
الزواج ) :«١) ف (٣عّرف قانون األحوال الشخصیة العراقي الزواج في المادة (
» تحل لھ شرعاً غایتھ إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل وامرأةعقد بین رجل 

.
عبارة عن ارتباط االیجاب الصادر بقبول «: فقد عرفھأما القانون المدني العراقي 

).١»(العقد علیھاالخر على وجھ لیبث اثره في 
توضیح وبیان:

إلى مفھوم الزواج في قانون األحوال الشخصّیة )١) من الفقرة(٣المادة (إشارة
ھو الفارق بین )، و٢العراقي وھو من العقود القائمة على اإلیجاب والقبول اللفظیین(

كان نكاح، وإذا لم یكن ھناك لفٌظ كان، فإذا كان ھناك لفٌظ شرعيٌ النكاح والسفاح
بین النكاح اصل فالحد الف، إذ بحسب الغالب یقع بالتراضي بین الطرفینسفاح

ا یحلل الكالم ویحرم إنمّ «اللفظیة، كما جاء في القاعدة الشرعّیةوالسفاح ھو الصیغة
وھو محل اجماع الصیغة تحلل وجوداً وتحرم عدماً.نَّ أالدال على )٣»(الكالم

ھو من ضروریات بل دون أخرى؛و فرقة بال خصوصیة لطائفة أعلماء اإلسالم، 
إال بالعقد اللفظي القائم على اإلیجاب والقبول.یباح النكاحالدین اإلسالمي، فال 

السكن  واالستقرار النفسي،غایتھ من لوازم ھذا العقد انشاء رابطٌة زوجیٌة، ونسل، و
نشاء أسرة قائمة على االحترام اكفردین لھما كینونتھما وذاتیتھما الشخصیة في 

{ :وھذان أألمران  مشتقان من نصوص القرآن الكریم حیث قال تعالى». المتبادل
َودَّ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مَّ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ َوِمْن آَیاِتِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

ُرونَ  ْن أَنفُِسُكْم :في الغایة الثانیة قال تعالى} وِفي َذلَِك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَّ {َ ّهللاُ َجَعَل لَُكم مِّ
َباِت أََفِباْلَباِطِل ُیْؤمِ  یِّ َن الطَّ ْن أَْزَواِجُكم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ ُنوَن أَْزَواجاً َوَجَعَل لَُكم مِّ

}.َوِبِنْعَمِت ّهللاِ ُھْم َیْكفُُرونَ 
ما یؤاخذ على الفقرة األولى من المادة الثالثة: 

عقد بین رجل وامرأة تحل لھ « ) منھ بأنھ ٣ف الزواج في المادة ( عرّ أوالً: أنھ 
دقیق ألنھ كما تحل المرأة للرجل شرعاً بعقد الزواج وھو تعریف غیر»شرعاً....

ة وال موجب لقصر الحلیّ ا شرعاً بھذا العقد فكالھما یحل لألخركذلك یحل ھو لھ
لھ شرعاً) الىإبدال جملة (تحلَّ نرى الذھاب إلىلذا )،  ٤(على الرجل دون المرأة

فھ بعض الفقھاء ھو ما عقد الزواج كما عرّ نَّ أل،جملة (كل منھما لألخر شرعاً )
ن في ھذا الرباط المقدس تحل لھ الزوجین باآلخر فھما شریكایفید حل استمتاع احد

ویحل لھا.

ي وزارة د. (١) ع ف ي، طب دني العراق انون الم ي الق زام ف ة االلت ي نظری وجیز ف یم، ال د حك ي مجی عل
.١٩، ص١٩٨٠التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق، 

دائق:(٢) احب الح ال ص اب « ق ى اإلیج اح عل ف النك ى توّق ة عل ة والعاّم ن الخاّص اء م ع العلم أجم
.١٥٦، ص ٢٣الحدائق الناظرة:ج.أنظر: والقبول اللفظیین

.٤من أبواب أحكام العقود، الرقم: ٨، الباب ٥٠/ ١٨وسائل الشیعة الحر العاملي، (٣)
یة، )   (٤ وال الشخص انون األح ي ق ریعة ف رة س ي، نظ اقر الخلیل امي ب ي، المح اقر الخلیل امي ب المح

).٢٠٠٠سنة (،٢٥). ص٤-١خالصة بحث منشور في مجلة القضاء، العدد ( 



«لذا نرى أنَّ تعریف اإلمامیة جامع مانع یحل االستمتاع لكل منھما، حیث قالوا:
».ا على االخرمالنكاح عقد بین الرجل والمرأة یحل بسببھ كل منھ

مھمة وضع التعریفات الفقھیة ھي من اختصاص الفقھاء ولیس من إنَّ ثانیاً: 
اختصاص المشّرع القانوني، لذا الیوصف ھذا النص بالنص القانوني.

ثالثاً: إنَّ ماذكره من غایة وھي إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل، إّنما ھو حكمة 
ولیس موضوعاً، فال یغني عنھ.


