
  آتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشا
  على مذهب اإلمام أبو حنيفة

  
   ١المادة 

  تجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة 
  

   ٢المادة 
اة                   ائن أو وف دة لطالق رجعي أو ب ضًا     . تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواًء آانت معت ة تعري ار الرغب ويصح إظه

  ها من المعتدات وال يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها لمعتدة الوفاة دون غير
  

   ٣المادة 
  يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وآفيها 

  
   ٤المادة 

  الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول ال يكون آل منهما نكاحًا 
  

ا                 وللخاطب العدو  ل عمن خطبها وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليه
  إن آانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر آله أو بعضه 

  
   ٥المادة 

  ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من اآلخر 
  

ة       وال فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وآيله و             ا إن آانت مكلف القابل هو الزوجة أو وليها أو وآيله
  أو بالعكس 

  
   ٦المادة 

دل                            ا ي ر اشتغال بم دان حاضرين وإن طال من غي يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس اإليجاب والقبول إذا آان العاق
د ا                              ه عق ه مقصود ب ا أن اه مع علمهم ا معن م يفهم ا آالم اآلخر وإن ل اح وعدم    على األعراض وسماع آل منهم لنك

  مخالفة القبول لإليجاب 
  

   ٧المادة 
سلمة       سلم وم اح م سلمين لنك الغين م اقلين ب رتين ع ر وح رين أو ح اهدين ح اح إال بحضور ش د النك صح عق ال ي

  سامعين قول العاقدين معًا فاهمين أنه عقد نكاح ولو آانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما 
  

اهدًا في النكاح وال النائم وال السكران الذي ال يعي ما يسمع وال يذآره فال ينعقد النكاح صحيحًا               والصم ال يصلح ش   
  بحضورهم 

  
   ٨المادة 

اح بمحضر                          د صح النك سها في مجلس العق إذا زوج األب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وآانت حاضرة بنف
  شاهد واحد رجل أو امرأتين 

  
ر األب  ذلك إذا أم المجلس وآ رأتين واألب حاضر ب ا بمحضر رجل أو ام صغيرة فزوجه ه ال زوج بنت ره أن ي غي

  صح النكاح 
  

   ٩المادة 
رأ أو              شرط أن تق ا ب د أن يتزوجه ة الغائب لمن يري د بكتاب ال ينعقد النكاح بالكتابة إذا آان العاقدان حاضرين وينعق

ا        تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما ف    شهدهما في المجلس أنه ي وت ّي يخطبن الن بعث إل
  زوجت نفسها منه 

  



   ١٠المادة 
  ينعقد نكاح األخرس بإشارته إذا آانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده 

  
   ١١المادة 

  ينعقد النكاح صحيحًا بدون تسمية المهر ومع نفيه أصًال وبالعقد يجب مهر المثل للمرآة 
  

   ١٢المادة 
  ح المعلق بشرط غير آائن أو حادثة غير محققة الحصول ال ينعقد النكا

  
شرطه                  وال يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه آما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر ف

  فاسد والعقد صحيح 
  

   ١٣المادة 
  ال ينعقد النكاح الموقت على الصحيح آنكاح المتعة 

  
   ١٤المادة 

شهود وال                     نكاح المتعة ه   د أصال وإن حضره ال ة وهو باطل ال ينعق رأة بلفظ المتع ى ام دًا عل و أن يعقد الرجل عق
  يتوارث به الزوجان 

  
   ١٥المادة 

  نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع آل من المرآتين مهرًا لألخرى ينعقد صحيحًا ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما 
  

   ١٦المادة 
  ؤية وال خيار شرط وال خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة ال يثبت في النكاح خيار ر

  
رآة                         وب أو اشترطت الم فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهًا أو بالكتابة جمال المرآة أو بكارتها أو سالمتها من العي

ا ا                   ى إذا وجد أحدهما صاحبه بخالف م شرط باطل حت د صحيح وال شترط  سالمته من األمراض والعاهات فالعق
  فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرآة إذا وجدت زوجها عنينا أو نحوه 

  
   ١٧المادة 

  متى انعقد النكاح صحيحًا ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرآة 
  

مهرًا وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة ال فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمي لها 
ا                 ا وتجب عليه تطيق الوطء وال يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع آل منهما باآلخر ويثبت له والية التأديب عليه

ه من اال                         ه وال تمنع ر حق شرعي إال بإذن تمتاع  طاعته فيما آان مباحًا شرعًا وتتقيد بمالزمة بيته وال تخرج بغي س
بها بال عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت اإلرث من الجانبين إلى غير ذلك من             

  أحكام النكاح 
  

   ١٨المادة 
اح                                   ام النك ه أحك و فاسد ال تترتب علي د شرطًا آخر من شروط الصحة فه شهود أو فق آل عقد نكاح لم تحضره ال

وطء أو       ويجب التفريق بين الزوجين إن ل    ل ال ة قب ق والمتارآ ع التفري م يفترقا وال تثبت به حرمة المصاهرة إذا وق
د                                ا إال بع ه مهر مثله د فال يلزم رآة وقت العق رًا للم زوج مه ما يقوم مقامه وال يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم ال

  إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن آانت بكرًا 
  

   ١٩المادة 
   أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة يجوز للحر أن يتزوج

  
   ٢٠المادة 

  يشترط لصحة النكاح أن تكون المرآة محًال له غير محرمة على من يريد التزوج بها 
  



   ٢١المادة 
ين محرمين        أسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والموقتة هي الجمع ب

  جنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثالثًا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة والجمع بين األ
  

   ٢٢المادة 
ه وبنت                     ه وإن سفلت وأخت يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابن

ة أصوله و        ه وخال ة أصوله وخالت ات       أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعم ام وبن ات العمات واألعم ه بن تحل ل
  الخاالت واألخوال 

  
  وآما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذآر يحرم على المرآة التزوج بنظيره من الرجال 

  
  ويحل للمرآة أبناء األعمام والعمات وأبناء األخوال والخاالت 

  
   ٢٣المادة 

اح صحيح أو              يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مش            ان في نك تهي وهي مشتهاة سواء آ
فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فال تحرم   

  عليه بنتها 
  

و                    وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن عال ول
  دخل بها في النكاح الصحيح لم ي

  
   ٢٤المادة 

يهم      ى أصوله وفروعه وال تحرم عل ا عل ي به ا وتحرم المزن ه وفرعه زوج أصل مزنيت ى الرجل أن يت يحرم عل
  أصولها وفروعها 

  
   ٢٥المادة 

  آل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إال ما استثني من ذلك في باب الرضاع 
  

   ٢٦المادة 
ا وال بنت        ال يحل ل   ا وال خالته ة أحد منهم ه وال عم لرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته وال أخت معتدت

  أخيها وال بنت أختها 
  

د    ه بع از ل انع وج سخ زال الم ع أو ف ا بطالق أو خل ين زوجه ا وب ة بينه ة أو وقعت الفرق رآة المانع ت الم إذا مات ف
  رمها المتقدم ذآرهن انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محا

  
   ٢٧المادة 

اح فاسد أو               ة من نك اة أو فرق دة طالق أو وف دتها سواء آانت معت يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء ع
  وطء بشبهة 

  
   ٢٨المادة 

ا أ     م يطلقه و يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثالثًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها حقيقة ث
  يموت عنها وتنقضي عدتها 

  
   ٢٩المادة 

م                         ا ل ا م ى تضع حمله زوج حت ا ال ا وال يواقعه يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الحامل من الزن
  يكن الحمل منه 

  
   ٣٠المادة 

ى تنقضي                 ربص حت ع ويت ق إحدى األرب ى يطل نكح خامسة حت ه أن ي من له أربع نسوة بنكاح صحيح فال يجوز ل
  تها عد



  
   ٣١المادة 

ع  ستأمنات م ر م ستأمنات أو غي ات م ر ذمي ات أو غي ّن ذمي زل سواء آ اب من ات بكت ات المؤمن اح الكتابي يحل نك
  الكراهة 

  
   ٣٢المادة 

  ال يحل نكاح الوثنيات وال المجوسيات وال الصابئات الالتي يعبدن الكواآب وال يؤمن بكتاب منزل 
  

   ٣٣المادة 
   عاقًال بالغًا مسلمًا في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقًا يجب أن يكون الولي حرًا

  
   ٣٤المادة 

ولي شرطًا لصحة                      يس ال ين ول ر المكلف الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غي
  نكاح الحر والحر العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بال ولّي 

  
   ٣٥المادة 

م الجد                        الولّي في النكاح العصبة      م األب ث ن وإن سفل ث ن االب م اب ن ث دم االب بنفسه على ترتيب اإلرث والحجب فيق
م                 م ألب ث م الع شقيق ث الصحيح وإن عال ثم األخ الشقيق ثم األخ ألب ثم ابن األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب ثم العم ال

  ح ابنها وإن سفل دون أبيها عند االجتماع ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب ثم والء العتاقة فولّي المجنونة في النكا
  

   ٣٦المادة 
م                                ن ث ن االب م لبنت اب إذا لم يكن عصبة تنتقل والية النكاح لألم ثم ألم األب ثم للبنت ثم لبنت االبن ثم لبنت البنت ث

م                             م ث م ألوالده د األم ث م لول م لألخت األب ث شقيقة ث م لألخت ال اقي ذوي    لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ث  لب
  األرحام العمات ثم األخوال ثم الخاالت ثم بنات األعمام ثم أوالدهم بهذا الترتيب 

  
   ٣٧المادة 

  السلطان ولّي في النكاح لمن ال ولي له ثم القاضي الذي آتب له بذلك في منشوره 
  

   ٣٨المادة 
ا   ذلك م ه األب ب ًا وإن أوصى إلي ة مطلق يم واليتيم زوج اليت يس للوصي أن ي ك  ل ًا يمل ا أو حاآم ًا لهم ن قريب م يك ل

  التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه 
  

   ٣٩المادة 
ال      .ال والية في النكاح وال في المال لمسلم على ذمي إال إذا آان سلطانًا أو نائبًا عنه                 اح والم وللذمي الوالية في النك

  على ذمي مثله 
  

   ٤٠المادة 
ولي           د مع وجود ال ولي األبع ة     ال والية لل ه شروط األهلي وفرة في إذا غاب األقرب بحيث ال ينتظر      . األقرب المت ف

  الخاطب الكفء استطالع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة وال يبطل تزويجه بعود األقرب 
  

  وآذا إذا آان األقرب غير أهل للوالية جاز لألبعد أن يتولى تزويج الصغيرة 
  

   ٤١المادة 
ق            إذا عضل األقرب     ه بطري ا القاضي أو نائب ل يزوجه ا ب ة تزويجه د والي يس لألبع صغيرة فل وامتنع من تزويج ال

النيابة عن العاضل ولو آان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه آان بغير سبب مقبول وإن الزوج آفء لها                    
م ي                   و ل ه ول ه في          والمهر مهر مثلها وليس ألحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائب زويج منصوصًا علي كن الت

  منشوره 
  

د عاضًال               ل فال يع فإذا آان امتناع األقرب من تزويجها لكون الزوج غير آفء لها أو لكون المهر دون مهر المث
  وال يجوز للقاضي أن يزوجها 



  
   ٤٢المادة 

  ه إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه اآلخر أو لم يجز
  

   ٤٣المادة 
  ال يجوز للحاآم الذي له والية النكاح أن يزوج اليتيمة التي ال ولي لها من نفسه وال من أصوله وفروعه 

  
   ٤٤المادة 

وه                            م المعت ًا وحك و آانت ثيب رًا ول شروطه جب صغيرة ب صغير وال اح ال لألب والجد وغيرهما من األولياء والية إنك
  صغير والصغيرة والمعتوهة والمجنون والمجنونة آال

  
   ٤٥المادة 

ل                         ر معروف قب ان غي ين، وآ إذا ولي األب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلف
احش في المهر أو                           بن ف اح بغ ان النك و آ وغ ول العقد بسوء االختيار مجانة وفسقًا لزم النكاح بال خيار لهما بعد البل

   خيار لها إذا آان الزوج غير آفء لها بغير آفء لزمها النكاح وال
  

د                 ا بع ار له اح وال خي ا النك ر آفء لزمه احش في المهر أو بغي بن ف ا بغ والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليه
  إفاقتها 

  
   ٤٦المادة 

احش                       بن ف سقًا وزوج صغيره أو صغيرته بغ ة وف في  لو آان األب أو الجد مشهورًا قبل العقد بسوء االختيار مجان
  المهر أو بغير آفء فال يصح النكاح أصًال 

  
   ٤٧المادة 

بن                                 ر آفء أو بغ اح أصًال بغي و القاضي فال يصح النك ر األب والجد ول صغيرة غي صغير وال إذا آان المزوج لل
سخه  ار ف دخول خي د ال و بع اح ول م يرض بالنك ا إذا ل ل ولكل منهم ر المث الكفء وبمه ر ويصح ب ي المه احش ف ف

  علم به بعده بالبلوغ أو ال
  

   ٤٨المادة 
اآم            ى الح ا األمر إل ا أن يرفع ر األب والجد لزمهم ذي باشره غي إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح ال
زم آل                           ه اآلخر ويل اح يرث اآم النك ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الح

  المهر للمرآة أو لورثتها 
  

   ٤٩المادة 
سها                          ار نف ادر باختي ا أن تب اح ينبغي له الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النك
ه وقت                           ة ب م تكن عالم ا إن ل ده أو حال علمه ه أو عن اح قبل وتشهد على ذلك فورًا حال البلوغ إذا آانت عالمة بالنك

ار سها مخت ار نف كتت عن اختي إن س وغ ف ذرها إذا  البل ل ع سكوت وال يقب ا بال اح يبطل خياره ة بأصل النك ة عالم
  اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه 

  
اآم                       ى الح ا إل ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فال يضر تأخيرها رفع أمره

  يوجد منها ما يدل على الرضا بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم 
  

   ٥٠المادة 
اح إن                         ا بالنك وغ أو ساعة علمه سها ساعة البل ار نف ار وهي ثيب وسكتت عن اختي إذا بلغت الزوجة التي لها الخي

  آانت غير عالمة به قبل البلوغ فال يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو داللة 
  

  كوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه وآذلك الغالم ال يبطل خياره بس
  

   ٥١المادة 



للحر البالغ العاقل التزوج ولو آان سفيهًا بال توسط ولي و للحرة المكلفة أيضًا أن تزوج نفسها بال ولي بكرًا آانت   
  أو ثيبًا و ينفذ نكاحها ويلزم إذا آان الزوج الذي تزوجت به آفؤًا لها و آان المهر مهر مثلها 

  
   ٥٢المادة 

راض            ان عصبة حق االعت ولي إذا آ د ولل ل صح العق إذا تزوجت الحرة المكلفة بال رضا وليها بأقل من مهر المث
  على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاآم النكاح 

  
ائز أصال وال ي                 ر ج اح غي د فالنك ل العق ع رضا   وإذا تزوجت بغير آفء لها بال رضا وليها العاصب صراحة قب نف

  الولي بعد العقد 
  

اح                  وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير آفء أو آان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنك
  صحيح 

  
   ٥٣المادة 

تأذنها            رًا واس إن آانت بك تئمارها ف تئذانها واس د من اس ل الب ال تجبر الحرة البالغة على النكاح بكرًا آانت أو ثيبًا ب
لقريب أو وآيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وآيله أو رسوله أو فضولي عدل                      الولي ا 

ال   ستهزئة أو بكت ب ر م سمت أو ضحكت غي ة أو تب ارة ال مكره سكتت عن رده مخت المهر ف الزوج وب وعلمت ب
  صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده 

  
لقريب من األولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فال يعد ذلك                 وإن استأذنها غير ا   

  منها رضا بل البد من اإلفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها 
  

   ٥٤المادة 
د أن تعرب عن                  ل الب سكتت فال يكون سكوتها رضا ب ًا ف ان أو قريب دًا آ سها  البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعي نف

  مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه 
  

   ٥٥المادة 
سخ أو طالق أو موت            من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة آمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو ف

  أو بعد خلوة قبل وطء 
  

م ي                   ا أو ل إن تكرر منه ا أو تحد ف م يتكرر منه تكرر وحدَّت فهي ثيب     ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكمًا ما ل
  آالموطوءة بشبهة و بنكاح فاسد 

  
   ٥٦المادة 

ا                           ا استحق من مهره ه طلب م سليمها ول ال تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء وال يجبر األب على ت
عليها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر األب ذلك فعلى الحاآم أن يأمر من يثق بهّن من النساء بالكشف   

  وال عبرة بالسن . فإن قلن بصالحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإال فال
  

   ٥٧المادة 
الغين    اقلين ب رين ع ا ح اءا إذا آان ن ش ه م وآال ب سهما و أن ي ا بأنف د نكاحهم ا عق ة أن يتولي زوج والزوج يجوز لل

   يلحق بهم وللولي أبًا أو غيره أن يوآل بنكاح من له الوالية عليهم من الصغار ومن
  

   ٥٨المادة 
  يصح التوآيل بالنكاح شفاهًا وبالكتابة وال يشترط اإلشهاد عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع 

  
   ٥٩المادة 

  ال يجوز للوآيل بالنكاح أن يوآل غيره بال إذن موآله أو موآلته أو بال تفويض األمر إلى رأيه 
  

   ٦٠المادة 
   للزوج وال بمهرها إال إذا ضمنه لها ال يطالب الوآيل بتسليم الزوجة



  
  فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إال إذا آان الضمان بإذنه 

  
   ٦١المادة 

  يشترط للزوم عقد الوآيل ونفوذه على من وآله موافقته لما أمره به فإن خالف فال ينفذ عليه النكاح إال إذا أجازه 
  

   ٦٢المادة 
ادة                  تعتبر الكف  ذآورة في الم شروط الم ه في ال ى من رآة فيجوز أن تكون أدن زوج ال من جانب الم اءة من جانب ال

  اآلتية 
  

  والكفاءة حق الولي وحق المرآة واعتبارها عند ابتداء العقد فال يضر زوالها بعده 
  

   ٦٣المادة 
اء    إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بال رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الص             غيرة غير األب والجد من األولي

زوج                          اح أن يكون ال شترط لصحة النك د ي أو زوجها األب أو الجد وهو ماجن سيء االختيار مشهور بذلك قبل العق
إن                           ر عربيين ف ا عربيين أو غي ة سواء أآان اًال وصالحًا وحرف آفؤًا للمرآة نسبًا إن آانا عربيين أصًال وإسالمًا وم

  رآة في شرط من الشروط المذآورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة آان الزوج غير آفء للم
  

   ٦٤المادة 
سلم                    يعتبر اإلسالم بالنظر للزوج وأبيه وجده ال غير فمسلم بنفسه ليس آفؤًا لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد م

  ليس آفؤا لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في اإلسالم آفء لمن لها آباء 
  

   ٦٥المادة 
ي                   شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم آفء للعربية ولو آانت قرشية والعالم الفقير آفء لبنت الغن

  الجاهل 
  

   ٦٦المادة 
در                               ر محترف أو ق ان غي ة شهر إن آ ه ونفق ارف تعجيل ى المهر المتع ال عبرة لكثرة المال في النكاح فمن قدر عل

  يوم إن آان محترفًا فهو آفء لها ولو آانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة على آفاية المرآة بتكسبه آل 
  

   ٦٧المادة 
  ال يكون الفاسق آفؤًا لصالحة بنت صالح وإنما يكون آفؤا لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح 

  
   ٦٨المادة 

  تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وقيمن يحترف بنفسه من العرب 
  

ؤًا لبنت     فإذا تقاربت الحرف فال     يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة ال يكون آف
  صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها 

  
   ٦٩المادة 

ار     إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهًال قبل العقد آفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غ         ه خي يس ل ير آفء فل
ا                                   ر آفء فله إذا هو غي ه آفء ف زوج أن ره ال زوج أو أخب ى ال اءة عل م يكن اشترط الكف ا ل ا م فسخ النكاح و ال له

  ولوليها الخيار في الصورتين 
  

   ٧٠المادة 
سمي                  زوج أن ي ل لل ره ب ر مضروبة وال حد ألآث أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غي

  ه مهرًا أآثر من ذلك على حساب مسيرته لزوجت
  

   ٧١المادة 



ان           افع األعي ات ومن ام والمكيالت والموزون ارات والعروض والمجوهرات واألنع آل ما آان مقومًا بمال من العق
  التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهرًا 

  
   ٧٢المادة 

  لح تسميته مهرًا وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة آل ما ليس مقومًا بمال في ذاته أو في حق المسلم ال يص
  

   ٧٣المادة 
ى حسب                              بعض اآلخر عل ل ال ل بعضه وتأجي د وتعجي ى أجل قريب أو بعي ه إل ه آل يصح تعجيل المهر آله وتأجيل

  عرف أهل البلد 
  

   ٧٤المادة 
ولي م              زوج أو ال سم أو      يجب للزوجة المهر شرعًا بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي ال م ي د أو ل د العق رًا عن ه

  نفاه أصًال 
  

   ٧٥المادة 
ا             ا م ا وجب له ر منه إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهرًا المرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمى أآث

  سمى بالغًا قدره ما بلغ 
  

   ٧٦المادة 
  إذا لم يسم الزوج أو وليه مهرًا وقت العقد وجب عليه مهر المثل 

  
  لو سمى تسمية فاسدة أو حيوانًا مجهول النوع أو مكيًال أو موزونًا آذلك أو نفى المهر أصًال وآذا 

  
  ويجب أيضًا مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن لألمهار 

  
   ٧٧المادة 

ل بأ                            ا وال تمث ا أو عمته ا أو بنت عمه ا أو عمته ا آأخته ا أو  مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيه مه
ة                     خالتها إذا لم تكونا من وقم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنًا وجماًال وماًال وبلدًا وعصرًا وعقًال وصالحًا وعف

  وبكارة وثيوبة وعلمًا وأدبًا وعدم ولد، ويعتبر أيضًا حال الزوج 
  

  يلة أخرى تماثل قبيلة أبيها فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه األوصاف آلها أو بعضها فمن قب
  

القول                     ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك ف
  للزوج بيمينه 

  
   ٧٨المادة 

ك ويجب                         ا ذل دخول فله ل ال د وقب د العق المفوضة التي زوجت بال مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهرًا بع
ا                 علي ه وفرض له اب مناب ه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرآة أمرها إلى الحاآم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ن

ان                                    ا سواء آ ا فرض له زوج م زم ال شهود ويل ى شهادة ال اء عل ا بن وم أبيه ا من ق مهر مثلها بالنظر إلى من يماثله
  بالتراضي أو بأمر القاضي 

  
   ٧٩المادة 

ا    يجوز للزوج وأبيه أو ج    ول الزوجة أو وليه ده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقب
  في المجلس وبقاء الزوجية 

  
   ٨٠المادة 

آما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرآة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها آل المهر أو بعضه عن            
ا وال         زوجها إن آان من النقدين وال يجوز لها        يئًا من مهره  حط شيء من األعيان وليس ألبي الصغيرة أن يحط ش

  من مهر بنته الكبيرة إال برضاها 
  



   ٨١المادة 
ل          و قب زوجين ول بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح وبموت أحد ال

اح الصحيح        الدخول يتأآد لزوم آل المهر المسمى والزيادة التي زيدت         ل في     .  فيه بعد العقد في النك وآل مهر المث
  الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي 

  
  وال يسقط المهر بعد تأآد لزومه بأحد هذه المعاني الثالثة ولو آانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه 

  
   ٨٢المادة 
ين من إطالع                       الخلوة   ان آمن الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤآد لزوم آل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مك

  الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بال مانع حسي أو طبعي أو شرعي 
  

   ٨٣المادة 
وت          حكم الخلوة الصحيحة آحكم الوطء في تأآد لزوم المهر آله في النكاح            ًا وفي ثب زوج عنين  الصحيح ولو آان ال

  النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها 
  

وال تكون الخلوة الصحيحة آالوطء في اإلحصان وحرمة البنات وحل المرآة للزوج األول والرجعة والميراث من            
  الزوج إذا مات والمرآة في عدة الخلوة 

  
   ٨٤المادة 

طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وآان قد سمى لها مهرًا وقت العقد فال يجب          إذا  
الطالق مجردًا عن القضاء أو الرضا وإن                                ه ب ى ملك اد النصف اآلخر إل ا ع عليه إال نصفه وإن لم يكن سلمه إليه

ل   آانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وآانت متولدة من األصل تتنصف      بين الزوجين سواء آان حصولها قب
  الطالق أو بعده 

  
ى الرضا أو                                 ه عل ى ملك ل يتوقف عوده إل الطالق ب ه ب ى ملك ود النصف إل ا فال يع فإن آان قد سلم المهر آله إليه

  القضاء فال ينفذ تصرفه فيه قبلهما 
  

  وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية 
  

نصف أو قضي للزوج به وآانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطالق أو بعده وقبل القضاء                  وإذا تراضيا على ال   
صلة                              صلة آانت أو منف ه مت دت في ي زي ادة الت وم قبضه والزي ة األصل ي ا إال نصف قيم زوج فال يلزمه بنصفه لل

  متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة 
  

  بل يسقط بالطالق قبل الدخول وال يتنصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى 
  

   ٨٥المادة 
زوج                        ل ال الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكمًا هي الفرقة التي جاءت من قب
ا يوجب                        ه م ه وفعل ه اإلسالم إذا أسلمت زوجت ردة وإبائ ان وال اإليالء أو اللع ة ب سواء آانت طالقًا أو فسخًا آالفرق

  ة بأصولها وفروعها حرمة المصاهر
  

ة                                ا يوجب حرم ا م ة وفعله ر آتابي ا وآانت غي لم زوجه ا اإلسالم إذا أس ا وإبائه ا آردته فإن جاءت الفرقة من قبله
  المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فال يجب لها نصف المسمى بل يسقط 

  
  وإن آانت قبضت شيئًا منه ترد ما قبضت 

  
   ٨٦المادة 

   بعد العقد بالقضاء أو الرضا ال يتنصف بالطالق قبل الوطء والخلوة الصحيحة مهر المثل وما فرض للمفوضة
  



ا                              ى وجب له سمية فاسدة من آل الوجوه حت فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهرًا وقت العقد أو سمى ت
ا عل      د ووجبت له م    مهر المثل أو فرض لها فرضًا بعد العقد سقط مهر المثل آله وما فرضه بعد العق ة إن ل ه المتع ي

  تكن الفرقة من قبلها 
  

   ٨٧المادة 
  الخلوة الصحيحة ال تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد 

  
ا                                   و خال به رآة ول ة فال مهر للم دخول حقيق ل ال زوجين قب ين ال ة ب ق أو المتارآ ع التفري دًا ووق فإن آان النكاح فاس

ل إن    الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وآان قد سمى ل  ها الزوج مهرًا فلها األقل من المسمى ومهر المث
  لم يكن سمى لها مهرًا أو سمى ما ال يصلح مهرًا فلها مهر المثل بالغًا قدره ما بلغ 

  
   ٨٨المادة 

  إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بال إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فال مهر لها عليه وال متعة 
  

   ٨٩المادة 
البلوغ                    إذا بل  سها ب ارت نف ل واخت ا وبمهر المث ؤًا له ًا آف غت الصبية التي زوجها غير األب والجد من األولياء زوج

  قبل الدخول بها حقيقة أو حكمًا فال مهر لها على زوجها وال متعة آما تقدم في المادة الخامسة والثمانين 
  

   ٩٠المادة 
   به المرآة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين المعتبر في المتعة عرف آل بلدة ألهلها فيما تكتسي

  
م إن                            نقص عن خمسة دراه ًا وال ت زوج غني ويجوز دفع بدل المتعة نقدًا وال تزيد على نصف مهر المثل إن آان ال

  آان فقيرًا 
  

د                    ة بع ستحب للمطلق دخول   وال تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى وال للمتوفى عنها زوجها وت  ال
  سواء سمى لها مهرًا أم ال 

  
   ٩١المادة 

اع ووفى                              إن آانت مباحة االنتف ة ف ك منفع ر ذل ا واشترط في نظي ل من مهر مثله رًا أق إذا سمى الزوج للمرآة مه
ر مباحة                  ي شرطها غي ة الت ل وإن آانت المنفع ل مهر المث ه تكمي ه وجب علي بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف ب

  رط ووجب المسمى وال يكمل مهر المثل االنتفاع بطل الش
  

   ٩٢المادة 
  إذا تزوج الرجل امرأة بأآثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل ال الزيادة 

  
   ٩٣المادة 

  إذا تردد الزوج في المهر آثرة وقلة بين صباحة المرآة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد 
  
   ٩٤مادة ال

ل وال                                  ه مهر المث م يكن مسمى يلزم ه آل المهر المسمى وإن ل ًا يلزم رآة فوجدها ثيب ارة الم إذا اشترط الزوج بك
  ينقص لثيوبتها 

  
   ٩٥المادة 

زوج فال                        ه ال رأ ب لألب والجد و الوصي والقاضي والية قبض المهر للقاصرة بكرًا آانت أو ثيبًا وقبضهم معتبر يب
  بلوغها تطالبه المرآة بعد 

  
ا وال قبض              ل منه ة إال بتوآي والمرآة البالغة تقبض مهرها بنفسها فال يجوز ألحد من هؤالء قبض مهر الثيب البالغ

  مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنه فلهم قبضه 
  

   ٩٦المادة 



  إال إذا آان وصيًا عليها ليس ألحد من األولياء غير من ذآر في المادة السابقة وال لألم قبض صداق القاصرة 
  

م                    ا وإن ل ه دون زوجه ا ب ا أن تطالب أمه م أدرآت فله فإذا آانت األم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ث
ذلك                            ى األم وآ ا وهو يرجع عل د اإلدراك أن تطالب زوجه تكن األم وصية وقبضته عن ابنتها القاصرة فللبنت بع

  بل الحكم على سائر األولياء غير من ذآر ق
  

   ٩٧المادة 
المهر ملك المرآة تتصرف فيه آيف شاءت بال أمر زوجها مطلقًا وبال إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيها، إن      

  آانت رشيدة فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بال عوض من زوجها ومن والديها ومن غيرهم 
  

   ٩٨المادة 
ه أو بعض ا آل رآة مهره ا إذا وهبت الم ه الرجوع عليه ا فل دخول به ل ال ا قب م طلقه ه ث ضه بتمام د قب ا بع ه لزوجه

ى                   بنصفه إن آان من النقدين أو من المكيالت أو الموزونات، فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في األول
  أو ما بقي وهو النصف في الثانية ال رجوع 

  
ه الرجوع         ولو وهبته ألجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من زوجها أ          دخول فل و من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل ال

  عليها بنصفه أيضًا 
  

دخول فال يرجع                               ل ال ا قب م طلقه ا النصف أو الكل ث العروض ووهبت زوجه التعيين آ ين ب فلو آان المهر مما يتع
  عليها بشيء مطلقًا 

  
  وليس ألبي الصغيرة أن يهب شيئًا من مهرها 

  
   ٩٩المادة 

فوات شيء من مهرها ال لزوجها وال ألحد من أوليائها وال لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي         ال تجبر المرآة على     
ه           ل ل زوج اآلي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيًا بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب ال

  من إرثها إن علم موتها قبله 
  

   ١٠٠المادة 
ضمان           ولي الزوج أو الزوجة يصح ضم      انة مهرها في حال صحته صغيرة آانت الزوجة أو آبيرة بشرط قبولها ال

ه                ول ل ان المكف في المجلس إن آانت آبيرة أو قبول وليها إن آانت صغيرة وال يصح ضمانه في مرض موته إن آ
  أو عنه وارثًا له فإن لم يكن وارثًا صح ضمانه بقدر ثلث ماله 

  
   ١٠١المادة 

ه                 للمرآة المكفول مهرها   وإذا أدى  .  أن تطالب به أيًا شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء آان وليها أو ولي
  الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإال فال رجوع له عليه 

  
   ١٠٢المادة 

ه فال ير       .إذا زوج األب ابنه الصغير الفقير امرأة فال يطالب بمهرها إال إذا ضمنه             ه      فإذا ضمنه وأداه عن ه علي جع ب
  إال إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به 

  
ه في      ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فللمرآة أخذه من ترآته ولباقي الورثة الرجوع ب

ه ال   ولو آان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من  . نصيب الصغير من ميراث أبيه     ال ابن  م
  من مال نفسه لما له من والية التصرف في مال أوالده الصغار 

  
   ١٠٣المادة 

ان            ه إن آ ه بمثل رآة الرجوع علي ده فللم إذا آان المهر معينًا فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بع
  من ذوات األمثال أو بقيمته إن آان قيميًا 

  



ه        ولو استحق نصف العين المج  ة وإن شاءت ردت اقي ونصف القيم عولة مهرًا فالمرآة بالخيار إن شاءت أخذت الب
  وأخذت آل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها نصف الباقي 

  
   ١٠٤المادة 

ارف                 ر متع ل غي ان التعجي ا إال إذا آ ضها معجل مهره دم قب بعد تسليم المرآة نفسها للزوج ال تقبل دعواها عليه بع
  أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها وما يمنع المرآة من الدعوى يمنع ورثتها عند 

  
   ١٠٥المادة 

يس                      ة ول سمية بالكلي وم وأنكر اآلخر الت در معل سمية ق ادعى أحدهما ت إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر ف
اه اآلخر وإن ح         ا ادع إن نكل ثبت م د       للمدعي بينة يحلف منكر التسمية ف شرط أن ال يزي ل ب لف يقضي بمهر المث

  على ما ادعته المرآة إن آانت هي المدعية للتسمية وال ينقص عما ادعاه الزوج إن آان هو المدعي لها 
  

  وإذا وقع االختالف بينهما بعد الطالق قبل الدخول حقيقة أو حكمًا تجب لها المتعة 
  

   ١٠٦المادة 
ل      إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال    دخول يجعل مهر المث قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطالق وال

ى دعواه وإن شهد                 ة عل حكمًا بينهما فإن شهد لها بأن آان آما قالت أو أآثر يقبل قولها بيمينيها ما لم يقم الزوج بين
ه وال  له بأن آان آما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة وإن آان مهر المثل         مشترآًا بينهما ال شاهدًا ل

  لها تحالفًا فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضي بمهر المثل 
  

ه              ه وقضى ل ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة منهما قبلت بينت
  بها 

  
  م متعة المثل على التفصيل المتقدم وإن اختلفا في قدره بعد الطالق قبل الدخول تحك

  
   ١٠٧المادة 

ين الحي في           ه وب ين ورثت ع االختالف ب موت أحد الزوجين آحياتهما في الحكم أصال وقدرًا فإذا مات أحدهما ووق
  أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة 

  
در المهر ا          ا في ق ه وإن         فإذا مات الزوجان واختلف ورثتهم ون ب ا يعترف زمهم م زوج ويل ة ال القول لورث لمسمى ف

ذلك إذا                        ين وآ وا عن اليم سمية ونكل زوج أن جحدوا الت ة ال ى ورث ل عل اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المث
  اتفقوا على عدم التسمية في العقد 

  
   ١٠٨المادة 

ع االختالف         إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرآة في الصور المتقدمة إذا وقع اال            إن وق سها ف ختالف قبل تسليمها نف
بعد التسليم سواء آان وقوعه في حياتهما أو بعد موتها أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر                      
إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرآة ال تسلم نفسها إال بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجًال فإن                      

در                    لم تقر ب   ى ق اق عل ه إن حصل اتف اقي من ا الب ا ويعطى له ه لمثله ارف تعجيل ا يتع در م ا بإسقاط ق ه يقضي عليه
ه مهر                           القول لمن شهد ل در ف روا الق المسمى وإال فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنك

  المثل وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج 
  

   ١٠٩المادة 
ه حق                    إذا أ  ا فل زوج به ا الت إن اشترط عليه دتها ف د انقضاء ع ر وأبت أن تتزوجه بع دة الغي ى معت نفق الخاطب عل

ذلك إذا             شيء وآ ه ب ا فال رجوع ل زوج به شترط الت م ي الرجوع بما دفعه إليها من النقدين لإلنفاق على نفسها وإن ل
  يها تزويج نفسها منه تزوجته وأما األطعمة التي أطعمها فال يرجع بقيمتها ولو اشترط عل

  
   ١١٠المادة 

ا أو                  ا منه م يزوجه وليه ا أو ل م يتزوجه ه أو بعضه ول إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر آل
ا                   ك أو استهلك وأم و هل ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينًا إن آان قائمًا ول

  استردادها إن آانت قائمة أعيانها فإن آانت قد هلكت واستهلكت فليس له استرداد قيمتها الهدية فله 



  
   ١١١المادة 

ذآر وقت                         م ي إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئًا من النقدين أو العروض أو مما يؤآل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ول
زوج هو من ا             ال ال ا فق م يجر           بعثه أنه من المهر وال غيره ثم اختلف ا ل ه فيم ه بيمين القول ل ة ف لمهر وقالت هو هدي

  عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرآة ولها فيما جرى به 
  

اقي                ه ورجعت بب فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوبًا من مهرها وإن شاءت ردت
ك             المهر أو آله إن لم يكن دفع لها شيئًا منه وإن هلك أو استهلك              د ذل ي ألحدهما بع  تحتسب قيمته من المهر وإن بق

  شيء يرجع به على اآلخر 
  

  وإن أقاما البينة فبينتهما مقدمة 
  

   ١١٢المادة 
ى                             ا عل ر أبوه ره وال يجب ا وال من غي سها من مهره ليس المال بمقصود في النكاح فال تجبر المرآة على تجهيز نف

ة     تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل ال يلي  ا وال مطالب ه مطالبته يس ل ق الذي دفعه الزوج أو بال جهاز أصًال فل
رة                                  ة في آث ه رغب زوج في بذل الغ ال ه وإن ب ذي تراضيا علي دار المهر ال أبيها بشيء منه وال تنقيص شيء من مق

  الجهاز 
  

   ١١٣المادة 
ه                ك           إذا تبرع األب وجهز بنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكت د ذل ا بع يس ألبيه القبض ول  ب

ه إال                            ه فال تملك ا في مرض موت لمه إليه و س ه ول ا في ا فال حق له وال لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليه
  بإجازة الورثة 

  
   ١١٤المادة 

سها وهي                          ضته بنف ه بمجرد شرائه سواء قب ه القاصرة ملكت از ابنت ه في حال صحته جه إذا اشترى األب من مال
ل                   مميز ة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته وليس له وال لورثته أخذ شيء منه ولو مات قب

  دفع ثمنه يرجع البائع على ترآته وال سبيل للورثة على القاصرة 
  

   ١١٥المادة 
  إذا جهز األب بنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضًال عن تجهيزها فلها مطالبته به 

  
   ١١٦ المادة

ا                    الجهاز ملك المرآة وحدها فال حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وألضيافه وإنم
ك         له االنتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئًا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هل

  أو استهلك عنده 
  

   ١١٧المادة 
ة وادعت                          إذا جهز األب   ا أو بعضه عاري لمه إليه ا س ه أن م  بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثت

ا                                   القول له ة ف ازًا ال عاري ذا جه ل ه دفع مث د أن األب ي إن غلب عرف البل هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها ف
مشترآًا بين ذلك أو آان الجهاز مما يجهز  ولزوجها ما لم يقم األب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن آان العرف      

  به مثلها فالقول قول األب وورثته واألم في ذلك آاألب 
  

   ١١٨المادة 
ك              ان مل ه سواء آ سكنان في ذي ي إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت ال

ا يصلح للرجال أو يكون صالحًا        الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرآة إال            أن يقيم الزوج البينة، وم
وآان المتاع المتنازع فيه مما يصلح  . لهما فهو للزوج ما لم تقم المرآة البينة، وأيهما أقامها قبلت منه وقضى له بها     

  لصاحبه 
  

   ١١٩المادة 



ة الميت فالمش               رآة     إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورث ذي يصلح للرجل والم كل ال
  يكون للحي منهما عند عدم البينة 

  
   ١٢٠المادة 

ا بمباشرة                          د نكاحه ره ويصح عق يصح للمسلم أن يتزوج آتابية نصرانية آانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن آ
شهادتهما إذا جح        اح ب دينها وال يثبت النك الفين ل ا إذا    وليها الكتابي وشهادة آتابيين ولو آانا مخ سلم ويثبت به ده الم

  أنكرته الكتابية 
  

   ١٢١المادة 
  يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سيان 

  
   ١٢٢المادة 

  ال تتزوج المسلمة إال مسلمًا فال يجوز تزوجها مشرآًا وال آتابيًا يهوديًا آان أو نصرانيًا وال ينعقد النكاح أصًال 
  

   ١٢٣ة الماد
  إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فال يفسد النكاح 

  
   ١٢٤المادة 

  األوالد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذآورًا آانوا أو إناثًا يتبعون دينه 
  

   ١٢٥المادة 
سلم و                         ل أن ت ة إذا ماتت قب ه الكتابي سلم زوجت راث فال يرث الم ه إذا مات        اختالف الدين من موانع المي هي ال ترث

  وهي على دينها 
  

   ١٢٦المادة 
م              ا ل ا م ى نكاحهم ّران عل لم يق إن أس ا ف ى زوجه إذا آان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرآة يعرض اإلسالم عل
ان صغيرًا                       و آ ا في الحال، ول اآم بينهم رق الح ه يف لم وهي محرم ل تكن المرآة محرمًا له وإن أبى اإلسالم أو أس

ى                   مميزًا أو    ل يعرض اإلسالم عل فاؤه ب ًا فال ينتظر ش ان مجنون زه وإن آ معتوهًا، فإن آان غير مميز ينتظر تميي
ين                                  ه وب رق بين ا يف اه آل منهم ه وإن أب ى حال اح عل د وبقي النك ه الول أبويه ال بطريق اإللزام فإن أسلم أحدهما تبع

  زوجته 
  

  عليه بالفرقة وإن لم يكن له أب وال أم يقيم القاضي عليه وصيًا ليقضي 
  

ة                          ا فالزوجي رق القاضي بينهم م يف ا ل سخ وم ون طالق ال ف وي المجن وتفريق القاضي ألباء الصبي المميز وأحد أب
  باقية 

  
   ١٢٧المادة 

إن  ا اإلسالم ف ة يعرض عليه ر آتابي ه وإن آانت غي ى حال اق عل اح ب ة فالنك ه آتابي زوج وآانت امرأت لم ال إذا أس
ا                أسلمت فهي زوجته وإن أبت       اإلسالم أو أسلمت وآانت محرمًا له يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ ال طالق وم

  لم يفرق الحاآم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق 
  

   ١٢٨المادة 
  إذا أسلم الزوجان معًا بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرآة محرمًا له فإن آانت آذلك يفرق الحاآم بينهما 

  
ين                          وليس أن يفرق     ة ب ر مرافع رق من غي ه أن يف ًا ول ه مع ا إلي بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إال إذا ترافع

  الزوجين إذا آانت آتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها 
  

   ١٢٩المادة 



ده ف                ى اآلخر أو بع ل عرض اإلسالم عل د قب ع   إذا أسلم أحد الزوجين وآان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ول ه يتب إن
من أسلم منهما إن آان الولد مقيمًا في دار اإلسالم سواء آان من أسلم من أبويه مقيمًا بها أو في غيرها فإن لم يكن             

  الولد مقيمًا بدار اإلسالم فال يتبع من أسلم من أبويه 
  

   ١٣٠المادة 
  ال يتبع الولد جده وال يصير مسلمًا بإسالمه ولو آان أبوه ميتًا 

  
و                    وتستمر تب  اقًال فل ل وال تنقطع إال ببلوغه ع عية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء آان عاقًال أو غير عاق

  بلغ مجنونًا أو معتوهًا فال تزال تبعيته مستمرة 
  

   ١٣١المادة 
ا        م يفترق ا إن ل رق بينهم ًال ويف صح أص اح ال ي اعًا أو صهرية فالنك سبًا أو رض ه ن دى محارم د إح زوج أح إذا ت

اهًال            وي ه ج ه إن فعل ة تليق بحال ة أو بعقوب ًا بالحرم ك عالم عاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذل
  بها 

  
   ١٣٢المادة 

ا             إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فال يصح النكاح أصًال ويوضع عقوبة إن دخل بها عالمًا بالحرمة ويعاقب بم
ا و         زوج                           يليق به إن فعله غير عالم به ى ال ا عل ق فال يحرم وقاعه د التفري رآة بع ى الم م ال عدة عل في صورة العل

  األول ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها األول وقاعها قبل انقضائها 
  

   ١٣٣المادة 
ر صحيح ويجب ا        ا غي ا    إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهم ه وبينهم ق بين لتفري

  وال مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول 
  

اقبين        فإن آانت أحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح فإن تزوجهما في عقدين متع
ان واقعه                         ة وإن آ د عدم المتارآ ا عن رق بينهم ر صحيح ويف ة غي اح الثاني ان صحيحًا فنك ا وعلم األسبق منهما وآ

  يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع األولى 
  

ًا نصف                             ا مع فإن لم يعلم األسبق منهما أو علم ونسي الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهم
ا             درًا وادعت آل منهم سًا وق المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن آان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جن

  ال بينة لهما أنها األولى 
  

  ولو أقامت أحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها 
  

  فإن اختلف مهراهما جنسًا أو قدرًا فلهما معًا األقل من نصفي المهرين المسميين 
  

  وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة 
  

  د الدخول وجب لكل منهما مهر آامل وإن آانت الفرقة بع
  

   ١٣٤المادة 
ق      ل تطلي سة قب ية أو خام زوج مجوس ه أو ت ا ل ره ويحله صيبها زوج غي ل أن ي ًا قب ه ثالث ل مطلقت زوج الرج إذا ت
ا                          ا واجب ولكل منهم ق بينهم ضًا والتفري ر صحيح أي الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بال شهود فالنكاح غي

  ه وإخباره بذلك بال توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده فسخه وترك صاحب
  

   ١٣٥المادة 
ا                      ه وال يرث أحد منهم وطء ودواعي ل ال ق قب ع التفري آل نكاح وقع غير صحيح ال يوجب حرمة المصاهرة إذا وق

  اآلخر ويثبت فيه النسب آما تقدم في المادة الثامنة عشرة 
  

   ١٣٦المادة 



إن                  إذا استوى وليان في القرب       دين وبطل اآلخر ف صبية من رجل آخر صح األسبق من العق ا ال وزوج آل منهم
  جهل األسبق منهما أو وقعا معًا فهما باطالن 

  
   ١٣٧المادة 

إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها                
  النكاح أو أفصحت بالرضاء 

  
   ١٣٨المادة 

ا توقف                 دون إذن وليهم ان ب رة المعتوه ر أو الكبي أذونين أو الكبي ر الم زان غي صغيرة الممي إذا تزوج الصغير أو ال
ذ و                          صغير نف ادة في مهر ال نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وآان بغير غبن فاحش نقصا في مهر الصغيرة وزي

  هر وإن أجازه الولي إن لم يجزه بطل وآذلك إن آان بغبن فاحش في الم
  

   ١٣٩المادة 
ى إجازة                       اح عل إذا زوج الولي األبعد الصغيرة مع وجود الولي األقرب المتوفرة فيه شروط األهلية توقف نفاذ النك

  األقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل 
  

   ١٤٠المادة 
ا                    و به رأة ول ة فزوجه ام ر معين رأة غي ه              إذا أمر الموآل الوآيل بتزويجه ام ة من العاهات جاز علي  عيب أو عاه

  النكاح وليس له رده 
  

  فإن زوجه ببنته الصغيرة أو موليته القاصرة فال يلزمه النكاح إال إذا أجازه صراحة أو داللة 
  

ا إال إذا                         ان وال واحدة منهم ه المرآت ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فال يلزم
  و أجاز أحداهما أجازهما أ

  
  فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه األول وتوقف الثاني على إجازته 

  
   ١٤١المادة 

رأة                ره أن يزوجه ام اح وإن أم ه النك ا فال يلزم إذا أمر الموآل وآيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيره
ضًا ما لم ينفذه وال يسقط خياره بدخوله بالمرآة وعين له مقدار المهر فزوجه بأآثر مما عينه فال ينفذ عليه النكاح أي           

ادة من                            دفع الزي زم ب و الت اح ول ه بالنك ل أن يلزم يس للوآي غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوآيل في المهر ول
  ماله 

  
   ١٤٢المادة 

  
اح       إذا أمرت المرآة وآيلها أن يزوجها ولم تعين أحدًا فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه                    ا النك فال يجوز عليه

  ولها رده 
  

  فإن زوجها بأجنبي منه وبغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل 
  

الزوج عيب                 ان ب و آ اح ول وإن زوجها بغير آفء لم يجز النكاح أصًال ولو زوجها بكفء وبمهر المثل لزمها النك
  أو مرض 

  
   ١٤٣المادة 
اءة    إذا غرّ  ا في الكف  الزوج المرآة بانتسابه لها نسبًا غير نسبه الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطالع الولي أنه دونه

  فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه 
  

   ١٤٤المادة 
ه                    ى إجازة من ل ًا عل د نكاحه موقوف ة ينعق ل وال والي إن   الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بال توآي  اإلجازة، ف

  أجازه نفذ وأن أبطله بطل 



  
   ١٤٥المادة 

  إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول 
  

ه                         ة فل فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البين
  ن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضى عليه بنكوله أن يستحلف الجاحد فإ

  
   ١٤٦المادة 

ًا للزوجة                          زوج واآلخر ابن ًا لل شاهدين ابن ال يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وآذا لو آان أحد ال
هادتهما     ل ش ره اآلخر تقب اح وأنك دهما النك ادعى أح دها ف ة وح ي الزوج ده أو ابن زوج وح ي ال ان ابن إن آ ى ف عل

  أصلهما إذا استشهد بهما اآلخر 
  

   ١٤٧المادة 
صغيرة                      صغير وال غ ال ال يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إال أن يشهد الشهود على النكاح أو يبل

  ويصدقانه 
  

   ١٤٨المادة 
ع سواها وصدقته وآانت خال                         ا وال أرب ه محرم له ة عن زوج وعدة       إذا أقر أحد المرأة أنها زوجته ولم يكن تحت ي

  تثبت زوجيتها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان 
  

   ١٤٩المادة 
ا وإن                      اح وورثه إذا أقرت المرآة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فالنًا فإن صدقها في حياتها ثبت النك

  صدقها بعد موتها فال يثبت النكاح وال يرثها 
  

   ١٥٠المادة 
ل   زوج أن يعام ى ال ب عل سوة       يج ام والك شمل الطع ي ت ا وه وم بنفقته شرتها ويق سن ع المعروف ويح ه ب  زوجت

  والسكنى 
  

   ١٥١المادة 
  يجب قضاًء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدى الزوجية 

  
   ١٥٢المادة 

سة  إذا تعددت الزوجات وآن أحرارًا آلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتو                  تة للموان
  وعدم الجور في النفقة 

  
   ١٥٣المادة 

ى     داهن عل ز إح ال تتمي سوية ف دل والت ي وجوب الع واء ف ة س سلمة والكتابي ة والم دة والقديم ب والجدي ر والثي البك
  األخرى 

  
ل عذر                    اء فال يقب اء أو قرن ساء أو رتق ضًا أو نف وال فرق في القسم بين أن تكون المرآة صحيحة أو مريضة أو حائ

  الزوج إن قصر في العدل معتذرًا بمرض المرآة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها 
  

   ١٥٤المادة 
ين                              ه في تعي رأي ل ام وال نهن سبعة أي يقيم عند آل واحدة منهن يومًا وليلة أو ثالثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة م

  مقدار الدور وفي البداءة في القسم 
  

يًال        وإنما تجب التسوي   ه ل م يكن عمل ا ل ارًا م ة ليًال بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر األخرى وال يلزمه ذلك نه
  فيقسم نهارًا 

  
   ١٥٥المادة 



ا إن آانت                           ال ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أآثر من الدور الذي قدره إال بإذن األخرى و ال يدخل عليها إال لعيادته
  بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء مريضة فإن اشتد بها المرض فال 

  
   ١٥٦المادة 

  إذا ترآت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح ترآها و لها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك 
  

   ١٥٧المادة 
  ال قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب 

  
  ه اإلقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عود

  
   ١٥٨المادة 

  إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو آل واحدة منهن عنده في نوبتها 
  

شرط أن                              شفى ب ى ي ه حت يم ب ه أن يق و لو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت األخرى فل
  خرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضًا عند ضرتها يقيم عند األ

  
   ١٥٩المادة 

سفر فخاصمته األخرى                       ر ال دة آشهر في غي ه م د إحدى زوجتي إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عن
  حبس يأمره الحاآم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير ال

  
   ١٦٠المادة 

ى المباشرة                         در عل ًا أو صغيرًا ال يق ضًا أو عنين رًا أو مري و فقي زوج ول ى ال تجب النفقة من حين العقد الصحيح عل
  للزوجة غنية آانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة آبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهي له 

  
   ١٦١المادة 

  يمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مق
  

   ١٦٢المادة 
ا                   تيفاء م سها الس ا أو منعت نف سافة قصر أو فوقه ا هو م ا فيم سافر مع زوجه و أبت أن ت ة للزوجة ول تجب النفق

  تعورف تعجيله من المهر سواء آان قبل الدخول بها أو بعده 
  

   ١٦٣المادة 
ه وهي                 إذا مرضت المرآة م    م انتقلت إلي ا ث ا أو قبله زل زوجه ى من ة إل اف والنقل د الزف رضًا يمنع من مباشرتها بع

  مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه 
  

ا                       ة أو نحوه فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها االنتقال بمحف
  لنفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على االنتقال بنحو ما ذآر فال نفقة لها فلها ا

  
   ١٦٤المادة 

  إذا آان الزوج محبوسًا ولو بدين عليه لزوجته فال تسقط نفقتها وإن آان غير قادر على أدائه 
  

   ١٦٥المادة 
ا يكفيه               شرط أن تكون            إذا آان الزوج موسرًا وآان المرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر م ى حسب العرف ب ا عل

ع       ة الجمي ر استحقت نفق الخادمة مملوآة لها ملكًا تامًا ومتفرغة لخدمتها ال شغل لها غيرها وإذا زفت إليه بخدم آثي
در حاجة                                  ى ق ر عل ادمين أو أآث ة خ ه نفق ادم واحد يفرض علي يهم خ سار وإذا رزق أوالدًا ال يكف عليه إن آان ذا ي

  أوالده 
  

   ١٦٦المادة 



إذا آانت الزوجة صغيرة ال تصلح للرجال، وال تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فال نفقة لها على زوجها إال إذا                     
  أمسكها في بيته لالستئناس بها 

  
   ١٦٧المادة 

  المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها االنتقال أصًال ال نفقة لها 
  

   ١٦٨المادة 
ى الح سافر إل ي ت ا وإن الزوجة الت دة غيابه ه م ا علي ة له ا ال نفق ا زوجه دون أن يكون معه ضة ب و ألداء فري ج ول

  سافرت مع محرم لها 
  

  فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه 
  

  وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر ال نفقة السفر 
  

   ١٦٩المادة 
ة                  الزوجة المحترف  ة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليًال إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فال نفق

  لها ما دامت خارجة 
  

   ١٧٠المادة 
سها في      إذا حبست المرآة ولو في دين ال تقدر على إيفائه فال يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إال إذا آان هو الذي حب

  دين له 
  

   ١٧١المادة 
شوزها          الناشزة   دة ن ة م ا في النفق سقط حقه وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بال إذنه بغير وجه شرعي ي

زوج وتكون                           اآم وأمر ال ر أمر الح ستدانة بغي ذا الم شوزها وآ وإن آانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضًا بن
  ها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها ناشزة أيضًا إذا آان البيت المقيمان به ملكًا لها ومنعته من الدخول علي

  
ة وال                     ا في النفق فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا آان المنزل لها عاد حقه

  يعود ما سقط منها بنشوزها 
  

  وإن منعته من االستمتاع بها وهي في بيته فال تكون ناشزة نشوزًا موجبًا لسقوط النفقة 
  

   ١٧٢المادة 
ل                    ة قب اآم إلحداهما نفق المنكوحة نكاحًا فاسدًا والموطوءة بشبهة ال نفقة لهما إال المنكوحة بال شهود فإذا فرض الح

  ظهور فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاآم ال بما أخذته بال أمره 
  

   ١٧٣المادة 
در ح ام بق ة الطع در نفق ة  تق سرين فنفق ا مع سار وإن آان ة الي ا موسرين فنفق إن آان سارًا ف سارًا وإع زوجين ي ال ال

ه                 اإلعسار وإن آانا مختلفين حاًال فنفقة الوسط فلو آان الزوج هو الفقير ال يخاطب إال بقدر وسعه والباقي دين علي
  إلى الميسرة 

  
   ١٧٤المادة 

دراهم عل           دة غالء ورخصًا                 تفرض النفقة أصنافًا أو تقوم األصناف ب أآوالت في البل ى حسب اختالف أسعار الم
  رعاية للجانبين فإذا غال السعر تزاد النفقة المقدرة للمرآة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها 

  
   ١٧٥المادة 

وم ت                   ة   يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرآة األصلح واأليسر فإن آان الزوج محترفًا يكتسب قوته آل ي در النفق ق
  عليه يومًا بيوم ويعطيها نفقة آل يوم معجًال عند مساء اليوم الذي قبله 

  
  وإن آان من الصناع الذين ال ينقضي عملهم إال بمضي أسبوع تقدر عليه آل أسبوع 



  
ا           إن ماطله ه آل سنة ف وإن آان تاجرًا أو من أرباب الماهيات تفرض عليه آل شهر وإن آان مزارعًا تفرض علي

  وج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة آل يوم الز
  

   ١٧٦المادة 
د                   ك عن ا وثبت ذل اق عليه ه في األنف إذا اشتكت مطلقت اح ف ام النك للزوج أن يلي اإلنفاق بنفسه على زوجته حال قي

در     الحاآم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام آثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار آفاي               تها يحضره الحاآم ويق
سر               ع مع الي إذا امتن سها ف النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نف
ؤخر                           ل ي رة ب سه في أول م ه ال ينبغي أن يحب سه إال أن من إعطائها بعد أمر الحاآم وطلبت المرآة حبسه له أن يحب

ا                الحبس إلى مجلسين أو ثالث     ه م ه من أموال ع علي اآم أن يبي ذ وللح سه حينئ دفع حب م ي إن ل ة يغيظه في آل مجلس ف
  ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها 

  
   ١٧٧المادة 

ل يفرض                        سبب عجزه ب إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فال يحبسه الحاآم وال يفرق بينهما ب
  نة عليه وتجب اإلدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج لها النفقة ويأمرها باالستدا

  
  وإن آان لها أوالد صغار تجب اإلدانة ألجلهم على من تجب عليه نفقتهم لوال وجود األب 

  
  ويحبس من تجب عليه اإلدانة إذا امتنع 

  
   ١٧٨المادة 

ين ف                ى شيء مع ا أن تأخذ            إذا فرض الحاآم النفقة أو تراضى الزوجان عل ة زوجه رآة إذا علمت أو خافت غيب للم
  عليه آفيًال جبرًا يضمن لها نفقة شهر أو أآثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج 

  
   ١٧٩المادة 

ة اإلعسار         النفقة المقدرة ال تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعًا لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفق
   اليسار بأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وأن أيسر بعد إعسارها تتمم نفقة اليسار للمستقبل أو بنفقة

  
   ١٨٠المادة 

ا              ال يجوز للمرآة أخذ أجرة من زوجها عل        ك قضاء وإنم ا ذل ان ال يجب عليه ا وإن آ ام ألآلهم ى ما تهيئه من الطع
  يجوز لها أخذ األجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع 

  
   ١٨١المادة 

شتاء وآسوة                       آسوة المرآة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها آسوتان في السنة آسوة لل
  للصيف 

  
  ا حال الزوجين يسارًا وإعسارًا وعرف البلد ويعتبر في تقديره

  
   ١٨٢المادة 

  تفرض الكسوة ثيابًا أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة 
  

   ١٨٣المادة 
  ال يقضى للمرآة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إال إذا تخرقت آسوتها باالستعمال المعتاد 

  
  ولة عنها وال يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسئ

  
   ١٨٤المادة 

ى                  ه إسكانها في بيت من دار عل ا موسرين وإال فعلي ى حدتها إن آان تجب السكنى للمرآة على زوجها في دار عل
  حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين 

  



   ١٨٥المادة 
صغير              ليس للزوج أن يجبر المرآة على      ده ال ا سوى ول ذين من غيره ه وال من أوالده ال ا من أهل  إسكان أحد معه

دها                     و ول ا ول دًا من أهله زوج أح ا في بيت ال سكن معه ا أن ت يس له ا ول الغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معه
  الصغير من غيره وال يكون ذلك إال بالرضا 

  
   ١٨٦المادة 

انوا                 إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن عل       ى حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إال إذا آ
  يؤذونها فعًال أو قوًال ولها طلب ذلك مع الضرة 

  
ا         م يؤذوه و ل ره ول فإن آان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غي

  فعًال أو قوًال 
  

   ١٨٧المادة 
ة       إذا آانت الم  سكان المرتفع ة من ال دار الخالي رًا آال رآة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن آان آبي

ا                    ه أن يأتيه ا فعلي ستأنس بهم ة ت د أو خادم ا ول م يكن له د ضرتها ول يًال ليبيت عن زوج يخرج ل ان ال الجدران أو آ
  بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث ال تستوحش 

  
   ١٨٨المادة 

ا               يفرض للمرآة ما   ان له و آ  تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما وال يسقط عنه ذلك ول
  أمتعة من فراش ونحوه 

  
  وعليه أيضًا ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرآة على عادة أهل البلد 

  
   ١٨٩المادة 

ال  ه م ان ل ه إن آ ي مال ة الغائب ف ة لزوج ن تفرض النفق ا م الغالل ونحوه ة آ ن جنس النفق ه م ي منزل حاضر ف
ن                    أصناف المأآوالت والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو آان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دي
ى       ة عل رآة بين ا أو أقامت الم م بهم اآم يعل ان الح ر أو آ م يق ة أو ل ال وبالزوجي ديون بالم ودع أو الم ر الم ه وأق علي

   الدين وعلى النكاح وإن آان ال يقضى به لها على الغائب الوديعة أو
  

ه                       سها فرضها في ه من جن ال حاضر في بيت ويبدأ الحاآم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو آان للغائب م
م تكن نا                       ا ل ة وإنه شزة وال   ويأخذ الحاآم عليها آفيًال بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفق

  مطلقة مضت عدتها 
  

   ١٩٠المادة 
ى                                تدانة عل ا باالس ه ويأمره ة دون اآم بالنفق ا الح اح يقضي له ى النك ة عل رآة بين إذا لم يخلف الغائب ماًال أقامت الم

  زوجها ويكفلها ويحلفهما آما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فال يفسخه 
  

   ١٩١المادة 
و              إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل ل        ها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فه

ا              ة يرجع به ا النفق بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرآة وإن شاء رجع على الكفيل وإن أقرت المرآة أنه عجل له
  عليها ال عليه 

  
   ١٩٢المادة 

له مع حلفه فإذا حلف وآان المال الذي قبضته وديعة فله أن            إذا رجع الغائب وأنكر النكاح وال بينة للمرآة فالقول قو         
  يرجع به على المرآة أو على المودع وإن آان دينًا فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرآة 

  
   ١٩٣المادة 

ه    إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطالق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرآة النفقة التي أخذتها                   في غياب
ذ يكون                  الطالق فحينئ م ب ان يعل دافع آ زوج أن ال ة ال ديون إال إذا شهدت بين ضمنت هي ال الدافع من المودع أو الم

  عليه الضمان 



  
   ١٩٤المادة 

ة وأنكرت                         ال للنفق ا الم ع إليه ه دف ى زوجة الغائب أن اق عل ره القاضي باإلنف إذا ادعى المودع أو المديون الذي أم
  قول المودع بال بينة وال يقبل قول المديون إال ببينة المرآة ذلك يقبل 

  
   ١٩٥المادة 

إذا آانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئًا في نفقة      
  نفسها وال للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته ويصرف من أجرتها في نفقة المرآة 

  
   ١٩٦المادة 

ا   ا يكفيه ه م ذ من ا أن تأخ از له ا الغائب ج ال زوجه ة من م رآة بالنفق از للقاضي أن يقضي للم ي آل موضع ج ف
  بالمعروف من غير قضاء 

  
   ١٩٧المادة 

  تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه 
  

   ١٩٨المادة 
  ضي الزوجين على شيء معين ال تصير النفقة دينًا إال بالقضاء أو بترا

  
   ١٩٩المادة 

ضها                        م تقب رآة ول ا الم النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي ال تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب به
ا                 د منه دار المتجم آلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمق

  الرضا سواء آانت المدة الماضية قليلة أو آثيرة بعد القضاء أو 
  

   ٢٠٠المادة 
ى             ل فرض القاضي أو التراضي عل ا قب ليس للمرآة الرجوع على زوجها حاضرًا آان أو غائبًا بما أنفقته من ماله

  شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأآثر ال أقل 
  

   ٢٠١المادة 
ن                   النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدا      سقط دي زوجين وال ي ا بموت أحد ال سقط دينه نة بغير أمر الحاآم ي

  النفقة بالطالق إال إذا تحقق أنه وقع لسوء أخالق المرآة 
  

   ٢٠٢المادة 
م إن                     ًا أداؤه ث ا واجب ة زوجه ا في ترآ ًا له ًا ثابت ل تكون دين أي حال ب ا ب سقط دينه النفقة المستدانة بأمر الحاآم ال ي

 الحاآم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرآة وإن آانت بال أمر الحاآم فال               آانت االستدانة بأمر  
  رجوع له إال على المرآة وهي ترجع على زوجها إن تثبت لها عليه حق 

  
   ٢٠٣المادة 

  ئمة ال تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجًال ال بموت وال طالق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو آانت قا
  

   ٢٠٤المادة 
وم واحد                    ة ي دة الماضية وعن نفق ة الم ده صحيح عن نفق اإلبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبع
ة شهر                              مستقبل دخل أوله إن آانت مفروضة آل يوم وعن أسبوع واحد إن آانت مفروضة آل أسبوع وعن نفق

ة               د دخلت إن آانت مفروضة         واحد مستقبل قد استهل إن آانت مفروضة آل شهر وعن نفق ستقبلة ق سنة واحدة م
  سنويًا 

  
   ٢٠٥المادة 

  دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرآة لزوجها ال يلتقيان قصاصًا 
  



ذلك وإن طلب هو                              ا إال إذا رضي ب ى مطلبه ا فال تجاب إل ا لزوجه ا عليه ا بم ن نفقته فإذا طلبت المرآة مقاصة دي
   يجاب إلى طلبه مقاصة دين نفقتها بما له عليها

  
   ٢٠٦المادة 

ه  ال إذن ا ب ي جميعه ا التصرف ف ل له ا ب ا الخاصة به ى أمواله ه عل ة ل ة فال والي رآة تأديبي ى الم زوج عل ة ال والي
ر   ل غي ا وتوآ ة أمالآه بض غل ا أن تق ه وله ى واليت دًا عل ي معارضتها معتم ه ف ه وج ون ل دون أن يك ورضاه وب

ا        ده أو                         زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقوده د فق ا أو جدها عن ى إجازة أبيه ًا وال عل ه مطلق ى إجازت بال توقف عل
  وصيهما إن آانت رشيدة محسنة للتصرف 

  
  ومهما تكن ثروتها فال يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج 

  
   ٢٠٧المادة 

ر                          ه في غي ه بال إذن ا من الخروج من بيت ا      للزوج بعد إيفاء المرآة معجل صداقها أن يمنعه اح له ي يب  األحوال الت
ات             ارة األجنبي ا من زي ه منعه رة ول ا في آل سنة م رة ومحارمه ديها في آل أسبوع م ارة وال ا آزي الخروج فيه

  وعيادتهن ومن الخروج إلى الوالئم و لو آانت عند المحارم 
  

ين                      ا معجل صداقها و إسكانها ب ران صالحين   وله إخراجها من منزل أبويها إن آانت صالحة للرجال و أوفاه  جي
  حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها و لو اشترطا عليه أن ال يخرجها من منزلهما 

  
  وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء آان ملكًا له أو إجارة أو عارية 

  
   ٢٠٨المادة 

سافة القصر            يجوز للزوج إن آان مأمونًا وأوفى المرآة معجل صداقها أن ينقلها من ح             ا هو دون م ا فيم يث تزوجه
  سواء آان االنتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس 

  
  وليس له أن ينقلها جبرًا فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر 

  
   ٢٠٩المادة 

  حد مقدر يباح للزوج تأديب المرآة تأديبًا خفيفًا على آل معصية لم يرد في شأنها 
  

  وال يجوز له أصًال أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق 
  

   ٢١٠المادة 
ى      ين واألول ا حكم إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع األمر إلى الحاآم فله أن يعين عدلين ويجعلهم

سعيا في إ              ا وي ستمعا شكواهما وينظرا بينهم ا لي م    أن يكون أحدهما من أهله واآلخر من أهله ا وإن ل صالح أمرهم
  يتيسر لهما اإلصالح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إال أن يكونا وآيلين من قبل الزوجين بذلك 

  
   ٢١١المادة 

  إذا اشتكت المرآة نشوز زوجها وضربه إياها ضربًا فاحشًا ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر 
  

   ٢١٢المادة 
ًا شرعًا وأن                      من الحقوق على المرآة لزوجها أن      ة ويكون مباح وق الزوجي ه من حق ا ب  تكون مطيعة له فيما يأمره

د             تتقيد بمالزمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها وال تخرج منه إال بإذنه وأن تكون مبادرة على فراشه إذا التمسها بع
يئًا ألحد                    ه ش ادة        ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله وال تعطي من م تجر الع ا ل  مم

  بإعطائه إال بإذنه 
  

   ٢١٣المادة 
ا  ى أن يوفيه ا راضية إل دخول به د ال و بع ا ول ا من بيته ه ومن إخراجه اع ودواعي سها من الوق ع نف رآة أن تمن للم
ى                  ه فحت در المعجل من ين ق م يب زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن آان بعضه معجًال وبعضه مؤجًال وإن ل



د ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضًا إن آان المهر مؤجًال آله إذا اشترط الزوج                تستوفي ق 
  الدخول بها قبل حلول األجل ورضيت به 

  
   ٢١٤المادة 

ه وال تكون ناشزة وال                                ه بال إذن ا الخروج من بيت ا جاز له إذا لم يوف الزوج المرآة ما تعورف تعجيله من مهره
  تسقط نفقتها 

  
   ٢١٥المادة 

نهم                            د أحد م رة وال تبيت عن ا في آل سنة م ارة محارمه رة ولزي للمرآة أن تخرج لزيارة والديها في آل أسبوع م
رهم من المحارم في آل                       رة وال غي ة م ا في آل جمع بغير إذن زوجها وال يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارته

  سنة مرة 
  

   ٢١٦المادة 
در              إذا آان أبو الزوجة مريضاً     ده بق ه وتعاه ذهاب إلي ا ال  مرضًا طويًال فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليه

  احتياجه ولو آان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك 
  

   ٢١٧المادة 
  للزوج دون المرآة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطالق 

  
  غير مختل العقل أو مكرهًا أو هازًال ويقع طالق آل زوج بالغ عاقل ولو آان محجورًا عليه لسفه أو مريضًا 

  
   ٢١٨المادة 

  يقع طالق السكران الذي سكر بمحظور طائعا مختارًا ال مكرهًا وال مضطرًا 
  

   ٢١٩المادة 
  يقع طالق األخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطالق 

  
   ٢٢٠المادة 

ون   ال يقع طالق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر         أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طالق المجن
  إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون 

  
   ٢٢١المادة 

  ال يقع طالق أبي القاصر على زوجته وال طالق القاصر ولو آان مراهقًا 
  

   ٢٢٢المادة 
زوج أن ي              ا يجوز لل ره            يقع الطالق لفظًا وبالكتابة المرسومة المستبينة وآم ه غي ه أن يوآل ب سه ويجوز ل ه بنف وقع

ن           ا م ى غيره وآيًال عل سها وت ى نف ضًا عل ه تفوي ا بإيقاع اب وأن يأذنه ي آت سطورًا ف رآة م ى الم له إل وأن يرس
  ضرائرها 

  
   ٢٢٣المادة 

ة هي طالق                                 دة لفرق ر ثالث للحرة والمعت ائن غي دة من طالق رجعي أو ب رآة المنكوحة والمعت محل الطالق الم
   باإليالء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين اإلسالم آالفرقة

  
   ٢٢٤المادة 

ت      واء آان ات س ر متفرق ا أو غي دخوًال به ت م ات إن آان الث متفرق رة ث النسء فطالق الح ر ب دد الطالق يعتب ع
د                           ا بع ره ويفارقه ًا غي نكح زوج ى ت اح صحيح حت وطء في     مدخوًال بها أو ال فال تحل لمطلقها بعد الثالث من نك  ال

  القبل وتنقضي عدتها 
  

   ٢٢٥المادة 



ا صريحة أو                  الطالق إم صيغ المخصوصة ب ا وال وم مقامه ا يق صيغة مخصوصة أو م ال يصح وقوع الطالق إال ب
  آناية 

  
ًا في الطالق بحيث ال                تعمالها عرف ي غلب اس اظ الت ى حروف الطالق واأللف شتملة عل فالصريحة هي األلفاظ الم

أ ه ب ستعمل إال في ارة ت ستبينة وإش ة المرسومة الم صريحة هي الكتاب صيغة ال ام ال وم مق ا يق ات وم ة من اللغ ي لغ
د لوقوعه من               ا ال ب األخرس واإلشارة إلى العدد باألصابع مصحوبة بلفظ الطالق وبما ذآر يقع الطالق بال نية إنم

  إضافة اللفظ إلى المرآة المراد تطليقها ولو اإلضافة معنوية 
  

وم       والكناية هي   ة الحال ويق ة أو دالل ا الطالق إال بني األلفاظ التي لم توضع للطالق وتحتمله وغيره وهذه ال يقع به
  مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية 

  
   ٢٢٦المادة 

األو      رى ف ان     الطالق قسمان رجعي وبائن، والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة آب ا آ وعين م ل من الن
  بواحدة أو اثنتين والثاني ما آان بالثالث ويسمى بتًا 

  
   ٢٢٧المادة 

رون                              ر مق ة غي ا حقيق دخول به رآة الم ى الم ى إل و معن يقع الطالق رجعيًا بصريح لفظ الطالق إذا أضيف اللفظ ول
ى  بعوض وال بعدد الثالث ال نصًا وال إشارة وال منعوتًا بنعت حقيقي وال بأفعال             التفضيل وال مشبهًا بصفة تدل عل

  البينونة 
  

ا  ة سواء نواه دة رجعي ة واح ا طلق ع عليه د أوق ك فق ة أو طلقت ا أنت طالق أو مطلق دخول به ه الم ال المرأت فمن ق
  رجعية أو بائنة أو نوى أآثر من ذلك أو لم ينو شيئًا 

  
   ٢٢٨المادة 

   رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثالثًا وقعن صيغتا علي الطالق والطالق يلزمني يقع بكل منهما واحدة
  

   ٢٢٩المادة 
  يقع الطالق رجعيًا بثالثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك وقعت واحدة 

  
ع واحدة                                ه الطالق تق وى ب إن ن ه ف ى نيت وع الطالق عل فمن قال لزوجته لفظًا منها وهو في حالة الرضا توقف وق

  نوى غيرها أو أآثر من واحدة أو لم ينو شيئًا فال يقع شيء رجعية ولو 
  

  وإن خاطبها به في حالة الغضب أو جوابًا على طلبها الطالق منه يقع على طلقة واحدة رجعية بال نية 
  

   ٢٣٠المادة 
د            ل مضي الع زوج قب ك ال ل مل اح وال يزي ام النك ع أحك ل ال  الطالق الرجعي بواحدة آان أو اثنتين للحرة ال يرف ة ب

دب جعل سترة                        سكنى وين ا بال ا المضاف إليهم ا تعتكف في بيته تزال الزوجية قائمة مادامت المرآة في العدة وإنم
اع                       تمتاع والوق ه االس ا ويجوز ل بينها وبين زوجها ونفقتها عليه مدة العدة وال يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنه

ل انقض           ًا وإذا مات أحدهما قب ا في حال صحته أو          ويصير بذلك مراجع ا زوجه ة اآلخر سواء طلقه دة ورث اء الع
  مرضه برضاها أو بدونه 

  
  النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي ال تسقط بمضي العدة مطلقًا 

  
   ٢٣١المادة 

لو قال ال   آل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين آذلك لو حرة فله أن يراجعها و                  
ة             دة سواء علمت بالرجع ا دامت في الع رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد األول وال إلى اشتراط مهر جديد م

  أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت 
  

  وال يملك الرجعة بعد انقضاء العدة وال رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو آانت الخلوة صحيحة 
  



   ٢٣٢المادة 
صح الرج اع      ت ًال بالوق ة وفع ر مخاطب ت غي ي إن آان ت زوجت رآة أو راجع ًا للم وه خطاب ك ونح وًال براجعت ة ق ع

  ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختالسًا منه أو منها 
  

   ٢٣٣المادة 
  يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فال يصح إضافتها إلى وقت مستقبل وال تعليقها بشرط 

  
   ٢٣٤المادة 

شهد          ال وًال وأن ي ا ق ا إذا راجعه رآة به م الم دب للمراجع أن يعل رجعة الصحيحة بال شهود وبال علم المرآة إال أنه ين
  شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعًال 

  
وى                    ة وإن ن ة بال ني ة واحدة بائن من قال آل حل أو حالل اهللا أو حالل المسلمين علّي حرام طلقت جميع نسائه طلق

  الث وقعن بذلك الث
  

ه                 ان ل ًا وإن آ و طالق م ين و ل ذلك ول ة ب فإن قال الحرام يلزمني أو أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطب
  امرأة غيرها فال يقع عليها شيء 

  
   ٢٣٥المادة 

  تنقطع الرجعة وتملك المرآة عصمتها إذا طهرت من الحيضة األخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل 
  

   ٢٣٦المادة 
ه حق     ضائها وأن ل دم انق زوج ع الحيض وادعى ال دتها ب ضاء ع دة انق زوجين فادعت المعت ين ال زاع ب ع ن إذا وق

  الرجعة تصدق المرآة بيمينها وتخرج من العدة إن آانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يومًا للحرة 
  

   ٢٣٧المادة 
ج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها لثالثة زال ملكه وحلها له إلى          الرجعة ال تهدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزو        

  أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطالق أو موت 
  

   ٢٣٨المادة 
ا                            دتها صار م ًا وانقضت ع ه رجعي ق زوجت يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطالق الرجعي فمن طل

  من المهر حاًال فتطالبه به آان مؤجًال في ذمته 
  

  وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجمًا فإن آان آذلك فال يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها 
  

   ٢٣٩المادة 
صًا أو إشارة           ثالث ن دد ال ًا بع يقع الطالق بائنًا بصريح لفظ الطالق إذا أضيف اللفظ إلى المرآة المدخول بها مقرون

ادة أو                             باألصابع م  شدة والزي آن عن ال ال تفضيل ينب ى أفع ي أو مضافًا إل ًا بنعت حقيق ع ذآر لفظ الطالق أو منعوت
  مشبهًا بما يدل على البينونة 

  
ة                                ه أو أعرضه أو تطليق ة أو عريضة أو أشد الطالق أو أطول ة شديدة أو طويل فمن قال المرأته أنت طالق تطليق

  آالجبل تقع عليها واحدة بائنة 
  

  ال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينو وإن نوى بذلك الثالث وقعن وإن ق
  

  وإن قال لها أنت طالق ثالثًا أو أشار إليها بثالثة أصابع منشورة قائًال أنت طالق هكذا بانت بينونة آبرى 
  

  رارًا أو ألف مرة وآذلك إن قال لها أنت طالق أآثر الطالق أو أآثر الطالق أو أنت طالق م
  

   ٢٤٠المادة 
  آل طالق يلحق المرآة غير المدخول بها فهو بائن 



  
ا بال                              ى به و اختل ذا ل ا وآ فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكمًا أنت طالق بانت بواحدة وال عدة عليه

  وطء ولكن عليها العدة 
  

  ت باألولى فال تلحقها الثانية وال الثالثة فإن طلقها ثالثًا بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثالث بان
  

   ٢٤١المادة 
ة صغرى                               دتها بانت بينون ى انقضت ع ا حت م يراجعه و حرة ول ين ل ًا بواحدة أو اثنت من طلق زوجته طالقًا رجعي

  ملكت بها نفسها فال يملك الرجعة عليها 
  

   ٢٤٢المادة 
  ها بانت بواحدة من طلق امرأته طالقًا واحدًا مقرونًا بعوض وقبلت في مجلس

  
   ٢٤٣المادة 

وى                    ة وإن ن ة بال ني ة واحدة بائن من قال آل حل أو حالل اهللا أو حالل المسلمين علي حرام طلقت جميع نسائه طلق
  بذلك الثالث 

  
   ٢٤٤المادة 

اظ ال             دا األلف ا ع زوج م ة ال ة  جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطالق يكون بائنًا بواحدة أو ثالث على حسب ني ثالث
   فراجعها ٢٢٩المذآورة في مادة 

  
   ٢٤٥المادة 

ه                     ل مدت ي هي أق ة الت دة األشهر األربع ا في م يء إليه م يف إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبر في إيالئه ول
  للحرة بانت بواحدة وسقط اإليالء إن آان موقتًا 

  
   ٢٤٦المادة 

لثالث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال            الطالق البائن بينونة صغرى وهو ما آان دون ا        
ا                          ا وال ينظره دخل عليه ا حجاب فال ي وال يبقى للزوجية أثر سوى العدة وتستتر المرآة في بيتها ويجعل بينه وبينه

  وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن دينًا فإخراجه منه أولى 
  

  إال في حال فراره أو فرارها بشرطه المذآور في طالق المريض وإن مات أحدهما في العدة فال يرثه اآلخر 
  

   ٢٤٧المادة 
ا في               ه أن يتزوجه ل ل ا ب ى مطلقه ثالث عل ا دون ال الطالق البائن بينونة صغرى ال يزيل الحل فال تحرم المبانة بم

  لعدة العدة وبعدها إنما ال يكون ذلك إال برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في ا
  

   ٢٤٨المادة 
  الطالق البت يزيل في الحال الملك والحل معًا 

  
ثالث      فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثالث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء آانت ال

ًأ حقي                         ا وط ذًا ويطأه ًا صحيحًا ناف ره نكاح نكح غي ى ت ًا في    متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حت قي
  المحل المتيقن موجبًا للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها 

  
  وموت الزوج الثاني قبل وطئها ال يحلها لألول 

  
   ٢٤٩المادة 

ود                               دًا فتع ًال جدي ثالث ويثبت ح دم ال ا يه سابقة آم ات ال ثالث من الطلق ا دون ال نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول م
  تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثالث طلقات لو حرة المرآة للزوج األول إذا 

  
   ٢٥٠المادة 



  الطالق ال يلحق المنكوحة نكاحًا فاسدًا فالفرقة فيه متارآة ال طالق حقيقي 
  

  فمن طلق منكوحته فاسدًا ثالثًا فله أن يتزوجها بعقد صحيح بال محلل ويملك عليها ثالث طلقات 
  

   ٢٥١المادة 
شرط وال                     الطالق لفظيًا آان أ    دة ب ر مقي ة غي و بالكتابة يصح أن يكون منجزًا أو معلقًا فالمنجز ما آان بصيغة مطلق

  مضافة إلى وقت وهذا يقع في الحال 
  

ة أو                           شرط أو الحادث ى وجود ال ذا يتوقف وقوعه عل والمعلق ما آان معلقًا بشرط أو حادثة أو مضافًا إلى وقت وه
  حلول الوقت المضاف إليه 

  
  ين والتعليق يم

  
   ٢٥٢المادة 

ستحيًال وال منفصًال                ًا وال م يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود ال محقق
  إال لعذر 

  
  فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو 

  
شك والطالق المضاف لحال   ه ال دخول في و الطالق الم ذا يلغ ى  وآ ق عل ذلك المعل ه وآ ه أو وقوع ة إليقاع ة منافي

  المشيئة اإللهية مسموعًا متصًال ال منفصًال إال لعذر 
  

   ٢٥٣المادة 
ه أو في عدة الطالق الرجعي أو                      ًا أي حال قيام ة أو حكم اح حقيق ك النك يشترط في لزوم التعليق أن يكون في مل

  البائن في بعض صوره أو مضافًا إلى الملك 
  

  ه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فال يلزمه وال تطلق المرآة بوقوعه فإن أضاف
  

   ٢٥٤المادة 
  زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين ال يبطل اليمين المعقودة حال قيامه 

  
ا دون ا ا بم م أبانه و حرة ث ا ل ثالث أو به ا دون ال ه بم ق طالق امرأت م فمن عل شرط ث ل وجود ال زًا قب ثالث منج ل

  تزوجها ووجد الشرط يقع الطالق المعلق آله 
  

   ٢٥٥المادة 
  زوال الحل بوقوع الثالث يبطل تعليق ما دون الثالث والثالث أيضًا للحرة 

  
ق                 ل بطل التعلي د التحلي ا بع م تزوجه شرط ث ل وجود ال فمن علق ما دون الثالث أو الثالث الحرة ثم نجز الثالث قب

  بحيث لو وجد الشرط ال يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك األول 
  

   ٢٥٦المادة 
ه                        ه لكن إن وجد تمام د زوال ك أو بع ان وجوده في المل شرط سواء آ د وجود ال تنحل اليمين وال يبقى لها عمل بع

   يقع شيء والمرآة في الملك حقيقة أو في عدة الطالق يقع عليها الطالق وإن وجد بعد زواله فال
  

   ٢٥٧المادة 
  ال يحنث الحالف في يمين واحدة أآثر من مرة في جميع أدوات الشرط إال إذا استعمل آلمة آلما 

  
ة                              ارة الثالث ين إال بالزي ا زرت أختك فأنت طالق فال تنتهي اليم ه آلم فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال المرأت

   تزوج المرآة بعد زوج آخر فال يقع عليها الطالق إن زارت وفي آل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثالث تم
  



ل                                 الثالث ب ين ب رأة فهي طالق فال تنتهي اليم ا تزوجت ام ال آلم أن ق زوج ب وإن أدخلها على سبب الملك وهو الت
  تطلق المرآة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر 

  
   ٢٥٨المادة 

إن وجد             ًا                 إذا علق الزوج الطالق على شرطين أو على شيئين ف ة أو حكم ك حقيق رآة في المل ا والم اني منهم ا أو الث
  وقع الطالق وإال فال 

  
   ٢٥٩المادة 

ضها                ما ال يعلم وجوده إال من المرآة فال تصدق إال في حق نفسها خاصة فإن علق طالقها وطالق ضرتها على حي
  فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها 

  
  نقطع عنها فال يقبل قولها وإن آان الحيض قد ا

  
   ٢٦٠المادة 

شيئتها وال                            دها أو بتفويضه لم ا بي سها أو جعل أمره ا نف ا بتخييره اه أم للزوج أن يفوض الطالق للمرآة ويملكها إي
  يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرآة 

  
   ٢٦١المادة 

سها مادامت في                  إذا قال الزوج المرأته اختاري نفسك أو أمرك بي         ار نف ا أن تخت ا فله دك ناويًا تفويض الطالق إليه
م أو تعرض                             م تق ا ل ا طال م مجلس علمها مشافهة إن آانت حاضرة أو أخبارًا إن آانت غائبة ولو طال المجلس م
ًا                                   ويض معلق م يكن التف ا ل ا م ى أعراضها بطل خياره دل عل ا ي ه بم ا أو أتت قبل فإن قامت منه قبل صدور جوابه

  يئتها بأداة تفيد عموم لوقت أو موقتًا بوقت معين بمش
  

  فإن آان معلقًا بمشيئتها بأداة تفيد العموم فلها اختيار نفسها متى شاءت 
  

د فوت الوقت                     التفويض إال بع م ب م تعل ة ول و آانت غائب ى ل وإن آان موقتًا فال يبطل خيارها إال بمضي الوقت حت
  المعين فال خيار لها 

  
   ٢٦٢المادة 

سي بانت               إذ سي أو طلقت نف ا اخترت نف دها في مجلس علمه ا قالت المفوض إليها االختيار أو التي جعل أمرها بي
  بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين 

  
  وتصح نية الثالث في األمر باليد وال تصح في التخيير 

  
   ٢٦٣المادة 

  قي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية إذا فوض الطالق لمشيئة المرآة وقال لها بصريح لفظه طل
  

   ٢٦٤المادة 
  المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأآثر ال بأقل 

  
ين            ة أو اثنت سك ثالث ا طلقي نف ال له و ق ع شيء ول فإذا فوض الزوج للمرآة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثالثة فال يق

  فطلقت واحدة وقعت الواحدة 
  

   ٢٦٥المادة 
  لمخالفة في الوصف ال تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج ا

  
  فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطالق معلقًا بمشيئتها 

  
  سًا وآذا لو خالفت في العدد ولو بأقل فإن آان معلقًا بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأ

  



   ٢٦٦المادة 
المرض الذي يصير به الرجل فارًا بالطالق من توريث زوجته وال تنفذ تبرعاته إال من الثلث هو الذي يغلب عليه                    

  فيه الهالك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن آان قادرًا عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده 
  

   ٢٦٧المادة 
ل من قصاص أو خاف الغرف في                        دم للقت ارز رجًال أو ق من يخاف عليه الهالك غالبًا آمن خرج من الصف يب

  سفينة تالطمت عليها األمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهالك 
  

   ٢٦٨المادة 
  المقعد والمشلول والمفلوج مادام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم آالمريض 

  
سنة في الطالق                   فإن ق  د ال دمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد وال تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بع

  وغيره آتصرفات الصحيح 
  

   ٢٦٩المادة 
من آان مريضًا مرضًا يغلب عليه الموت منه أو واقعًا في حالة خطرة يخشى منها الهالك غالبًا وأبان امرأته وهو          

ا                         آذلك طائعا بال رضاها      دة فإنه رآة في الع ره والم سبب أو بغي ذلك ال ة ب ك الحال ى تل ومات في المرض أو هو عل
ك                        ه تل زوج من مرضه أو زالت عن رئ ال إن ب ترث منه إذا استمرت أهليتها لإلرث من وقت اإلبانة إلى الموت ف

  الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها ال ترثه 
  

   ٢٧٠المادة 
  : ضًا زوجها إذا مات وهي في العدة وآانت مستحقة للميراث في الصور اآلتيةترث المرآة أي

  
   إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعيًا فأبانها بما دون الثالث أو بثالث -األولى 

  
   إذا العنها في مرضه وفرق بينهما -الثانية 

  
   حتى بانت منه بعدم قربانها  إذا آلى منها مريضًا ومضت مدة اإليالء في المرض-الثالثة 

  
   ٢٧١المادة 

  : ال ترث المرآة من زوجها في الصور اآلتية
  

   إذا أآره الزوج على إبانتها بوعيد تلف -األولى 
  

   إذا طلبت هي منه اإلبانة طائعة مختارة -الثانية 
  

ة المصاهرة           -الثالثة   ا يوجب حرم ه م ا وفعلت مع ابن ًا أو      إذا طلقها رجعيًا أو لم يطلقه سها طوع ه من نف أو مكنت
  آرهًا بغير تحريض أبيه 

  
   إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه -الرابعة 

  
اًء                  -الخامسة ا بن ة أو نحوه ا بالعن ق بينهم ع التفري البلوغ أو وق سها ب ارت نف  إذا اختلعت المرآة منه برضاها أو اخت

  على طلبها 
  

ل    إذا آانت المرآة آتابية وقت إبان      -السادسة تها ثم أسلمت بعدها أو آانت مسلمة وقت اإلبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قب
  موته فإسالمها في هذه الصورة ال يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها 

  
ل خوف       -السابعة    إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قب

  الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكيًا من ألم الغرق أو في وقت فشّو 
  



   ٢٧٢المادة 
سها                       ار نف ة باختي أن أوقعت الفرق ا ب ام بمصالح بيته ى القي در عل إذا باشرت المرآة سبب الفرقة وهي مريضة ال تق

  ا بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثه
  

   ٢٧٣المادة 
اح               ع في النك ا جاز الطالق والخل ة وموجباته إذا تشاق الزوجان وخافا بأن ال يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجي

  الصحيح 
  

   ٢٧٤المادة 
  يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهًال إليقاع الطالق وأن تكون المرآة محال له 

  
   ٢٧٥المادة 

  الخلع فيقع صحيحًا به وبدونه سواء آانت المرآة مدخوًال بها أم ال العوض ليس بشرط في 
  

   ٢٧٦المادة 
  يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أآثر مما ساقه إليها 

  
   ٢٧٧المادة 

  آل ما صلح من المال أن يكون مهرًا صلح أن يكون بدًال للخلع 
  

   ٢٧٨المادة 
  أو بغير مال وتصح فيه نية الثالث وال يتوقف على القضاء يقع بالخلع طالق بائن سواء آان بمال 

  
   ٢٧٩المادة 

د                              اه وبع ة بمعن رآة عالم ول الم ى قب دل عل ه واستحقاق الب دًال توقف وقع إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذآر معه ب
ه         ه عن ا   إيجاب الزوج ال يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو ال يقتصر على المجلس حتى ال يبطل بقيام ل قبوله قب

ويقتصر على مجلس علمها به فال يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن آان الخلع بلفظ خلعتك بال ذآر فال يتوقف                   
  على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخالف ما إذا آان بلفظ المفاعلة أو األمر أو ذآر معه المال فال بد من قبولها 

  
   ٢٨٠المادة 

ى       إذا أوجبت المرآة الخلع     ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر عل
  المجلس فيبطل بقيامها أو قيامها عنه قبل القبول ولو قبل بعده ال يصح قبوله 

  
   ٢٨١المادة 

ا  إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبر            ئ آل منهم
رآة                           ه فال تطالب الم ع من ع الخل ذي وق من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح ال
بما لم تقبضه من المهر وال بنفقة ماضية مفروضة وال بكسوة وال بمتعة أن خالعها زوجها قبل الدخول وال يطالب      

  هر سلمه إليها هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها وال بم
  

ي في                    وآذلك إذا لم يسميا شيئًا وقت الخلع يبرأ آل منهما من حقوق اآلخر فال يطالبها بما قبضت وال تطالبه بما بق
  ذمته قبل الدخول وبعده 

  
   ٢٨٢المادة 

  إذا آان البدل منفيًا بأن خالعها ال على شيء فال يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه 
  

   ٢٨٣المادة 
ان                          إذا خالعها  ه سواء آ م يكن مقبوضًا سقط عن ا وإن ل ه عليه  بكل المهر ورضيت فإن آان مقبوضًا رجع بجميع

  الخلع قبل الدخول أو بعده 
  



وإذا خالعها على بعضه فإن آان الكل مقبوضًا والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن               
  ي وقع عليه الخلع آان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذ

  
   ٢٨٤المادة 

  نفقة العدة والسكنى ال يسقطان وال يبرأ المخالع منهما إال إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع 
  

   ٢٨٥المادة 
  إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن آان مثليًا أو قيمته إن آان قيميا 

  
   ٢٨٦المادة 

ترط     إ نتي الرضاع أو اش دة س ا م ده منه رة رضاع ول ن أج ه ع ع براءت ت الخل رآة وق ى الم زوج عل ترط ال ذا اش
ه في         زم بنفقت سنتين وتل دة ال إمساآها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد م

دة      المدة المعينة إلمساآه فإن تزوجها أو هربت وترآت له الولد أو     ام م ل تم دة الرضاع أو قب  ماتت هي قبل تمام م
ا                     د فيه إمساآه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الول

  ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة 
  

دة                وآذلك إذا خالعها على إ     ل الم د قب د أو أسقطت أو مات الول ا ول رضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنه
  فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة آلها أو ما يكون باقيًا منها 

  
   ٢٨٧المادة 

  إذا اختلعت المرآة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك األنثى دون الغالم 
  

ساآه في               وإن   ل إم ى أجرة مث دها وينظر إل ه عن ى ترآ ا عل تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفق
  المدة الباقية فيرجع بها عليها 

  
   ٢٨٨المادة 

دة ال   ده م ده عن ساك ول ع إم ي الخل تراط الرجل ف دة  حضانةاش ساآه م ذه وإم رآة أخ ع وللم  باطل وإن صح الخل
  ا بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن آان الولد فقيرًا  ما لم يسقط حقهحضانةال
  

   ٢٨٩المادة 
  ال يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرآة 

  
ا إذا                   ه عليه ا يرجع ب ه في ذمته ًا ل ا وتكون دين ر عليه ا يجب ه به فإذا خالعته على نفقة ولدها وآانت معسرة وطالبت

  أيسرت 
  

   ٢٩٠المادة 
  صغيرة أن يخلعها من زوجها يجوز ألبي ال

  
  فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائنًا وال يلزمها المال وال يلزمه وال يسقط مهرها 

  
ه إن                     ال أو قيمت ه الم ة ولزم الع صح ووقعت الفرق وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من ماله للمخ

  مرآة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن آان الخلع على المهر استحق وال يسقط المهر بل تطالب به ال
  

   ٢٩١المادة 
إن قبلت وهي أهل             ا ف ى قبوله ًا توقف عل دًال معلوم ا ب إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليه

إن لم تقبل أو قبلت القبول بأن آانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع وال مال عليها وال يسقط مهرها و               
  ولم تكن من أهله فال تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها 

  
  وإن طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعيًا وال يسقط مهرها 

  



   ٢٩٢المادة 
   ال يصح خلع األب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعًا أوقعه ابنه القاصر

  
   ٢٩٣المادة 

  المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة وال يلزمها المال 
  

  و إن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية 
  

   ٢٩٤المادة 
ا                              دة فلخالعه إن ماتت وهي في الع ا ف ر من ثلث ماله خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن آان على مال يعتب

  ه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال األقل من ميراث
  

  وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله األقل من البدل ومن الثلث 
  

  وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى 
  

   ٢٩٥المادة 
ان              إن آ ال يطالب الوآيل بالخلع من قبل المرآة بالبدل المخالع عليه إال إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان ف

  ب عليه أداؤه ويرجع به على موآلته آذلك وج
  

   ٢٩٦المادة 
  يصح تعجيل بدل الخلع والطالق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد 

  
   ٢٩٧المادة 

ا                          سترد م ا أن ت ع فله ل الخل دًا من أصله ال يقب اح فاس إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدًال بغير حق بأن آان النك
  أخذه 

  
   ٢٩٨المادة 

ق         إذا وجدت الح   رة زوجًا عنينًا ال يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفري
  بينها وبينه إذا لم ترض به 

  
  وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمنًا فال يسقط حقه ال قبل المرافعة وال بعدها 

  
   ٢٩٩المادة 

م يصل           إذا رافع المرآة زوجها إلى الحاآم واد  ه ل ر أن إن صدقها وأق اآم ف سأله الح ق ي عت أنه عنين وطلبت التفري
ا                           دة غيبته ره ال م ه إن غاب لحج أو غي إليها يؤجله سنة آاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام جيدها ومدة غيبت

  وال مدة مرضه ومرضها إن آان ال يستطاع معه الوقاع 
  

 الزوج صغيرًا أو مريضًا أو محرمًا فإن آان آذلك فابتداؤها يعتبر من     وابتداء السنة من يوم الخصومة إال إذا آان       
  حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه 

  
   ٣٠٠المادة 

ة                           ضائه طالب د انق اآم بع ى الح إذا لم يصل الزوج المرأته ولو مرة في مدة األجل المقدر له وعادت المرآة شاآية إل
   بينهما وهذه الفرقة طالق ال فسخ التفريق يأمره الحاآم بطالقها فإن أبى فرق

  
  وجدته مجبوبا جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال 

  
   ٣٠١المادة 

ق         رأتين ممن يث اآم ام ذا أنكر الزوج دعوى المرآة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الح
رآة زوال                     بهن للكشف عنها فإن آانت ثي      و ادعت الم ه ول زوج بيمين بًا من األصل أو بكرًا وقالتا هي ثيب يصدق ال



ل يؤجل سنة                         ل التأجي ك قب ان ذل بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن آ
رقة يفرق بينهما وإن عدلت آما مر في المادة السالفة وإن آان بعد التأجيل تخير المرآة في مجلسها فإن اختارت الف    

  واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها 
  

   ٣٠٢المادة 
ق جاز      د التفري لفرقة بالعنة ونحوها ال يترتب عليها تحريم المرآة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانيًا بع

  لهما ذلك في العدة وبعدها 
  

  لزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها وال يتوارث ا
  

   ٣٠٣المادة 
ة               ذه الفرق ى القضاء وه إذا ارتّد أحد الزوجين عن اإلسالم انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بال توقف عل

  فسخ ال تنقص عدد الطالق 
  

   ٣٠٤المادة 
دة    الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسالمه ج     رآة في الع از له أن يجدد النكاح والم

أو بعدها من غير محلل وتجبر المرآة على اإلسالم وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثالثًا وهي في          
  العدة وهو بديار اإلسالم ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر 

  
   ٣٠٥المادة 

سد إذا         إذا ارتد الزوجان معًا أو       على التعاقب ولم يعلم األسبق منهما ثم أسلما آذلك يبقى النكاح قائمًا بينهما وإنما يف
  أسلم أحدهما قبل اآلخر 

  
   ٣٠٦المادة 

  إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرآة حقيقة أو حكمًا فلها آامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها 
  

   ٣٠٧المادة 
م يكن مهر مسمى           إذا وقعت الردة قبل      ة إن ل الدخول فإن آانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتع

  وإن آانت من قبلها فال شيء لها من المهر وال من المتعة 
  

   ٣٠٨المادة 
  إذا مات المرتد في عدة المرآة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته 

  
   ٣٠٩المادة 

ا         إذا ارتدت    سلم وإن آانت ردته ا الم المرآة فإن آانت ردتها في مرض موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجه
  وهي في الصحة وماتت مرتدة فال نصيب له في ميراثها 

  
   ٣١٠المادة 

  العدة من موانع النكاح لغير الزوج 
  

ة ف                         ا حقيق دخول به د ال ا بع ين زوجه ا وب ة بينه رأة وقعت الفرق د         وتجب على آل ام اح الصحيح والفاسد بع ي النك
ة صغرى أو                   ائن بينون ة عن طالق رجعي أو ب الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء آانت الفرق
اح الفاسد أو وطء                           ة في النك سخ أو متارآ آبرى أو تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو ف

  بشبهة 
  

   توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح وتجب أيضًا على آل امرأة
  

   ٣١١المادة 
اح الصحيح          ًا في النك ة أو حكم ا حقيق عدة الطالق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرآة الحرة الحائل المدخول به

  ولو آتابية تحت مسلم ثالث حيض آوامل إن آانت من ذوات الحيض 



  
اح شبهة أو بنك ن وطئت ب ذا م دخول  وآ د ال ة بع ق أو المتارآ ا وللتفري واطئ فيهم الحيض لموت ال دتها ب د ع  فاس

الحقيقي ال بعد الخلوة ولو آانت صحيحة وال يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل البد من ثالث حيض                  
  آوامل غيرها حتى تملك المرآة عصمتها وتحلل لألزواج 

  
   ٣١٢المادة 

سخ في                  إذا لم تكن المرآة من ذوات ا        دة الطالق أو الف م تحض أصًال فع سن ول ر أو بلغت بال لحيض لصغر أو آب
  حقها ثالثة أشهر آاملة 

  
ًا وإذا وجبت في            فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور باألهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثالثين يوم

  خالله تعتبر العدة باأليام وتنقضي بمضي تسعين يومًا 
  

   ٣١٣المادة 
ي                 إذا اعتدت المرآة المراهقة باألشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وآذا اآليسة الت
تئنافها          ا اس دخلت العدة باألشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام األشهر انتفض ما مضى من عدتها ووجب عليه

إ                د ثالث حيض آوامل ف ألزواج إال بع د انقضت              بالحيض فال تحل ل ام األشهر فق د تم ادة بع ى الع دم عل ذا رأت ال
  عدتها وال تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض 

  
   ٣١٤المادة 

الحيض وال              د ب أآثر تعت ا سنة ف ره واستمر طهره المرآة التي رأت الدم أيامًا ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غي
  ليأس وتتربص بعده ثالثة أشهر آاملة تنقضي عدتها حتى تبلغ سن ا

  
  وسن اإلياس خمس وخمسون سنة 

  
   ٣١٥المادة 

  ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطالق أو الفسخ 
  

   ٣١٦المادة 
  و طالق أو فسخ عدة الحامل وضع جميع حملها مستبينًا بعض خلقه أو آله سواء انحل قيد نكاحها بموت أ

  
  فلو أسقطت سقطًا لم يستبن بعض خلقه فال تنقضي به العدة 

  
   ٣١٧المادة 

عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن آانت حائًال واستمر النكاح صحيحًا إلى الموت وال                    
ا أو           دخوًال به سلم م ة تحت م ة أن      فرق بين أن تكون صغيرة أو آبيرة مسلمة أو آتابي ا وعدة األم دخول به ر م غي

  بالحيض فحيضتان وإن باألشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة وال فرق بينهما في العدة بوضع الحمل 
  

   ٣١٨المادة 
إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطالق سواء آان وقوعه في حال صحة      

  الزوج أو في مرض موته 
  

   ٣١٩المادة 
د                          د بأبع دتها وتعت ل ع ه تنتق إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وآان موته في عدتها حتى ورثت

  األجلين من عدة الوفاة وعدة الطالق أعني أربعة أشهر وعشرًا فيها ثالث حيض 
  

   ٣٢٠المادة 
 وجب عليه لها مهر آامل وعليها عدة مستقبلة         من تزوج معتدته من طالق بائن غير ثالث وهي في العدة ثم طلقها            

  ولو لم يدخل بها 
  

   ٣٢١المادة 



  مبدأ العدة بعد الطالق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاآم أو المتارآة في النكاح الفاسد وبعد الموت فورًا 
  

دتين       وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرآة بالطالق أو الموت حتى لو بلغها الطالق أو موت زوج                دة الع ها بعد مضي م
  فقد حلت لألزواج 

  
ه        سند إلي رار ال من الوقت الم ولو أقر الزوج بطالقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت اإلق
م  إن ل دة ف دة الع د استغرق م ه الطالق ق سند إلي زمن الم ان ال ا إن صدقته وآ ة له ه وال نفق ة إن أآذبت رآة النفق وللم

   تجب لما بقي يستغرق
  

   ٣٢٢المادة 
تعتد معتدة الطالق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في     
ال                                ه أو تلف م دم أو يخشى انهدام ا أو ينه ه إال أن يصير إخراجهم ورًا وال تخرجان من ه ف غير مسكنها عادت إلي

  تقل معتدة الوفاة األقرب موضع منه ومعتدة الطالق إلى حيث يشاء الزوج المرآة وال تجد آراء المسكن فتن
  

ضاء مصالحها وال                           اة الخروج لق دة الوف ا إال لضرورة ولمعت وال تخرج معتدة الطالق رجعيًا آان أو بائنًا من بيته
  تبيت خارج بيتها 

  
   ٣٢٣المادة 

و آانت       ال تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح             اح فاسد ول وال تجب بمجرد الخلوة من نك
  صحيحة 

  
   ٣٢٤المادة 

ة           ه النفق آل فرقة طالقًا أو فسخًا وقعت من قبل الزوج ال توجب سقوط النفقة سواء آانت بمعصيته أم ال فتجب علي
  مدة العدة وإن طالت 

  
   آانت المرآة أو حائًال  لمعتدة الطالق رجعيًا آان أو بائنًا بينونة صغرى أو آبرى حامًال-أوًال 

  
   للمالعنة والمبانة باإليالء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه -ثانيًا

  
   للمبانة بإبائه عن اإلسالم -ثالثًا 

  
  ً لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ -رابعا 

  
   للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة -خامسًا

  
   ٣٢٥المادة 

  آل فرقة وقعت من قبل الزوجة بال معصية منها ال توجب سقوط النفقة 
  

  فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم آفاءة أو نقصان مهر وال امرأة العنين إذا اختارت نفسها 
  

   ٣٢٦المادة 
  آل فرقة جاءت من قبل المرآة وآانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة 

  
ة المصاهرة                  فال تجب للمعتدة لفرقة ناشئة ع      ن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرم

  بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة 
  

   ٣٢٧المادة 
  آل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة ال تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة 

  



 والعدة باقية فال تعود لها نفقتها بخالف المطلقة ناشزة إذا ترآت النشوز وعادت إلى بيت           فإذا أسلمت المبانة بالردة   
  الزوج آان لها أخذ النفقة 

  
   ٣٢٨المادة 

تئنافها    ا اس ي وجب عليه دة الت دة الجدي ي الع ة ف ا النفق ضيها له ل م دم قب هر ورأت ال دت باألش ي اعت ة الت المراهق
  باإلقرار 

  
ى       وآذلك من حاضت حيضة أو     ورة عل ا وصارت مجب د طهره  حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامت

د                        اس وتعت غ سن اإلي الحيض أو تبل استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها ب
  باألشهر بعده 

  
   ٣٢٩المادة 

يها ولم يفرض الحاآم لها شيئًا حتى انقضت العدة      إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة ف           
  سقطت نفقتها 

  
   ٣٣٠المادة 

  النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي ال تسقط بمضي العدة مطلقًا 
  

   ٣٣١المادة 
  ال تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء آانت حائًال أو حامًال 

  
   ٣٣٢المادة 
   الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأآثرها سنتان شرعًا أقل مدة

  
   ٣٣٣المادة 

  إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدًا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج 
  

  لزنا فإن جاءت به األقل من ستة أشهر منذ تزوجها فال يثبت نسبه منه إال إذا ادعاه ولم يقل أنه من ا
  

   ٣٣٤المادة 
إذا نفى الزوج الولد المولد لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فال ينتفي إال إذا نفاه في األوقات المقررة في المادة التي                

  بعد اآلتية و تالعن مع المرآة لدى الحاآم وفرق بينهما 
  

   ٣٣٥المادة 
ان وشرائط             ة اللع ة              ال يتالعن الزوجان إال إذا اجتمعت فيهما أهلي ة قائم اح صحيحًا والزوجي ه وهي أن يكون النك

اطقين           الغين ن اقلين ب سلمين حرين ع ا أي م ولو في عدة الرجعي وأن يكون آل منهما أهًال ألداء الشهادة ال لتحمله
  ال أخرسين وال محدودين في قذف وأن تكون المرآة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته 

  
  حاآم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه فإن آانا آذلك وتالعنا يفرق ال

  
  وإن لم يتالعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فال ينتفي نسب الولد 

  
  وآذا إذا أآذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف 

  
   ٣٣٦المادة 

  شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد إنما يصح نفي الولد في وقت الوالدة أو عند 
  

  وإذا آان الزوج غائبًا فحالة علمه آحالة والدتها 
  

   ٣٣٧المادة 



  ال ينتفي نسب الولد في الصور الستة اآلتية وإن تالعن الزوجان وفرق الحاآم بينهما 
  

  ة السالفة  إذا نفاه بعد مضي األوقات المبينة في الماد-األولى 
  

   إذا نفاه بعد اإلقرار به صراحة أو داللة -الثانية 
  

   إذا نزل الولد ميتًا ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاآم -الثالثة 
  

دا                       -الرابعة   ه الول ذه الصورة يلزم ي ه ن  إذا ولدت المرآة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولدًا آخر من بطن واحد فف
  ويبطل الحكم األول 

  
   إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعًا -الخامسة 

  
   إذا مات الزوج أو المرآة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق -السادسة 

  
   ٣٣٨المادة 

س                             ا ويبقى الن ة واإلرث دون غيرهم ه في النفق سقط حق ه يخرجه من العصبة وي ب قطع الحاآم الولد عن نسب أبي
الغير فال يجوز                     اح والقصاص وفي عدم اللحاق ب اة والنك شهادة والزآ متصًال بين الولد وأبيه المالعن في حق ال
ن                  ة اب ن المالعن ان الب ه وإذا آ ى األب القصاص بقتل شهادة أحدهما لآلخر وال صرف زآاة ماله إليه وال يجب عل

  اه غير المالعن ال يلتحق به ولنا فيه بنت فال يجوز لالبن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادع
  

   ٣٣٩المادة 
  إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه المالعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفى 

  
  وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه المالعن فال يثبت نسبه منه وال يرث منه 

  
   ٣٤٠المادة 

ا إذا      الفرقة باللعان طالق بائن وما لم يفرق ال        وارث بينهم حاآم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري الت
  مات أحدهما وآان اآلخر مستحقًا للميراث وإنما يحرم على المالعن وقاع المرآة واالستمتاع بها 

  
زوج  وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام آل من الزوجين أهًال له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن                يت

  المرآة في العدة وبعدها 
  

   ٣٤١المادة 
إذا ولدت المنكوحة نكاحًا فاسدًا قبل المتارآة والتفريق وآانت والدتها التمام ستة أشهر فأآثر ولو لعشر سنين من                    

  حين وقاعها ال من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه بال دعوة وليس له نفيه 
  

  متارآة أو التفريق فال يثبت نسبه إال إذا جاءت به ألقل من سنتين من وقت الفرقة فإن ولدت بعد فسخ النكاح بال
  

   ٣٤٢المادة 
شبهة                              ذلك الموطوءة ب اه وآ واطئ إن ادع سبة من ال د يثبت ن الموطوءة بشبه في المحل أو في العقد إذا جاءت بول

  الفعل التي زفت إلى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن آذلك 
  

   ٣٤٣المادة 
  إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه 

  
  وإن جاءت به ألقل من ستة أشهر منذ تزوجها فال يثبت نسبه إال إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا 

  
   ٣٤٤المادة 



ل          إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن          ه ألق ا سواء ولدت دها من زوجه آانت مطلقة رجعيًا يثبت نسب ول
ة  دة أو بثالث ًا بواح ًا بائن ة طالق اه العن وإن آانت مطلق و نف ر ول ا أو ألآث نتين من وقت الطالق أو لتمامه من س

  وجاءت بولد ألقل من سنتين يثبت نسبه منه 
  

دتها يثبت            نتين من حين                    وآذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء ع ل من س ه ألق دها إذا جاءت ب  نسب ول
  الوفاة 

  
سبه إال                        فإن ولدت المطلقة بائنًا أو المتوفى عنها زوجها ولدًا ألآثر من سنتين من حين البت أو الموت فال يثبت ن

  بدعوة من الزوج أو الورثة 
  

   ٣٤٥المادة 
د  إذا أقرت المطلقة رجعيًا أو بائنًا أو المتوفى عنها زوجها با   نقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالول

  ألقل من نصف حول من وقت اإلقرار وألقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه 
  

  وإن جاءت به ألقل من نصف حول من حين اإلقرار وألآثر من سنتين من وقت البت أو الموت فال يثبت نسبه 
  

   ٣٤٦المادة 
سعة                        إذا آانت المطلقة م    ل من ت دت ألق دتها وول ر بانقضاء ع م تق راهقة مدخوًال بها ولم تدع حبًال وقت الطالق ول

سبه وإذ أقرت                                أآثر فال يثبت ن سعة أشهر ف ام ت ه لتم إن جاءت ب ه ف د من ا يثبت نسب الول أشهر منذ طلقها زوجه
سبه       بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد ألقل من ستة أشهر من وقت اإلقرار وألقل من تسعة                من وقت الطالق ثبت ن

  وال فال 
  

ل من سبعة                                   ًا وألق و الطالق بائن نتين ل ل من س ه ألق دها إذا جاءت ب وإن ادعت حبًال وقت الطالق يثبت نسب ول
  وعشرين شهرًا لو الطالق رجعيًا 

  
   ٣٤٧المادة 

ولدت ألقل من عشرة أشهر   المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدع حبًال وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا        
  وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو ألآثر فال يثبت النسب منه 

  
إن أقرت                   دة ف ر بانقضاء الع م تق نتين إن ل وإن ادعت حبًال وقت الوفاة فحكمها آالكبيرة يثبت نسبه منه ألقل من س

  لدته ألقل من ستة اشهر من وقت اإلقرار بانقضائها ال يثبت نسبه إال إذا و
  

   ٣٤٨المادة 
د                        ين الول و أنكر تعي ا ل إذا ادعت الزوجة المنكوحة الوالدة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة آم

  فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذآر 
  

   ٣٤٩المادة 
زوج              إذا ادعت معتدة الطالق الرجعي أو البائن أ        ة وجحدها ال و معتدة الوفاة الوالدة ألقل من سنتين من وقت الفرق

إن           أو الورثة فال تثبت إال بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو آان الحبل ظاهرًا غير خاف ف
  جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة آما مّر 

  
   ٣٥٠المادة 

ر         إذا أقر الرجل ببنوة غالم       زًا يعب ان ممي مجهول النسب وآان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغالم إن آ
ة                    ره من ورث شارك غي ه وي ه وتربيت ه نفقت عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزم

  المقّر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضًا من أبي المقر وإن جحده 
  

ه وباإلسالم                        وإن آان للغالم أم وادعت     ا أم ة بأنه ه وآانت معروف ا من ه وأن الغالم ابنه  بعد موت المقر أنها زوجت
  وحرية األصل أو بالحرية العارضة لها قبل والدته بسنتين فإنها ترث أيضًا من المقر 

  



م إسالمه             م يعل ه ول سلمة وقت موت ر م ا آانت غي ذ  فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة ألبيهم أو أنه ا وقتئ
م                                  و ل ا للغالم أو إسالمها ول ا أو أمومته م إذا جهلت حريته ذلك الحك ة فال ترث وآ ه وهي أم وأنها آانت زوجة ل

  ينازعها أحد من الورثة 
  

   ٣٥١المادة 
م    زًا أو ل ا وصدقها أن ممي ه لمثله د مثل صبي يول ة ل رت باألموم زوج وأق دة ل ة وال معت رآة متزوج ن الم م تك إذا ل

  ارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه يصدقها صح إقر
  

و                                  ا ل ى والدته ة عل ام البين زوج أو تق صدقها ال د إال أن ي ا بالول ل إقراره زوج فال يقب فإن آانت متزوجة أو معتدة ل
  معتدة أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره 

  
   ٣٥٢المادة 

ان      رًا آ ول النسب ذآ د مجه ر ول ه        إذا أق ر ل ل المق ه لمث د مثل ان يول رأة وآ ة الم األبوة لرجل أو باألموم ى ب أو أنث
ة وال   ن النفق اء م ا لألبن ا م ه عليهم وق ول ن الحق وين م ا لألب ه م ون علي ه ويك ا ل ت أبوته د ثبت  حضانةوصدقه فق

  والتربية 
  

   ٣٥٣المادة 
ال  سه ف ي حق نف راره إال ف ل إق سب ال يقب ول الن أخ مجه أقر ب وه ف ات أب م من م ذين ل ة ال ة الورث ى بقي سري عل  ي

  يصدقوه ويشارآه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه 
  

   ٣٥٤المادة 
ه               ه مطلقت ه وال أجرة حضانته وال تحرم علي ه نفقت الدعّي ليس ابنا حقيقيًا فمن تبنى ولدًا معروف النسب فال تلزم

  ويتصاهران وال يتوارثان 
  

   ٣٥٥المادة 
  وة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول تثبت األبوة والبنّوة واألخ

  
ًا          ه حي ن المدعى علي ان األب أو االب ا إذا آ ويمكن إثبات دعوى األبوة والبنّوة مقصورة بدون دعوى حق آخر معه

  حاضرًا أو نائبه 
  

  البن واألب على خصم فإن آان ميتًا فال يصح إثبات لنسب منه مقصورًا بل ضمن دعوى حق يقيمها ا
  

  والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون 
  

 وآذلك دعوى األخوة والعمومة وغيرها ال تثبت إال ضمن دعوى حق


