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ملخص البحث :
 ١٨٣٥األحوال الشخصیة في محكمة الموصل الشرعیة منذ تعد دراسة نماذج من قضایا 

، النكاح والطالق مصدرا مهما لدراسة التاریخ االقتصادي واالجتماعي في ١٩١٨وحتى سنة 

مدینة الموصل في ذلك العهد. وهذا البحث یوضح القضایا االجتماعیة من زواج وطالق وما 

. ١٩١٨واخر العهد العثماني وحتى سنة یترتب على ذلك من آثار اقتصادیة واجتماعیة  منذ أ

النكاح (الزواج)، المهر، الطالق، النفقة، الحضانة.-وقد تناول البحث عدة محاور هي:

Samples of Civil Suits in Mosul Religious Court since 1835

until 1918 Marriage and Divorce.

Dr. Ouruba Jameel Mahmoud Othman
Centar of Mosul Studies – University of Mosul

Abstract:
This study interested in the samples of civil suits in Mosul

Religious Court since late Ottman period to 1918 with reference to

marriage and divorce is an important source of studying the social

economic history of Mosul in this period. It explains the social affairs i.e

marriage and divorce and their social and economical consequences since

late Ottman period to 1918. It falls into various axes:- marriage, dowry,

divorce, payment and nursing.
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المقدمة: 
نمـــاذج مـــن قضـــایا األحـــوال الشخصـــیة فـــي محكمـــة الموصـــل الشـــرعیة منـــذ تعـــد دراســـة 

م النكـــــاح والطـــــالق مصـــــدرا مهمـــــا لدراســـــة التـــــاریخ االقتصـــــادي ١٩١٨وحتـــــى ســـــنة  ١٨٣٥ســـــنة

واالجتمـــاعي، حیـــث كانـــت المحـــاكم الشـــرعیة الجهـــة الشـــرعیة القـــرار عقـــد القـــران (النكـــاح) وحســـم 

توفر اسبابه وذلك حال للمشاكل التي تنشأ بین الطرفین. وقـد تنـاول البحـث قضایا الطالق عندما ت

محاور عدة، النكاح، المهر، الطالق، النفقة، الحضانة. 

لغًةً◌ واصطالحًا وقانونا. الزواج:

"یعني اقتران شـيء بشـيء آخـر وازدواجهـا إلـى صـیرورتهما زوجـا بعـد أن كـان منفصـال عـن ة:ـلغ

اآلخر". 

"ففي االصطالح الفقهي هو عقـد یفیـد حـل اسـتمتاع كـل مـن الرجـل والمـرأة بـاآلخر :أما اصطالحا

على الوجه المشروع". 

"هو میثـاق شـرعي یقـوم علـى أسـاس مـن المـودة والرحمـة والسـكینة، تحـل بـه العالقـة بـین وقانونا:

.)١(رجل وامرأة لیس أحدهما محرما على اآلخر"

العقــد فــي النكــاح الصــحیح او بالــدخول بعــد العقــد المهــر هــو المــال الواجــب علــى الــزوج ب

 )٢(الفاســد ، او بالــدخول بشــبهه ، ومثــل المــال المنفعــة التــي تقــدم بمــال وانمــا وجــب المهــر للزوجــة

)٣(لقوله تعالى :" واتو النساء صدقاتهن نحلة" 

تطرقــت المحكمــة الشــرعیة فــي ســجالتها رفــع دعــوى الزوجــة علــى الــزوج غیــر الــداخل بهــا 

یتعلق ببقیة المهر المعجل ومضمونها: " حضـرت المـرأة الحـرة العاقلـة فاطمـة بنـت احمـد مـن فیما

بتعریــف احمــد... واحمــد بــن الحــاج مــن ســكان المحلــة وحضــر )٤(ســاكنات محلــة أمــام عــون الــدین

معهـا سـید علـي مــن سـكان محلـة جـامع الكبیــر. وقـررت بـالطوع والرضـا ان لــي دعـوى مـع زوجــي 

و الغائب عن المجلس حسن بن... من سكان محلة باب الجدید فـي خصـوص الغیر داخل بي وه

) مثقـــال، واآلن قـــد وكلـــت مـــن ١٠٠... وشـــده رأس و ()٥(غـــرش ٦٤٠بقیـــة مهـــري المعجـــل وهـــو 

طرفــي المرقــوم ســید علــي علــى الــدعوى واألخــذ والقــبض وعلــى الصــلح واإلبــراء والمخالعــة وقبــول 

)٦(الة ".الخلع وكالة عامة فقبل السید علي الوك

یتضح من النص انه في حالـة حصـول حالـة الطـالق بـین الـزوجین، وبغیـة احقـاق حقـوق 

الــزوج والزوجــة فیمــا یتعلــق بـــ (المهــر المعجــل)، والمهــر اآلجــل، فــان ذلــك مــن اختصــاص قاضــي 

محكمــة األحــوال الشخصــیة الــذي ینظــر فــي عقــد الــزواج، والمؤشــر فیــه المهــر المعجــل (إن كــان 

مقبوض)، وینظـر بـالمهر المؤجـل بواقـع االتفـاق بـین الـزوجین علـى تسـمیته عنـد مقبوضا او غیر

عقد القران، وعلیه، في حالـة الطـالق ترفـع الزوجـة او الـزوج شـكوى حقیـة بعائدیـة المبـالغ واألثـاث 

وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة المعتمدة في هذا المجال، وذلك مـن خـالل دفـع المهـر المؤجـل إلـى 
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لقة بحجیة الضرر الواقع علیها مـن الـزوج علـى شـكل أقسـاط وفـق دخـل الـزوج الشـهري المرأة المط

والــذي یقــدره الحــاكم، أمــا إذا اســتأنفت الزوجــة بحصــول اجحــاف بحقهــا المقتطــع قســریا مــن زوجهــا 

بعــد طالقهــا، فــان القاضــي یرفــع عنهــا الحیــف الواقــع علیهــا بعــد التــدقیق فــي إدعائهــا، وهــي بــذلك 

الشرعي عن طریق المحكمة. تحصل على حقها 

ـــائق المحكمـــة الشـــرعیة فـــي الموصـــل، ظهـــرت، حـــاالت تســـتدعي النظـــر  ومـــن خـــالل وث

القضائي، ومنها إقامة دعوى من قبل المرأة والمدعوة (دولت بن قاسم) على أخ (الحاج مرعي بن 

كـرت حسین) تطلب فیها النفقـة علیهـا وعلـى أوالدهـا، وعنـدما تـوفي زوجهـا (صـفاوي بـن حسـین) ذ

فـي طلبهــا إمكانیـة اســتمراریة دفـع النفقــة مـن قبــل ولـده الــذي اعتـذر لعــدم امتالكـه القــدرة علـى دفــع 

النفقــة، وكــذلك اعتــذر ابــن المتــوفي مــن غیــر الزوجــة (محمــود بــن صــفاوي) عــن دفــع نفقــة بســبب 

-تسریحه مؤخرا من الجیش، كما في النموذج اآلتي:

محلة شیخ أبو العال والمعرفة بتعریف خلیل بـن ".... المرأة دولت بنت قاسم من ساكنات

ومحمد طاهر بن یونس بن مصطفى من سكان محلة )٧(حاجي علي من سكان محلة امام ابراهیم

بــاب النبــي علــى الحاضــر معهــا فــي المجلــس حــاجي مرعــي بــن حســین مــن ســكان محلــة الشــیخ 

لیـه المرقـوم الحـاج مرعـي قائلة ان زوجي صفاوي حسین قد مات فان أخا هذا المـدعي ع)٨(محمد

البویه توفي منذ ثمانیة سنین وترك في حضانتي ولدین صغیرین ذو النون الذي عمره ثمان سنین 

والثاني عمره عشر سنین ولم یترك لهمـا مـن تجـد علیـه نفقتهمـا سـوى اخاهمـا ألبیهمـا الغائـب عـن 

مرعـي فأطلـب ان المجلس محمـود بـن صـفاوي وعمهمـا هـذا الحاضـر فـي المجلـس المرقـوم الحـاج

ــــان ــــوم الحــــاج مرعــــي نفقــــة لهمــــا فــــي كــــل شــــهر وزنت حنطــــة وأربعــــة )٩(یقــــدر لهمــــا عمهمــــا المرق

هــــ. ١٣٣٧ربیـــع األول  ١٠وذلـــك القـــدر المعـــرف نظـــرا لحاجـــة دخالهمـــا حـــرر فـــي )١٠(مجیـــدیات

الحــاج مرعــي أقــر بوفــاة أخیــه وأقــر بولــدین أخیــه صــفاوي )١١(وعنــدما ســئل المــدعي علیــه المرقــوم

أمهما المرقومة دولت وأقر بانه رجـل عـاجز ولـیس لـه قـدرة علـى االكتسـاب )١٢(نهما في حضانةوأ

واعطــاء النفقــة لهمــا وان نفقــتهم علــى أخیهمــا ولیســت نفقتهمــا علــي مــا دام أخاهمــا فــي الوجــود ثــم 

حضــر اخــوهم محمــود بــن صــفاوي وطلــب المدعیــة نفقــة الخویــه فقــال انــي معســر وكنــت عســكریا 

مــن العســكریة (الجــیش) ولــیس لــي اآلن شــغل ومكســب وان عمهمــا الحــاج مرعــي وقریبــا خرجــت

) ١٣(."١٣٣٧ربیع األول  ١٣موسى فأطلب تقدیر نفقة علیه حرر في 

وفي هذا داللة واضحة على مدى اشكالیة القضـایا الشخصـیة المتعلقـة بـأمور الوفـاة التـي 

كانت تعرض على المحاكم الشرعیة آنذاك. 

ة الشرعیة في سـجالتها رفـع دعـوى طلـب نفقـة للزوجـة ضـد زوجهـا (علـي وأوردت المحكم

بــن عبــاس) علــى المهــر المعجــل "حضــرت المــرأة الحــرة البالغــة مــریم بنــت محمــد... مــن ســاكنات 

المعرفــة بتعریــف الــرجلین العــارفین لــذاتهما بالمعرفــة الشــرعیة احمــد بــن ذنــون... )١٤(محلــة المیــدان
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لة المذكورة وحضر معهـا زوجهـا الـداخل بهـا علـي بـن عبـاس مـن واحمد بن فتحي من سكان المح

ســكان المحلــة المــذكورة وقــررت المرقومــة مــریم بحضــوره قائلــة انــه منــذ ثــالث ســنین كــان قــد عقــد 

نكــاحي علــى هــذا المرقــوم علــي بــن عبــاس علــى مهــر معجــل قــدره الــف ومائتــان غــرش... مهــر 

المعجل المذكور الف غرش وبقي في ذمته من مؤجل قدره مائة مثقال... وكان قد دفع من المهر

المعجــل مائتــان غــرش وجمیــع المؤجــل الــذي هــو المائــة مثقــال وبنــاءا علــى هــذا تعهــد اعطــاء بقیــة 

المعجل وعن اسكاني في بیت شرعي وقدر لي ولبنته الصغیرة نفقة في كـل شـهر سـتین غرشـا... 

وجــي المرقــوم علــي مــن دعــوى المهــر فــاآلن بنــاء علــى حســن المعاشــرة واالمتــزاج قــد ابــرأت ذمــة ز 

وتعهدت له بـأن طرف نفقتي ونفقة بنتي الصغیرة..المعجل... وجمیع المبلغ المتراكم لي علیه من 

الحاضــر عــن المجلــس (احمــد بــن الكائنــة فــي حضــانتي... وتكفــل أخــي أربــي بنتــه المتولــدة منــي

.)١٥(محمد) بذلك"

یم بنـــت محمـــد هـــي صـــاحبة الحـــق فـــي یتضـــح مـــن خـــالل اســـتقراء الوثیقـــة ان الزوجـــة مـــر 

المهر المعجل وهي التي تتولى القبض واالبراء من الزوج (علي بن عباس) فیما یتعلـق بتسـیلم او 

حفظ حقها عن باقي المهـر وانهـا صـاحبة الحـق فـي المهـر المعجـل والمؤجـل والنفقـة ولـیس غیرهـا 

شــــيء فانمــــا یــــدل علــــى (كــــذویها) فیصــــدر القــــبض واالســــتبراء منهــــا شخصــــیا وهــــذا ان دل علــــى

االعتراف الفعلي باستقالل شخصیتها مالیا واجتماعیا. 

ســلطت ســجالت المحكمــة الشــرعیة فــي الموصــل الضــوء فــي خصــوص المهــر المقــدم مــن 

قبــل الــزوج للزوجــة عنــد عقــد النكــاح، "فقــد رفعــت المدعیــة المعرفــة بــالتعریف الشــرعي شــیتة بنــت 

لــى زوجهــا الــداخل بهــا حســن بــن علــي مــن ســكان ع )١٦(خطــاب مــن ســاكنات محلــة جــامع خــزام

المحلـة المـذكورة قائلـة ان منـذ تسـعة أشـهر عقـد نكـاحي المرقـوم حسـن بـن علـي علـى مهـر معجـل 

قــدره ســتمائة غــرش رایجــة ومائــة مثقــال... وهــي عبــارة عــن مــائتین وثالثــة وثالثــین غــرش وعشــر 

غرش نقد وأشـیاء هـي عبـارة عـن دوشـمة واحدة وقد دفع إلّي من المهر ثالثمائة)١٨(واقجة)١٧(بارة

وصـحن وبقجــة ومخــدتین صــوف حســبهم علــّي بمــائتین غـرش مــن طــرف المــدعي وبقــي فــي ذمتــه 

مائــة غــرش ومائــة مثقــال وقــد وضــع یــده علــى االشــیاء المــذكورة"، فطالبــت المدعیــة (الزوجــة) مــن 

كــف یــده عــن االشــیاء الــزوج المــدعي علیــه بــاداء المائــة غــرش والمائــة مثقــال مــن المهــر البــاقي و 

وینفــق علیهــا ویحســن معاشرتهـــا. )١٩(المــذكورة وتســلیمها إلــى الزوجــة وان یســكنها فــي بیــت شــرعي

وعند إعادة الجواب على المدعیة (الزوجة) أنكرت تسلیم األشیاء المـذكورة وأصـرت علـى دعواهـا. 

األشـیاء المـذكورة فطلبت الدلیل من المدعیة على دعواها "بوضع ید زوجهـا (المـدعي علیـه) علـى

فذكرت ال امتلك البینة والدلیل على ذلك ورغبت في حلف الیمین على زوجها، وعند حلف الیمـین 

بالمواجهة على النهج الشرعي وطالب من المدعى علیـه (حسـن) بـأداء المائـة غـرش وقیمـة المائـة 

احـــدة وتســـلیمها مثقـــال البـــالغین مـــن حیـــث المجمـــوع ثالثمائـــة وثالثـــین وثـــالث عشـــر بـــارة واقجـــة و 
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. ممــا تقــدم نستشــف أن توجیــه )٢٠(وتســلیم الدوشــمة... وٕاســكانها فــي بیــت شــرعي واإلنفــاق علیهــا"

الیمــین علــى المــدعى علیــه بنــاء علــى طلــب المدعیــة الزوجــة عــن عجزهــا عــن إقامــة البینــة علــى 

ب دعواهــا وٕانكــار المــدعى علیــه الــزوج ، والحكمــة مــن جعــل الیمــین علــى المــدعى علیــه أن جانـــ

لنفسـها  بالزوجة ضعیف ألنة یقول بخالف الظاهر فكلف الحجة القویـة وهـي البینـة ألنهـا ال تجلـ

وال تدفع عنها ضررا فهي كالم من لیس بخصم فیقوي بهـا ضـعیف المـدعي ، أمـا جانـب المـدعى 

علیــه فهــو قــوي الن األصــل فــراغ ذمتــه فــاكتفى بــالیمین ، وهــي حجــة ضــعیفة الن الحــالف یجلــب 

)٢١(الضرر والمدعى علیه متمسك بالظاهر".فع ویدفع عنها لنفسة الن

"أوردت المدعیـة عمشـة بنـت الحـاج داود بنـت احمــد عـن طریـق الوكیـل الشـرعي المســجل 

علـى الـدعوى والطلــب وٕایصـال المقبـوض علــى زوجهـا (احمـد بــن صـالح البربـر) مــن سـكان محلــة 

لتي المرقومـة عمشـة علـى مهـر معجـل خزام قائال انه منذ سـنة عقـد نكـاح المرقـوم احمـد علـى مـوك

بمائــة وخمســین غرشــا وطاقــة )٢٢(قــدره ألــف وخمســمائة غــرش وذهــب بثالثمائــة غــرش وشــدة رأس

ـــارة عـــن )٢٣(دواج ـــارة عـــن مـــائتین مثقـــال عراقـــي هـــي عب ـــى مهـــر مؤجـــل عب بثالثمائـــة غـــرش وعل

إلیهـا شــیئا مــن اربعمائـة وســتة وسـتین غــرش وسـت وعشــرین بـارة واقجــة واحـدة والــى اآلن لـم یــدفع 

المهـــر... ومنـــذ قریـــب مـــن ســـنة اعنـــي بعـــد عقـــد النكـــاح بخمســـة عشـــر یومـــا طلـــق المرقـــوم أحمـــد 

مــوكلتي المرقومــة قــائال عمشــة بنــت داود مطلقــة منــي ومنــذ ثمانیــة اشــهر أعنــي مــن شــهر شــوال 

هـ، م أقر بالطالق واآلن بحسب وكالتي أطلب المرقوم احمـد بـأداء نصـف المهـر المعجـل  ١٣٢٠

صــف المهــر المؤجل.وعنــد ســؤال المــدعى علیــه المرقــوم احمــد أقــر بعقــد نكاحــه علــى المرقومــة ون

عمشة منذ ذلك التاریخ على الف وخمسمائة غرش مهر معجل ومائتین مثقال عراقي مهـر مؤجـل 

وانكـــر تســـمیته... وشـــدة الـــرأس وأقـــر ببقـــاء الـــف وخمســـمائة التـــي هـــي المهـــر المعجـــل فـــي ذمتـــه 

هــ. فطلبـت الـدلیل والبینـة مـن المـدعي الوكیـل  ١٣٢١جمادي األولى  ٢٠في واالعتراف به حرر 

ســعید علــى الطــالق وعلــى االقــرار بــالطالق فقــال ال شــاهد علــى الطــالق وان شــهودي علــى اقــرار 

الطــالق المرقــوم احمــد بــالطالق وهــم مــال عبــد الــرحمن بــن محمــد وال شــاهد لــي غیرهمــا. فســئلت 

لــم یطلــق بحضــوري وال جــدوى فــي الشــاهد الثــاني فطلبــت مـــن الشــهود ومــنهم (احمــد عبــد) فقــال

.)٢٤(المرقوم احمد الیمین فحلف المرقوم احمد یمینا أمام الشرع انه لم یطلق زوجته"

یتضــح ممــا تقــدم إن أهــالي الموصــل اعتــادوا علــى طلــب المهــور العالیــة فــي زواج بنــاتهم 

هم مــن الطــالق، فضــال عــن حــرص ففــرض المهــر علــى الــزوج كــان مــن أســبابه الحــرص علــى بنــات

الزوج أیضا في إبقاء واستمرار الحیاة الزوجیـة، ولـو سـمحت المـرأة الـزوج بـدون مهـر ألقبـل العدیـد 

مــن الرجــال علــى تطلیــق نســائهم واالقتــران باخریــات هــذا مــن ناحیــة، مــن ناحیــة أخــرى ان طلــب 

ل، (مهـر المثـل) وهـو مهـر المهور العالیة كان عرفـا اجتماعیـا سـاد فـي الموصـل علـى سـبیل المثـا

امــرأة تماثلهــا او توازیهــا مــن اســرة اقاربهــا او امــرأة مــن اســرة تماثــل اســرتها، علــى ان هــذا المهــر 
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العالي لـم یكـن قاعـدة ثابتـة لـدى عامـة اهـل الموصـل اذ كـان هنـاك كثیـر مـن العوائـل الفقیـرة تقبـل 

ة امـا العوائـل الفقیـرة، فتكـون مهـورهم المهور البسـیطة، امـا المهـور العالیـة تبقـى لـدى العوائـل الغنیـ

بسیطة. 

ونستدل مما تقدم ان قیمة المهر تعتمد على الوضع االجتماعي للزوج. 

الطالق: 
یمكن تعریف الطالق لغة واصطالحا وشرعا

.)٢٥(هو رفع القید مطلقا سواء كان حسیا او معنویاالطالق لغة:

ة، وهــي فــي مجملهــا تفیـد ان الطــالق هــو حــل ربــاط فقـد عرفــه الفقهــاء بتعریفــات عدیـدواصــطالحا:

.)٢٦(الزوجیة الصحیحة من طرف الزوج بلفظ مخصوص او ما یكون مقامه في الحال والمال

.)٢٧(رفع قید الزواج في الحال او في المال بلفظ مخصوص او ما یقوم مقامهأما شرعا:

ین اثــر دعــم قضــائي یعــد بنــاءا علــى : هــو طریقــة قانونیــة النحــالل الــزواج فــي حیــاة الــزوجوقانونــا

طلـــب احـــدهما او كلیهمـــا لســـبب مـــن االســـباب التـــي حـــددها القـــانون وهـــذا امـــا ان یـــتم بـــارادة احـــد 

الـــزوجین ویســـمى طالقـــا او ان یـــتم عـــن طریـــق اجـــراء تتخـــذه احـــدى الهیئـــات الشـــرعیة القضـــائیة 

.)٢٨(ویسمى تطلیق او تفریق

شـــهریة تســـد )٢٩(هـــا المؤجـــل، فضـــال عـــن نفقـــةوكـــان علـــى المطلـــق ان یـــدفع لمطلقتـــه مهر 

حاجاتها المعیشیة، وكان تقدیر النفقة یرتبط بقدرة الرجل المادیة وتزخر سجالت المحكمة الشرعیة 

فــي الموصــل بالعدیــد مــن القضــایا ذات الصــلة بالموضــوع ومنهــا نمــاذج مــن حیــث قیمــة النفقــة او 

الشـــرعیة... علـــى محمـــد بـــن ســـید حامـــد مقـــدار المهـــر فـــي تلـــك الفتـــرة ومنهـــا: "فرضـــت المحكمـــة

لمطلقته دولة بنت حامد... " ان یدفع لها نفقة شهریة للصغار مـن اوالدهـا المرقـومین جاسـم وعبـد 

الرحمن وخدیجة سبعة وستین غرشا وذلك الكلهم وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمهم الضروریة ومـا 

ـــة بـــان تســـتدین البـــد منـــه وأذن للوكیـــل المرقـــوم مـــال حســـین باإلضـــافة إلـــى  موكلتـــه المرقومـــة دول

.)٣٠(القروض والمقدر وقت الحاجة تنفقه على اوالدها الصغار بغیة الرجوع على ابیهم"

ولــم یقتصــر طلــب النفقــة مــن قبــل األم لحضــانة اوالدهــا (بناتهــا وأبنائهــا) اثنــاء حیــاة األب 

هذه الحالة، إذ "فـرض وقـدر مـن وٕانما تنتقل إلیهم بعد وفاة األب باألرث من أبیهن المتوفي ومنها 

طـرف الشــرع الشــریف لنفقـة البنــات الصــغیرات عمشـة ومــریم وخدیجــة ورحـیم ونوفــة بنــات المتــوفي 

حسوني بن علي من ساكنات محلة الشیخ عمر بطلب من أمهم حاضنتین كسرى بنت صالح من 

المذكور الكائنة فـي ساكنات المحلة المذكورة على مالهن المنتقل إلیهن باألرث من أبیهن المتوفي

عنـي لكـل واحـد )٣١(صندوق األیتام لكل شهر یمضي من هذا التاریخ مائـة وخمسـین غـرش رایجـة

رایجــة ألكلهــن وكســوتهن وســائر لــوازمهن الضــروریة ومــا البــد منــه والــزم )٣٢(مــنهن ثالثــین غــرش
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ه علــــى المرقومــــة للحضــــانة المرقومــــة كســــرى بــــان تســــتدین القــــروض والمقــــدر وقــــت الحاجــــة تنفقــــ

.)٣٣(الصغیرات المرقومات بنیة الرجوع على مالهـم المذكـور"

وتناولــت المحــاكم الشــرعیة مشــاكل ذات طبیعــة قانونیــة بــین الطــرفین ومنهــا قضــیة الســیدة 

(مریم بنت محمد) من ساكنات محلة شیخ ابو العال التي أقامت دعـوى تطالـب فیهـا اسـقاط النفقـة 

عن زوجها المطلق، مقابل خلعها المقرر قانونا أمام القاضي وذلك المستحقة لها وألبنتها الصغیرة

الســـتعداد أخیهـــا القیـــام بواجـــب تربیـــة البنـــت الصـــغیرة مشـــترطة علـــى اســـتئناف دفـــع الـــزوج النفقـــة 

المتعینـــة قانونـــا وتوضـــح هـــذه الـــدعوى ان أســـالیب ومعـــامالت الطـــالق التـــي كانـــت ســـائدة آنـــذاك 

ق بین الطرفین، مع قبول المحكمة الشـرعیة بحیثـات االتفـاق الموثـق تكتنفها أحیانا امكانیات االتفا

-في محاضر جلسة محكمة األحوال الشخصیة. كما في النموذج اآلتي:

عرضت المحكمة الشـرعیة رفـع دعـوى خلـع ومضـمونها "ان الزوجـة مـریم بنـت محمـد مـن 

ان المحلـة المــذكورة سـاكنات محلـة المیــدان قـد طالبـت زوجهــا الـداخل بهـا علــي بـن عبـاس مــن سـك

الخلــع مقابــل تنــازل الزوجــة عــن كافــة حقوقهــا الزوجیــة مــن مهــر مؤجــل ونفقتهــا ونفقــة بنتهــا مقابــل 

(الطـــالق)، وأبـــرأت ذمـــة زوجهـــا مـــن كافـــة الحقـــوق وتعهـــدت لـــه بتربیـــة أبنتهـــا التـــي فـــي )٣٤(الخلـــع

لمرقـوم علــي بــن حضـانتها فتكفــل بهــا أخیهـا (أحمــد بــن محمـد) حتــى تســقط منـي الحضــانة، فقبــل ا

.)٣٥(عباس وادى اإلبراء وخلعها، فقبلت مریم الخلع"

وتجــدر االشــارة هنــا ان الزوجــة تطلــب الخلــع مــن زوجهــا مقابــل تنــازل الزوجــة (المطلقــة) 

تنازال عن حقوقها الزوجیة والمادیة وعن النفقة عن الـزوج والصـرف علـى بنتهـا مـن مالهـا الخـاص 

ؤجل، والنفقة والحقوق الزوجیة، وتعهدت بتربیة ابنتها البالغـة مـن وأبرأت ذمة زوجها من المهر الم

العمر سنة ونصف ابتداء من هذا التاریخ حتى تسقط منها الحضـانة حتـى تبلـغ ابنتهـا سـبع سـنین 

ونصف من مالها الخاص دون الرجوع إلى زوجها وتكفل األم مریم شقیقها (احمد بن محمد) على 

.)٣٦(ع عن تربیتها فهو (األب) الذي ینفق علیها من ماله"تربیتها بشرط اذا حصل لي مان

یتضــح ممــا تقــدم ان الســیدة المطلقــة مــریم، قــد ترتــب علیهــا وعلــى ذویهــا مســؤولیة تربیــة 

وتنشــئة ابنتهـــا الصـــغیرة التـــي طالبـــت بحضـــانتها ممـــا خلـــف آثـــارا اقتصـــادیة واجتماعیـــة، فتحملـــت 

لى ابنتها من قبل شقیقها احمد، فضال عـن االثـر السیدة مریم عبئا اقتصادیا من خالل الصرف ع

االجتمـــاعي مـــن خـــالل نظـــرة المجتمـــع الـــى تلـــك الســـیدة المطلقـــة نظـــرة قاســـیة دون رأفـــة او شـــفقة 

فیضعها المجتمع في وضع اجتماعي غیر مقبول فضال عن خضوعها الى رقابة صارمة من قبل 

ید الموروثة. االهل وتستمد هذه الرقابة فعالیتها من العادات والتقال

ومن الجدیر بالذكر انه الیحل لمن طلق زوجته بالثالث ان یرجعهـا الیـه، اال اذا انقضـت 

وتزوجت برجل اخر زواجا صحیحا، ودخل بهـا الرجـل الثـاني دخـوال شـرعیا (حقیقیـا) ثـم )٣٧(عدتها
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َى تَـنِكَح َفِإن َطلََّقَها َفَال َتِحلُّ طلقها او توفي وانقضت عدتها، كما في قوله تعالى  َلُه ِمن َبْعُد َحتـَّ

.)٣٨(َزْوًجا َغْیَرُه َفِإن َطلََّقَها َفَال ُجَناَح َعَلْیِهَما َأن َیَترَاَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُیِقیَما ُحُدوَد الّلهِ 

وحصـــلت واقعـــة الطـــالق فـــي الحالـــة اآلتیـــة، إذ "حضـــر مـــال حســـین بـــن علـــي... الوكیـــل 

المرقومــة دولــه وهــو المرقــوم ســید محمــد بــن ســید...، منــذ احــد الشــرعي... قــائال ان زوج مــوكلتي

.)٣٩(وعشرین شهرا قد طلق زوجته المرقومة دوله ثالثا... "

یتضح مما تقدم ان هذا النوع من الطالق قد ورد ذكره فـي القـران الكـریم وهـو طـالق بـائن 

كبــرى، النــه یضــع حــدا للحیــاة الزوجیــة بــین كــل مــن المــرأة والرجــل فــي حالــة صــعوبة )٤٠(بینونــة

استمرار زواجهما. 

ونســتنتج ممــا تقــدم ان حصــول عملیــة الطــالق هنــا ال یمكــن تحدیــد اســبابه الن المحكمــة 

الشرعیة في الموصل قد بحثت فیه ونكتفي بالقول الى ارجاعه الى صعوبة التفاهم بین الطرفین. 

ناحیـــة أخـــرى عرضـــت المحكمـــة الشـــرعیة فـــي ســـجالتها قضـــیة " طلـــب نفقـــة رفعتهـــا مـــن 

المدعیة خدیجة بنت عبود... على زوجها المدعو عبـد اهللا قائلـة منـذ سـنة وسـتة اشـهر قـد طلقنـي 

وترك بنته مجیبة التي تبلغ مـن العمـر ثـالث سـنین ونصـف فـي حضـانتي بـال نفقـة وال منفـق ولـي 

بقیـــة مهـــري المؤجـــل ونفقـــة عـــدتي فطلبـــت المدعیـــة "تبینـــة بـــاداء فـــي ذمتـــه خمســـمائة غرشـــا عـــن

الخمسمائة غرش وان یقدر لبنتـه الصـغیرة مجیبـة علیـه فـي كـل شـهر ثالثـة مجیـدیات فضـة وذلـك 

القدر المعروف. فلما سئل الزوج اعترف بان المدعیة خدیجـة لهـا فـي ذمتـه الخمسـمائة غـرش مـن 

ابنته وفي حضانة أمها وقال عمر الصـغیرة سـت سـنین الجهة المذكورة واعترف بان الصغیرة هي

ونصف وذكر قائال لـیس لـي القـدرة علـى اعطـاء ثالثـة مجیـدیات فضـة فـي كـل شـهر لكـن اعطهـا 

في كل شـهر سـتین غرشـا وهـذا القـدر المعـرف. ففـرض القاضـي علـى عبـد اهللا نفقـة بنتـه الصـغیرة 

تین غرشا ألكلها وتربیتها وكسوتها وسـكنها المرقومة نجیبة اعتبارا من هذا التاریخ في كل شهر س

وسـائر لوازمهــا الضــروریة وأخیــرا فرضــت المحكمــة الشـرعیة علــى الــزوج عبــد اهللا بــاداء الخمســمائة 

.)٤١(غرش وتقدیر نفقة الصغیرة ومقدارها ستین غرشا تصرف على البنت الصغیرة"

یة (خدیجة) قد فـرض علیـه نستنتج مما تقدم ان السید المدعي علیه (عبد اهللا) زوج المدع

عبئا مادیا كبیرا من حیث ضرورة التزامه بالنفقة البنته الصغیرة المرقومـة (نجیبـة) والمقـدرة بـثالث 

مجیدیات فضة، ولكن الزوج (عبد اهللا) رفض تأدیة الثالثة مجیدیات للبنت الصغیرة، لعدم مقدرتـه 

تین غرشـــا فــي كـــل شـــهر للبنـــت فــي اعطـــاء الثالثـــة مجیــدیات، وذكـــر ان مقدرتـــه علـــى اعطــاء ســـ

الصغیرة كنفقة. 

وتناولت المحكمة الشرعیة في ثنایا سجالتها رفع دعوى طلب (الطاعة للزوجة) وفحواها، 

"ان الــزوج جــدوع بــن ســلتان قــد رفــع دعــوى ضــد زوجتــه عدلــة بنــت رخــیص الغائبــة عــن المجلــس 

قــوم اســماعیل علــى بخصــوص إطاعتهــا لــي وهــي تــدعي الطــالق واآلن قــد وكلــت مــن طرفــي المر 
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دعواي المـذكور والطلـب مـن زوجتـي الغائبـة علـى الخصـومة ورد الجـواب فـي خصـوص الطـالق، 

)٤٣(".)٤٢(فقبل المرقوم اسماعیل الوكالة

وأوردت المحكمة الشرعیة في سجالتها رفـع دعـوى طلـب نفقـة للزوجـة ضـد زوجهـا تطلـب 

لــى ان تنقضـي عـدتها بعــد وضـع الحمــل منـه حقوقهـا الزوجیــة بعـد ان طلقهـا ونفقــة ابنـه الصـغیر إ

الحاصــل مــن زوجهــا، كمــا فــي الحالــة اآلتیــة، إذ "حضــرت المــرأة الحــرة البالغــة العاقلــة مــریم بنــت 

محمــد مــن ســاكنات محلــة بــاب البــیض بتعریــف شــیخ ابــراهیم بــن شــیخ یوســف وأخیهــا وهــب مــن 

ن المجلــــس الحــــاج ســــكان المحلــــة المــــذكورة... قائلــــة انــــه منــــذ یــــومین طلقنــــي زوجــــي الغائــــب عــــ

عالوي... واآلن قد وكلت من طرفي المرقوم مـال احمـد علـى الـدعوى والطلـب معـه فـي خصـوص 

حقوقي الزوجیة ونفقة ابنه الصغیر إلى ان تنقضي عدتي بوضع حملي الحاصل من فراشه، فقبل 

.)٤٤(المرقوم مال احمد الوكالة وتعهد بأدائها"

َوُأْوالُت ي بوضـــع الحمـــل كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى یتضـــح ممـــا تقــــدم ان عــــدة الحامـــل تنتهــــ

، النهـــا كانـــت معتـــدة مـــن طـــالق فكانـــت عـــدتها بوضـــع نَّ َأن َیَضـــْعَن َحْمَلُهـــنَّ ـاألْحَمـــاِل َأَجُلُهـــ

.)٤٥(حملها

تضــاربت آراء العلمــاء فــي نفقــة المعتــدة مــن طــالق بــائن غیــر ذات الحمــل فعنــد االحنــاف 

قــــة وعنــــد الحنابلــــة ال یوجبــــون لهــــا النفقــــة أمــــا عنــــد المالكیــــة ذكــــروا توجــــب النفقــــة بأنواعهــــا للمطل

.)٤٦(مْ ـَأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْیُث َسَكنُتم مِّن ُوْجِدكُ والشافعیة أوجبوا لها السكن كما في قوله تعالى 

كما سلطت المحكمة الشـرعیة الضـوء فـي قضـیة الطـالق حیـث رفعتهـا مطـرة بنـت محمیـد 

ید قائلة "ان زوجي المرقوم مرعي بن حسن قد طلقنـي بغیـر حضـوري من ساكنات محلة باب الجد

واطلــب تقــدیر نفقــة لعــدتي "حضــرت مطــرة بنــت محمیــد مــن ســاكنات محلــة بــاب الجدیــد المعرفــة 

بتعریف یونس بن حمد اغا ومحمد بن... من سكان المحلة المـذكورة وحضـر معهـا مـال احمـد بـن 

ائلة ان منذ ثالث سنین عقد نكاحي على الغائـب سلتان من سكان محلة میاسة وقررت بحضوره ق

مثقـال وكـان قـد دفـع  ١٠٠غـرش و  ١٠٠٠عن المجلس مرعـي بـن حسـن علـى مهـر معجـل قـدره 

غـرش وبقـي لـي فـي ذمتـه ثمانمائـة واربعـة وسـتون  ١٣٦إلي مـن المهـر المعجـل لیـرا واحـدة عبـارة 

ن قـــد وكلـــت مـــن طرفـــي غرشـــا وانـــه قـــد وضـــع یـــده علـــى اشـــیائي وقـــد طلقنـــي بغیـــر حضـــوري واآل

المرقــوم مــال احمــد علــى الــدعوى والطلــب مــن الغائــب المرقــوم بــذلك وعلــى االخــذ والقــبض وعلــى 

.)٤٧(طلب تقدیر نفقة لعدتي فقبل المرقوم مال احمد الوكالة المذكورة"

یالحظ مما تقدم ان الطالق یـؤثر تـأثیرا، اقتصـادیا وسـلبیا علـى الـزوج مـع ان الـزوج ملـزم 

قــة لزوجتــه وبــدفع المهــر (بقیــة المهــر المعجــل) وقــدره ثمانمائــة واربعــة وســتون غرشــا ورد بــدفع النف

اشیاء الزوجة المطلقة لها. 
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:الخاتمة 
ان نمـــاذج مـــن قضـــایا األحـــوال الشخصـــیة فـــي محكمـــة األحـــوال الشخصـــیة فـــي محكمـــة 

راســـة النكـــاح والطـــالق، تعـــد مصـــدرا مهمـــا لد ١٩١٨وحتـــى ســـنة  ١٨٣٥الموصـــل الشـــرعیة منـــذ 

ــــاة  ــــي أواخــــر العهــــد العثمــــاني. وتعطــــي تصــــورا واضــــحا عــــن طبیعــــة الحی التــــاریخ االجتمــــاعي ف

االجتماعیــة فــي فتــرة العهــد العثمــاني األخیــر. حیــث أفصــحت هــذه القضــایا عــن مــدى جدیــة تلــك 

القضایا مـن دعـاوي ومرافعـات قـد رفعـت إلـى المحكمـة الشـرعیة وأهمیتهـا وانعكاسـاتها علـى الحیـاة 

یـة، فضــال عــن ذلــك ال یمكننــا تحدیــد اســباب الطـالق الــذي كــان یحــدث خــالل تلــك الفتــرة االجتماع

في الموصل وانما نكتفي بالقول انه عائد لصعوبة التفاهم بین الطرفین. 
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الھوامش 
-٢٧)، ص ص ١٩٩٠خلیفــة احمـــد العقیلــي، الـــزواج والطــالق فـــي الشــریعة اإلســـالمیة، (بنغـــازي، )١(

٢٨  .

ین ، أحكـــــــام األحـــــــوال الشخصـــــــیة فـــــــي الشـــــــریعة اإلســـــــالمیة الـــــــزواج ، عبـــــــد العظـــــــیم شـــــــرف الـــــــد)٢(

.٣٧٥)،ص ٢٠٠٤(القاهرة،

.٤سورة النساء اآلیة )٣(

نسـبة الـى االمــام عـون الــدین الـذي یعــرف بـابن الحســن بـن علــي المرتضـى ولــه مقـام شــید بـدر الــدین )٤(

نیقـوال سـیوفي، هـ)، كانت المحلة جزءا من حي بني هاشم، تقـع جنـوب محلـة خـزام، ٦٤٦لؤلؤ سنة (

مجموع الكتابات المحررة في ابنیـة مدینـة الموصـل، جمعهـا نیقـوال سـیوفي عنـي بتحقیقهـا سـعید الـدیوه 

)، ٢٠٠٩؛ ینظــــر: عمــــاد غــــانم الربیعــــي، كــــان یــــا مكــــان، (بغــــداد، ٨)، ص١٩٦٥جــــي، (بغــــداد، 

.  ٥٦ص

وهــو علــى  ورد القــرش فــي جمیــع الســجالت بصــیغة "غــرش". وهــو نقــد فضــي، وحــدة نقدیــة اساســیة)٥(

نــوعین االول القــرش الصــاغ او (الخــالص) ویســمى ایضــا القــرش الرومــي، والثــاني هــو القــرش الــرائج 

من الثاني، خلیل علي مراد، "سـجالت المحكمـة الشـرعیة بالموصـل  ١.٢٥وكان االول یعادل حوالي 

؛ ١٠، ص٢٠٠٥)، ١٠مصدرا لدراسة اسواقها في العهد العثماني"، مجلـة دراسـات موصـلیة، العـدد (

، اطروحـة دكتـوراه ١٩١٨-١٨٣٤ینظر: منهـل اسـماعیل حسـین العلـي بـك، تـاریخ الخـدمات الوقفیـة 

  .  ٤٩٦)، ص٢٠٠٦غیر منشورة، كلیة التربیة، ابن رشد، (جامعة بغداد، 

/  ١٢٥١في الموصل وسنرمز لها بالرمز المسـتخدم س. م. ش. م، السـجل الشرعیة سجل المحكمة )٦(

.٩٥م، ص ١٨٩٢/  هـ ١٣١٠شوال  ٢٥) ٥نومرو (م،١٨٩١هـ /  ١٣٠٩، السجل ١٨٣٥

هو األمیر ابراهیم المهراني الجراحي، صاحب قلعة الجراحیة، كان معاصرا للشیخ عـدي بـن مسـافر، )٧(

وهـو الــذي عمــر المسـجد فــي الموصــل ونسـبت المحلــة الیــه بعـد هــذا ولــم تـزل معروفــة (بمحلــة االمــام 

.  ٧١الربیعي، المصدر السابق، ص ؛٧٠ابراهیم)، سیوفي، المصدر السابق، ص

نســـبة الـــى الشـــیخ محمـــد البكـــري الملقـــب باالبـــاریقي، وكانـــت تســـمى ایضـــا محلـــة البارودجیـــة كـــونهم )٨(

.  ٢٨یعملون البارود فیها. سیوفي، المصدر السابق، ص

كغـــم وتســــتخدم فـــي وزن الحبــــوب  ١٣.٣٤٢الوزنـــة: وحــــدة وزن تســـاوي عشــــر حقـــق اســــتانبولیة أي )٩(

الشـــعیر؛ شـــاكر الضـــابط، الكیـــل والمیـــزان والقیـــاس فـــي المـــدن العراقیـــة فـــي القـــرن وخاصـــة الحنطـــة و 

؛ زاهــر ســعد الــدین شــیت قاســم، والیــة الموصــل ابــان الحــرب ٤، ص)١٩٦٤بغــداد، (التاســع عشــر، 

م دراســة فــي اوضــاعها االقتصــادیة واالجتماعیــة، رســالة ماجســتیر  ١٩١٨-١٩١٤العالمیــة االولــى 

).  ٤، هامش (١٢٧)، ص٢٠٠١یة، (جامعة الموصل، غیر منشورة، كلیة الترب

-١٨٣٩المجیـــدي، عملـــة فضـــیة عرفـــت باســـم المجیـــدي نســـبة إلـــى الســـلطان عبـــد المجیــــد االول ()١٠(

قرشـا ونصـف مجیـدي وربـع  ٢٠م)، وكانت ذات خمس فئات أیضا وهي المجید الذي یسـاوي ١٨٦١
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٣٣٢

لموصــل الحضــاریة، المجلــد مجیــدي و نصــف مجیــدي؛ خلیــل علــي مــراد، النظــام المــالي"، موســوعة ا

.  ٢٥١)، ص١٩٩٢، (جامعة الموصل ٤

المرقوم: مصطلح یطلق على المدعي والمدعى علیه من تلك الفترة (العثمانیة). )١١(

الحضانة: لغة الضـم، وهـي بفـتح الحـاء مـأخوذة مـن الحضـن وهـو مـاالن مـن الجنـب لضـم الحاضـنة )١٢(

ه تربیتـه بمـا یصـلحه ووقایتـه عمـا یضـرره وهـي إلیه، وشـرعا القیـام بحفـظ مـن ال یمیـز وال یسـتقل بـأمر 

نوع والیة اال انها باالناث افضل ألنهـن اكثـر رقـة وحنانـا ومالزمـة لالطفـال اثنـاء القیـام بالتربیـة، وان 

ســن التمییــز هــو ســبع ســنین او ثمــان ســنین، وتتضــمن الحضــانة شــروط ان األم اولــى مــن األب فــي 

حضـانة: ان تكـون عاقلـة وان تتصـف بالعفـة فـال حضـانة الحضانة وتتـوفر عـدة شـروط السـتحقاقها ال

لفاســقة، األمانــة فــال حضــانة لخائنــة ألنهــا تخــون فــي حفظــه فیضــیع الطفــل، وغیــر مشــغولة بــالزواج. 

للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر احمــد عیســى عاشــور، الفقــه المیســر فــي العبــادات والمعــامالت، (تــونس، 

. ٣٣٢-٣٣١)، ص ص١٩٨٦

وللمزیـــــد مـــــن  ١٠٢م ،ص ١٩١٨هـــــ /  ١٣٣٧ربیـــــع االول،   ١٣الســـــجل س. م. ش. م، نــــومرو،)١٣(

.٣٥)، ص ١١م، نمره (١٨٨٠هـ /  ١٢٩٨التفاصیل ینظر: س. م. ش. م، السجل 

هــو المیــدان الــذي كــان یقــع امــام ایــج قلعــة التــي بناهــا االتــراك بعــد اســتیالءهم علــى الموصــل. للمزیــد )١٤(

.  ٤٨من التفاصیل، الربیعي، المصدر السابق، ص

م ، دون ترقیم.  ١٩٠٤هـ /  ١٣٢٠س. م. ش. م، نومرو، السجل )١٥(

م) ١٥٧٦-هــ ٩٨٥نسبة الى السید محمد خزام الثـاني بـن السـید نـور الـدین الصـیادي الرفـاعي سـنة ()١٦(

دفــین الجــامع الــذي بنــاه (خــزام)، وقــام والــي الموصــل حســن باشــا بتجدیــد عمارتــه وبنــى فیــه المئذنــة 

.  ٢٠جرة، الربیعي، المصدر السابق، صاوائل القرن الثاني عشر لله

وحــدة النقــد القیاســیة فــي الدولــة العثمانیــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشــر وقــد اســتخدمت )١٧(

البارة وهي عملة فضیة ایضـا فـي والیـة الموصـل وبقیـة الوالیـات العراقیـة والعربیـة مـن القـرن السـادس 

ادل ثالثــة اقجــات. وقــد بلــغ وزن البــارة فــي عشــر، وعرفــت فــي الموصــل باســم (مصــریة) وكانــت تعــ

.  ٢٤٩فقط. مراد، "النظام ..."، ص ٠.٧٠٧نهایة القرن السابع عشر 

م. واصــبحت وحــدة ١٣٢٩-١٣٢٨هـــ /  ٧٢٩اقــدم عملــة عثمانیــة معروفــة اذ یرجــع ســكها الــى ســنة )١٨(

كت فـي البدایـة النقد القیاسیة في الدولة العثمانیة حتى النصف االول من القرن السـابع عشـر، وقـد سـ

ـــار  ـــى  ٦% وبـــوزن ٩٠بعی ـــد تعـــرض وزن االقجـــة وعیارهـــا ال ـــال. وق ـــع مثق قـــراریط اناضـــولیة، أي رب

م ١٨١٨م ثم الـى نصـف قیـراط سـنة ١٦٤٨انخفاض مستمر فقد انخفض وزنها الى قیراط وربع سنة 

توقـف % في التاریخین المذكورین ومع ان هذه العملـة قـد ٤٦% ثم الى ٧٠كما انخفض عیارها الى 

م فــان العــرف جــرى فــي والیــة الموصــل علــى اعتبارهــا فــي امــور الوقــف ســهاما یحســب ١٨٢٧ســنة 

مقابلهـــا حســـب الـــوارد دون ان یكـــون لهـــا عالقـــة بـــوزن الفضـــة وقیمتهـــا. خلیـــل علـــي مـــراد، المصـــدر 

. للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر: عمــاد عبــد الســالم رؤوف العطــار، "بعــض العمــالت ٢٤٨نفســه، ص

. ٩٣، ص١٩٧٤، ٥ي الموصل لعهد العثماني وقیامها"، مجلة المسكوكات، العدد المستعملة ف
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٣٣٣

هو كل ما یكون مشتمال على كل ما یلزم للسكن من اثاث وفراش وآنیة ومرافـق وغیرهـا ممـا تحتاجـه )١٩(

االسرة، على ان یراعي في ذلك حالـة الـزوج المادیـة مـن یسـار والحسـار ووضـعه االجتمـاعي، محمـد 

كام االسرة فـي االسـالم، دراسـة مقارنـة بـین الفقـه االسـالمي والقـانون العراقـي بقلـم مصطفى شلبي، اح

.  ٤٥٥)، ص١٩٨٣نظام الدین عبد الحمید، (بیروت، 

.  ٢٢٦، ص١٩١م، نمره ١٩٠٢هـ / ١٣٢٠س. م. ش. م، السجل )٢٠(

محمــــد شــــاكر رشــــید صــــالح، " القضــــاء بــــالنكول بالشــــریعة والقــــانون "، مجلــــة الشــــریعة االســــالمیة ،)٢١(

  .٧٧، ص ٢٠٠٦) ،٧العدد(

قطعة قماش سوداء تشد فوق رأس جبین المرأة وتعقد من الخلف وتسمى (البـویمي). مقابلـة شخصـیة )٢٢(

، مـــدیر مركـــز دراســـات الموصـــل، بتـــاریخ ١٩٥٥للباحثـــة مـــع الـــدكتور ذنـــون یـــونس الطـــائي، موالیـــد 

١٩/٤/٢٠١٠  .

عة الموصــل التراثیــة، تقــدیم ذنــون هــو القــداح الــذي یوضــع فــوق رأس العــروس. ازهــر العبیــدي، موســو )٢٣(

.  ٥٥٣)، ص٢٠٠٨یونس الطائي، عبد الجبار محمد جرجیس، (الموصل، 

م، دون ترقیم.١٩٠٢هـ /  ١٣٢٠س. م. ش. م، السجل )٢٤(

اشـرف عبـد الـرزاق ویـح، "أثـر مـرض المـوت فـي الـزواج وانحاللـه دراسـة مقارنـة بـین الفقـه االســالمي )٢٥(

ـــانون الوضـــعي"، مجلـــة روح القـــوان ؛ ٨٨٧)، ص٢٠٠٤( )، الجـــزء الثـــاني، الســـنة٣٣ین، العـــدد (والق

مصطفى ابراهیم الزلمـي، مـدى سـلطان االرادة فـي الطـالق فـي شـریعة السـماء وقـانون االرض خـالل 

. ١٧١)، ص١٩٨٤، (بغداد، ٢-١أربعة آالف سنة، الجزء 

.  ٨٨٧ویح، المصدر السابق، ص)٢٦(

ـــة، الطـــالق، سلســـل٨٨٧المصـــدر نفســـه، ص)٢٧( )، (بیـــروت، ٣ة بحـــوث اجتماعیـــة (؛ عمـــر رضـــا كحال

.  ١٤٦)، ص١٩٧٧

؛ ینظـــر عـــادل ١٣١احمـــد الغنـــدو، الطـــالق فـــي الشـــریعة االســـالمیة والقـــانون، (القـــاهرة، د. ت)، ص)٢٨(

. للمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر ١٨٤احمـــد ســـركیس، الـــزواج وتطـــور المجتمـــع، (القـــاهرة، د. ت)، ص

دراســـة میدانیـــة لظـــاهرة الطـــالق فـــي مدینـــة ایمـــان عبـــد الوهـــاب موســـى، االثـــار االجتماعیـــة للطـــالق 

.  ١٢)، ص١٩٩٨الموصل، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االداب، (جامعة الموصل، 

مــا تحتــاج الیــه الزوجــة مــن طعــام وســكن وعــالج، وكــل مــا یتطلــب مــن مقومــات الحیــاة وهــي واجبــة )٢٩(

لعقـد الصـحیح؛ العقیلـي، للزوجة على زوجها حتى وان كانت غنیة جـزاء وقصـور نفسـها علیـه بحكـم ا

؛ مصـطفى الرافعــي، االحـوال الشخصـیة فــي الشـریعة االسـالمیة والقــوانین ١٥٧المصـدر السـابق، ص

. وقد عرفهـا محمـد بـن الحسـن "أنهـا الطعـام والكسـوة والسـكنى" ١٦٧)، ص١٩٨٣اللبنانیة، (بیروت، 

م العقـد الصـحیح علیهـا وهي تجب لها عند الحنفیة ومن وافقهم نظیر احتباسهم لمصـلحة زوجهـا بحكـ

. ٤٣٧ما كانت صالحة للحیاة الزوجیة؛ محمد شلبي، المصدر السابق، ص

.  ٢٤٥، ص١٧٥، نومرو ١٣٢٠س. م. ش. م، السجل )٣٠(



عروبة جمیل محمود

٣٣٤

) بــارات ویعــرف باســماء محلیــة مختلفــة ضــمن الوالیــات العراقیــة ١٠هــو القــرش الموصــلي ویعــادل ()٣١(

ـــى الســـلطا ـــاني وســـمي الجـــرك أي فیـــدعم ممـــدوحي خطـــأ والصـــحیح محمـــودي نســـبة ال ن محمـــود الث

 ١٨٣٩(الرديء) تمییزا له عن القرش الصحیح غانم محمد علي، النظام المالي العثماني فـي العـراق 

؛ ١٦٥)، ص١٩٨٩، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، كلیــــة اآلداب، (جامعــــة الموصــــل، ١٩١٤ -

.٢٤٩مراد، المصدر السابق، ص

م فـــي عهـــد الســـلطان احمـــد ١٦٨٨-١٠٩٩ولـــى عـــام القـــرش: عملـــة فضـــیة عثمانیـــة ســـكت للمـــرة اال)٣٢(

% ومــن ثــم بــدأ باالنخفــاض التــدریجي فــي ٦٠م وبــوزن ثمانیــة دراهــم وعیــار ١٧٣٠-١٧٠٣الثالــث 

م) تنــوع ضــربه ١٨٣٩-١٨٠٨اثنـاء ضــربه مــن قبــل عــدد مــن الســالطین، وفــي عهــد محمــود الثــاني (

ش القــرش الصــاغ ویعــادل % وشــاع فــي عهــده نوعــان مــن القــرو ١٧فضــرب بــوزن درهــم واحــد وعیــار 

) بـــارات ویعـــرف باســـماء محلیـــة ١٠) بـــارة أمـــا القـــرش الـــرایج او (القـــرش الموصـــلي) فیعـــادل (٤٠(

مختلفـــة ضـــمن الوالیـــات العراقیـــة، فیـــدعى ممـــدوحي خطـــأ والصـــحیح محمـــودي نســـبة إلـــى الســـلطان 

ان یلفــظ محمــود الثــاني وســمي الجــرك أي (الــردئ) تمیــزا لــه عــن القــرش الصــحیح وفــي بعــض االحیــ

جــارك (أي ربــع القــرش الصــحیح) وأحیانــا یطلــق علیــه لفــظ الوركــة وایضــا المتلیــك، والســبب فــي ذلــك 

یعــود إلــى ان ســبیكة الضــرب المتكــون منهــا تحتــوي علــى نســبة عالیــة مــن النحــاس قیاســا إلــى الفضــة 

.  ١٦٥وهو في حقیقته ربع القرش الصحیح ولكنه شاع بهذا االسماء؛ علي، المصدر السابق، ص

.  ٢٦٠، ص١٨٤م، نومرو ١٩٠٢هـ / ١٣٢٠س. م. ش. م، السجل )٣٣(

یعرف فقهیا هو نوع من أنواع الطالق بارادة واتفاق الزوجین، والخلع وهو الفرقـة بـین الـزوجین مقابـل )٣٤(

مــا تدفعــه الزوجــة لزوجهــا ســواء كانــت بلفــظ الخلــع ومــا فــي معنــاه او كانــت بلفــظ الطــالق. أمــا فــي 

ـــانون، انـــه التطلیـــق بـــا ـــزوجین لقـــاء عـــوض تبذلـــه الزوجـــة بلفـــظ الخلـــع والطـــالق، العقیلـــي، الق رادة ال

.  ٢١٨المصدر السابق، ص

.  ١٠٢، ص٥١م، نومرو ١٩١٨هـ / ١٣٣٧س. م. ش. م، السجل )٣٥(

س. م. ش. م، السجل سائب ، دون ترقیم. )٣٦(

اء المـرأة العدة: لغة: تعني االحصاء والعدة، أما في االصطالح الفقهي فهـي المـدة المحـددة شـرعا لبقـ)٣٧(

بدون زواج بعد حصول الفرقة بینهما وبین زوجها حتى تنقضي هذه المدة، وفي القـانون: مـدة محـددة 

بزمن أوجبها الشرع على بعض النساء في اوقات معینة، طهارة للعرض وصونا للنسب تمكثهـا المـرأة 

الــرحم لــئال تخــتلط المعتــدن مــن طــالق او وفــاة فــي بیــت الزوجیــة ومــن فوائــد العــدة انهــا تعــرف بــراءة 

.  ١٤٥المیاه وتشتبه االنساب فضال عن التنویه بعظمة امر النكاح؛ كحالة، المصدر السابق، ص

.  ٢٣٠سورة البقرة، اآلیة )٣٨(

.٣٥م، ص ١٨٩١هـ /  ١٣٠٩س. م. ش. م، السجل )٣٩(

ق هو الطالق الذي ال یكون اال بـثالث وكمـا یقـال بـالطالق الـثالث بـائن بینونـة كبـرى یقـال لـه الطـال)٤٠(

البــت الن البــت معنــاه القطــع والشــك ان الطــالق الــثالث یقطــع الزوجیــة ویزولهــا حتــى لــو اراد الــزوج 



…نماذج من قضایا األحوال الشخصیة في محكمة الموصل الشرعیة 

٣٣٥

ارجاع زوجته الیه لم یتمكن من ذلك اال بعد ان تتزوج بغیره بخالف الرجعـي والبـائن بینونـة صـغرى، 

. ١٧٦)، ص١٩٥٦علي قراعة، فقه القران والسنة في موضوع الطالق في االسالم (مصر، 

.  ٤٩س. م. ش. م، السجل سائب، نومرو )٤١(

الوكالة لغة: اسم مصدر من التوكیل وتصبح بفتح الواو وكسرها ولها في اللغة عدة معـاني. والوكالـة )٤٢(

فــي اللغــة التفــویض. والوكالــة اصــطالحا: انابــة الغیــر فــي اجــراء التصــرف اال ان الــذي اختلفــوا فیــه 

ه النیابــة بالدقــة المطلوبــة وهــذا االخــتالف حاصــل الفقهــاء هــو وضــع تعریــف للوكالــة یوضــح ابعــاد هــذ

حتــى بــین فقهــاء المــذهب الواحــد. وقانونــا: عقــد یقــیم بــه شــخص غیــره مقــام نفســه فــي تصــرف جــائز 

معلــوم فالوكالــة علــى هــذا عقــد ینیــب بموجبــه شــخص غیــره الجــراء مــا ینیطــه فیــه معلومــا، الن جهــل 

رة التصرف على الوجه المطلوب. محمـد رضـا التصرف الموكل به مما یعسر معه على الوكیل مباش

ــة فــي الشــریعة والقــانون، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، معهــد الدراســات  عبــد الجبــار العــاني، الوكال

.  ٣٦، ٢٠، ١٨)، ص ص ١٩٧٣العلیا، كلیة االداب، (جامعة بغداد، 

م. ١٨٩١هـ /  ١٣٠٩س. م. ش. م، السجل )٤٣(

  م.١٨٩٣هـ /  ١٣٠١١س. م. ش. م، السجل )٤٤(

، قراعــة، المصــدر ٤ذكــرت هــذه اآلیــة فــي حالــة الوضــع بعــد الفرقــة (الطــالق)، ســورة الطــالق، اآلیــة )٤٥(

. ٢٦٣؛ العقیلي، المصدر السابق، ص١٢٥السابق، ص

. ٢٧٤-٢٧٣، شلبي،المصدر السابق، ص٦؛ ینظر سورة الطالق،اآلیة ١٩سورة النساء،اآلیة )٤٦(

  م. د. ت. ١٩١٨هـ /  ١٣٣٧م. والسجل ١٩١٦هـ /  ١٣٣٥س. م. ش. م، السجل )٤٧(


