع  ــام مجي ــة أم ــون حج ــا تك ــادرة منه ــة الص ــكام النهائي ــز، واألح ــتئنافية والتميي واالس

الدوائــر، مــع مراعــاة األحــكام اإلجرائيــة لقانــون حمكمــة األرسة.

املادة ٣ اصدار 
كل مــا مل يــرد لــه حكــم يف هذا القانون يرجع فيــه إىل رأي املرجع احلي األعلم للجعـــفرية 

اجلامــع لرشائط التقليد.

املادة  ٤ اصدار 
تكون العربة يف تطبيق هذا القانون هو:

)أ(عقد الزواج يف كافة املسائل اخلاصة بالزواج والطالق وفقًا جلهة التصديق.
)ب( مذهب املتوىّف يف املسائل املتعلقة بالوصايا واملواريث.

)ج( مذهــب مّدعــي النســب عــى املنازعــات اخلاصــة باإلقــرار بالنســب رجــاًل كان أو 
امــرأة إذا كانــت هــي مّدعيــة النســب.

)د( مذهب الواقف يف كافة املسائل اخلاصة بالوقف.
ويســتدل عــى ذلــك إذا كان هنــاك مــا يؤّكد انتــامءه املذهبي )مســتندات أو وثائــق مصّدقة 

أمــام قــايض األحــوال الشــخصية اجلعفريــة أو مصّدقة مــن جهة توثيــق جعفري(.

املادة ٥ اصدار 
حتـسـب السـنوات واألشـهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري اهلجري.

املادة ٦ اصدار 



االحوال الجعفري
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٨       -العودة لفهرس القانون

عى رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون.

املادة ١
ــه مــن مراعــاة  ــد في ــه الرجــل إىل املــرأة والب ــارة عــن طلــب الــزواج يتقــدم ب ــة عب اخلطب

ــني: ــن التالي األمري
)١( أن تكون املرأة خالية من موانع الزواج أو العّدة.

)٢( عــى الرجــل واملــرأة أو الشــخص الــذي ينــوب اخلطبــة عــن الرجــل أو القبــول عــن 
املــرأة أن يكــون أهــاًل لذلــك.

 املادة ٢
اخلطبة املجّردة عن صيغة الزواج غري الزمة وعليه:

)١( جيوز لكل من طريف اخلطبة أن يعدل عنها.
)٢( إذا تزوجت املخطوبة بآخر، فهو عدول عن اخلطبة، وال ُيفسخ زواجها.

  املادة ٣
ــري  ــو غ ــض، وه ــا ببع ــى أن يتزوج ــرأة ع ــل وامل ــني الرج ــاق ب ــو اتف ــزواج: ه ــد بال الوع

ــزم. مل

  املادة ٤
إذا اشــرتت املخطوبــة بمقــدار مهرهــا أو بعضــه جهــازًا أو ترفــت فيــه بنحــو اهلبــة أو 
الصدقــة أو التــربع أو نحــو ذلــك، ثــم عــدل أحدمهــا عــن الرغبــة يف الــزواج، فعليهــا رد 
املهــر بحالــه الفعــيل، إن كان نقــدًا فنقــدًا أو عينــًا فعينــًا، إال أن يتصاحلــا، فيقــع مــا تصاحلــا 

عليــه.

  املادة ٥
إذا تــم فســخ اخلطوبــة ومل يكــن بينهــام رحــم، جيــوز املطالبــة بعــني أو مثــل أو قيمــة اهلدايــا 

ــاالت اآلتية: يف احل
)١( إذا مل يكن قد تّرف يف اهلدايا قبل الفسخ.

)٢( إذا كانت اهلدايا غري استهالكية وتلفت عن تقصري.

 املادة ٦
إذا مات أحد اخلاطبني فإن اهلدايا ال يمكن املطالبة هبا.

 املادة ٧
أركان الزواج ثالثة: )١( صيغة العقد )٢( املتعاقدان )٣( املهر.

الركن األول من الزواج: صـيغة العـقـد.

 املادة ٨
الــزواج عقــد يتقــّوم باإلجيــاب والقبــول اللفظيــني الكاشــفني عــن اإلرادة والقصــد، فــال 
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يكفــي الــرتايض بمجــرده بــني املتعاقديــن دون مــا يــدل عــى هــذا الــرتايض مــن إجيــاب 
وقبــول لفظيــني، ويســتثنى مــن ذلــك األخــرس.

 املادة ٩
يكفــي يف عقــد األخــرس اإلشــارة املفهمــة املفيــدة لإلجيــاب والقبــول، الدالــة عــى الرضا 

بالــزواج والقصــد إليــه، حتــى لــو كان متمكنــًا مــن التوكيــل فيهام.

 املادة ١٠
ال عــربة بعقــد اهلــازل والســاهي والغالــط والنائــم ونحوهــم، وال بعقد الســكران وشــبهه 

ممــن ال قصــد لــه معتــدًا بــه.

  املادة ١١
ال تكفــي الكتابــة يف اإلجيــاب والقبــول حتــى مــع العلــم بالقصــد والرضــا، بــل البــد مــن 

ــظ هبام. التلف

 املادة ١٢
يشرتط يف اإلجياب والقبول:

)١( أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فال يصح بغريمها.
)٢( أن يكونــا بصيغــة املــايض وبقصــد اإلنشــاء كلفــظ )زوجتــك أو أنكحتــك(، أمــا إذا 

كان بقصــد اإلخبــار عــن املــايض فــال يصــح وال ينعقــد.
)٣( أن يكونا باللغة العربية مع اإلمكان والقدرة، ولو بالتوكيل.

)٤( أن يكــون بينهــام مــواالة واتصــال، فلــو حصــل بينهــام تــراٍخ وفصــل طويــل بحيــث 
ــل  ــًا بط ــد عرف ــدق العق ــن ص ــًا م ــًا أو مانع ــب عرف ــق التخاط ــن حتق ــًا م ــك مانع كان ذل

العقــد.

 املادة ١٣
يشــرتط يف صحــة العقــد بقــاء أهليــة املتعاقديــن إىل هنايــة إكــامل العقــد بينهــام، فلــو أنشــأ 

أحدمهــا اإلجيــاب ثــم جـــّن أو فقــد أحـــد أســـباب األهـــلّية فــإن قبــول اآلخــر ال يصح.

 املادة ١٤
ال يشــرتط يف لفــظ القبــول مطابقتــه لعبــارة اإلجيــاب، بــل يصــح اإلجيــاب بلفــظ والقبول 

ــظ آخر. بلف

 املادة ١٥
يشرتط يف توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمني بالغني عاقلني ذكرين.

وتثبت دعوى الزوجية بالبّينة أو بإقرار الطرفني.

املادة ١٦
ــو كان  ــوع، فل ــق عــى أمــر حمتمــل الوق ــزًا، أي غــري معّل ــد أن يكــون منّج ــرب يف العق يعت
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معلقــًا عــى أمــر حمتمــل، بطــل العـــقد.

 املادة ١٧
ــل يف  ــوز التوكي ــول، فيج ــاب والقب ــري يف اإلجي ــل الغ ــزواج بتوكي ــد ال ــم عق ــح أن يت يص
الــزواج مــن طــرف واحــد أو مــن الطرفــني بتوكيــل الــزوج أو الزوجــة أو كليهــام، وجيــب 
عــى الوكيــل أن ال يتعــدى عــاّم عـــّينه املــوكل مــن حيــث املهــر واخلصوصيــات األخــرى.

 املادة ١٨
ــه أن يزّوجهــا مــن نفســه إال إذا رّصحــت  ــرأة رجــاًل يف تزوجيهــا فليــس ل إذا وكلــت امل
بالتعميــم أو كان كالمهــا بحســب فهــم العــرف ظاهــرًا يف العمــوم بحيــث يشــمله نفســه.

 
املادة ١٩

ــة  ــه لســفه صيغــة العقــد بوكالتــه عــن غــريه، أو باألصال يصــح أن جيــري املحجــور علي
عــن نفســه إذا أجــاز وليــه ذلــك.

 املادة ٢٠
ال يعتــرب اإلســالم يف جمــرى صيغــة العقــد وكالــة، فيجــوز لغــري املســلم أن يتــوىل ذلــك 

بوكالتــه ملســلم عــى مســلم، إجيابــًا وقبــوالً.

 املادة ٢١
ــري، أو  ــك الغ ــازه ذل ــريه إذا أج ــزواج لغ ــد ال ــة عق ــراء صيغ ــى إج ــره ع ــد املك ــوز عق جي

ــك. ــد ذل ــد بع ــاز العق ــه إذا أج لنفس

 املادة ٢٢
يشرتط يف العاقد أمور ثالثة:

)١( البلوغ فال يصح عقد الصبي املميز وإن كان بإذن الويل.
)٢( العقــل فــال عــربة بعقــد املجنــون وإن كان جنونــه إدواريــًا إذا أجــرى العقــد يف دور 

جنونــه.
)٣( عدم اإلكراه عى الزواج.

 املادة ٢٣
يعتــرب يف املتزوجــني أن يكــون كل منهــام عاقــاًل رشــيدًا بالغًا، فلــو مل يكونــا كذلك مل يصح 
ــويص  ــام ال ــألب، أو زّوجه ــد ل ــربي كاألب واجل ــام اجل ــام وليه ــام، إالّ إذا زوجه زواجه

املجعــول عليهــام مــن الــويل اجلــربي أو القــايض مــع وجــود املصلحــة هلــام.

 املادة ٢٤
ــف  ــو خيتل ــرف، فه ــِره إىل الع ــن املك ــَره م ــه املك ــذي يتوقع ــرضر ال ــد ال ــع يف حتدي يرج

باختــالف األشــخاص اجتامعيــًا وماديــًا وغريمهــا.
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املادة ٢٥
لو ُعـقد الزواج مكرهًا ثم تعـقبه الرضا واإلجازة، كان صحيحًا.

 املادة ٢٦
املهــر: ويســمى الصــداق أيضــًا، هــو مــا تســتحقه املــرأة بجعلــه يف العقــد أو بتعيينــه بعده، 

أو بســبب الــوطء أو مــا هــو بحكمــه عــى مــا ســيأيت.

  املادة ٢٧
يصــح أن يكــون املهــر كّل مــا تــراىض عليــه الطرفــان، مــن قليــل - مــا مل خيــرج بســبب 

القلــة عــن املاليــة - أو كثــري، وال تقديــر لــه يف جانــب الكثــرة.

 املادة ٢٨
يشــرتط يف املهــر أن يكــون ممــا يصــح متلكــه مــن عــني خارجيــة كــدار أو أرض أو نقــود 
أو غريهــا مــن األعيــان، أو منفعــة كمنفعــة بســتان أو ســيارة يف مــدة معينــة، أو تعليمهــا 

صنعــة أو ســورة مــن القــرآن.

 املادة ٢٩
يعتــرب فيــام جيعــل مهــرًا أن يكــون ملــكًا للــزوج أو ملــكًا ملــن بذلــه مهــرًا، فلــو جعــل هلــا 
مهــرًا وتبــني أنــه مل يكــن ملــكًا للــزوج وال ملــن بذلــه هلــا بطــل املهــر املســمى وجيــب عليــه 

دفــع مهــر املثــل.

 املادة ٣٠
ال بــد أن يكــون املهــر معينــًا باجلملــة مــن حيــث حقيقتــه أو صفتــه أو مقــداره أو عــدده بــام 
يرفــع اجلهالــة إمجــاالً، فلــو كان مبهــاًم كــيء أو نصيــب أو حصــة بطــل املهر، واســتحقت 

الزوجــة عليــه مهــر أمثاهلــا مــع الدخول.

 املادة ٣١
ــزالً، ويســتقر بالدخــول ومتلــك  متلــك الزوجــة املهــر كامــاًل بمجــرد العقــد ملــكًا متزل

ــداد الــزوج عــن فطــرة قبــل الدخــول. نصفــه بالطــالق قبــل الدخــول أو ارت

 املادة ٣٢
ال يصــح جعــل املهــر مــا هــو حمــّرم يف الرشيعــة اإلســالمية - إن كان الزوجان مســلمني - 
مثــل اخلمــر واخلنزيــر أو آالت الطــرب أو املــال املســتفاد مــن الربــا وغريهــا، فلــو جعــل 
ذلــك مهــرًا بطــل املهــر املســمى وصــّح العقــد، ومــع الدخــول تســتحق عليــه مهــر أمثاهلا.

 املادة ٣٣
للزوجــة االمتنــاع عــن تســليم نفســها لزوجهــا قبــل أن يدخــل هبــا حتــى تقبــض مهرهــا 

احلــال.
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 املادة ٣٤
إذا دخــل هبــا باختيارهــا ورضاهــا مــن دون أن تقبــض مهرهــا املعجــل فليــس هلــا بعــد 
ذلــك االمتنــاع مــن نفســها بحجــة أنه ال تســلمه نفســها حتى تقبــض مهرها، فلــو امتنعت 

واحلــال هــذه تعتــرب ناشــزًا.

املادة ٣٥
إذا دخــل هبــا بإكــراه منــه هلــا، قبــل أن تقبــض مهرهــا املعّجـــل، فلهــا أن متتنــع مــن تســليم 

نفســها لــه ومســاكنته حتــى تقبــض مهرهــا.

  املادة ٣٦
جيــوز أن جيعــل املهــر كلــه حــاالً أو مؤجــاًل أو أن جيعــل بعضــه حــاالً وبعضــه مؤجــاًل، 

وال بــد يف املؤجــل مــن تعيــني األجــل.

 املادة ٣٧
جيوز تأجيل املهر إىل أقرب األجلني، إما الطالق وإما موت أحدمها.

 املادة ٣٨
ال يصــح اإلهبــام الــكيل يف األجــل، كتأجيلــه إىل زمــن مــا وموســم مــا مــن دون تعيــني 
الزمــان أو املوســم، وىف حــال اإلهبــام يبطــل األجــل ويصــح العقــد، ويصبــح املهــر حاالً.

 املادة ٣٩
ــل  ــف قب ــو تل ــلمه، فل ــى يس ــه حت ــون علي ــو مضم ــر، وه ــليم امله ــزوج تس ــى ال ــب ع جي
تســليمه، ولــو مــن دون تعـــٍد وال تفريــط كان ضامنــًا ملثلــه يف املثــيل وقيمتــه يف القيمــي.

  املادة ٤٠
ال يصح تأجيل املهر الذي جعل يف متن العقد حاالًّ.

 املادة ٤١
ال يستقر املهر كله إالّ بالدخول فال أثر للخلوة بالزوجة.

 املادة ٤٢
ــة كان  ــذه احلال ــه، ويف ه ــد بدون ــح العق ــر ويص ــر امله ــن ذك ــزواج م ــد ال ــو عق ــوز خل جي

ــل. ــر املث ــع الدخــول مه ــة م للزوج

 املادة ٤٣
ــدة فــال  ــل انقضــاء امل ــه قب ــزوج زوجت ــق ال ــم طل ــة ث إذا كان املهــر مؤجــاًل إىل مــدة معين
ــى  ــه حت ــب ب ــا أن تطال ــس هل ــالق، ولي ــاالًّ بالط ــال ح ــذه احل ــل يف ه ــر املؤج ــري امله يص
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ــورة. ــدة املذك ــي امل تنق

 املادة ٤٤
لــو مــات الــزوج قبــل الدخــول اســتحقت الزوجــة نصــف املهــر، وإذا ماتــت هــي قبلــه 

فلورثتهــا نصــف املهــر.

املادة ٤٥
لــو كان املهــر مؤجــاًل إىل مــدة معينــة ومــات الــزوج قبــل انقضائهــا، أصبــح املهــر حــاالًّ 

وللزوجــة املطالبــة بــه قبــل انقضــاء املــدة.

 
 املادة ٤٦

إذا ماتــت الزوجــة قبــل انقضــاء أجــل املهــر املؤجــل، فــال يصــري حــاالًّ، وليــس لورثتهــا 
مطالبــة الــزوج إالّ بعــد انقضــاء األجــل.

  املادة ٤٧
إذا توافــق الزوجــان عــى املهــر وادعــى الــزوج تســليمه وال بّينــة، فالقــول قــول الزوجــة 

بيمينهــا.

 املادة ٤٨
لــو اختلفــا يف أن مــا دفعــه الــزوج لزوجتــه كان هبــة أو مهــرًا، فادعــت الزوجــة بأنــه كان 
هبــة وادعــى الــزوج بأنــه كان مهــرًا، فالقــول قــول الــزوج بيمينــه وعــى الزوجــة املدعيــة 

بأنــه هبــة البّينــة.

  املادة ٤٩
األب واجلـد من طرف األب هلام الوالية عى الطفل الصغري والصغرية واملجنون.

 املادة ٥٠
يشرتط اإلسالم يف والية األولياء إذا كان املوىّل عليه مسلاًم.

 املادة ٥١
تزول والية األب واجلـد بارتدادمها عن اإلسالم إذا كان املوىّل عليه مسلاًم.

 املادة ٥٢
ال واليــة لــألم وال للجـــد مــن طــرف األم وال مــن قبــل أم األب وال لألخ والعــم واخلال 

وأوالدهــم، عــى الطفــل الصغــري والصغــرية واملجنون املتصــل جنونــه بالبلوغ.

  املادة ٥٣
ال يشــرتط يف واليــة اجلـــد حيــاة األب وال موتــه، فعنــد وجودمهــا معــًا يســتقل كل منهــام 
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بالواليــة، وإذا مــات أحدمهــا اختصــت الواليــة باآلخــر.

 املادة ٥٤
ال والية لولد املرأة عليها وإن كان بالغًا.

املادة ٥٥
ليــس لــألب واجلــد وال غريمهــا الواليــة يف التزويــج عــى البالــغ الرشــيد رجــاًل كان أو 
امــرأة، بــل يســتقل بالواليــة عــى تزويــج نفســه، إال يف البنــت البكــر مــع أبيهــا أو جدهــا 
فــإن الواليــة يف التزويــج تشــرتك بينهــا وبينهام، فال ينفــذ نكاحها إال بإذهنــا وإذن أحدمها، 

وإذا كانــا معــًا موجوديــن كفــى إذن أحدمهــا، ولــو تشــاحا قــّدم اجلـــد.

 املادة ٥٦
البالغــة الرشــيدة البكــر ســواء كانــت مالكــة ألمرهــا ومســتقلة يف شــؤون حياهتــا أم ال 

ــزوج إال مــع إذن األب أو اجلــد. ليــس هلــا أن تت

 املادة ٥٧
ليــس ألحــد مــن األرحــام مــع فقــد األب واجلـــد الواليــة عــى البالغــة البكــر، بل تســتقل 

يف الواليــة بنفســها.

 املادة ٥٨
ــع  ــه، إالّ م ــا ل ــدم إبائه ــا وع ــج عليه ــرض التزوي ــد ع ــكوهتا عن ــر س ــي يف إذن البك يكف

ــرض عليهــا. ــام ُع ــا ب ــا يشــري كــون الســكوت عــن غــري رضــا منه وجــود م

 املادة ٥٩
ــام  ــى الصغــري والصغــرية املجنونــني إذا اتصــل جنوهن تســتمر واليــة األب واجلــــد ع
ــايض دون  ــام للق ــة يف تزوجيه ــا فالوالي ــم ُجنّ ــني ث ــدين عاقل ــا راش ــا إذا بلغ ــوغ، أم بالبل

األب واجلــد وفقــًا للمذهــب اجلعفــري.

 املادة ٦٠
ال والية لألب واجلد إذا فقدا األهلية، ولو فقدها أحدمها اختصت الوالية باآلخر.

  املادة ٦١
ال والية لألب أو اجلد الكافر عى ولده املسلم.

 املادة ٦٢
تثبت والية األب الكافر عى ولده الكافر إذا مل يكن له جـد مسلم.

 املادة ٦٣
املراد بالثّيب هي املدخـول هبا عن زواج رشعي.
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 املادة ٦٤
جيــوز الــرشط يف عقــد الــزواج إذا كان الــرشط صحيحــًا وجيــب الوفــاء بــه، فــإن مل يــف 

بــه كان للمــرشوط لــه أن يرفــع أمــره للقــايض إللــزام املــرشوط عليــه بالوفــاء.

املادة ٦٥
يعترب يف صحة الرشط:

)١( أن ال يكــون خمالفــًا ملــا هــو ثابــت يف الكتــاب العزيــز والســنة الكريمــة مــن أحــكام 
وترشيعــات.

)٢( أن ال يكون الرشط حملاًل للحرام أو حمرمًا للحالل.
)٣( أن ال يكون الرشط منافيًا ملقتىض عقد الزواج، كاشرتاط عدم االستمتاع مطلقًا.

)٤( أن يكون للرشط غرض يعتد به العقالء، كاشرتاط أن تكمل الزوجة دراستها.
)٥( أن يذكــر الــرشط يف متــن العقــد أو يبنــى عليــه العقــد بعــد أن يكــون قــد اتفــق عليــه 

قبلــه، أمــا إذا اتفــق عليــه خــارج العقــد دون أن يبنــى عليــه فيلغــى.

)٦( أن يكون الرشط مقدورًا للمتعاقدين، عقاًل أو رشعًا أو عادًة.

 املادة ٦٦
ــة أو ال حيــق هلــا أن تطلــب  ــزوج عــى الزوجــة أن ال قســمة هلــا أو ال نفق ــو اشــرتط ال ل
ــه مــا مل  ــة وحقوقهــا، يلزمهــا العمــل ب ــه أو نحــو ذلــك مــن لــوازم الزوجي اإلنجــاب من

ــد. ــل العق ــت مل يبط ــد - وإن خالف ــىض العق ــاة مقت ــع مراع ــزوج - م ــقطه ال يس

 املادة ٦٧
ــو  ــداق ل ــر الص ــى مؤّخ ــدًا ع ــا زائ ــزوج أن يمّلكه ــى ال ــرتط ع ــة أن تش ــق للزوج ال حي

ــا. طلقه

 املادة ٦٨
ــل  ــاه بط ــو رشط ــة، فل ــزوج وال للزوج ــزواج ال لل ــد ال ــار يف عق ــرتاط اخلي ــوز اش ال جي

ــد. ــح العق ــرشط وص ال

 املادة ٦٩
إذا اشــرتطت عليــه أن يســكنها يف بلدهــا أو يف بلــد معــني أو يف زمــن خمصــوص يلزمــه 

العمــل بالــرشط مــا مل تســقطه.

 املادة ٧٠
ــزوج يف طــالق نفســها، وال يمكــن  ــة عــن ال جيــوز أن تشــرتط الزوجــة أن تكــون وكيل

عزهلــا، فــإذا طّلقــت نفســها صــح طالقهــا.

 املادة ٧١
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أسباب حتريم زواج الرجل باملرأة هو أحد األمور التالية:
)١( النّسب )٢( الرضاع )٣( املصاهرة )٤( استيفاء العدد )٥( الكفر )٦( االعتداد.

 املادة ٧٢
ــم  ــر، والتحري ــى اآلخ ــًا ع ــا حمرم ــون أحدمه ــن أن ال يك ــني املتعاقدي ــرتط يف الزوج يش
قــد يكــون مؤبــدًا ال يصــح معــه الــزواج بحــال، وقــد يكــون غــري مؤبــد، وهــو مــا يصــح 

الــزواج معــه بحــال دون حــال.

 املادة ٧٣
التحريــم املؤبــد الناشــىء مــن النســب يتلخــص يف حرمــة تزويــج اإلنســان بــكل قريــب 

لــه ماعــدا أوالد العمومــة وأوالد اخلؤولــة ، ويشــتمل عــى التــايل:
بالنسبة للرجل :

)١( األم وإن علت.
)٢( البنت وإن نزلت.

)٣( األخت.
)٤( بنت األخت وإن نزلت.

)٥( بنت األخ وإن نزلت.
)٦( العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة األب وهكذا.

)٧( اخلالة وإن علت، كخالة اخلالة وخالة األب، وخالة األم وهكذا.
وبالنسبة للمرأة:

)١( األب وإن عال.

)٢( االبن وإن نزل.
)٣( األخ.

)٤( ابن األخت وإن نزل.
)٥( ابن األخ وإن نزل.

)٦( العم وإن عال.
)٧( اخلال وإن عال.

 املادة ٧٤
يكفــي يف حتقــق النســب يف األصنــاف الســابقة مطلــق الوالدة ولــو كانت من زنــا، فالبنت 
مــن الزنــا حتــرم عــى أبيهــا، واالبــن مــن الزنــا حيــرم عــى أمــه، وكذلــك لــو كان الوطــأ 

عــن شــبهة.

املادة ٧٥
حيرم من الرضاع ما حيرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية عى الرجل:

)١( املرضعة.
)٢( بنت املرضعة وإن نزلت.

)٣( أم املرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
)٤( أخت املرضعة وإن كانت من الرضاع.
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)٥( أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وحترم الطوائف التالية عى املرتضعة :

)١( صاحب اللبن.
)٢( ولد صاحب اللبن.
)٣( أخ صاحب اللبن.

)٤( أخ األب من الرضاعة وإن عال.

 املادة ٧٦
حتــرم بنــات املرتضــع واملرتضعــة عــى صاحــب اللبــن، وحيــرم أبنــاء املرتضعــة واملرتضــع 

عــى األم مــن الرضاعــة.

 
 املادة ٧٧

يثبت الرضاع املحّرم بأحد أمرين:
)١( إخبار شخص أو أكثر املوجب للعلم أو االطمئنان بوقوعه.

)٢( شهادة عدلني عى وقوعه.

 املادة ٧٨
ال تقبل الشهادة عى الرضاع إالّ مفّصلة.

 املادة ٧٩
لنشـــر احلرمــــة بالرضاع أركان هي: )١( املرضعة )٢( املرتضع )٣( اللبن.

 املادة ٨٠
يعتــرب يف نــرش احلرمــة بالرضــاع حصــول اللبــن للمرضعــة مــن والدة رشعيــة وإن كان 
عــن وطء شــبهة، فلــو دّر اللبــن مــن املــرأة مــن دون والدة، أو ولدت من الزنــا فأرضعت 

بلبنهــا طفــاًل مل ينــرش احلرمــة.

 املادة ٨١
ــع  ــقطًا م ــًا أم س ــواء كان تام ــة، س ــد والدة املرضع ــاع بع ــول الرض ــة بحص ــرش احلرم تنت
صــدق الولــد عليــه عرفــًا، وأمــا الرضــاع الســابق عــى الــوالدة فــال أثــر لــه يف التحريــم.

 املادة ٨٢
ال يعترب يف نرش احلرمة بالرضاع بقاء املرأة يف عصمة الرجل.

 املادة ٨٣
يعترب يف املرتضع:

)١( أن يكــون رضاعــه قبــل انتهــاء أيــام الفطــام، أي يف احلولــني، فلــو رضع بعــد احلولني 
مل ينــرش احلرمــة وإن مل يفطــم، ولــو رضــع قبــل انتهــاء احلولــني نــرش احلرمــة وإن فطم.
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)٢( أن يبلــغ الرضــاع حــد إنبــات اللحــم وشــد العظــم، ويكفــي مــع الشــك يف حصولــه 
رضــاع يــوم وليلــة أو مــا بلــغ مخــس عــرشة رضعــة كاملــة متواليــة دون أن يفصــل بينهــا 

رضــاع امــرأة أخــرى.

 املادة ٨٤
يعتــرب يف إنبــات اللحــم وشــد العظــم اســتقالل الرضــاع يف حصوهلــام عــى وجــه ينســبان 

إليــه، فلــو تغــذى الطفــل بــه وبغــريه عــى وجــه ينســبان إليهــام معــًا مل ينــرش احلرمــة

املادة ٨٥
املــدار يف احلولــني عــى األشــهر القمريــة دون امليالديــة مــن حــني الــوالدة، ولــو وقعــت 
ــن بمقــدار مــا مــىض مــن الشــهر  ــاء الشــهر يكمــل مــن الشــهر اخلامــس والعرشي يف أثن

األول.
 املادة ٨٦

يعترب يف نرش احلرمة بالرضاع اآليت :
)١( حياة املرضعة.

)٢( حصول االرتضاع املبارش من الثدي.
)٣( احتاد صاحب اللبن، فإن تعدد ال ينرش احلرمة.

 املادة ٨٧
املصاهــرة هــي: عالقــة بــني أحــد الزوجــني مــع أقربــاء اآلخــر توجـــب حرمــة الــزواج 

ــًا أو مجعــًا. بينهــام إمــا عين

 املادة ٨٨
حتدث املصاهرة بأسباب أربعة، هي:

)١( عقد الزواج سواء كان معه دخول أم ال.
)٢( عقد الزواج مع الدخول.

)٣( وطء الشبهة.
)٤( الزنا.

  املادة ٨٩
عقــد الــزواج مطلقــًا ســواء دخــل هبــا الــزوج أم مل يدخــل حيــرم بــه أصنــاف ثالثــة حرمــة 

مؤبدة:
)١( زوجــة األب وإن عــال كاجلــد ألب كان أم ألم، حتــرم عــى االبــن وإن نــزل، ســواء 

كان النــازل ابنــًا البــن أم ابنــًا لبنــت.
)٢( زوجة االبن حترم عى األب وإن عال.

)٣( أم الزوجة وإن علت مطلقًا نسبية كانت أو رضاعيه.

   املادة ٩٠
ــدة، بــرشط أن يدخــل  ــه ابنتهــا وإن نزلــت حرمــة مؤب إذا عقــد عــى امــرأة حرمــت علي
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بأمهــا، أمــا إذا مل يدخــل بــاألم فــال حتــرم عليــه إالّ مجعــًا، بمعنــى أهنــا حتــرم عليــه مــا دامت 
أمهــا زوجــة لــه ومل يدخــل هبــا، فــإذا خرجــت مــن حبالــه بمــوت أو طــالق أو فســخ جــاز 

لــه أن يتــزوج بابنتهــا.

 املادة ٩١
ــزوج  ــو ت ــني ، فل ــا أو رضاعيت ــبيتني كانت ــني، نس ــني األخت ــزواج ب ــع يف ال ــح اجلم ال يص

ــاين دون األول. ــد الث ــل العق ــرى بط ــزوج باألخ ــم ت ــني ث ــدى األخت بإح

 املادة ٩٢
إذا طلق زوجته رجعيًا فال يصح الزواج بأختها ما مل تنقض عدهتا.

  املادة ٩٣
ال يصح للرجل الزواج باخلامسة ما دامت أربع يف عصمته.

 املادة ٩٤
ال ينعـقـــد الــزواج بــني املســلم وغــري الكتابيــة، وأّمــا يف زواج الكتابيــة فينظــر رأي املرجع 

األعلــم، وال ينعـقـــد الــزواج بــني املســلمة وغري املســلم مطلقًا.

املادة ٩٥
من عقد عى ذات بعل أو معتدة من غريه رجعّيًا عاملًا باحلرمة حرمت عليه مؤبدًا.

 املادة ٩٦
مــن عقــد عــى ذات بعــل أو معتــدة مــن غــريه رجعّيــًا ومل يكــن عاملــًا بحرمتهــا ودخــل هبــا 

حرمــت عليــه مؤبدًا.

 املادة ٩٧
مــن زنــا بامــرأة ذات بعــل أو معتــدة مــن غــريه بعــّدة رجعيــة حرمــت عليــه بعــد طالقهــا 

أو انقضــاء عدهتــا، مؤبــدًا.

 املادة ٩٨
ال جتــب نفقــة الزوجــة يف الزمــان الفاصــل بــني العقــد والزفــاف، فــإن االرتــكاز العــريف 

قرينــة عــى إســقاطها يف هــذه املــدة.

 املادة ٩٩
جتــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد ولــو كانــت موســـرة إذا مل متنــع نفســها منــه، 

بعــد الزمــان الفاصــل املتعــارف بــني العقــد والزفــاف.

 املادة ١٠٠
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ال تلــزم الزوجــة بتوفــري يشء مــن جتهيــزات ومســتلزمات املعيشــة يف منــزل الزوجيــة فإذا 
أحــرضت شــيئًا بقــي عــى ملكيتهــا، وللــزوج أن ينتفــع بــام أحرضتــه يف املنــزل مادامــت 

الزوجيــة قائمــة بينهــام، ومل يصــدر مــن الزوجــة منــع مــن االنتفــاع.

 املادة ١٠١
جتــب نفقــة الزوجــة عــى زوجهــا إذا كانــت مطيعــة غــري ناشــز، فلــو كانــت ناشــزا مل جتــب 

. نفقتها

  املادة ١٠٢
إذا كان للزوجــة عــذر رشعــي مــن عــدم طاعــة زوجهـــا فيــام جيب عليهــا مل تســقط نفقتها، 

كــام إذا ســافرت حلــج واجــب دون إذنــه، أو ســافرت لغــري واجــب بإذنه.

 املادة ١٠٣
جتــب النفقــة للمطلقــة رجعيــًا مــدة عدهتــا، ألهنــا بحكــم الزوجــة، وترتتــب عليهــا آثــار 

الزوجيــة مــن اإلرث وغــريه.

 املادة ١٠٤
ــل  ــوزها قب ــع نش ــى م ــاًل حت ــت حام ــا إال إذا كان ــب نفقته ــًا ال جت ــًا أو خلعي ــة بائن املطلق

ــالق. الط

املادة ١٠٥
الضابــط يف النفقــة الواجبــة هــو القيــام بــام حتتــاج إليــه الزوجــة يف معيشــتها مــن الطعــام 

واملســكن والكســوة واخلــدم وغــري ذلــك ممــا يليــق بشــأهنا حســب العــرف.

 املادة ١٠٦
تعتــرب نفقــة الــوالدة وأجــرة القابلة أو املستشــفى أو الطبيــب، أو التطبيــب، وثمن األدوية 
إن احتاجــت إىل ذلــك، مــن النفقــة الواجبــة، ســواء يف ذلك األمــراض العاديــة أم الصعبة 
ــزوج يف  ــع ال ــا يوق ــل تطبيبه ــا ألج ــاق عليه ــن اإلنف ــا مل يك ــًا، م ــا أحيان ــاب هب ــي تص الت

احلــرج واإلرهــاق املــادي.

 املادة ١٠٧
ــر  ــط بع ــا وال ترتب ــزوج يف وقته ــا ال ــىض إذا مل يؤده ــا فتق ــت هل ــق ثاب ــة ح ــة الزوج نفق
الزوجــة ويرهــا أو حاجتهــا إليهــا فتجــب هلــا وإن كانــت غنيــة ليســت بحاجــة إليهــا.

  املادة ١٠٨
نفقــة الزوجــة حــق هلــا يقبــل اإلســقاط يف كل يــوم، بــل هلــا إســقاط نفقتهــا حتــى عــن 

ــتقبلية. ــة املس األزمن

 املادة ١٠٩
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إذا اســتلزم بقــاء الزوجــة مــع زوجهــا يف بيــت واحــد، احلــرج والعــر أو الــرضر عليهــا 
ــال  ــرم، ف ــا يف املح ــت إىل وقوعه ــه يف البي ــاكنتها ل ــؤدي مس ــث ي ــًا، بحي ــًا أو ديني أخالقي

جيــب عليهــا مســاكنته، وعليــه أن ينفــق عليهــا وهــي يف بيــت أهلهــا أو يف غــريه.

 املادة ١١٠
للــزوج اخليــار يف تقديــم النفقــة لزوجتــه بــني أعيــان املأكــول مــن اخلبــز واألدام واللحــم 
املطبــوخ وغــري ذلــك وبــني أن يقــدم قيمــة ذلــك يومــًا فيومــًا أو بقــدر حاجتهــا يف الشــهر.

 املادة ١١١
إذا كان الــزوج معــرًا وثبــت إعســاره بإحــدى طــرق اإلثبــات كانــت نفقــة زوجتــه دينــًا 

عليــه يف ذمتــه يرتبــص بــه إىل حــني يســاره.

 املادة ١١٢
لــو اســتدانت الزوجــة للــرف عــى نفســها يف فــرتة غيــاب الــزوج بســبب ســفر أو عمــل 
ــادة عــى  ــه تعــد وزي ــن مــا مل يكــن في ــؤدي الدي ــزوج أن ي أو غــري ذلــك، وجــب عــى ال

القــدر املســتحق.

 املادة ١١٣
حيــق للزوجــة املطالبــة بمســكن يليــق بشــأهنا حســب عــادة أمثاهلــا بــام يف ذلــك مــن مرافــق 
حتتــاج إليهــا، كــام هلــا املطالبــة بالتفــّرد باملســكن عــن مشــاركة غــري زوجهــا مــن رضة أو 

غريهــا مــن دار أو حجــرة مســتقلة املرافــق.

   املادة ١١٤
املســكن ال متلكــه الزوجــة عــى زوجهــا، بــل هــو مــن بــاب االنتفــاع ال التمليــك، أمــا مــا 
يشــرتيه الــزوج مــن حــيل وأجهــزة وأدوات النتفاعهــا اخلــاص ووســائل التجميــل يكون 

ملــكًا هلــا بمجــرد اســتخدامها هلــا.

املادة ١١٥
لــو مضــت مــدة والزوجــة عنــد أهلهــا أو عنــد غريهــم، ومل تســتأجر بيتــًا لســكناها، فليس 

هلــا املطالبــة بأجــرة املــدة التــي قضتهــا خــارج بيــت الزوج.

 املادة ١١٦
إذا طلــق الــزوج زوجتــه طالقــًا رجعيــًا وكانــت ناشــزًا حــال طالقهــا فــال تســتحق نفقــة 

العــدة.

 املادة ١١٧
متلــك الزوجــة نفقتهــا بالقبــض مــن دون فــرق بــني أعيــان الطعــام وبــني قيمتهــا، وكــذا 

احلــال يف كســوهتا الواجبــة.
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 املادة ١١٨
إذا امتنــع الــزوج عــن اإلنفــاق عــى زوجتــه مــع قدرتــه عليــه جــاز هلــا أن ترفــع أمرهــا 
ــا اإلنفــاق أو الّطــالق، فــإن امتنــع عنهــام  إىل القــايض، فيبلغــه لــزوم أحــد األمريــن: إّم
ــب  ــًا للمذه ــة وفق ــة بائن ــا طلق ــايض بطلبه ــا الق ــا طّلقه ــى أحدمه ــاره ع ــن إجب ومل يمك

ــري. اجلعف

 املادة ١١٩
ــوا،  ــاء وإن عل ــة اآلب ــوا، وجتــب نفق ــوا عــى آبائهــم وإن عل ــة األوالد وإن نزل جتــب نفق

ــوا. عــى أوالدهــم وإن نزل

 املادة ١٢٠
ال جتــب نفقــة القرابــة لغــري العموديــن مــن األخــوة واألعــامم واألخــوال وأوالدهــم مــن 

ذكــور وإنــاث.

 املادة ١٢١
ــاره  ــق ويس ــدرة املنف ــرشط ق ــببي ب ــبي ال الس ــب النس ــى القري ــاق ع ــو اإلنف ــب ه الواج
وبــرشط فقــر املنفــق عليــه وعجــزه عن اكتســاب قوتــه ومعيشــته بالعمــل بام يوافق شــأنه.

 املادة ١٢٢
معنــى يســار وقــدرة املنفــق هــو أن يفضــل مــن مالــه مــا يزيــد عــى نفقــة نفســه وزوجتــه 

بحســب شــأنه.

 املادة ١٢٣
الواجــب يف نفقــة القريــب قــدر الكفايــة وســد احلاجــة الرضوريــة مــن اإلطعام والكســوة 

والســكن ممــا حيفــظ بــه حياتــه ووجــوده بحســب حالــه وال جيــب غــري ذلك.

 املادة ١٢٤
ال يعتــرب يف املنفــق عليــه العدالــة وال اإلســالم، بــل جتــب عــى األقــارب مــن األصــول 

ــوا فســاقًا أو غــري مســلمني. والفــروع وإن كان

املادة ١٢٥
وجــوب اإلنفــاق يف املنفــق واملنفــق عليــه حســب ترتيــب األقــارب قربــًا وبعــدًا، فــاألب 
متقــدم عــى أيب األب واالبــن للصلــب متقــدم عــى ابــن االبــن، واألب واالبــن للصلــب 

يف رتبــة واحــدة فيــام هلــام ومــا عليهــام مــن اإلنفــاق.

 املادة ١٢٦
النشــوز الــذي يمنــع مــن وجــوب النفقــة يتحقــق بتمــرد الزوجــة عــى زوجهــا بمنعــه مــن 

حقوقــه أو بفعلهــا املنفــرات لــه عنهــا أو بخروجهــا مــن بيتــه دون إذنــه ورضــاه.
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 املادة ١٢٧
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغريها، ال يعترب نشوزًا.

 املادة ١٢٨
ــة إذا كان الــزوج غــري أمــني عليهــا  للزوجــة االمتنــاع عــن االنتقــال إىل مســكن الزوجي

وال تعتــرب ناشــزًا.

 املادة ١٢٩
ال يسقط املهر بنشوز الزوجة.

 املادة ١٣٠
ال طاعة للزوج عى زوجته فيام هو حمّرم رشعًا وعصياهنا له بذلك ال جيعلها ناشزًا.

املادة ١٣١
رفــض الزوجــة طلــب زوجهــا التحجــب بوضع العبــاءة أو ما شــاكلها زيادة عى تســرتها 

الرشعي ال يعّد نشــوزًا.
 

املادة ١٣٢
مــن تــزوج امــرأة موظفــة وهــو عــامل بذلك حــني عقــد زواجه عليهــا فليــس لــه أن يطالبها 
بــرتك وظيفتهــا حتــى لــو كانــت مزامحــة حلقــه ولــو طالبهــا بذلــك ال جيــب عليهــا إجابتــه 

وال تعتــرب بذلــك ناشــزًا وال تســقط نفقتهــا عنــه.

 املادة ١٣٣
ال جيــب عــى األم إرضــاع ولدهــا، ال جمانــًا وال بأجــرة، إذا مل يتوقــف حفظــه عليــه، كــام 

ال جيــب عليهــا إرضاعــه جمانــًا وإن توقــف حفظــه عليــه، وال تعتــرب بذلــك ناشــزًا.

 املادة ١٣٤
ــة هلــا ويــيسء خلقــه معهــا  ــة الواجب ــه مــن حقوقهــا الرشعي إذا كان الــزوج يمنــع زوجت

ويؤذهيــا ويرضهبــا اعتــرب ناشــزًا.

املادة ١٣٥
يعرب عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معًا بالشقاق.

 املادة ١٣٦
إذا وقــع نشــوز مــن الزوجــني ومنافــرة وشــقاق بــني الطرفــني بعــث القــايض حكمــني 
ــام  ــع الشــقاق ب ــب الزوجــة لإلصــالح ورف ــزوج وحكــاًم مــن جان ــب ال حكــاًم مــن جان

ــاه صاحلــًا مــن اجلمــع أو الفــراق بإذهنــام. يري

 املادة ١٣٧
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ــامن  ــذ إال إذا رشط احلك ــري ناف ــة غ ــزوج والزوج ــني ال ــق ب ــن التفري ــامن م ــراه احلك ــا ي م
ــا. ــة أو بدوهن ــا بفدي ــاءا فّرق ــًا وإن ش ــاءا مجع ــاهلام إن ش ــني إرس ــام ح عليه

 املادة ١٣٨
ال يكون التفريق إال بالطالق والبد من اجتامع رشائطه عند وقوعه.

 املادة ١٣٩
جيوز تعيني حكمني من غري أهل الزوجني إذا اقتضت الرضورة.

 املادة ١٤٠
أسباب فسخ العقد ثالثة، هي:

)١( العيب، وهو إما يف الرجل وإما يف املرأة.
)٢( التدليس.

)٣( الرشط.

 املادة ١٤١
عيوب الزوج التي يثبت هبا خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة:

)١(اجلنون )٢( اخلصاء )٣( العنة )العنن( )٤( اجلب.

 املادة ١٤٢
يثبت للزوجة اخليار يف فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج جمنونًا مطبقًا أو أدواريًا.

 املادة ١٤٣
اخلصاء هو سـل االنثيني )اخلصيتني( أو رضهام بحيث تبطل قوهتام.

 املادة ١٤٤
ــع مــن انتشــار العضــو بحيــث ال يقــدر معــه عــى  ــة )العنــن(: هــي املــرض املان أ - العن

ــالج. اإلي
ــار يف فســخ العقــد بــرشط عجــز الــزوج عــن الــوطء مطلقــًا خــالل  ب - للزوجــة اخلي

ســنة، فلــو قــدر عــى وطء غريهــا أو وطئهــا مــّرة فــال خيــار هلــا.
ج - مبــدء الســنة يكــون مــن تاريــخ مرافعــة الزوج أمــام القــايض أو امتناعه عــن احلضور 

أمامه.

املادة ١٤٥
اجلــب: وهــو قطــع عضــو الرجــل اجلنــيس بحيــث ال يبقــى منــه مــا يمكــن معــه الــوطء 

ولــو قــدر احلشــفة.

 املادة ١٤٦
يثبــت للــزوج خيــار العيــب إذا علــم بعــد العقــد بوجــود أحــد العيــوب الســتة التاليــة يف 
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زوجتــه:
ــرض  ــامء وم ــه اإلغ ــس من ــل، ولي ــالل العق ــو اخت ــًا، وه ــو كان إدواري ــون، ول )١( اجلن

ــات. ــض األوق ــودة يف بع ــة املعه ــروض احلال ــب لع ــرع املوج ال
)٢( اجلذام، وهو املرض السوداوي الذي يظهر معه يبس األعضاء وتناثر اللحم.

)٣( الربص، وهو البياض الذي يظهر عى صفحة البدن لغلبة البلغم.
)٤( العمــى، وهــو ذهــاب البــر عــن العينــني وإن كانتــا مفتوحتــني، وال اعتبــار بالعور، 
وال بالعشــا وهــي علــة يف العــني توجــب عــدم البــر يف الليــل فقــط، وال بالعمــش وهــو 

ضعــف الرؤيــة مــع ســيالن الدمــع يف غالــب األوقــات.
)٥( العرج، وإن مل يبلغ حد اإلقعاد والزمانة.

)٦( العفــل، وهــو حلــم أو عظــم ينبــت يف الرحــم، ســواء منــع مــن احلمــل أو الــوطء يف 
القبــل أم مل يمنــع.

  
املادة ١٤٧

إنــام يفســخ العقــد بعيــوب املــرأة إذا تبــني وجودهــا قبــل العقــد، وأمــا مــا يتجــدد بعــده 
فــال اعتبــار بــه ســواء أكان قبــل الــوطء أو بعــده.

 املادة ١٤٨
ليس العقم من العيوب املوجبة للخيار ال من طرف الرجل وال من طرف املرأة.

 املادة ١٤٩
الفســخ بالعيــب ليــس بطــالق ســواء وقــع مــن الــزوج أو الزوجــة فــال تشــمله أحكامــه 

وال يعتــرب فيــه رشوطــه.

 املادة ١٥٠
يثبــت كل مــن العيــوب املذكــورة بإقــرار صاحبــه وبالبينــة عــى إقــراره، كــام يثبت بشــهادة 

رجلــني عادلــني، وتثبــت العيــوب الباطنــة للنســاء بشــهادة أربــع نســوة عادالت.

 املادة ١٥١
ــري  ــامل غ ــة ك ــار صف ــودة، أو بإظه ــص موج ــة نق ــامن صف ــه بكت ــو: التموي ــس ه التدلي

موجــودة.

 املادة ١٥٢
يثبــت يف الــزواج خيــار التدليــس عند التســرت عى عيــب يف أحد الزوجني يف غــري العيوب 

التــي مر أنــه يثبت بســببها خيــار العيب.

 املادة ١٥٣
ال يتحقــق التدليــس املوجــب للخيــار بمجــّرد ســكوت الزوجــة مــع اعتقــاد الــزوج عــدم 

وجــود العيــب يف غــري العيــوب املوجبــة للخيــار.



االحوال الجعفري
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٥٤
إذا اشــرتط يف ضمــن العقــد صفــة كــامل أو صفــة عــدم النقــص، ســواء مــن قبــل الرجــل 
ــار  ــا اشــرتط ثبــت خي ــني خــالف م ــه، فتب ــًا علي ــع العقــد مبني ــرأة، أو وق ــل امل أو مــن قب

الفســخ لصاحــب الــرشط.

املادة ١٥٥
لــو رشط أن تكــون الزوجــة بكــرًا فظهــرت ثّيبــًا فلــه الفســخ إذا ثبــت ســبق الثيبوبــة عــى 

العقــد بإقرارهــا أو بالبينــة.

 املادة ١٥٦
ــورة  ــوب املذك ــار العي ــوى خي ــار س ــل ، وال باخلي ــخ بالتقاي ــزواج الزم ال ينفس ــد ال عق

ــرشط. ــار ال وخي
 املادة ١٥٧

أنــواع الطــالق ثالثــة: )١( الطــالق الرجعــي والبائــن )٢( الطــالق اخللعــي )٣( طــالق 
املبــاراة.

 املادة ١٥٨
الطالق الصحيح قسامن:

األول: البائــن وهــو الــذي ختــرج بــه املطّلقــة عــن عصمــة الــزوج، وليــس لــه الرجــوع 
إليهــا، ســواء أكانــت هلــا عــّدة أم ال.

الثــاين: الرجعــي وهــو الــذي تبقــى فيــه املطّلقــة يف عصمــة الــزوج، ويكــون لــه الرجــوع 
إليهــا يف العــّدة ســواء رجــع إليهــا أم ال.

 املادة ١٥٩
أركان الطالق أربعة هــــي: )١( الصيغة )٢( املطلق )٣( املطلقة )٤( اإلشهاد.

 املادة ١٦٠
صيغــة الطــالق ال تكــون إالّ بلفــظ اســم الفاعــل املشــتق مــن لفــظ الطــالق، فــال يقــع إالّ 

بقــول: أنــت طالــق، أو هــذه طالــق، أو زوجتــي طالــق.

  املادة ١٦١
يعتــرب يف صيغــة الطــالق أن تكــون بالعربيــة مــع التمكــن منهــا، فــال يقــع مــا يرادفهــا مــن 
اللغــات األخــرى أمــا مــع العجــز عــن النطــق هبــا وعــدم إمــكان التوكيــل فيجــوز بغــري 

العربيــة.

 املادة ١٦٢
ال يقع الطالق باإلشارة وال بالكتابة إالّ مع العجز عن النطق.

  املادة ١٦٣



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٧       -العودة لفهرس القانون

يشــرتط يف صيغــة الطــالق التنجيــز وعــدم تعليقــه عــى يشء، واملــراد بالتنجيــز أن يقــع 
الطــالق حــني إنشــاء الصيغــة، ال حــني حصــول الــرشط.

 املادة ١٦٤
جيــوز للــزوج توكيــل غــريه يف طــالق زوجتــه غائبــًا كان أو حــارضًا، كــام جيــوز لــه توكيــل 

زوجتــه يف طــالق نفســها.

املادة ١٦٥
لألب أو اجلد أن يطلق عن ولده املجنون.

 املادة ١٦٦
يعترب يف املطلق أربعة أمور:

)١( أن يكون بالغًا، فال يصح طالق غري البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
)٢( أن يكــون عاقــاًل، فــال يصــح طــالق املجنــون وإن كان إدواريــًا وهــو يف دور جنونــه، 

أمــا إذا كان يف دور إفاقتــه فيصــح.
)٣( أن يكون خمتارًا غري مكره، فال يصح طالق املكره.

)٤( أن يكون قاصدًا مريدًا للطالق، فال يصح طالق غري القاصد.

 املادة ١٦٧
ــون اإلدواري، وال زوجــة الصغــري،  ليــس لــألب واجلــد لــألب أن يطلــق زوجــة املجن

ــه. ــى علي ــكران، وال املغم وال الس

 املادة ١٦٨
يتحقق اإلكراه بأمور ثالثة:

)١( أن يكون املكره غالبًا قادرًا عى تنفيذ ما يعد به.
)٢( أن يكــون املكــره مغلوبــًا عاجــزًا عــن دفــع الــرضر املتوعــد بــه، بفــرار أو مقاومــة أو 
اســتعانة بالغــري، مــع علمــه أو غلبــة ظنــه بأنــه لــو امتنــع عــن تنفيــذ مــا يطلبــه منــه املكــره 

وقــع بــه املكــروه.
)٣( أن يكون ما توعده به املكره مرضًا يف نفسه أو ماله أو عرضه أو من هيمه أمره.

 املادة ١٦٩
لــو أوقــع الطــالق مكرهــًا ثــم ريض بعــد ذلــك وأجــازه مل يفــد ذلــك يف صحته، بــل يكون 
باطــاًل أيضــًا، عــى خــالف عقــد الــزواج املكــره عليــه، فإنــه إذا تعقبــه الرضــا واإلجــازة 

صحيحًا. كان 

 املادة ١٧٠
ال يعترب يف صحة الطالق اطالع الزوجة عليه وال إعالمها به وال رضاها.

 املادة ١٧١



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٨       -العودة لفهرس القانون

يعترب يف املطلقة أمور:
)١( أن تكــون معينــة بــام يرفــع االحتــامل، كأن يقــول: فالنــة طالــق، أو هــذه طالــق، ولــو 
ــق، دون أن يســميها أو يشــري إليهــا،  ــي طال ــه إالّ زوجــة واحــدة فقــال: زوجت مل يكــن ل

صــح الطــالق لعــدم احتــامل ســواها.
)٢( أن تكون طاهرًا من احليض والنفاس فال يصح طالق احلائض والنفساء.

)٣( أن تكون طاهرًا طهرًا مل يقارهبا زوجها فيه.

 املادة ١٧٢
ــّن يف  ــن وإن ك ــوز طالقه ــاء جي ــابقة نس ــادة )١٧١( الس ــن امل ــد )٢( م ــن البن ــتثنى م يس

ــّن: ــن، وه ــني طالقه ــض ح احلي
)١( غري املدخول هبا .

)٢( احلامل املستبينة احلمل .
)٣( الزوجــة الغائــب عنهــا زوجهــا، فيصــح طالقهــا وإن كانــت حــني طالقهــا حائضــًا 

أو نفســاء ولكــن برشطــني:
الــرشط األول: أن ال يكــون املطلــق الغائــب عنهــا عاملــًا حــني طالقــه هلــا بأهنــا يف احليــض 

أو النفــاس، وأن ال يتيــر لــه معرفــة حاهلــا.
الــرشط الثــاين: أن يغيــب عنهــا مــدة بقــدر انتقاهلــا مــن طهــر واقعهــا فيــه إىل طهــر آخــر، 

وهــي ختتلــف باختــالف عــادة النســاء يف احليــض.

 املادة ١٧٣
لو طلقها يف طهر واقعها فيه مل يصح هذا الطالق إال يف املوارد التالية:
)١( اليائس التي بلغت مخسني سنة من عمرها وانقطع عنها احليض.

)٢( املستبينة احلمل.
)٣( املرأة املسرتابة ، وهي التي ال حتيض وكانت يف سن من حتيض.

 املادة ١٧٤
إذا كان املطلــق حــارضًا لكــن تعــّذر عليــه معرفــة حاهلــا مــن حيــض أو نفــاس فهــو بمنزلة 

الغائب.

املادة ١٧٥
إذا أخــربت الزوجــة بأهنــا طاهــر مــن احليــض فطلقــت ثــم بعــد وقــوع الطــالق قالــت 

ــة. إهنــا كانــت حائضــًا حــني الطــالق مل يســمع كالمهــا إالّ بالبين

 املادة ١٧٦
ــه وهــي يف حــال حيضهــا، فطلقهــا بعــد مــي مــدة يعلــم  إذا غــاب الــزوج عــن زوجت

فيهــا بانتهــاء عادهتــا صــح الطــالق.

 املادة ١٧٧
يعترب اإلشهاد رشطًا أساسيًا يف صحة الطالق.



االحوال الجعفري
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٩       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٧٨
ــس  ــني يف جمل ــن جمتمع ــني ذكري ــاهدين عدل ــور شــ ــالق بحض ــة الطــ ــاع صيغ ــب إيق جي
واحــد، فــال يصــح الطــالق لــو كان الشــاهدان فاســقني، وال يصــح لــو كانــا مــن النســاء 

ســواء كــّن منفــردات أو منضــامت مــع الرجــل.

 املادة ١٧٩
املــراد بالعدالــة يف شــاهدي الطــالق وغــريه، هــي حالــة خاصــة تدفعــه إىل االســتقامة يف 

جــادة الرشيعــة املقدســة ال ينحــرف عنهــا بــرتك واجــب أو فعــل حــرام.

 املادة ١٨٠
الرجعــة هــي: رد املطلقــة يف زمــان عدهتــا إىل زوجهــا الســابق إذا كان طالقهــا رجعيــًا فــال 
رجعــة يف الطــالق البائــن كاملطلقــة قبــل الدخــول واليائــس إالّ بعقــد جديــد، وال رجعــة 
يف الطــالق اخللعــي إالّ إذا رجعــت املطلقــة بالبــذل أثنــاء عدهتــا، وال رجعــة يف الطــالق 

الرجعــي بعــد انتهــاء العــدة.

 املادة ١٨١
الرجعــة مــن اإليقاعــات فــال يعتــرب فيهــا قبــول الزوجــة، ويصــح إنشــاؤها بــكل مــا دل 

عليهــا مــن قــول أو فعــل يقصــد بــه الرجــوع.

 املادة ١٨٢
تصــح الوكالــة يف الرجــوع، فلــو قــال الوكيــل: أرجعتــك أو رددتــك إىل نــكاح مــوكيل 

قاصــدًا الرجــوع صــح ذلــك.

 املادة ١٨٣
املطلقــة الرجعيــة بمنزلــة الزوجــة مادامــت يف العــدة، وترتتــب عليهــا آثــار الزوجيــة، مــن 
النفقــة والتــوارث بينهــام، ودخــول الــزوج عليهــا بــدون إذهنــا، وحرمــة إخراجهــا مــن 

بيتــه، إالّ أن تــأيت بفاحشــة مبينــة.

 املادة ١٨٤
يثبــت الرجــوع بالطــالق بمجــرد ادعــاء الــزوج إذا كان ادعــاؤه يف أثنــاء العــدة، أمــا إذا 

كان ادعــاؤه بالرجــوع بعــد انقضــاء العــدة فــال يســمع منــه إال بالبينــة.

املادة ١٨٥
اخللع: هو الطالق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.

 املادة ١٨٦
يشرتط يف اخللع أمران:
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)١( أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارهًا هلا.
)٢( أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طالقها منه.

 املادة ١٨٧
ــرتك  ــده ب ــه حــّدًا حيملهــا عــى هتدي ــا ل ــوغ كراهته ــا بل ــرب يف كراهــة الزوجــة لزوجه يعت

ــه. ــاىل في ــدود اهلل تع ــة ح ــدم إقام ــة وع ــه الزوجي ــة حقوق رعاي

 املادة ١٨٨
يشرتط يف الفدية:

ــر  ــر واخلنزي ــك كاخلم ــام ال يمل ــها ب ــدت نفس ــو ف ــًا، فل ــك رشع ــا يمل ــون مم )١( أن تك
ــع. ــل اخلل ــة بط ــام املحرم وأمثاهل

)٢( أن تكــون معلومــة املقــدار والصفــة بــام يرفــع اجلهالــة ولــو إمجــاالً، فلــو كانــت مبهمة 
املقــدار والصفــة كــام لــو بذلــت شــيئًا، أو نقــود مــن دون بيــان مــا هــي مل تصــح.

)٣( أن يكــون مــا تبذلــه مــن الفديــة باختيارهــا، فــال تصــح مــع إكراههــا عليهــا مــن قبــل 
الــزوج أو شــخص غــريه، ويف هــذه احلــال ال يملكــه الــزوج.

 املادة ١٨٩
جيوز يف الفدية أن تكون بمقدار املهر أو أقل منه أو أكثر.

 املادة ١٩٠
تقــع صيغــة اخللــع بلفــظ اخللــع أو الطــالق، جمــردًا كل منهــام عــن اآلخــر أو منضــاًم إليــه، 
فيجــوز للــزوج بعدمــا أنشــأت الزوجــة بــذل الفديــة عــى أن يطلقهــا، أن يقــول: طلقتــك 
ــت، أو  ــا بذل ــى م ــة ع ــت خمتلع ــت، أو أن ــا بذل ــى م ــق ع ــت طال ــت، أو أن ــا بذل ــى م ع

خلعتــك عــى مــا بذلــت، أو أن يضــم إىل الصيغتــني األخريتــني قولــه: فأنــت طالــق.

 املادة ١٩١
جيــوز التوكيــل يف البــذل واخللــع، فيتــوىل وكيــل الزوجــة البــذل، ووكيــل الــزوج إنشــاء 
صيغــة اخللــع، كــام جيــوز أن يكــون أحدمهــا أصيــاًل واآلخــر وكيــاًل، وذلــك بــأن تــوكل 
هــي شــخصًا بالبــذل وخيلعهــا الــزوج بنفســه، أو بالعكــس بأن يــوكل هو شــخصًا بإجراء 

اخللــع بعــد أن تبــذل هــي الفديــة بنفســها.

 املادة ١٩٢
ال فــرق يف الكراهــة املعتــربة رشطــًا يف صحــة اخللــع، بــني أن يكــون ســببها وجــود صفــة 
ذاتيــة يف الــزوج كقبــح منظــره أو ســوء أخالقــه، أو أن يكــون ســببها أمــور عارضــة 

ــريه بالنفقــة. ــه إىل القــامر وغــريه مــن املحرمــات أو تقت كانراف

 املادة ١٩٣
ــذل  ــى ب ــا ع ــا ليحمله ــه هل ــاءة معاملت ــذاؤه وإس ــه وإي ــه ظلم ــا ل ــبب كراهيته إذا كان س
مهرهــا كــي يطلقهــا، فــال يصــح اخللــع وحيــرم عليــه أخــذ مــا بذلتــه لــه وال يقــع الطــالق.
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 املادة ١٩٤
يعترب يف صحة اخللع الفورية بني إنشاء البذل والطالق.

املادة ١٩٥
طــالق اخللــع بائــن ال يقــع فيــه الرجــوع مــا مل ترجــع املــرأة فيــام بذلــت، وهلــا الرجــوع فيــه 

مــا دامــت يف العــدة فــإذا رجعــت صــار الطــالق رجعيــًا ولــه الرجــوع إليهــا.

 املادة ١٩٦
املبــاراة: هــي طــالق بكراهــة مــن الزوجــني معًا ويشــرتط فيها مجيــع ما يعترب مــن الرشوط 

املتقّدمــة يف الطالق واخللع.
 

املادة ١٩٧
يشرتط يف املباراة زيادة عى ما تقدم يف اخللع :

)١( أن ال تتجاوز الفدية مقدار املهر.
)٢( أن تكون الكراهة من الزوجني معًا.

)٣( أن تكــون صيغــة املبــاراة بلفــظ الطــالق، ســواء اقــرتن بلفــظ املبــاراة أم جتــرد عنــه، 
وذلــك بــأن يقــول الــزوج بعــد أن تبــذل الزوجــة الفديــة )أنــت طالــق عــى مــا بذلــت(، 

وال تقــع بلفــظ املبــاراة وحدهــا.

 املادة ١٩٨
طــالق املبــاراة طــالق بائــن كاخللــع ليــس للمطلــق الرجــوع فيه إالّ بعــد أن ترجــع املطلقة 

بالفديــة قبــل انقضــاء عدهتا.

 املادة ١٩٩
العــدد جـــمع )عـــدة( وهــي: أيــام تربــص املــرأة بعــد مفارقــة زوجهــا، أو بعد الــوطء غري 

املســتحق رشعًا لشــبهة.

 املادة ٢٠٠
موجبات العّدة عى املرأة:

)١( الطالق.
)٢( وفاة الزوج.

)٣( فسخ العقد بالعيب أو غريه.
ــلمني، أو  ــري املس ــني غ ــد الزوج ــالم أح ــداد أو إس ــل باالرت ــد احلاص ــاخ العق )٤( انفس

ــاع. ــم بالرض ــبب التحري بس

 املادة ٢٠١
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ال عدة يف طالق اليائس دون فرق بني املدخول هبا وغريها.

 املادة ٢٠٢
يتحقــق اليــأس بعــد انقطــاع دم احليــض وعــدم رجــاء عــوده لكــرب ســن املــرأة وبلوغهــا 

مخســني ســنة قمريــة.

 املادة ٢٠٣
ال عـدة يف طالق غري املدخول هبا، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا.

 املادة ٢٠٤
عـــدة الزوجــة غــري احلامــل التــي حتيض وكانــت مســتقيمة احليــض، ثالثة قــروء ويتحقق 

خروجهــا مــن عدهتــا بمجــرد رؤيتهــا دم احليضــة الثالثة. 

املادة ٢٠٥
تعتــد الزوجــة غــري احلامــل التــي حتيــض وكانــت غــري مســتقيمة احليــض، كالتــي حتيــض 

مــرة يف كل أربعــة أشــهر أو مخســة أشــهر، بثالثــة أشــهر هاللّيــة.

 املادة ٢٠٦
ــدم  ــواء كان ع ــض - س ــن حتي ــن م ــي يف س ــض وه ــت ال حتي ــل إذا كان ــري احلام ــد غ تعت

ــة. ــهر هاللّي ــة أش ــرض - بثالث ــاع أو م ــن رض ــارض م ــة أو لع ــا خللق حيضه

 املادة ٢٠٧
عــدة املطلقــة احلامــل تنتهــي بالــوالدة طالــت املــدة أم قــرت بــرشط أن يكــون محلهــا 

ملحقــًا بزوجهــا الــذي لــه العــدة رشعــًا.

 املادة ٢٠٨
يشــمل احلمــــل الــذي تنتهــي العــدة بوضعــه، كل محــل حتــى لــو كان ســقطًا تامــًا أو غــري 
ــال يكفــي يف  ــر، ف ــني أو أكث ــل اثن ــو كان احلم ــة، ول ــة أو علق ــو كان مضغ ــى ل ــام، وحت ت

اخلــروج مــن العــدة وضــع أحدمهــا، بــل البــد مــن وضــع اجلميــع.

 املادة ٢٠٩
تبــدأ عــدة الطــالق مــن حــني وقوعــه حــارضًا كان الــزوج أم غائبــًا، فلــو طلــق الرجــل 
امرأتــه وهــو غائــب ومل تعلــم هــي بالطــالق حتــى انقضــت عدهتــا كفــى وخرجــت منهــا.

 املادة ٢١٠
جيــب عــى الزوجــة غــري احلامــل التــي تــوىف زوجهــا أن تعتــد أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام 
يائســًا كانــت أم غــري يائــس مســلمة كانــت أم غــري مســلمة مدخــوالً هبــا أم غــري مدخــول 

عاقــاًل كان الــزوج أم جمنونــًا.
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 املادة ٢١١
تبدأ عدة املتوىف عنها زوجها من حني بلوغها خرب وفاته، ال من حني موته.

 املادة ٢١٢
إذا كانــت املطلقــة حامــاًل ثــم تــوىف زوجهــا فعدهتــا أبعــد األجلــني مــن وضــع محلهــا ومن 

ــدة الوفاة. ع

 املادة ٢١٣
عّدة احلامل املتوىّف زوجها أبعد األجلني.

 املادة ٢١٤
ــي يف  ــا وه ــات زوجه ــم م ــا ث ــوالً هب ــا مدخ ــع كوهن ــًا م ــًا بائن ــة طالق ــت الزوج ــو طلق ل
العــدة، فــال عــدة عليهــا مــن وفــاة زوجهــا، بــل عليهــا إكــامل عدهتــا مــن الطــالق فقــط.

املادة ٢١٥
إذا فســخ أحــد الزوجــني عقــد زواجهــام بأحد العيــوب املذكــورة يف املــادة )١٤١(، وكان 
ذلــك بعــد الدخــول وجبــت عليهــا العــدة، أمــا إذا مل يكــن دخــول بينهــام وحصــل الفســخ 

فــال عــدة عليها.

 املادة ٢١٦
إذا ارتــد الــزوج املســلم عــن اإلســالم، فــإن كان ارتــداده عــن فطــرة، فــإن زوجتــه تبــني 

منــه حــاالً، وتعتــد منــه عــدة مــن تــوىف عنهــا زوجهــا، أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام.

 املادة ٢١٧
إذا ارتــد الــزوج عــن ملــة، أي أنــه مل يكــن يف األصــل مســلاًم ولكنــه أســلم وارتــد بعــد 
ذلــك، فعــى زوجتــه أن تعتــد بعــدة الطــالق، ثالثــة قــروء، إن كانــت مــن ذوي اإلقــراء، 

وإال فبثالثــة أشــهر إذا كان قــد دخــل هبــا.

 املادة ٢١٨
إذا ارتــد الــزوج عــن مّلــة ومل يكــن قــد دخــل هبــا، انفســخ الــزواج يف احلــال، وال عـــدة 

عــى زوجتــه املســلمة.

 املادة ٢١٩
إذا أســلم زوج غــري الكتابيــة فــإن كان إســالمه قبــل الدخــول انفســخ الــزواج يف احلــال، 
وإن كان بعــده يفــرق بينهــام وينتظــر إىل انقضاء العدة فإن أســلمت الزوجــة قبل انقضائها 
بقيــا عــى زواجهــام وإال حتقــق االنفســاخ مــن حــني إســالم الــزوج، وتكــون العــدة هــي 

ــدة املطلقة. ع

 املادة ٢٢٠
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إذا أســلمت زوجــة غــري املســلم فــإن كان قبــل الدخــول انفســخ الــزواج، وإن كان بعــده 
توقــف عــى انقضــاء العــدة فــإن أســلم قبــل انقضائهــا فهــي امرأتــه وإال انكشــف أهنــا 

بانــت منــه حــني إســالمها.

 املادة ٢٢١
املفقود املنقطع خربه عن أهله عى قسمني:

)١( من تعلم زوجته بحياته ولكنها ال تعلم يف أي بلد هو.
)٢( من ال تعلم زوجته حياته وال موته وفيه حالتان:

األوىل: أن يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، أو يقــوم وليــه باإلنفــاق عليهــا 
مــن مــال نفســه.

الثانيــة: أن ال يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، وال ينفــق عليهــا ولّيــه مــن مــال 
. نفسه

 املادة ٢٢٢
املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وتعلــم زوجتــه بحياتــه ولكنهــا ال تعلــم يف أي بلــد هــو، 
حكمهــا هــو لــزوم الصــرب واالنتظــار إىل أن يرجــع إليهــا زوجهــا، أو يأتيهــا خــرب موتــه، 
أو طالقــه، أو ارتــداده، وليــس هلــا املطالبــة بالطــالق قبــل ذلــك وأن طالــت املــدة، بــل 

وان مل يكــن لــه مــال ينفــق منــه عليهــا ومل ينفــق عليهــا وليــه مــن مــال نفســه.
إالّ أن يثبــت إن إخفــاء الــزوج ملوضــع إقامتــه لكــي ال يتســنى للقــايض - فيــام إذا رفعــت 
الزوجــة أمرهــا إليــه - أن يلزمــه باإلنفــاق أو الطــالق ففــي هــذه احلالــة حيــق للقــايض أن 

يقــوم بطــالق زوجتــه تلبيــة لطلبهــا.

 املادة ٢٢٣
ــه، ويكــون للــزوج  ــه وال موت ــه حيات املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وال تعلــم زوجت
مــال ينفــق منــه عليهــا، أو يقــوم وليــه باإلنفــاق عليهــا مــن مــال نفســه، جيــب عــى الزوجة 
الصــرب واالنتظــار، وليــس هلــا املطالبــة بالطــالق مــادام ينفــق عليهــا مــن مــال زوجهــا أو 

مــن مــال وليــه وإن طالــت املــدة.

 املادة ٢٢٤
املفقــود املنقطــع خــربه عــن أهلــه وال تعلــم زوجتــه حياتــه وال موتــه ، وال يكــون للــزوج 
مــال ينفــق منــه عليهــا ، وال ينفــق عليهــا ولّيــه من مال نفســه ، جيوز هلــا أن ترفــع أمرها إىل 
القــايض ، فيؤجلهــا أربــع ســنني، ويأمــر بالفحــص عنــه خــالل هــذه املــدة ، فــإن انقضــت 
ــدم  ــإن مل يق ــا ، ف ــه بطالقه ــايض ولي ــر الق ــه أم ــه وال موت ــني حيات ــع ومل تتب ــنني األرب الس
عــى الطــالق أجــربه عــى ذلــك ، فــإن مل يمكــن إجبــاره أو مل يكــن لــه ويل طلقهــا القــايض 
وفقــًا للمذهــب اجلعفــري ، فتعتــد أربعــة أشــهر وعــرشة أيــام ، فــإذا خرجــت مــن العــدة 

صــارت أجنبيــة عــن زوجهــا وجــاز هلــا أن تتــزوج ممــن تشــاء.

املادة ٢٢٥
املراد بالويل هنا هو أبو املفقود وجّده ألبيه.
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 املادة ٢٢٦
عــدة املفقــود زوجهــا بعــد البحــث والفحــص عنــه يف الســنوات األربــع هــي عــدة طــالق 
وإن كانــت بقــدر عــدة الوفــاة، ويكــون هــذا الطــالق رجعيــًا، فتســتحق فيــه الزوجــة نفقة 
العــدة، وإذا ماتــت يرثهــا زوجهــا املفقــود لــو تبــني أنــه حــي يف الواقــع، وترثــه هــي لــو 

تبــني بعــد ذلــك أنــه مــات يف أثنــاء عدهتــا.

 املادة ٢٢٧
لــو جــاء الــزوج بعــد إكــامل عمليــة الفحــص وانقضــاء األربــع ســنوات، فــإن كان جميئــه 
قبــل الطــالق فهــي زوجتــه، وإن كان جميئــه بعــد الطــالق وبعــد أن تزوجــت فــال ســبيل 

لــه عليهــا.

املادة ٢٢٨
ال فــرق يف املفقــود - فيــام ذكــر مــن األحــكام - بني املســافر واهلــارب ومــن كان يف معركة 

قتــال أو ســفينة غرقــت أو غــري ذلــك دون أن يعلــم موته.

 املادة ٢٢٩
ال يعتــرب يف الفحــص أن يكــون مــن القــايض مبــارشة، بــل يكفــي أن يتــواله كل أحــد، 

لكــن جيــب أن يكــون ذلــك بأمــر القــايض.

 املادة ٢٣٠
ال يعتــرب يف الفحــص االتصــال واالســتمرار مــدة األربــع ســنوات بــل يكفــي مــا يصــدق 

عليــه عرفــًا أنــه تفحــص وبحــث عنــه يف تلــك املــدة.

 املادة ٢٣١
بــدء الرتبــص إىل أربــع ســنوات إنــام هــو مــن حــني رفــع أمرهــا إىل القــايض، وال حتســب 

املــدة التــي مضــت قبــل رفــع أمرهــا إليــه مــن األربــع ســنوات.

 املادة ٢٣٢
لــو تبــني مــوت املفقــود أثنــاء األربــع ســنوات أو بعدهــا ولكــن قبــل أن يطلــق القــايض 
وجــب عــى الزوجــة أن تعتــد عــدة الوفــاة منــه، أمــا إذا تبــني موتــه بعــد الطــالق وبعــد 
انتهــاء العــدة فــال عــدة وفــاة عليهــا منــه، ســواء تزوجــت أم ال، وســواء تبــني أن موتــه 

وقــع قبــل الــرشوع يف العــدة أم بعدهــا أم يف أثنائهــا أم بعــد زواجهــا.
ــه، وال يكتفــى  ــاة من ــاء عدهتــا فعليهــا اســتئناف عــدة الوف ــه يف أثن ــني هلــا موت ــو تب ــا ل أم

بإمتــام عــدة طالقهــا.

 املادة ٢٣٣
يلحق ما ولدته املرأة بزوجها برشوط:
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)١( الدخــول مــع اإلنــزال أو اإلنــزال يف الفــرج وحواليــه، أو دخــول منيــه فيــه بــأي نحــو 
كان فلــو مل يتحقــق يشء مــن ذلــك مل يلحــق بــه الولــد قطعــًا.

)٢( مــي ســتة أشــهر أو أكثــر مــن حــني الــوطء إىل زمــن الــوالدة، فلــو جــاءت بولــد 
حــي كامــل ألقــل مــن ســتة أشــهر مــن حــني الدخــول ونحــوه، مل يلحــق بــه.

)٣( أن ال يتجــاوز عــن أقــى مــدة احلمــل، وهــو ســنة، فلــو جــاءت بــه وقــد مــىض مــن 
حــني وطئــه ونحــوه أزيــد مــن أقــى احلمــل، مل يلحــق بــه.

 املادة ٢٣٤
يثبت النسب بواحد من ثالثة: )١( اإلقرار )٢( البينة )٣( الشياع. 

املادة ٢٣٥
اإلقرار قد يكون ببنوة صغري غري بالغ، وقد يكون بكبري بالغ.

 املادة ٢٣٦
يشرتط يف نفوذ اإلقرار ببنّوة الصغري غري البالغ أمور:

ــده  ــه، أمــا إن كان تول ــده من ــه احلــس والعــادة، بحيــث مــن املمكــن تول )١( أن ال يكذب
غــري ممكــن عــادة فــال يســمع هــذا اإلقــرار وال أثــر لــه، كــام لــو كان الولــد مقارنــًا للمقــر 

ســنًا.
)٢( أن ال يكــون قــد ثبــت إحلــاق نســبه بغــريه رشعــًا، كــام لــو ولــد الصغــري عــى الفــراش 

الرشعــي لغــري املقــر، أو بســبب وطء أمــه بالشــبهة.
)٣( أن يكــون الولــد جمهــول النســب، فلــو كان معروف النســب لدى أهل بلــده أو حملته، 
بحيــث ينســبونه إىل غــريه فــال أثــر إلقــراره وال يســمع منــه، حتــى لــو صدقــه الولــد بعــد 

بلوغه.
)٤( أن ال ينازعــه فيــه منــازع، فــإن نازعــه فيــه منــازع وادعــاه كل منهــام فيحكــم بــه ملــن 

لــه البينــة.

 املادة ٢٣٧
إذا حتققــت الــرشوط الــواردة يف املــادة الســابقة تثبــت بنــوة الولــد للمقــر، وترتتــب عليــه 
مجيــع اآلثــار الرشعيــة مــن إرث ونفقــة وســوامها، وترتتــب بينهــام وبــني أوالدمهــا وســائر 
الطبقــات األخــرى فيصبــح ولــد املقــر بــه حفيــدًا للمقــر، وولــد املقــر أخــًا للمقــر بــه وأبو 

املقــر جــدًا للمقــر بــه ويقــع التــوارث بــني أنســاهبام بعضهــام مــع بعــض.

 املادة ٢٣٨
إذا أقــر الرجــل ببنــوة ولــد صغــري يثبــت نســبه منــه، فــإذا بلــغ وأنكــر كونــه ولــدًا للمقــر 

فــال يســمع منــه ذلــك وال يلتفــت إىل إنــكاره.

 املادة ٢٣٩
يشــرتط يف نفــوذ إقــرار املقــر ببنــوة الكبــري البالــغ أن يصّدقــه الولــد الكبــري عــى ذلــك، 
وإن مل يصدقــه الولــد الكبــري فــال أثــر هلــذا اإلقــرار إالّ إذا أقــام املقــر البينــة عــى دعــواه، 
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فــإن مل يكــن لــه بينــة حلفــه، فــإن حلــف ســقطت دعــواه، وإن نــكل حلــف املدعــي وثبت 
نســبه.

 املادة ٢٤٠
إذا تصــادق البالغــان عــى ثبــوت النســب فيــام بينهــام فــال يقبــل رجــوع أحدمها عــن إقراره 

أو رجوعهــام عــن إقرارمها.

 املادة ٢٤١
لــو أقــرت امــرأة ببنــوة صغــري غــري بالــغ ثبــت نســبه منهــا، كام هــي احلــال يف إقــرار الرجل 

ببنــوة الصغــري مــن دون فرق فيشــملها ما جــاء يف املــواد )٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨(.

 املادة ٢٤٢
ال يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد املتبنى جمهول النسب.

 
املادة ٢٤٣

األم أحــق بحضانــة ولدهــا ذكــرًا كان أم أنثــى حتــى بلوغــه ســبع ســنني مــن العمــر، ثــم 
تكــون لــألب حتــى البلــوغ الرشعــي.

 
املادة ٢٤٤

ال يبيت احلاضن إال عند حاضنه. 

املادة ٢٤٥
ــو  ــم فل ــد عليه ــق للول ــي ح ــك ه ــا كذل ــألم واألب أو غريمه ــق ل ــي ح ــام ه ــة ك احلضان

ــا. ــربوا عليه ــوا أج امتنع

 املادة ٢٤٦
جيــوز لــكل مــن األبويــن التنــازل عن حــق احلضانــة لآخــر بالنســبة إىل متام مــدة حضانته 

أو بعضهــا، وال حيــق لــألب الرجــوع يف تنازله إن كان ضمــن عقد الزم.

 املادة ٢٤٧
ال يســقط حــق األم يف احلضانــة - حيــث يثبــت - لــو فارقهــا األب بفســخ أو طــالق إالّ 
ــة  ــا يف احلضان ــقط حقه ــت س ــو تزوج ــة، فل ــدة احلضان ــاء م ــريه أثن ــت األم بغ إذا تزوج

وكانــت احلضانــة لــألب.
 

املادة ٢٤٨
تنتهــي احلضانــة ببلــوغ الولــد رشــيدًا، فــإذا بلــغ رشــيدًا مل يكــن ألحــد حــق احلضانــة عليه 
حتــى األبويــن فضــاًل عــن غريمهــا، بــل هــو مالــك لنفســه ذكــرًا كان أم أنثــى، فلــه اخليــار 

يف االنضــامم إىل مــن شــاء منهــام أو مــن غريمهــا.
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 املادة ٢٤٩
حــّد البلــوغ يف الذكــر إكــامل مخــس عــرشة ســنة هالليــة أو احتالمــه قبــل ذلــك أو إنبــات 

الشــعر اخلشــن عــى العانــة، ويف األنثــى إكــامل تســع ســنوات هالليــة.

 املادة ٢٥٠
لــو مــات األب بعــد انتقــال احلضانــة إليه كانــت األم أوىل هبــا يف الذكر واألنثــى، متزوجة 

كانــت أم ال، مــن مجيــع أقاربــه حتــى من اجلــد لألب أو مــن ويص األب.

 املادة ٢٥١
إذا ماتت األم يف زمن حضانتها اختص األب باحلضانة دون غريه.

املادة ٢٥٢
يشــرتط فيمــن يثبــت لــه حــق احلضانــة مــن األبويــن أو غريمهــا أن يكــون مســلاًم عاقــاًل 

مأمونــًا عــى ســالمة الولــد صحّيــًا وخلقّيــًا.
 املادة ٢٥٣

ال جتــب املبــارشة يف حضانــة الطفــل فيجــوز ملــن لــه حــق احلضانــة إيكاهلــا إىل الغــري مــع 
الوثــوق بقيامــه هبــا عــى الوجــه املطلــوب.

 املادة ٢٥٤
الوصية هي عهد اإلنسان يف حياته بام يريده بعد وفاته.    

املادة ٢٥٥
الوصّية قسامن :

١ ـ الوصّيــة التمليكيــة: هــي وصيــة بامللــك أو االختصــاص بــأن جيعــل الشــخص شــيئًا 
ممــا لــه مــن مــال أو حــق لغــريه بعــد وفاتــه.

٢ ـ الوصّيــة العهدّيــة: هــي وصيــة بالتوليــة بــأن يعهــد الشــخص بتــويل أحــد بعــد وفاتــه 
أمــرًا يتعلــق بــه أو بغــريه.

 املادة ٢٥٦
الوصّية التمليكية هلا أركان ثالثة: املويص ، واملوىص به ، واملوىص له.

 املادة ٢٥٧
يكــون قــوام الوصّيــة العهدّيــة: املــويص واملوىص بــه ، فإذا عــنّي املويص شــخصًا لتنفيذها 
كانــت أطرافهــا ثالثــة بإضافــة املــويص إليــه وهــو الــذي يطلــق عليــه الــويص ، وإذا كان 
املــوىص بــه أمــرًا متعلقــًا بالغــري كتمليــك مــال لزيــد مثــاًل كانــت أطرافهــا أربعــة بإضافــة 

ــوىص له. امل

 املادة ٢٥٨
ــح - أو  ــري رصي ــح أو غ ــظ - رصي ــن لف ــا م ــا دل عليه ــة كل م ــق الوصّي ــي يف حتق يكف
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فعــل وإن كان كتابــة أو إشــارة، بــال فــرق فيــه بــني صــوريت االختيــار وعدمــه، بــل يكفــي 
وجــود مكتــوب بخطــه أو بإمضائــه بحيــث يظهــر مــن قرائــن األحــوال إرادة العمــل بــه 

بعــد موتــه.

 املادة ٢٥٩
الوصّيــة جائــزة مــن طــرف املــويص فلــه الرجــوع عنهــا مــادام حّيــًا وتبديلهــا مــن أصلهــا 

أو مــن بعــض جهاهتــا وكيفّياهتــا ومتعّلقاهتــا.

 املادة ٢٦٠
يتحقق الرجوع عن الوصّية بالقول أو بالفعل.

  املادة ٢٦١
إذا مل يعــني املــويص يف الوصّيــة العهدّيــة وصيــًا لتنفيذهــا، تــوىل القــايض أمرهــا أو َعــنّي 

مــن يتــواله.
 املادة ٢٦٢

ال حتتاج الوصّية العهدّية إىل القبول.

 املادة ٢٦٣
ال يعترب يف الوصّية التمليكية القبول إن كانت متليكًا لعنوان عام كالوصّية للفقراء.

 املادة ٢٦٤
يعترب يف الوصّية التمليكية القبول إن كانت متليكًا للشخص املوىص له. 

املادة ٢٦٥
يكفي يف القبول كل ما دل عى الرضا قوالً أو فعاًل، كأخذ املوىص به بقصد القبول.

 املادة ٢٦٦
ال فــرق يف القبــول بــني وقوعــه يف حيــاة املــويص أو بعــد موتــه ، كــام أنــه ال فــرق يف القبول 

بعــد املــوت بــني أن يكــون متصــاًل بــه أو متأخــرًا عنــه مدة.

 املادة ٢٦٧
ــرد بعــد  ــة - مبطــاًل هلــا إذا كان ال ــة التمليكي ــة - يف الوصّي ــه الوصّي ــرب رد املــوىص ل يعت

ــه. املــوت ومل يســبق بقبول

 املادة ٢٦٨
لــو مــات املــوىص لــه يف حيــاة املــويص أو بعــد موتــه قبــل أن يصــدر منــه رد أو قبــول قــام 

ورثتــه مقامــه يف الــرد والقبــول.

 املادة ٢٦٩
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ــة بشــهادة مســلمني عادلــني وبشــهادة مســلم عــادل مــع يمــني  ــة التمليكي تثبــت الوصّي
املــوىص لــه وبشــهادة مســلم عــادل مــع مســلمتني عادلتــني كغريهــا مــن الدعــاوى املالية.

 املادة ٢٧٠
ــة التمليكيــة بأهنــا تثبــت بشــهادة أربــع نســاء مســلامت عــادالت، فيثبــت  ختتــص الوصّي
ــا  ــة أرباعه ــني وثالث ــلمتني عادلت ــهادة مس ــا بش ــة ونصفه ــلمة عادل ــهادة مس ــا بش ربعه
بشــهادة ثــالث مســلامت عــادالت ومتامهــا بشــهادة أربــع مســلامت عــادالت بــال حاجــة 

ــهادهتن. ــني يف ش إىل اليم

 املادة ٢٧١
تثبــت الوصّيــة العهدّيــة - وهــي الوصايــة بالواليــة - بشــهادة عدلــني مــن الرجــال وال 

تقبــل فيهــا شــهادة النســاء منفــردات وال منضــامت إىل الرجــال.

 
املادة ٢٧٢

تثبــت الوصّيــة التمليكيــة بإقــرار الورثــة مجيعهــم إذا كانــوا عقــالء بالغــني وإن مل يكونــوا 
عــدوالً.

 املادة ٢٧٣
إذا أقــر بعــض الورثــة دون بعــض تثبــت الوصّيــة التمليكيــة بالنســبة إىل حصــة املقــر دون 

ملنكر. ا

 املادة ٢٧٤
إذا أقــر اثنــان مــن الورثــة وكانــا عدلــني تثبــت الوصّيــة بتاممهــا ، وإذا كان عــدالً واحــدًا 
تثبــت أيضــًا مــع يمــني املــوىص لــه ، ولــو كان املقــر مــن الورثــة امــرأة ثبــت مــن الوصّيــة 
ــة  بحســب عــدد املــرأة املقــّرة ؛ فيثبــت الربــع يف الواحــدة والنصــف يف االثنتــني والثالث

أربــاع يف الثــالث والتــامم يف األربــع .

املادة ٢٧٥
تثبــت الوصّيــة العهدّيــة بإقــرار الورثــة مجيعهــم، وإذا أقــر بعضهــم ثبــت بعــض املــوىص 
ــا إذا أقــر اثنــان عــدالن منهــم ثبتــت  بــه عــى نســبة حصــة املقــر وينقــص مــن حقــه ، أّم

ــة بتاممهــا. الوصّي

 املادة ٢٧٦
يشرتط يف املويص أمور :

األول: البلوغ.
الثاين: العقل.

الثالث: الرشد ، فال تصح وصية السفيه يف أمواله.
الرابع: االختيار ، فال تصح وصية املكره.
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اخلامس: أن ال يكون قاتل نفسه عمدًا إذا كانت الوصية يف ماله.

 املادة ٢٧٧
تصــح الوصّيــة مــن كل مــن األب واجلــد بالواليــة عــى الطفــل مــع فقــد اآلخــر وال تصح 

مع وجــوده.

 املادة ٢٧٨
لــو أوىص وصيــة متليكيــة لصغــري بــامل لكنــه جعــل أمــره إىل غــري األب واجلــد مل يصــح 

هــذا اجلعــل.

 املادة ٢٧٩
لــو أوىص وصيــة متليكيــة لصغــري بــامل وجعل واليــة املال بيد الــويص حتى يبلــغ الصغري 

ليســّلمه صح.

 املادة ٢٨٠
إذا قــال املــويص لشــخص: أنــت ويل وقيــم عــى أوالدي غــري البالغــني وأوالد ولــدي ومل 

يقيــد الواليــة بجهــة بعينهــا جــاز لــه التــرف يف مجيــع الشــؤون املتعلقــة هبــم.

 املادة ٢٨١
إذا قيــد املــويص الواليــة بجهــة دون جهــة وجــب عــى الــويل االقتصــار عــى حمــل اإلذن 

دون غــريه مــن اجلهــات.

 املادة ٢٨٢
لــو أوىص لغــري الــويل بمبــارشة جتهيــزه كتغســيله والصــالة عليه مــع وجود الــويل صحت 

الوصّيــة وقــّدم عــى الويل.

 املادة ٢٨٣
يشرتط يف املوىص به يف الوصّية التمليكية أمور:

)١( أن يكون مملوكًا للمويص.
)٢( أن يكــون لــه ماليــة ويتملــك رشعــًا ، مــن غــري فــرق يف املــال بــني كونــه عينــًا أو دينــًا 

يف ذمــة الغــري أو منفعــة ، ويف العــني كوهنــا موجــودة فعــاًل أو ممــا ســيوجد.
)٣( أن يكون حقًا قاباًل للنقل واالنتقال كحقي التحجري واالختصاص.

)٤( أن تكــون العــني املــوىص هبــا ذات منفعــة حمللــة معتــد هبــا، فال تصــح الوصّيــة باخلمر 
واخلنزيــر وآالت اللهو املحــرم والقامر.

ــة  ــة بمنفعــة املغني )٥( أن تكــون املنفعــة املــوىص هبــا حمللــة مقصــودة فــال تصــح الوصّي
ــاًل. وآالت اللهــو املحــرم مث

 املادة ٢٨٤
ــة  ــه عمــاًل ســائغًا فــال تصــح الوصّي ــة أن يكــون مــا أوىص ب ــة العهدّي يشــرتط يف الوصّي
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بــرف مالــه يف معونــة الظاملني وتعمــري دور العبادة لغري املســلمني ونســخ كتب الضالل 
ونحوها.   

املادة ٢٨٥
ــًا مــن املــويص  ــال فيهــا ســفهًا وعبث ــة أن ال يكــون رصف امل ــة العهدّي يشــرتط يف الوصّي

ــة. ــت الوصّي وإال بطل

 املادة ٢٨٦
ــه،  ــة حــال مــرض املــويص يف غــري املــرض الــذي يمــوت في ال فــرق بــني وقــوع الوصّي

ــًا وفقــريًا. ــوارث غني ــه ، وال بــني كــون ال وحــال صحت

– املادة ٢٨٧
يشــرتط يف املــوىص بــه أن ال يكــون زائــدًا عــى الثلــث فــإذا أوىص بــام زاد عليــه بطــل إال 
مــع إجــازة الــوارث ، وإذا أجــاز بعضهــم دون بعــض نفــذ يف حصــة املجيــز دون اآلخــر، 

وإذا أجــازوا يف بعــض املــوىص بــه وردوا يف غــريه صــح فيــام أجــازوه وبطــل يف غــريه.

 املادة ٢٨٨
ال يشــرتط يف نفــوذ الوصّيــة قصــد املــويص كوهنــا مــن الثلــث الــذي جعلــه الشــارع لــه 
فــإذا أوىص بعــني مثــاًل غــري ملتفــت إىل ذلــك وكانــت بقــدره أو أقــل صّحــت الوصّيــة.

 املادة ٢٨٩
إذا أوىص بثلــث مــا تركــه ثــم أوىص بــيء وقصــد كونــه مــن ثلثــي الورثــة فــإن أجــازوا 

صحــت الثانيــة أيضــًا وإال بطلــت.

 املادة ٢٩٠
إذا أوىص بعــني وأوىص بالثلــث فيــام عداهــا أيضــًا نفــذت الوصّيــة يف ثلثهــا وتوقفــت يف 

ثلثيهــا عــى إجــازة الورثــة.

 املادة ٢٩١
ال يعترب يف إجازة الورثة كوهنا عى الفور.

 املادة ٢٩٢
حيســب مــن الرتكــة مــا يملكــه امليــت بعــد املــوت فيخــرج منهــا الثلــث إذا كان قــد أوىص 

. به

 املادة ٢٩٣
حيســب الثلــث بعــد اســتثناء مــا خيــرج مــن األصــل كالديــن واحلقــوق الرشعيــة فــإن بقــي 

بعــد ذلــك يشء كان ثلــث الباقــي هــو مــورد العمــل بالوصّيــة.
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 املادة ٢٩٤
ــي  ــوال الت ــي األم ــويص وه ــا امل ــوص هب ــل وإن مل ي ــن األص ــرج م ــة خت ــات املالي الواجب

ــه.   ــا ذمت ــتغلت هب اش

املادة ٢٩٥
احلج الواجب باالستطاعة من قبيل الدين خيرج من األصل.

 املادة ٢٩٦
إذا حــّدد املــويص ثلثــه يف عــني خمصوصــة تعّينــت وإذا فــّوض التعيــني إىل الــويص فحــّدده 

يف عــني خمصوصــة تعينــت أيضــًا بــال حاجــة إىل رضا الــوارث.

 املادة ٢٩٧
إذا مل يعــنّي املــويص ثلثــه يف عــني خمصوصــة ومل يفــّوض الــويص بذلــك كان ثلثــه مشــاعًا 

يف الرتكــة وال يتحــّدد يف عــني خمصوصــة بتعيــني الــويص إال مــع رضــا الورثــة.

 املادة ٢٩٨
ــن  ــة م ــات املالي ــراج الواجب ــب إخ ــويص وج ــوت امل ــد م ــة يشء بع ــن الرتك ــف م إذا تل

ــة. ــض الرتك ــَب بع ــذا إذا ُغِص ــتوعبه، وك ــي وإن اس الباق

 املادة ٢٩٩
إذا أوىص بوصايا متعددة متضادة كان العمل عى األخرية وتكون ناسخة لألوىل.

 املادة ٣٠٠
ــا متعــددة غــري متضــادة وكانــت كلهــا ممــا خيــرج مــن األصــل وجــب  إذا أوىص بوصاي

ــا مــن األصــل وإن زادت عــى الثلــث. إخراجه

 املادة ٣٠١
ــة ومل  ــا تربعي ــل وبعضه ــن األص ــرج م ــًا ال خي ــا واجب ــا وكان بعضه ــددت الوصاي إذا تع

ــة مــا زاد عــى الثلــث قــّدم الواجــب. ــع ومل جيــز الورث يــف الثلــث باجلمي

 املادة ٣٠٢
لــو كان بــني وصايــاه املتعــددة ترتيــب وتقــّدم وتأخــري يف الذكــر بــأن ذكــر الثانيــة بعــد متام 
ــر مــن الثلــث ومل  ــة وكان املجمــوع أكث ــة الثاني ــة بعــد متــام الوصّي ــة األوىل والثالث الوصّي
جيــز الورثــة، يبــدأ بــاألول فــاألول إىل أن يســتنفذ الثلــث مــن الرتكــة، ويلغــى الباقــي مــن 

الوصايــا.

 املادة ٣٠٣
إذا أوىص بــرف ثلثــه يف مصلحتــه مــن طاعــات وقربــات يكــون الثلــث باقيًا عــى ملكه 
فــإن تلــف مــن الرتكــة يشء كان التلــف موزعــًا عليــه وعــى بقية الورثــة وإن حصــل النامء 
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كان لــه منــه الثلث.

 املادة ٣٠٤
ال تصــح الوصّيــة التمليكيــة للمعــدوم إىل زمــان مــوت املــويص ، كــام لــو أوىص للميــت 

أو ملــا حتملــه املــرأة يف املســتقبل أو ملــن يوجــد مــن أوالد فــالن.

املادة ٣٠٥
ــروح  ــة وإن مل تلجــه ال ــة للحمــل بــرشط وجــوده حــني الوصّي ــة التمليكي تصــح الوصّي
فــإن تولــد حيــًا ملــك املــوىص بــه بقبــول ولّيــه وإال بطلــت الوصّيــة ورجــع املــال إىل ورثــة 

املــويص.

 املادة ٣٠٦
ال يعتــرب يف الوصّيــة العهدّيــة وجــود املــوىص لــه حــال الوصّيــة أو عنــد مــوت املــويص ، 

فتصــح الوصّيــة للمعــدوم إذا كان متوقــع الوجــود يف املســتقبل.

 املادة ٣٠٧
لــو أوىص بإعطــاء يشء مــن مالــه ألوالد ولــده الذيــن مل يولــدوا حــال الوصّيــة وال حــني 
مــوت املــويص فــإن وجــدوا يف وقــت اإلعطاء أعطــي هلــم وإال كان مرياثًا لورثــة املويص.

 املادة ٣٠٨
ال فــرق يف املــوىص لــه يف كونــه أجنبيــًا أو قريبــًا وارثــًا للــويص أو قريبــًا غــري وارث 

للــويص.

 املادة ٣٠٩
ــل  ــى التفضي ــة ع ــون قرين ــوّية إال أن تك ــى الس ــه ع ــرتكوا في ــامل اش ــة ب إذا أوىص جلامع

ــة. ــى القرين ــل ع ــون العم فيك

 املادة ٣١٠
الويص هو من يعينه املويص لتنفيذ وصاياه.

 املادة ٣١١
يشرتط يف الويص أمور :

األول: البلوغ.
الثاين: العقل.

الثالث: اإلسالم، إذا كان املويص مسلاًم.
ــوق  ــه يف أداء احلق ــه ب ــَد إلي ــا ُعِه ــذ م ــى تنفي ــادرًا ع ــًا وق ــًا موثوق ــون أمين ــع: أن يك الراب

ــام. ــال األيت ــرف يف م ــق بالت ــا يتعل ــويص وم ــى امل ــة ع الواجب
ــَد إليــه بــه يف أداء غــري احلقــوق الواجبــة  اخلامــس: العدالــة والقــدرة عــى تنفيــذ مــا ُعِه
ــه يف أن  ــام، كــام إذا أْوىص إلي ــال األيت ــق بالتــرف يف م ــا يتعل عــى املــويص ويف غــري م
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ــات. ــريات والقرب ــه يف اخل ــرف ثلث ي

 املادة ٣١٢
ــى  ــويص ع ــّص امل ــلم إال إذا َن ــه إذا أس ــود إلي ــه وال تع ــت وصايت ــويص بطل ــد ال إذا ارت

ــا. عوده

 املادة ٣١٣
جتوز الوصاية إىل املرأة واألعمى والوارث.

 املادة ٣١٤
ــر عــى نحــو االنضــامم وعــى نحــو االســتقالل،  ــة إىل اثنــني أو أكث جيــوز جعــل الوصاي
فــإن نــص عــى األول فليــس ألحدمهــا االســتقالل بالتــرف ال يف مجيــع مــا أوىص بــه 

ــه. وال يف بعض

املادة ٣١٥
إذا جعــل الوصايــة يف اثنــني أو أكثــر ومل ينــص عــى االنضــامم أو االســتقالل جــرى عليهام 

حكــم االنضــامم إال إذا وجــدت قرينــة عى االســتقالل.

 املادة ٣١٦
ــه ال  ــر بعين ــد يف أم ــة إىل كل واح ــل الوصاي ــر وجيع ــني أو أكث ــويص إىل وصي ــوز أن ي جي

ــه اآلخــر. يشــاركه في

  املادة ٣١٧
إذا عجــز الــويص عــن تنفيــذ الوصّيــة لكرب ونحــوهـ  ولو عــى جهة التوكيل أو االســتئجار 

ـ ضــم إليــه القــايض من يســاعده وفقًا للمذهــب اجلعفري.

 املادة ٣١٨
إذا ظهــرت مــن الــويص اخليانــة فــإن كانت الوصّيــة مقيدة بأمانتــه انعزل ونّصــب القايض 
وصّيــًا آخــر مكانــه وفقــًا للمذهــب اجلعفــري، وإن مل تكــن مقّيــدة بأمانتــه ضــم إليــه أمينــًا 

يمنعــه عــن اخليانــة فــإن مل يمكــن ذلــك عزلــه ونصــب غريه.

 املادة ٣١٩
الويص أمني ال يضمن إال بالتعدي أو التفريط.

 املادة ٣٢٠
إذا مــات الــويص قبــل تنجيــز متــام مــا أويص إليــه بــه نصــب القــايض وصيــًا لتنفيــذه وفقــًا 

ــب اجلعفري. للمذه
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 املادة ٣٢١
ليــس للــويص أن يــويص إىل أحــد يف تنفيــذ مــا أويص إليــه بــه إال أن يكــون مأذونــًا مــن 

املــويص يف اإليصــاء إىل غــريه.

 املادة ٣٢٢
ــه  ــة إىل غــريه، بمعنــى عــزل نفســه عــن الوصايــة وجعلهــا ل ال يفــوض الــويص الوصاي

فيكــون غــريه وصيــًا عــن امليــت بجعــل منــه.

 املادة ٣٢٣
جيــوز للمــويص أن جيعــل ناظــرًا عــى الــويص ومرشفــًا عــى عملــه، ووظيفتــه تابعــة جلعل 

املــويص ، وهــو عــى قســمني :
ــة  األول: أن جيعــل الناظــر رقيبــًا عــى الــويص مــن جهــة االســتيثاق عــى عملــه بالوصّي
مطابقــًا ملــا أوىص بــه حتــى أنــه لــو رأى منــه خــالف مــا قــرره املــويص العــرتض عليــه ، 
ومثــل هــذا الناظــر ال جيــب عــى الــويص اســتئذانه يف ترفاتــه ومتابعــة رأيــه ونظــره فيها 

، بــل إنــام جيــب أن تكــون أعاملــه باطالعــه وإرشافــه.
ــه ،  ــه وموافقت ــإذن من ــل إال ب ــث ال يعم ــويص بحي ــاورًا لل ــر مش ــل الناظ ــاين: أن جيع الث
فالــويص وإن كان وليــًا مســتقاًل يف التــرف والتنفيــذ لكنه غري مســتقل يف الــرأي والنظر 
فــال يمــىض مــن أعاملــه إال مــا وافــق نظــر الناظــر وكان بإذنــه ، فلــو اســتبد بالعمــل عــى 

نظــره مــن دون موافقــة الناظــر مل ينفــذ ترفــه.

 املادة ٣٢٤
إذا مــات الناظــر لــزم الــويص الرجــوع إىل القــايض ليقيــم شــخصًا مكانــه وفقــًا للمذهــب 

اجلعفري.  

املادة ٣٢٥
ــاة  ــة عــى املحاب املريــض إذا اتصــل مرضــه بموتــه تتوّقــف صحــة ونفــوذ ترفاتــه املبنّي
واملّجانّيــة أو عــى نحــو منهــا كالوقــف والصدقــة واهلبــة ونحــو ذلك ممــا يســتوجب نقصًا 
يف مالــه - وهــي املعــرّب عنهــا بمنجــزات املريــض - إذا زادت عــى الثلــث عــى إمضــاء 

الورثــة.

 املادة ٣٢٦
املــراد مــن املــرض هــو املــرض الــذي يعقبه مــوت املريــض بســببه، أّمــا األمــراض اخلفيفة 

التــي ال خيــاف منهــا عــى املريــض فــال يلحقهــا حكــم املريــض يف املــواد التالية.

 املادة ٣٢٧
الواجبات املالية التي يؤّدهيا املريض يف مرض موته خترج من األصل.

 املادة ٣٢٨
يقتــر يف املــرض املتصــل باملــوت عــى املــرض الــذي يــؤدي إىل املــوت ، فلــو مــات ال 
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بســبب ذلــك املــرض بــل بســبب آخــر مــن قتــل ونحــو ذلــك مل يمنــع مــن نفــوذ املنجــزات 
مــن أصــل الرتكــة.

 املادة ٣٢٩
يقتــر يف املــرض الــذي يطــول بصاحبــه فــرتة طويلــة عــى أواخــره القريبــة مــن املــوت 

فاملنجــزات الصــادرة منــه قبــل ذلــك نافــذة مــن أصــل الرتكــة.

 املادة ٣٣٠
ــذا  ــم مــات نف ــه وأوىص ببعــض آخــر ث ــه بعــض أموال ــك يف مــرض موت إذا وهــب املال
مجيعــًا إذا وىف الثلــث هبــام وكــذا إذا مل يــف هبــام ولكــن أمضامهــا الورثــة، وإن مل يمضومهــا 

أخرجــا معــًا مــن الثلــث ويبــدأ أوالً باملنّجــزة فــإن بقــي يشء رصف فيــام أوىص بــه.

 املادة ٣٣١
إذا أقــر املريــض يف وصّيتــه بعــني أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مأمونــًا ومصّدقــًا يف 

نفســه نّفــذ إقــراره مــن أصــل الرتكــة.
 املادة ٣٣٢

إذا أقــر املريــض يف وصّيتــه بعــني أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مّتهــاًم يف إقــراره وغــري 
مأمــون وال مصــّدق نّفــذ إقــراره مــن ثلــث الرتكــة.

 املادة ٣٣٣
إذا أقــر وهــو يف حــال صّحتــه أو يف مــرض غــري املــرض الــذي تــويف فيــه نّفــذ إقــراره مــن 

أصــل الرتكــة حتــى لــو كان مّتهــاًم.

 املادة ٣٣٤
املــراد مــن التهمــة التــي متنــع مــن نفــوذ إقــرار املــويص املريــض مــن األصــل، هــو وجــود 

أمــارات وقرائــن تفيــد الظــن بكذبــه.  

املادة ٣٣٥
الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.

 املادة ٣٣٦
الرشوط العامة للوقف أربعة هي:

ــه أو اجلهــة  ــه أو ولّي ــه أو وكيل الــرشط األول: القبــض ، ويتحقــق بتســّلم املوقــوف علي
املوقــوف عليهــا العــني املوقوفــة مــن الواقف ، وهــو ركن ال يتحقــق الوقــف دون توافره.

الرشط الثاين: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قّلت أو كثرت.
الــرشط الثالــث: التنجيــز بــأن ينشــأ الوقــف منّجــزًا غــري معّلــق عــى يشء، فلــو عّلقــه عى 

رشط مل يصح.
الــرشط الرابــع: إخــراج الواقــف نفســه مــن الوقــف، وأن ال يعــود الوقــف عــى الواقــف، 

فــإذا وقــف عــى نفســه فقــط مل يصــح الوقــف.



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٣٧
ال يعترب يف القبض الفورّية.

 املادة ٣٣٨
يكفي يف قبض غري املنقول رفع الواقف يده عنه واستيالء املوقوف عليهم عليه.

 املادة ٣٣٩
ال يعترب القبض يف صحة الوقف عى اجلهات العامة.

 املادة ٣٤٠
ال يتحقق الوقف إذا وقف عينًا عى غريه ورشط عودها إليه عند احلاجة.

 
املادة ٣٤١

إذا تــم الوقــف كان الزمــًا ال جيــوز للواقــف الرجــوع فيــه ، وإن وقــع يف مــرض املــوت مل 
جيــز للورثــة رّده .

 املادة ٣٤٢
الوقف عى قسمني:

ــة ، وخيتــص بوقــف املســاجد ،  ــن مهــا الواقــف والعــني املوقوف ــّوم بأمري ــا يتق األول: م
ــر وفــك امللــك. وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو التحري

الثــاين: مــا يتقــّوم بثالثــة أمــور هــي الواقــف والعــني املوقوفــة واملوقــوف عليــه ، وهــو يف 
غــري املســاجد وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو متليــك العــني املوقوفــة للموقــوف عليــه.

 املادة ٣٤٣
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ، الواقف ، املوقوف ، واملوقوف عليه.

 املادة ٣٤٤
ال يكفــي يف حتقــق الوقــف جمــرد النّيــة بــل ال بــد مــن إنشــاء ذلــك بمثــل: وقفت وحبســت 

ونحومهــا ممــا يــدل عــى املقصود.

املادة ٣٤٥
يقــع الوقــف بــكل لفــظ يــدل عليــه حتــى باللغــة األجنبيــة ألن األلفــاظ - هنــا - وســيلة 

للتعبــري، وليســت غايــة يف نفســها.

 املادة ٣٤٦
ال يعترب القبول يف الوقف بجميع أنواعه.
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 املادة ٣٤٧
يشرتط يف العني املوقوفة:

١ - أن تكون العني مملوكة للواقف فعاًل، فال يصح وقف ملك الغري.
٢ - أن تكــون العــني قابلــة للتملــك، فــال يصــح للمســلم وقــف اخلنزيــر، أو آالت اللهــو 

مثــاًل، ولــو عــى الكافــر.
٣ - أن يكــون ممــا يمكــن االنتفــاع هبــا مــع بقــاء عينهــا، ويمكــن قبضهــا وتســليمها، فــال 

يصــح وقــف األمــوال النقديــة وال الــيء غــري املعــنّي.
٤ - أال يكون قد تعّلق هبا حق للغري، فال يصح وقف العني املرهونة.

 املادة ٣٤٨
املوقــوف عليــه هــو اجلهــة التــي تســتحق منفعــة الوقــف ســواء كانــت اجلهــة معّينــة، كــام 
يف األوقــاف اخلاصــة، أو كانــت غــري معّينــة بــل عنوانــًا عامــًا جيــوز ملــن يشــمله العنــوان 

االنتفــاع بالعــني املوقوفــة، كــام يف األوقــاف العامــة.

  املادة ٣٤٩
يشرتط يف املوقوف عليه األمور التالية:

١- الوجــود - يف الوقــف اخلــاص - فــال يصــح الوقــف عــى املعــدوم ابتــداًء، حتــى وإن 
كان مــن املمكــن أن يوجــد فيــام بعــد.

٢ - أهلّية التملك حني الوقف، فال يبتدئ الوقف بمن ال يملك األهلّية.
٣- أن يكــون املوقــوف عليــه معّينــًا ، فــال يصــح الوقــف إذا كان املوقــوف عليــه مــرّددًا 

بــني أحــد الشــخصني أو أحــد املســجدين.
٤- أن ال يكون املوقوف عليه من اجلهات املحّرمة أو ما فيه إعانة عى املعصية.

 املادة ٣٥٠
يشرتط يف الواقف: البلوغ ، والعقل ، واالختيار ، وغري حمجور عليه لفلس أو سفه.

 املادة ٣٥١
رشوط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه يف العمل هبا ووجوب اتباعها.

 املادة ٣٥٢
يعترب يف صحة رشوط الواقف أمور:

األول: االقــرتان بالعقــد، بمعنــى أن ُيلتــزم بــه يف متــن العقــد فلــو اتفــق عليــه قبــل العقــد 
مل يكــف ذلــك يف االلتــزام املــرشوط بــه.

الثــاين: أن ال يكــون منافيــًا ملقتــىض العقــد وطبيعتــه، فلــو رشط الواقــف أن تبقــى العــني 
عــى ملكــه ، فيبيعهــا أو هيبهــا أو يؤجرهــا متــى شــاء ، فهــذا الــرشط خمالف ملقتــىض العقد 

ــل ومبطل. وباط
الثالــــث: أن ال يكــون خمالفــًا للكتــاب والســـنّة أو عــى خالف حكم من أحــكام الرشيعة 

اإلســالمية، كأن يشــرتط فعــل احلرام أو تــرك الواجب.
الرابـــع: أن ال يكون جمهوالً.
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اخلامــس: أن يكــون الــرشط ممــا فيــه غــرض معتــد بــه عنــد العقــالء نوًعــا، أو بالنظــر إىل 
خصــوص املــرشوط لــه.

 املادة ٣٥٣
إذا تــم الوقــف مــن غــري الــرشط فيكــون ذكــره بعــد اإلنشــاء لغــوًا، وذلــك ألن العــني 
املوقوفــة مــع متــام إنشــاء الوقــف خرجــت عــن ملــك الواقــف، وأصبــح الواقــف أجنبيــًا 

عنهــا وال يملــك احلــق يف وضــع الــرشوط أو إجــراء أّي تــرف عليهــا.

 املادة ٣٥٤
تثبت الوقفّية بأحد األمور التالية:

١- العلم وإن كان حاصاًل من الشياع.
٢- البّينة الرشعّية )وهي الشاهدان العادالن(.

٣- إقرار ذي اليد أو ورثته.

املادة ٣٥٥
املتــويل للوقــف هــو مــن عّينــه الواقــف أو مــن جعــل لــه أمــر التعيــني عنــد إنشــاء صيغــة 

الوقــف وإالّ فمــن عّينــه القــايض.
 

املادة ٣٥٦
ــة، مســتقاًل  ــًا أو إىل مــّدة معّين ــة الوقــف مــا دام حّي جيــوز للواقــف أن جيعــل لنفســه تولي

فيهــا أو مشــرتكًا مــع غــريه.

 املادة ٣٥٧
جيـــوز للواقــف أن جيعــل املتــويل شــخصًا وجيعــل أمــر تعيــني املتــويل بعــده إليــه، وهكــذا 

كل متــوٍل يعــنّي متولّيــًا بعــده.

 املادة ٣٥٨
جيــوز للواقــف جعــل الناظــر عــى الــويل بمعنــى املــرشف عليــه أو بمعنــى أن يكــون هــو 

املرجــع يف النظــر والــرأي.

  املادة ٣٥٩
إذا جعــل الواقــف وليــًا أو ناظــرًا عــى الــويل فليــس لــه عزلــه، وإذا فقــد رشط الواقــف 
كــام إذا جعــل الواليــة للعــدل ففســق أو جعلهــا لألرشــد فصــار غــريه أرشــد، أو نحــو 

ذلــك انعــزل بذلــك.

 املادة ٣٦٠
ــزم  ــتقل وال يل ــام اس ــتقالل كل منه ــه اس ــن كالم ــم م ــإن فه ــني، ف ــة الثن ــو رشط التولي ل
عليــه مراجعــة اآلخــر، وإذا مــات أحدمهــا أو خــرج عــن األهلّيــة انفــرد اآلخــر بالتوليــة، 
وإن فهــم مــن كالمــه االجتــامع فليــس ألحدمهــا االســتقالل، وكــذا لــو أطلــق ومل تكــن 
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قرينــة عــى إرادة االســتقالل ، ويف الصورتــني األخريتــني لــو مــات أحدمهــا أو خــرج عن 
األهليــة يضــم القــايض إىل اآلخــر شــخصًا آخــر.

 املادة ٣٦١
ليــس للمتــويل تفويــض التوليــة إىل غــريه حتــى مــع عجــزه عــن التصــدي إال إذا جعــل 
ــن  ــه م ــام كان تصدي ــري في ــل الغ ــه توكي ــوز ل ــًا، وجي ــه متولي ــد جعل ــك عن ــه ذل ــف ل الواق

ــذه. ــارشة يف تنفي ــه املب ــرتط علي ــه إذا مل يش وظيفت

 املادة ٣٦٢
إذا وقــف مســلم عــى الفقــراء أو فقــراء البلــد فاملــراد فقــراء املســلمني عى حســب مذهب 

الواقف.

 املادة ٣٦٣
إذا قال: هذا وقف عى أوالدي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه االستيعاب.

 
املادة ٣٦٤

إذا وقف عى املؤمنني اختص الوقف بمن كان مؤمنًا يف اعتقاد الواقف.

املادة ٣٦٥
إذا وقــف يف ســبيل اهلل تعــاىل أو يف وجــوه الــرب فاملــراد منــه مــا يكــون قربة وطاعة بحســب 

عقيــدة الواقف.

 املادة ٣٦٦
ــى  ــر واألنث ــل الذك ــه دخ ــى ذريت ــف ع ــات وإذا وق ــل البن ــه مل تدخ ــى أبنائ ــف ع إذا وق

ــريه. ــي وغ والصلب

  املادة ٣٦٧
إذا وقــف عــى مســجد رصف نــامؤه يف مصاحلــه مــن تعمــري وفــرش ورساج وكنس ونحو 
ذلــك مــن مصاحلــه، وال يعطــى يشء مــن النــامء إلمــام اجلامعــة إال أن تكــون هنــاك قرينــة 

عــى إرادة مــا يشــمل ذلــك فيعطــى منــه حينئذ.

 املادة ٣٦٨
ال يمكن بيع الوقف إال يف موارد:

)١( أن خيرب بحيث ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه.
)٢( مــا إذا اشــرتط الواقــف بيعــه عنــد حــدوث أمــر مــن قلــة املنفعــة أو وجــود مصلحــة 

معتــد هبــا أو نحــو ذلــك.
)٣( مــا إذا وقــع االختــالف الشــديد بــني املوقــوف عليهــم، بحيــث ال يؤمــن معــه مــن 

تلــف النفــوس واألمــوال.
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)٤( مــا لــو علــم أن الواقــف الحــظ يف قــوام الوقــف عنوانــًا خاصــًا يف العــني املوقوفــة، 
فيــزول ذلــك العنــوان، فإنــه جيــوز البيــع - حينئــذ - وإن كانــت الفائــدة باقيــة بحاهلــا أو 

أكثــر.
)٥( مــا لــو خــرب بعــض الوقــف فإنــه يبــاع البعــض ويــرف ثمنــه يف مصلحــة املقــدار 

العامــر، أو يف وقــف آخــر إذا كان موقوفــًا عــى هنــج وقــف اخلــراب.

 املادة ٣٦٩
مــا ذكــر مــن جــواز البيــع يف املــادة الســابقة ال جيــري يف املســاجد، فإهنــا ال تبــاع عــى كل 

حــال.

 املادة ٣٧٠
إذا جــاز بيــع الوقــف ، فــإن كان مــن األوقــاف غــري املحتاجــة إىل املتــويل كالوقــف عــى 
األشــخاص املعينــني مل حتتــج إىل إجــازة غريهــم ، وإال فــإن كان لــه متــوٍل خــاص فالالزم 
مراجعتــه ، ويكــون البيــع بإذنــه ، ويشــرتى بثمنــه ملــكًا، ويوقــف عــى النهــج الــذي كان 

عليــه الوقــف األول.

 املادة ٣٧١
إذا خــرب الوقــف ومل يمكــن االنتفــاع بــه وأمكــن بيــع بعضــه وتعمــري الباقــي بثمنــه فإنــه 

يقتــر عــى بيــع بعضــه وتعمــري الباقــي بثمنــه.

 املادة ٣٧٢
لإلرث ثالثة أركان وهي:

ــم  ــذي حك ــود ال ــو املفق ــاًم، وه ــوات حك ــق باألم ــت، أو امللح ــو املي ث: وه ــَورِّ )١( امُل
ــا. ــل ميًت ــني إذا انفص ــل اجلن ــًرا مث ــص، أو تقدي ــدة الرتب ــي م ــد م ــه بع ــايض بموت الق

ث، أو امللحــق باألحيــاء تقديــًرا وهــو احلمــل  )٢( الــوارث: وهــو احلــي بعــد مــوت املــورِّ
ولــو نطفــة، إذا انفصــل حّيــًا، وهــو يكــون مــن نســب أو ســبب.

ث. )٣( املرياث: وهو الرتكة التي خلَّفها املَورِّ

 املادة ٣٧٣
يستحق اإلرث بموت املورث حقيقًة أو حكاًم.

 املادة ٣٧٤
أ- يشرتط الستحقاق اإلرث حتقق حياة الوارث حقيقة أو حكاًم وقت موت املورث.

ب- يتحقق وجود احلمل واستحقاقه اإلرث إذا انفصل حًيا حياًة مستقرة.

املادة ٣٧٥
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يــرتك للحمــل قبــل الــوالدة نصيــب ذكريــن ويعطــى أصحــاب الفرائــض ســهامهم مــن 
ــبة  ــض بنس ــاب الفرائ ــى أصح ــد ع ــم الزائ ــه ويقّس ــي فرض ــًا أعط ــد حي ــإن ول ــي ف الباق

ســهامهم.

 املادة ٣٧٦
إذا عــزل للحمــل وقّســمت بقيــة الرتكة فولد أكثر مــن واحد ومل يف املعــزول بحصصهم 

اســرتجعت الرتكة بمقــدار نصيب الزائد.

 املادة ٣٧٧
احلمــل مــا دام محــاًل ال يــرث وإن علــم حياتــه يف بطــن أمــه ولكن حيجــب مــن كان متأخرًا 

عنــه يف املرتبــة أو يف الطبقة.

 املادة ٣٧٨
ــد  ــه بع ــم حيات ــو ُعل ــاعته فل ــن س ــات م ــًا وإن م ــل حي ــو انفص ــوّرث ل ــرث وي ــل ي احلم

ــوّرث. ــرث وي ــده ي ــامت بع ــه ف انفصال

 املادة ٣٧٩
ــاة احلمــل بعــد انفصالــه وقبــل موتــه مــن ســاعته بالصيــاح وباحلركــة البّينــة  تعــرف حي
التــي ال تكــون إال يف اإلنســان احلــي ال مــا حتصــل أحيانــًا ممــن مــات قبــل قليــل، ويثبتــان 

بأحــد أمريــن :
)أ( بشهادة عدلني.

)ب( بإخبار من يوجب خربه العلم أو االطمئنان واحدًا كان أو متعددًا.

 املادة ٣٨٠
من موانع اإلرث :

)١( الكفر بأصنافه ومنه االرتداد.
)٢( القتل عمدًا ظلاًم.

)٣( التولد من الزنا.
)٤( اللعان.

 
املادة ٣٨١

أ- ال توارث بني مسلم وغري مسلم أما املسلم فإنه يرث غري املسلم.
ب- املسلمون يتوارثون وإن اختلفوا يف املذاهب.

ج- غــري املســلم ال حيجــب - وإن قــرب - الورثــة املســلمني - وإن بعــدوا - مــن إرث 
املســلم فرضــًا وردًا.

 املادة ٣٨٢
املراد بغري املسلم كل من أنكر أحد أصول اإلسالم الثالثة، التي هي:

)١( وجــود اخلالــق )٢( نبــوة ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه )٣( اليوم اآلخــر أو أنكر 
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رضورة دينيــة اتفــق عــى رضورهتــا بــني فقهــاء املذهب اجلعفــري واملذاهــب األربعة.

 املادة ٣٨٣
املرياث هو الرتكة التي خلَّفها املوّرث وهي :

)أ( كل ما تركه امليت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع .
)ب( كل ما تركه امليت من حقوق تقبل االنتقال.

)ج( ما يملكه امليت بعد موته.

 املادة ٣٨٤
خيرج من الرتكة قبل تقسيمها ، ما ييل حسب الرتتيب اآليت:

)١( التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
)٢( الديون التي عى امليت.

)٣( احلقوق الرشعية الواجبة يف ذمة امليت.
)٤( الوصّية بام ال يزيد عن ثلث الرتكة.

املادة ٣٨٥
أسباب اإلرث عى نوعني :

النــوع األول: النســب ، وهــو: االتصــال بامليــت بالــوالدة عــى وجــه رشعــي ، أو مــا يف 
حكمــه كــزواج غــري املســلمني، ومراتبــه ثــالث ، وهــي :

)١( طبقة األبوين واألوالد وإن نزلوا.
)٢( طبقة األجداد واجلدات وإن علوا ، واألخوة واألخوات وأوالدهم وإن نزلوا.

ــدم  ــع ع ــم م ــوا ، وأوالده ــاالت وإن عل ــوال واخل ــامت واألخ ــامم والع ــة األع )٣( طبق
ــوال. ــامم واألخ األع

النوع الثاين: من أسباب اإلرث: السبب ، وهو : االتصال بسبب الزوجية.

 املادة ٣٨٦
ــار أو  ــة كف ــزام بالزم ــن مــع االلتفــات وااللت ــات الدي ــًا مــن رضوري مــن أنكــر رضوري

ــه. ــون من ــريث املســلم منهــم وهــم ال يرث بحكمهــم ، ف
 

املادة ٣٨٧
لــو أســلم أحــد الورثــة بعــد قســمة بعــض الرتكــة فقــط دون بعضهــا اآلخــر ، فهــو يــرث 

مــن الباقــي الــذي مل يقســم ، وال يــرث ممــا قســم.

 املادة ٣٨٨
املرتد ، هو من خرج عن اإلسالم واختار الكفر ، وهو عى قسمني:

القســم األول: املرتــد الفطــري ، وهــو مــن كان أحــد أبويــه أو كليهــام مســلاًم حــال انعقــاد 
نطفتــه ثــم أظهــر اإلســالم بعــد بلوغــه ثــم خــرج عنــه.

القســم الثــاين: املرتــد املــيل ، وهــو مــن كان أبــواه كافريــن حــال انعقــاد نطفتــه ثــم أظهــر 
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الكفــر بعــد البلــوغ فصــار كافــرًا أصليــًا ثــم أســلم ثــم عــاد إىل الكفــر.
 

املادة ٣٨٩
تقســم أمــوال املرتــد الفطــري الرجــل التــي كانــت لــه حــني ارتــداده بــني ورثتــه بعــد أداء 

ديونــه كامليــت وال ينتظــر موتــه.

املادة ٣٩٠
ال تقّسم أموال املرتد امليل الرجل إال بعد موته.

 املادة ٣٩١
املرتدة عن ملة أو عن فطرة ال تنتقل أمواهلا عنها إىل الورثة إال باملوت.

 املادة ٣٩٢
ال يرث القاتُل املقتوَل برشطني:

)١( أن يكون القتل عمدًا، أما إذا كان خطًأ حمضًا فال يمنع من اإلرث.

)٢( أن يكــون القتــل ظلــاًم بغــري حــق أمــا إذا قتلــه بحــق كاملقتــول قصاصــًا أو دفاعــًا عــن 
نفســه أو عرضــه أو مالــه فــال يكــون قتلــه مانعــًا مــن اإلرث.

 املادة ٣٩٣
القتــل اخلطــأ الشــبيه بالعمــد هــو الــرضب الــذي أفــىض إىل املــوت ، وهــو بحكــم اخلطــأ 

يف عــدم منعــه مــن اإلرث.

 املادة ٣٩٤
القاتــل املمنــوع عــن اإلرث مــن املقتــول ال يكــون حاجبــًا عمن دونــه يف الدرجــة ومتأخر 

عنــه يف الطبقــة فوجــوده كعدمه.

املادة ٣٩٥
لو اشرتك اثنان أو أكثر يف قتل املورث كان ذلك مانعًا هلم من إرثه.

 املادة ٣٩٦
إن كان الزنــا مــن األبويــن ال يكــون التــوارث بــني الطفــل وبينهــام وال بينه وبني املنتســبني 
إليهــام، وإن كان مــن أحدمهــا دون اآلخــر، ال يكــون التــوارث بــني الطفــل والــزاين وال 

بينــه وبــني املنتســبني إليــه.

 املادة ٣٩٧
املتوّلــد مــن وطء الشــبهة كاملتوّلــد مــن الــوطء احلــالل يكــون التــوارث بينــه وبــني أقاربــه 

أبــًا كان أو أمــًا أو غريمهــا مــن الطبقــات والدرجــات.
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 املادة ٣٩٨
املــراد بــوطء الشــبهة، هــو الــوطء الــذي ليــس بمســتحق رشعًا مــع اجلهل بذلــك، كتوهم 

وقــوع العقــد مــع عــدم وقوعــه أو كتوهم صحــة العقــد الباطل.

 املادة ٣٩٩
ــي  ــب االثن ــًا للمذه ــد وفق ــة العق ــه رشط صح ــر في ــب وإن مل يتواف ــائر املذاه ــكاح س ن

ــم . ــق مذهبه ــى وف ــع ع ــو وق ــوارث ل ــن الت ــع م ــري ال يمن ــرشي اجلعف ع

 املادة ٤٠٠
ال توارث بني الزوجني املتالعنني.

 املادة ٤٠١
ال تــوارث بــني األب وابنــه الــذي العــن عليــه بعــد نفيــه عنــه إالّ إذا أقــر األب بــه بعــد 
إجــراء عمليــة املالعنــة واســتكامل رشوطهــا ، فــريث االبــن مــن األب وال يــرث األب 

مــن االبــن.

 املادة ٤٠٢
لــو اعــرتف األب بابنــه بعــد املالعنــة فــال يرث االبــن أقــارب أبيــه املالعن كجــده وجدته 
ألبيــه أو أعاممــه وأبنائهــم ، وال يرثــه أقــارب أبيــه حتى لو وافقهــم يف إقرار أبيــه ووافقوه.

 املادة ٤٠٣
ال يمنع اللعان عن التوارث بني الولد وأمه ، وكذا بينه وبني أقاربه من قبل األم.

 املادة ٤٠٤
احلجب عى نوعني:

األول: حجب حرمان ، وهو الذي يكون عن أصل اإلرث.
الثاين: حجب نقصان ، وهو الذي يكون عن بعض اإلرث أو الرد.

املادة ٤٠٥
ــة ، فــكل طبقــة ســابقة مــن  ــبي هــو األقربّي ــط حلجــب احلرمــان يف احلجــب النََّس الضاب

ــا. ــة منه ــة الالحق ــب الطبق ــالث حتج ــات اإلرث الث طبق
 

املادة ٤٠٦
كلُّ درجة أقرب من أي طبقة كانت حتجُب األبعد منها من ذات الطبقة.

 املادة ٤٠٧
املتقرب باألبوين حيجب املتقّرب باألب فقط.

 املادة ٤٠٨
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ابن العم لألبوين حيجب العم إذا كان لألب فقط.

 املادة ٤٠٩
ــن فــاإلرث بــني اخلــال والعــم ، وال  ــن عــم لألبوي ــو اجتمــع خــال وعــم لــألب ، واب ل

ــم. ــن الع يشء الب

 املادة ٤١٠
حجب النقصان عى قسمني: األول حيجب ويرث ، والثاين حيجب وال يرث.

 املادة ٤١١
ــزل  ــد وإن ن ــص بالول ــرث خيت ــب وي ــذي حيج ــان ال ــب النقص ــن حج ــم األول م القس
فيشــمل األوالد وأوالد األوالد كابــن االبــن وبنــت االبــن وابــن البنــت وبنــت البنــت 

ــرث معهــام. ــرد وي ــن عــام زاد عــن السدســني مــن الفــرض وال فهــو حيجــب األبوي

  املادة ٤١٢
حيجــب الولــد وإن نــزل الــزوج عــام زاد مــن الربــع مــن فرضــه ، وحيجــب الزوجــة عــام 

زاد عــن الثمــن مــن فرضهــا ، كــام حيجبهــام عــن الــرد عليهــام ويــرث معهــام.

 املادة ٤١٣
إذا كان مــع األبويــن أو أحدمهــا بنــت أو أكثــر ، فإهنــا حتجــب األبويــن أو أحدمهــا عــام زاد 

عــن الســدس مــن فرضهــام فقــط ، وال حتجبهــام عــن الــرد عليهام.

 املادة ٤١٤
ــاين مــن حجــب النقصــان الــذي حيجــب وال يــرث األخــوة فإهنــم حيجبــون  القســم الث

ــون. ــدس ، وال يرث ــن الس ــام زاد ع األم ع

املادة ٤١٥
حيجب األخوة األم عام زاد عن السدس برشوط:

)١( أن يكون األب حيًا وارثًا دون أن يكون هناك مانع من إرثه.
)٢( أن يكونوا أخوة امليت ألبويه أو ألبيه.

)٣( أن يكونوا مولودين فعاًل فال يكفي احلمل.
)٤( أن يكون األخوة ذكرين أو ذكرًا وامرأتني ، أو أربع نساء.

)٥( أن ال يكون يف األخوة مانع من موانع اإلرث.

 املادة ٤١٦
األخــوة حيجبــون األم عــام زاد عــن الســدس فرضــًا وحيجبوهنــا عــن الــرد عليهــا ممــا زاد 

عــى فرضهــا.

 املادة ٤١٧
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ــت  ــى البن ــريد ع ــهمه ، ف ــبة س ــه بنس ــا زاد عن ــه م ــرّد علي ــه ُي ــمى فإن ــرض مس كل ذي ف
الواحــدة نصــف الرتكــة بالفــرض والنصــف اآلخــر بالــرد وحتــوز الرتكــة كلهــا إذا مل يكن 

معهــا وارث آخــر.

 املادة ٤١٨
ُيــَرّد عــى األخــت املنفــردة لــألب أو األختــني فأكثــر ، نصــف الرتكــة بالفــرض والنصــف 

اآلخــر بالــرد وحتــوز األخــت الرتكــة كلهــا إذا مل يكــن معهــا وارث آخــر.

 املادة ٤١٩
الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ، أو هبام معًا ، أربعة أقسام:

القسم األول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
ــه بالفــرض  ــزوج واألم ويف حــال إرث ــاًم وهــو ال ــاين: مــن يــرث بالفــرض دائ القســم الث

ــة(. ــرد )أي بالقراب ــرث بال ي
ــات  ــت والبن ــو األب والبن ــارة وه ــرد ت ــارة وبال ــرض ت ــرث بالف ــن ي ــث: م ــم الثال القس

ــن األم. ــوات م ــوة واألخ ــن واألخ ــألب أو لألبوي ــوات ل ــت واألخ واألخ

ــن أو لــألب واجلــد  ــن واإلخــوة لألبوي ــة كاالب ــرث إال بالقراب ــع: مــن ال ي القســم الراب
ــوال. ــامم واألخ واألع

 املادة ٤٢٠
الفــرض رشعــًا هــو الســهم املقــّدر واملنصــوص عليــه يف القــرآن العزيــز والســنة املطّهــرة 

الرشيفــة ، وهــو عــى أنــواع ســتة :
النوع األول: النصف ، وهو فرض لثالثة:

)١( الزوج إذا مل يكن لزوجته املتوفاة ولد وإن نزل.
)٢( البنت الواحدة املنفردة إذا مل يكن معها ولد للمتوىف.

)٣( األخت املنفردة لألب أو األبوين إذا مل يكن معها أخ.
النوع الثاين: الربع ، وهو فرض الثنني:

)١( الزوج إذا كان لزوجته املتوفاة ولد.
)٢( الزوجة إذا مل يكن لزوجها املتوىف ولد ، وإن نزل.

ــإن  ــزل ، ف ــد وإن ن ــود ول ــع وج ــط ، م ــة فق ــرض للزوج ــو ف ــن وه ــث: الثم ــوع الثال الن
كانــت واحــدة كان هلــا ذلــك بتاممــه ، وإن كانــت متعــددة كان الثمــن بينهــن بالســوّية.

النوع الرابع: الثلثان ، ومها فرض لفريقني:
)١( البنتان فام زاد إذا مل يكن للمورث ابن مساٍو هلام يف الرتبة.

)٢( األختان فام زاد إذا كانتا لألب أو األبوين ومل يكن معهام أخ مساٍو هلن يف الرتبة.
النوع اخلامس: الثلث: وهو فرض لفريقني:

)١( األم مــع عــدم وجــود ولــد للمتــوىف وإن نــزل ، رشط أن ال يكــون حاجبــًا هلــا كأخوة 
امليــت حيجبوهنــا عــام زاد عن الســدس.

)٢( األخ واألخت من األم إذا كان متعددًا فإهنم يشرتكون يف الثلث بالسوّية .
النوع السادس: السدس وهو فرض ألربعة:
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)١( األب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
)٢( األم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.

)٣( األم مــع عــدم وجــود ولــد للمــورث ، ولكــن كان لــه أخــوة ألبيــه أو ألبيــه وأمــه ، 
فإهنــم ال يرثــون ولكنهــم حيجبوهنــا عــام زاد عــن الســدس.

)٤( األخ الواحد لألم واألخت الواحدة لألم.

 املادة ٤٢١
)أ( طبقات الورثة يف النسب ثالث:

)١( اآلباء واألبناء وإن نزلوا.
)٢( األخوة وإن نزلوا واألجداد وإن صعدوا.

)٣( األعامم وإن صعدوا ونزلوا واألخوال وإن صعدوا ونزلوا.
)ب( هــذه الطبقــات مرتتبــة يف اإلرث ، بمعنــى أن الطبقــة الثانيــة ال تــرث إالّ مــع عــدم 
وجــود أحــد مــن الطبقــة األوىل ، وأن الطبقــة الثالثــة ال تــرث مــع وجــود أحد مــن الطبقة 

الثانية.
 

املادة ٤٢٢
لــألب املنفــرد متــام تركــة امليــت بالقرابــة ، ولــألم املنفــردة متــام تركتــه أيضــًا ، الثلــث منهــا 

بالفــرض والزائــد عليــه بالرّد.

 املادة ٤٢٣
لــو اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج كان لــه النصــف ، ولــو اجتمــع مــع الزوجــة كان 

هلــا الربــع ويكــون الباقــي ألحــد األبويــن لــألب قرابــًة ولــألم فرضــًا ورّدًا.

املادة ٤٢٤
إذا اجتمــع األبــوان وليــس للميــت ولــد وال زوج أو زوجــة كان لــألم ثلــث الرتكــة فرضًا 
والباقــي لــألب إن مل يكــن لــألم حاجــب مــن أخــوة امليــت أو أخواتــه ، وأمــا مــع وجــود 
ــيئًا وإن  ــوات ش ــوة واألخ ــرث األخ ــألب ، وال ت ــي ل ــدس والباق ــألم الس ــب فل احلاج

حجبــوا األم عــن الثلــث.

املادة ٤٢٥
ــع ،  ــا الرب ــة كان هل ــام زوج ــو كان معه ــف ، ول ــه النص ــن زوج كان ل ــع األبوي ــو كان م ل

ــألب. ــي ل ــه والباق ــدس مع ــب والس ــدم احلاج ــع ع ــألم م ــث ل ــون الثل ويك

 املادة ٤٢٦
لالبــن املنفــرد متــام تركــة امليــت بالقرابــة ، وللبنــت املنفــردة متــام تركتــه النصــف بالفــرض 

ــي بالرّد . والباق
لالبنــني املنفرديــن فــام زاد متــام الرتكــة بالقرابة تقســم بينهم بالســوية ، وللبنتــني املنفردتني 
فــام زاد الثلثــان فرضــًا يقّســم بينهــن بالســوّية والباقــي يــرّد عليهــن يقّســم بينهــن بالســوية 

، وال يشء للعصبة.
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املادة ٤٢٧
ــم  ــة هل ــت الرتك ــن كان ــات منفردي ــاء والبن ــن أو األبن ــت منفردي ــن والبن ــع االب إذا اجتم

ــني. ــظ األنثي ــل ح ــر مث للذك

 املادة ٤٢٨
)أ( إذا اجتمــع األبــوان مــع بنــت واحــدة فــإن مل يكــن للميت أخــوة - تتوفــر فيهم رشوط 
احلجــب املتقّدمــة - ُقّســم املــال مخســة أســهم، فلــكل مــن األبويــن ســهم واحــد فرضــًا 

ورّدًا وللبنــت ثالثــة أســهم فرضــًا ورّدًا.
ــألم الســدس فقــط  ــت أخــوة جتتمــع فيهــم رشوط احلجــب يكــون ل )ب( إذا كان للمي
وتقّســم البقّيــة بــني البنــت واألب أرباعــًا فرضــًا ورّدًا ســهم لــألب وثالثــة ســهام للبنت.

 املادة ٤٢٩
إذا اجتمع األبوان مع ابن واحد كان لكل من األبوين السدس والباقي لالبن.

 املادة ٤٣٠
إذا اجتمــع األبــوان مــع األبنــاء أو البنــات فقــط كان لــكل واحــد منهــام الســدس والباقــي 

يقّســم بــني األبنــاء أو البنــات بالســوّية.

 املادة ٤٣١
إذا اجتمــع األبــوان مــع األوالد ذكــورًا وإناثــًا كان لــكل منهــام الســدس ويقّســم الباقــي 

بــني األوالد مجيعــًا للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٣٢
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع البنــت الواحــدة ال غــري كان لــه الربــع فرضــًا ورّدًا والباقــي 

ــًا ورّدًا. للبنت فرض

 املادة ٤٣٣
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع البنتــني فــام زاد ال غــري كان لــه اخلمــس فرضــًا ورّدًا والباقي 

للبنتــني أو البنــات بالفــرض والــّرد يقّســم بينهن بالســوّية.

 املادة ٤٣٤
إذا اجتمع أحد األبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضًا والباقي لالبن.

املادة ٤٣٥
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع األوالد الذكــور كان لــه الســدس فرضــًا والباقــي يقّســم 

بــني األبنــاء بالســوّية.
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 املادة ٤٣٦
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع االبن الواحد أو أكثــر وكان معهم بنت واحــدة أو أكثر كان 

ألحــد األبويــن الســدس فرضًا والباقي يقّســم بــني األوالد للذكر مثل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٣٧
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع أحــد الزوجــني ومعهــام البنــت الواحــدة كان للــزوج الربــع 
وللزوجــة الثمــن، ويقّســم الباقــي أرباعــًا ربع ألحــد األبوين فرضــًا ورّدًا والباقــي للبنت 

ورّدًا. فرضًا 

 املادة ٤٣٨
ــام زاد كان للزوجــة الثمــن  ــان ف ــن مــع الزوجــة وكان معهــام بنت إذا اجتمــع أحــد األبوي
ويقّســم الباقــي أمخاســًا مخــس ألحــد األبويــن فرضــًا ورّدًا وأربعــة أمخــاس للبنتــني فــام زاد 

فرضــًا ورّدًا.

 املادة ٤٣٩
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج وكان معهــام بنتــان فــام زاد كان للــزوج الربع وألحد 

األبويــن الســدس والبقية للبنتــني فام زاد.

 املادة ٤٤٠
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الزوجــة وكان معهــام ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للزوجــة الثمــن وألحــد األبويــن الســدس، والباقي للبقيــة، ومع االختــالف فللذكر 

مثــل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٤١
إذا اجتمــع أحــد األبويــن مــع الــزوج وكان معهــام ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للــزوج الربــع وألحــد األبويــن الســدس، والباقــي للبقيــة، ومــع االختــالف فللذكــر 

مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٤٢
إذا اجتمــع األبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوج فلــه الربــع ولألبوين السدســان والباقي 

. للبنت

 املادة ٤٤٣
ــان  ــن السدس ــن ولألبوي ــا الثم ــة فله ــع الزوج ــدة م ــت الواح ــوان والبن ــع األب إذا اجتم
ويقّســم الباقــي أمخاســًا يكــون لــكل مــن األبويــن ســهم واحــد فرضــًا ورّدًا وثالثة أســهم 

للبنــت فرضــًا ورّدًا.

 املادة ٤٤٤
إذا اجتمــع األبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوجــة فلهــا الثمــن وكان للميت أخــوة تتوفر 
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فيهــم رشوط احلجــب كان لــألم الســدس فقــط وحيجبوهنــا عــن الــرد ويقّســم الباقــي بني 
األب والبنــت أرباعــًا، الربــع لــألب وثالثــة أربــاع للبنت.

املادة ٤٤٥
إذا اجتمــع األبــوان وبنتــان فصاعــدًا مــع الزوجــة كان هلــا الثمــن والسدســان لألبويــن 

ويكــون الباقــي للبنتــني فصاعــدًا يقّســم بينهــن بالســوّية.

 املادة ٤٤٦
ــن  ــان لألبوي ــع والسدس ــه الرب ــزوج كان ل ــع ال ــدًا م ــان فصاع ــوان وبنت ــع األب إذا اجتم

ــوّية. ــن بالس ــم بينه ــدًا يقّس ــني فصاع ــي للبنت ــون الباق ويك

 املادة ٤٤٧
إذا اجتمــع األبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الزوجــة كان هلــا الثمــن 
ولألبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو األوالد ومــع االختــالف يكــون للذكــر ضعــف 

ــظ األنثى. ح

  املادة ٤٤٨
إذا اجتمــع األبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الــزوج كان لــه الربــع 
ولألبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو األوالد ومــع االختــالف يكــون للذكــر ضعــف 

حــظ األنثــى.

 املادة ٤٤٩
إذا اجتمعــت الزوجــة مــع ولــد واحــد أو أوالد متعدديــن كان هلــا الثمــن والباقــي للولــد 

أو األوالد، ومــع االختــالف يكــون للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥٠
إذا اجتمــع الــزوج مــع ولــد واحــد أو أوالد متعدديــن كان لــه الربــع والباقــي للولــد أو 

األوالد، ومــع االختــالف يكــون للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥١
أوالد األوالد وإن نزلــوا يقومــون مقــام األوالد يف مقاســمة األبويــن وحجبهــام عــن أعى 
الســهمني إىل أدنامهــا، ومنــع مــن عداهــم مــن األقــارب، وال يشــرتط يف توريثهــم فقــد 

األبويــن .

 املادة ٤٥٢
ال يــرث أوالد األوالد إذا كان للميــت ولــد وإن كان أنثــى فــإذا تــرك بنتــًا وابــن ابــن كان 

املــرياث للبنــت خاصــة .

 املادة ٤٥٣
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أوالد األوالد مرتتبــون يف اإلرث ، فاألقــرب منهــم يمنــع األبعــد ، فــإذا كان للميــت ولُد 
ولــٍد وولــُد ولــِد ولــٍد كان املــرياث لولــِد الولــد دون ولــِد ولــِد الولد .

 املادة ٤٥٤
يرث أوالد األوالد نصيب من يتقربون به .

املادة ٤٥٥
لــو كان للميــت أوالد بنــت وأوالد ابــن كان ألوالد البنــت الثلــث نصيــب أمهــم يقّســم 
بينهــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ، وألوالد االبــن الثلثــان نصيــب أبيهــم يقّســم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٥٦
ــع  ــن م ــرياث ألن األبوي ــت يف امل ــوي املي ــاركون أب ــد األوالد يش ــد فق أوالد األوالد عن
أوالد األوالد صنفــان مــن طبقــة واحــدة، وال يمنــع قــرب األبويــن إىل امليــت إرثهــم منه.

  املادة ٤٥٧
الطبقــة الثانيــة مــن وارثــي امليــت هــم األخــوة وأوالدهــم املســّمون بالكاللــة واألجــداد 

مطلقــًا، وال يــرث واحــد منهــم مــع وجــود واحــد مــن الطبقــة األوىل.

املادة ٤٥٨
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــــة الثانيــة غــري أخيــه ألبويــه ورث املال كلــه بالقرابة، 
ومــع التعــدد ينقســم بينهــم بالســوية، ولألخــت املنفــردة مــن األبويــن املــال كلــه ، تــرث 

نصفــه بالفــرض ونصفــه اآلخــر رّدًا بالقرابــة.

 املادة ٤٥٩
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــري أختــني أو أخــوات مــن األبويــن كان 

هلــن املــال كلــه يرثــن ثلثيــه بالفــرض والثلــث الثالــث رّدًا بالقرابــة.

 املادة ٤٦٠
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة وتــرك أخــًا واحــدًا أو أكثــر مــن األبويــن مع 
أخــت واحــدة أو أكثــر فــال فــرض بــل يرثــون املــال كلــه بالقرابــة يقتســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ األنثيني.

 املادة ٤٦١
ــم  ــع فقده ــن ، وم ــت لألبوي ــود األخ واألخ ــع وج ــألب م ــت ل ــرث األخ أو األخ ال ي
فلــألخ مــن األب واحــدًا كان أو متعــددًا متــام املــال بالقرابــة ، ولألخت الواحــدة النصف 
ــه  ــن ثلثي ــال يرث ــام امل ــددات مت ــوات املتع ــة ، ولألخ ــر بالقراب ــف اآلخ ــرض والنص بالف

بالفــرض والباقــي رّدًا بالقرابــة.



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٦٢
إذا اجتمــع األخــوة واألخــوات كلهــم لــألب كان هلــم متــام املــال يقســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٦٣
لــألخ املنفــرد مــن األم واألخــت املنفــردة مــن األم املــال كلــه يــرث الســدس بالفــرض 
ــًا أو ذكــورًا  والباقــي رّدًا بالقرابــة ، ولالثنــني فصاعــدًا مــن األخــوة لــألم ذكــورًا أو إناث
وإناثــًا املــال كلــه يرثــون ثلثــه بالفــرض والباقــي رّدًا بالقرابــة ، ويقّســم بينهــم فرضــًا ورّدًا 

بالســوّية.

 املادة ٤٦٤
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األم فــإن كان الــذي مــن األم 

واحــدًا كان لــه الســدس ذكــرًا كان أو أنثــى والباقــي ملــن كان مــن األبويــن.

املادة ٤٦٥
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األم فــإن كان الــذي مــن األم 
متعــددًا كان هلــم الثلــث يقّســم بينهــم بالســوّية ذكــورًا كانــوا أو إناثــًا ، أو ذكــورًا وإناثــًا 
ــورة  ــم يف الذك ــع اتفاقه ــددًا ، وم ــدًا كان أو متع ــن واح ــن األبوي ــن كان م ــي مل ، والباق

ــة يقّســم بالســوية ، ومــع االختــالف فيهــام يقّســم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني. واألنوث

 املادة ٤٦٦
إذا اجتمــع األخــوة بعضهــم من األبويــن وبعضهم مــن األم وكان املتقــّرب باألبوين إناثًا 
واألخ مــن األم واحــدًا كان مــرياث األخــوات مــن األبويــن بالفــرض ثلثــني وبالقرابــة 
ــا زاد  ــى واحــدة كان هلــا النصــف فرضــًا، وم ــن أنث الســدس، وإذا كان املتقــّرب باألبوي
ــّرب  ــى املتق ــرّد ع ــا وال ي ــث رّدًا عليه ــدس أو الثل ــو الس ــاألم وه ــّرب ب ــهم املتق ــى س ع

بــاألم ، وإذا وجــد معهــم أخــوة مــن األب فقــط فــال مــرياث هلــم.

 املادة ٤٦٧
إذا مل يوجــد للميــت أخــوة مــن األبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من األب فقــط وبعضهم 
مــن األم فقــط فــإذا كان األخ مــن األم واحــدًا كان له الســدس ، وإذا كان متعــددًا كان هلم 
الثلــث يقّســم بينهــم بالســوية ، والباقــي الزائــد عــى الســدس أو الثلــث يكــون لإلخــوة 
مــن األب يقّســم بينهــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني مــع اختالفهــم يف الذكــورة واألنوثــة 

، ومــع عــدم االختــالف فيهــام يقّســم بينهــم بالســوّية.

 املادة ٤٦٨
إذا مل يوجــد للميــت أخــوة مــن األبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من األب فقــط وبعضهم 
ــهم  ــى س ــا زاد ع ــا م ــون مرياثه ــدة يك ــى واح ــاألب أنث ــّرب ب ــط وكان املتق ــن األم فق م

املتقــّرب بــاألم بعضــه بالفــرض وبعضــه بالــرّد بالقرابــة.



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٦٩
يف مجيــع صــور انحصــار الــوارث القريــب باألخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن األبويــن أم مــن 
األب أم مــن األم أم بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األب وبعضهــم مــن األم - إذا 
كان للميــت زوج كان لــه النصــف، وإذا كانــت لــه زوجــة كان هلــا الربــع ولــألخ املنفــرد 
مــن األم الســدس ومــع التعــدد الثلــث والباقــي لإلخــوة مــن األبويــن أو مــن األب إذا 

كانــوا ذكــورًا أو ذكــورًا وإناثــًا.

 املادة ٤٧٠
يف مجيــع صــور انحصــار الــوارث القريــب باألخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن األبويــن أم مــن 
األب أم مــن األم أم بعضهــم مــن األبويــن وبعضهــم مــن األب وبعضهــم مــن األم - إذا 

كان للميــت زوج كان لــه النصــف ، وإذا كانــت لــه زوجــة كان هلــا الربــع.

 املادة ٤٧١
إذا تــرك الــوارث زوجــًا وأختــًا واحــدة مــن األبويــن أو مــن األب مــع أختــني أو أخويــن 

مــن األم كان:
)أ( النصف فريضة للزوج.

)ب( الثلث لألختني أو األخوين من األم.
)ج( ولألخت الواحدة من األبوين أو من األب ما تبقى.

املادة ٤٧٢
إذا تــرك الــوارث زوجــة وأختــًا مــن األبويــن وأخــًا أو أختــًا مــن األم فــإن الفريضــة تزيــد 
عــى الفــروض بنصــف ســدس فــريد عى األخــت من األبويــن، فيكــون هلا نصــف الرتكة 

ونصــف سدســها وللزوجــة الربــع ولــألخ أو األخت من األم الســدس.

 املادة ٤٧٣
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــري جــد أو جــدة ألب أو ألم كان لــه املــال 
كلــه، وإذا اجتمــع اجلــد واجلــدة معــًا فــإن كانــا ألَب كان املــال هلــام يقّســم بينهــام للذكــر 
ضعــف األنثــى، وإن كانــا ألم فاملــال أيضــًا هلــام لكــن يقّســم بينهــام بالســوية، وال فــرق 

فيــام ذكــر بــني اجلــد األدنــى واألعــى.

 املادة ٤٧٤
إذا مل يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غري جــد أو جــدة واجتمع األجــداد بعضهم 
ــألب  ــد ل ــدًا - وللج ــث - وإن كان واح ــألم الثل ــد ل ــألب كان للج ــم ل ــألم وبعضه ل

الثلثــان، وال فــرق فيــام ذكــر بــني اجلــد األدنــى واألعــى.

املادة ٤٧٥
إذا اجتمــع الــزوج أو الزوجــة مــع األجــداد كان للزوج النصــف وللزوجــة الربع ويعطى 

املتقــّرب بــاألم الثلــث، والباقــي مــن الرتكة للمتقــرب باألب.



االحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٩٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٧٦
ــت  ــدة وإن عل ــوة واجل ــم األخ ــال يقاس ــد وإن ع ــداد فاجل ــع األج ــوة م ــع األخ إذا اجتم

ــوة. ــم األخ تقاس

 املادة ٤٧٧
أوالد األخوة ال يرثون مع األخوة شيئًا.

  املادة ٤٧٨
ــام أوالدهــم مقامهــم يف اإلرث ويف مقاســمة األجــداد، وكل  ــت األخــوة ق ــد املي إذا فق

واحــد مــن األوالد يــرث نصيــب مــن يتقــرب بــه.

  املادة ٤٧٩
إذا خّلــف امليــت أوالد أخ ألم وأوالد أخ لألبويــن أو لــألب، كان ألوالد األخ لــألم 

ــوا. ــي وإن قّل ــألب الباق ــن أو ل ــروا، وألوالد األخ لألبوي ــدس وإن كث الس

 املادة ٤٨٠
إذا مل يكــن للميــت أخــوة وال أوالد أخــوة كان املــرياث ألوالد أوالد األخــوة واألَعــى 
طبقــة منهــم وإن كان مــن األب يمنــع مــن إرث الطبقــة النازلــة وإن كانــت مــن األبويــن.

 املادة ٤٨١
املرتبــة الثالثــة مــن وارثــي امليــت هم األعــامم واألخوال وهــم صنف واحد يمنــع األقرب 

منهــم األبعد.

 املادة ٤٨٢
ال يرث األعامم واألخوال مع وجود وارث من الطبقة األوىل أو الطبقة الثانية.

 املادة ٤٨٣
ــة  ــذا العم ــوية، وك ــم بالس ــم بينه ــام زاد يقّس ــنّي ف ــذا للعم ــال، وك ــام امل ــرد مت ــم املنف للع

والعمتــان والعــامت ألب كانــوا أم ألم، أم هلــام.

 املادة ٤٨٤
إذا اجتمــع الذكــور واإلنــاث كالعــم والعمــة واألعــامم والعــامت قّســم املــال بينهــم 

بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ســواء أكانــوا مجيعــًا ألبويــن أم ألب أم ألم.

املادة ٤٨٥
إذا اجتمــع األعــامم والعــامت وتفرقــوا يف جهــة النســب بــأن كان بعضهــم لألبويــن 
وبعضهــم لــألب وبعضهــم لــألم مل يرثــه املتقــّرب بــاألب، ولــو فقــد املتقــّرب باألبويــن 
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قــام املتقــّرب بــاألب مقامــه، واملتقــرب بــاألم إن كان واحــدًا كان لــه الســدس، وإن كان 
متعــددًا كان هلــم الثلــث يقّســم بينهــم بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني ، وأمــا الزائــد 
عــى الســدس أو الثلــث فيكــون للمتقــرب باألبويــن واحــدًا كان أو أكثــر يقّســم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ األنثيــني.

 املادة ٤٨٦
للخــال املنفــرد املــال كلــه وكــذا اخلــاالن فــام زاد يقّســم بينهــم بالســوية، وللخالــة املنفــردة 

املــال كلــه وكــذا اخلالتــان واخلاالت.

 املادة ٤٨٧
ــوا  ــواء أكان ــام زاد - س ــة ف ــام زاد وخال ــال ف ــت خ ــأن كان للمي ــة ب ــت اخلؤول إذا اجتمع
ــني. ــل حــظ األنثي ــال بينهــم بالتفاضــل للذكــر مث ــم امل ــألم ـ قّس ــن أم لــألب أم ل لألبوي

 املادة ٤٨٨
ــن  ــأن كان بعضهــم لألبوي ــوا يف جهــة النســب ب إذا اجتمــع األخــوال واخلــاالت وتفرق
وبعضهــم لــألب وبعضهــم لــألم ، فللمتقــرب بــاألم الســدس إن كان واحــدًا ، والثلــث 
إن كان متعــددًا يقّســم بينهــم بالســوية ، ويكــون الباقــي للمتقــرب باألبويــن يقّســم بينهــم 

بالســوية.

 املادة ٤٨٩
ــى ،  ــرًا أو أنث ــدًا ذك ــث وإن كان واح ــوال الثل ــوال كان لألخ ــامم واألخ ــع األع إذا اجتم

ــى. ــان لألعــامم وإن كان واحــدًا ذكــرًا أو أنث والثلث

 املادة ٤٩٠
أوالد األعــامم والعــامت واألخــوال واخلــاالت يقومــون مقــام آبائهــم عنــد فقدهــم ، فــال 
يــرث ولــد عــم أو عمــة مــع عــم وال مــع عمــة وال مــع خــال وال مــع خالــة ، وال يــرث 
ــون  ــل يك ــة ، ب ــع عم ــم وال م ــع ع ــة وال م ــع خال ــال وال م ــع خ ــة م ــال أو خال ــد خ ول

املــرياث للعــم أو اخلــال أو العمــة أو اخلالــة.

 املادة ٤٩١
يســتثنى مــن املــادة الســابقة إذا تــرك امليــت ابــن عــم ألبويــن مــع عــم ألب فــإن ابــن العــم 
يمنــع العــم ويكــون املــال كلــه لــه وال يــرث معــه العــم لــألب أصــاًل ، ولــو كان معهــام 

خــال أو خالــة ســقط ابــن العــم وكان املــرياث للعــم واخلــال واخلالــة.

 املادة ٤٩٢
يرث كل واحد من أوالد العمومة واخلؤولة نصيب من يتقرب به.

 املادة ٤٩٣
األقــرب مــن العمومــة واخلؤولــة يمنــع األبعــد منهــام ، فــإذا كان للميــت عــم وعــم أب 
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أو عــم أم أو خــال أب أو أم مثــاًل كان املــرياث لعــم امليــت ، وال يــرث معــه عــم أبيــه وال 
خــال أبيــه وال عــم أّمــه وال خــال أّمــه، ولــو مل يكــن للميــت عــم أو خــال لكــن كان لــه 
عــم أب وعــم جــد أو خــال جــد مثــاًل كان املــرياث لعــم األب دون عــم اجلــد أو خالــه.

 املادة ٤٩٤
أوالد عــم امليــت وعمتــه وخالــه وخالتــه مقدمــون عى أعامم أبيــه وأمه وعامهتــام وأخواهلام 
ــوا مــن األوالد وإن بعــدوا فإهنــم مقدمــون عــى الدرجــة  وخاالهتــام، وكذلــك مــن نزل

الثانيــة مــن األعــامم والعــامت واألخــوال واخلــاالت.

املادة ٤٩٥
ــه  ــة نصيب ــزوج أو الزوج ــوال كان لل ــامم واألخ ــى األع ــة ع ــزوج أو الزوج ــل ال إذا دخ
األعــى مــن النصــف أو الربــع ولألخــوال الثلــث ولألعــامم الباقــي، وأمــا قســمة الثلــث 

بــني األخــوال وكذلــك قســمة الباقــي بــني األعــامم طبقــًا للــامدة )٤٨٩(.

 املادة ٤٩٦
إذا دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى األخــوال فقــط وكانــوا متعدديــن أخــذ نصيبــه األعــى 
مــن النصــف أو الربــع والباقــي يقّســم بينهــم طبقــا للــامدة )٤٨٦( وهكــذا احلكــم فيــام لــو 

دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى األعــامم املتعدديــن.

  املادة ٤٩٧
يــرث الــزوج مــن زوجتــه نصــف تركتهــا إذا مل يكــن هلــا وارث ويــرد عليه النصــف اآلخر 

، ويــرث الربــع مــع الولــد وإن نزل.

 املادة ٤٩٨
تــرث الزوجــة مــن زوجهــا ربــع تركتــه إذا مل يكــن لــه ولــد وال يــرد عليهــا الباقــي ، وترث 

الثمــن إن كان لــه ولــد وإن نزل.

 املادة ٤٩٩
يشــرتط يف التــوارث بــني الزوجــني أن تكــون الزوجــة يف عصمــة الــزوج فيتوارثــان ولــو 
ــا دامــت يف العــدة بخــالف  ــة بحكــم الزوجــة م ــة الرجعي مــع عــدم الدخــول ، واملطلق

البائنــة.

 املادة ٥٠٠
إذا تــزوج املريــض يف مــرض موتــه ومل يدخــل بزوجتــه ومل يــربأ مــن مرضــه حتــى مــات 

فــال ترثــه الزوجــة.

 املادة ٥٠١
ــل انقضــاء  ــًا يف حــال املــرض ومــات قب ــًا أو بائن ــًا رجعي ــه طالق إذا طلــق الرجــل زوجت
ــًا مــن حــني الطــالق ورثتــه الزوجــة عنــد توفــر ثالثــة رشوط: اثنــي عــرش شــهرًا هاللي
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األول: عدم زواج املرأة بغريه أثناء السنة اهلاللية.
الثاين: أن ال يكون الطالق بطلبها بعوض أو بدونه.

الثالث: موت الزوج أثناء ذلك املرض بسببه أو بسبب آخر.

 املادة ٥٠٢
لــو بــرأ الــزوج مــن مــرض املــوت ومــات بســبب آخــر مل ترثــه مطلقتــه التــي طلقهــا أثنــاء 

مــرض املــوت الرجعيــة أو البائنــة.

 املادة ٥٠٣
ــع  إذا تعــددت الزوجــات فلهــن الثمــن يقّســم بينهــن بالســوّية مــع وجــود الولــد والرب
مــع عدمــه، وال فــرق يف منــع الولــد عــن نصيبهــا األعــى بــني كونــه منهــا أو مــن غريهــا 

وال بــني كونــه بــال واســطة أو معهــا.

 املادة ٥٠٤
يــرث الــزوج مــن مجيــع مــا تركتــه الزوجــة منقــوالً وغريه أرضــًا وغريهــا، وتــرث الزوجة 
ممــا تركــه الــزوج مــن املنقــوالت وممــا ثبــت يف األرض مــن بنــاء وأشــجار وآالت ونحــو 
ــار فيعتمــد رأي  ــًة كإجــارة العق ــًا أو قيمــًة أو منفع ــا مــن األرض عين ــا إرثه ــك ، وأم ذل

مرجــع الزوجــة.

املادة ٥٠٥
تدخل النيابة العامة يف بعض قضايا األحوال الشخصية.

 املادة ٥٠٦
ــن ذوي  ــد م ــدم أح ــا إذا مل يتق ــل فيه ــاوى، أو تتدخ ــع الدع ــة أن ترف ــة العام ــى النياب ع

ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك يف كل أم ــأن، وذل الش

 املادة ٥٠٧
املراد بالنظام العام يف املادة السابقة أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال اآلتية:

- الزواج باملحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطالق البائن.

- فسخ الزواج.
- األوقاف والوصايا اخلريية.

- دعوى النسب، وتصحيح األسامء.
- الدعاوى اخلاصة بفاقدي األهلية وناقصيها، والغائبني، واملفقودين.

كون للنيابة العامة يف هذه األحوال ما للخصوم من حقوق.

 املادة ٥٠٨
أ- تعتــرب النيابــة العامــة ممثلــة يف الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأهيــا فيهــا، وال يتعــني 

ــك. ــة ذل ــا إال إذا رأت املحكم حضوره
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ب- ويف مجيع األحوال ال يتعني حضور النيابة العامة عند النطق باحلكم.

 املادة ٥٠٩
يف مجيــع األحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة، جيــب عــى قلــم 

كتــاب املحكمــة إبــالغ النيابــة العامــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى.
وإذا عرضــت أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة العامــة فيكــون تبليغهــا 

بنــاء عــى أمــر مــن املحكمــة.

 املادة ٥١٠
متنــح النيابــة العامــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد مخســة عــرش يومــًا عــى األقــل، لتقديــم مذكرة 

بأقواهلــا مــن تاريــخ إرســال ملــف القضيــة إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن يف احلكم ولو مل تكن قد تدخلت.


