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دا  

ام ام رة ل ام، وأو ل ا وار ،ف  و واة ا و . ذك ن         

 ل ،  ن ام ا ن ريم اظا   س  ا}     من أ م ق أن ن آو

 ))21ورة اروم{م ودة ور إن  ذك ت وم رونأزوا وا إ ول 

 ن رة ن ن وطر، و وأر، ن ام اف رز  ن ون ارة و ًن        

 رارا       كذ؛ و وو دوظم او ر ا رار إذ ،دن واذه   وا ءت د

.  ن أ   رةن اوع أو  وءط ا دراا  

 دراا   

ظرًا إ ادت ا وا ار ار  ر او، واح اري  ات ارى،           

ءت ط اوء   طرة دأت      ، ن ذه ادرا )1(و  ذا ن زز ارار ارة

م  ا ا؛ أ و ب ان اري و ري أراد ارة ن ك ودم ارار،         

سرا ؤا ن ول ا ا دران ا و  

  رع  ن ا ا و "وم ان اري وو ود ن ظور إ؟" 

                                                           
 .15ص اوي، ار، ودت ا ارة  ) 1(
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   وم ان اري ن ظور روي إ، و  اطت ذات ا؟ .1

   وت ان اري ن ظور روي إ؟ .2

  دت ان اري ن ظور روي إ؟ .3

4. دراا أ  

ل أ ادرا ا  أ وو، واداف ا  إ ، ون او  أن          

ت اد ا  

1.   ون د   وءط ا-راروت أر أن ا-  وا ت ادرز ان أو ،

  ظرة اطرة.ان اري؛  اث ن ول ذه ا

 ، وب ان اري .ارارن ذه ادرا أن د ار ا  ن آ اك ودم  .2

 ن أن د ان  راز اح اري؛ ان ل ال ار ودم ار وا م. .3

دراداف اأ  

إ ا درات اد داف اق ا ل ن ،ن أ ا  

1. .ت ذات اطري، وان اف ار  

 ن وت ان اري،  اوي وادي. .2

ن دت ان اري، ح وم ادي، وول ان ن ادت ا  ذا   .3

دي اا و وع؛ أودي.ادي اوا  

دراا   

اد ان  درا  ا" ارا اط" ال ن وم ان اري، ور     

  وا ا، وو، وادت ا وا ،ورة وز د اوف إ ال.

 درادود ا  

  ادي ادي  ار واط ول ارأة، و ب م  ود ارت ادرا

 درات اورة.راذدود اج ا  

دراا ط  

.ت ذات اطوا ،وي إر ظور ن رين اوم ا ولث اا  

وي إر ظور ن رين اوم ا ولب اطا.  

  اطب ا اطت ذات ا ن اري.

وي إر ظور ن رين ات او ث اا  

  اطب اول اوت او ن اري.

  اطب ا اوت اد ن اري.

  اث اث دت ان اري ن ظور روي إ

.ًطوا  ديوم ا ولب اطا  

  اطب ا ادي ادي وأره  أن ارة.
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وي إر ظور ن رين اوم ا ولث اات ذات اطوا ، 

  

    نط  ت ذات اطري وان اوم ا ثذا ا  ن  

ولب اطا .وي إر ظور ن رين اوم ا  

    و اا  ًطوا ً رين اف ار م  

ً نره   )1(ا "و "آ"نو "آ "ًَو"أ "ًم، و"أم و ب ن"ند "أو "ُو"ا"نا" 

  و"ان "د اوف. ن "اِن"و "اِن"،

ًطن ا2(ا(           ون  دا  ة ط وا أن  رة وارد وان او اط 

أم وأوام وأرام ودم ووم وم ن أن دى  أو   و و أد دون       

 ل   مك اطذ ق، و          ا ل ر رةا  نم ا م   ا ر 

. ن ةوا واو  

   ادرع ا. وأل ارل ور. وا رط أر رك(ج)ُأر.)3(اُرة

      أ ،وي إر ورظ ن رين ان ارف ا ق  وء    راد ان أاط"  رة

اوادة    م، ن اداء ادي أو اوي ول  دد ارارم، واء أن ذا          

دا  ًوى ارة، أو ر  ًوى ا  ،ن ًة رة راد ارة  وء      

 ا روص ات اود ا رد ا  ."رة  

  اطب ا اطت ذات ا ن اري.

  اري ر ن ط ان اري ارارم  رف اك اري، و   

ريك اا  

   ً ك4(ا( ، ما   "كو"ا  "كو"ا "ك"ء و "كأ"    "ك"و

  أي ك.

ًطري اك ام      )5(ا وطا ردوار اا  لق ارة، وء ان أ طراو ا

   ًب م ؤون ، و ق  ا دة ارة  ادن ادوي واروي.

 

 

                                                           
  .21ص ادر، د ن ر أ ن د ارازي، اح، ر  ) 1(

  .17ص أد، ن ا د دري، ا، ا أن  ا ار أر  ) 2(

  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 3(

  .115ص أد، در ، أو ار، اوارد إدارة  ) 4(

  .11ص ا ،د رة ار، إرد، ظ واظت دى اري ك إ روي ر ء و  ) 5(
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  اري ارار

  "ار "ن ن ون.)ً)6 ارار

  اري و ق ارا واط ا واد  ارة. ارار

اري ن  ان اري  ادف وو ق دة        ارارن  ق أن اك اري و

ر موا رة، ووا دن؛ ادارا  رةا     أو رت اس ا  واء رة  وز

 دوار ااراد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 6(
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 ا وت ان اري ن ظور روي إ المبحث

  

  )7(رة أ   ام ف  و واة ا وأ، ون ذه ا ذر

1. .را ر  ؤ أول أ  

2.   ل ،ظق ا نزوا  ن طر ذيق اا  ا }   ذو فو

 ).21(اء }ود أ م إ ض وأذن م  ًظ

 إ اؤ اودة ا ت  ا رط آدم وواء. .3

4.  ا –مو  ا -    ،زواج  وصروط اا  ءو روطق اأن أ إ

 ول ال ر–مو  ا -[ روجا  ما   واو روط أنق اإن أ ] )8(. 

  ا  ،   ا و ؤ زواجد أن ا ن أ رذ  ل نو       ذيا

ة ال، ذا ن د ن اظ  ارار وأ، وذل ارال وادت أ، و  د  

  توذه ا نب، و  ؤدي ر  تور او ن  

  اطب اول اوت او ن اري

وت اوم ان أ  

1. روص ات اود رد ا قوار اا  

إ ؤ روارد اإدارة ا  را  أ ر)9( 

 .بن اا  بص اا ه و د را  إن  

 م ن دد اع اراد إ ن را   إن .ا 

 رإن ا           ن ا دراو ؤو راب و وظ  ب ووص اا

. 

             ن وذاك  أ رادر أا  و ت اظت واؤظ أن  ا

رو ا طدة او واة ا رةف اوو ،در   وا  ءطن ا د  ن دموا 

دا طر  ً ًا_ زوزوج واأي ا_  ر اا  

 .نطرا  رة اء ا بص ار اه ا د  

  م ن دد اراد ا ن را   ودة  إنا وأ رزأ ؛ واا

 وار وان.

                                                           
  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 7(

)8 (   ،ريري، اد ا ن ،لب إ ،روطب ا روطا  رد ا دة ،ح550ص ،2721 ح ا.  

  .168ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 9(
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          ن دراو ؤو را ق رةن أو بل ا نطرا  رإن ا

 ح رة ا ل ر.

   ا  زوة ار ا  راتا ن أدق وأ نزور ان ا  نم     وا  ذا ،قط

ر ازون وم ل ا وا، أو ان ون ار ر ًل " أن  أد ارن أو           

           ن واا   ذيا ر ر رىرة أ ر    نن ا رة ر 

وزواج اوارع رج طق ال، وازواج اري ر واراه، وزواج          وا، أو ازواج  اواء،  

اد، وازواج اري وول إ اب أو اه أو ال، وزواج اة روب ن وا اري، أو        

 "  )10(زواج اب  وم ازو  د و  و واد أن  رن

   رص ات اد رت إس أك أ ؟ نزوا  را  ن اس اا  

وطو وأرى أرت إ درات م اس د   ض ور إ أن ارق ادوو رق          

تدروف ا ريو  

  م اس  ار ازونأ اس ا أرت إ درات 

  )11(ن "آدز" رى أ  دة ن أر رال 

ار او م ار ارك ن ن دارة ات ا اورة؛  ذه ار ر         

  ا واق وره.اراد ارء ن وم  ض اص وات ل اول واذء و

ار ا دث  اف ن اوت ن ل دت اف ن اذات ا ري ن                

 نم. ان ا را   

طف اود او وإ ا دردوار ون ا دل وا فدث ا ا ردل.ا  

واد اطول اد. وإذا اذ وول اطرن إ رار إ   زامار ارا ذ ارار اق 

  ن ا ا ،ن ازواج طول اد دث.

دد ن ب     –ودرة اطرن  اج وال       ات ظ أن اس ا  دأ  

  .-ورب

نزور اا  س اا أ  

 زور اق ا   سا  ت12   ما وا ذي أور ار ا م ن ط 

 ] ارأة ر ، و، و، ود ،ظر ذات ادن   - ا  وم–إذ ل 

  .) )12داك]رت 

 زوجر اق ا تو  14 ل ،–مو  ا -  و ون در ن مء إذا ]

  .) )13وه إ وا ن   ارض ود]

                                                           
)10 (   را ا  لا  ورا طا  ا ،زوو ال، أ روز ،د 57ص.  

  .24ص ود، د ادن، ء اري، ارد وت ظرت  ) 11(

)12 (   ،ريري، اب ا ،حب ا ءا  ،ند1071ص ،5090 ح ا.  
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  را  ران ادد أن ا ق  ل ن  

 ل ا ن را  دةس ارت اا.ود و و   ر زو زوج  

 .قن وادا  ط نر زوجق ا  ورة راتت ا د زو  أ 

    ون وأن م واد سذا ا ظو ،(ندا) و دس وا نزور اس ات أرا

زون ن م ار دو ًن ر اس   ن  ٍري       ل ام واظوة دى ا

 اد وارة.

 .رب اا  رظ   وت اوارات وا  و ،ط س واا 

2. زوت اواوق واا ظو 

    ل ،رارهري وان ام اء دإر  ل توق ووا نزون ا ل}    ذيل ا نو

)؛ أي ون (اء) ارل ن اق ل  رل ن إ ار  ب  228(ارة{ ن روف

 .  وذه اوق  ال  )14(روف

  جوق ازو

 ول ال ر_   مو  ا _  وو ت زو  ذن ر أنوم اوا  نؤ رأة ل  ]

ره، و رج وو ره، و ط  أدًا، و ن دره و زل را، و ر ن ن و    

و   ل و ن ،ر    مم        أظإ و ، وأ ،ذر ل ات و

[ذر د ا تد أ  ر أن و أ وأن ، )15(.  

زوج ووق ا  رفا  قث ادا د  

        دم ر رأةظ ا رة إإ و ، ون د لرره ا ن زوت ا  لد أ

  ا أو "   ازو".ارب 

      دة، وإ   ل  ذن أن   أ   ذا؛ " وذ ت إن ا روجدم ا

     تر إذا م أ أو أ ، ت ن  ل، أو أنا د م أو  ذن راد أنا

 .  ))16ن ذك " ت دون ت 

       ر طذه ا؛ وا    ط و ،ا ر   زو رأة طون ا أن

   ل لر واق ا رن ذ د  و .رت ادر إ}    ءا  ونوا لرا

). وذه اوا ول طب "س ن  34(اء{ل ا م  ض و أوا 

دا ء وإ و ،ا ا  ت وا  رأةا  ءل   -إدا وظ  إ

                                                                                                                                                                                                   
)13 (  ا ،ذي، ارد ا ن  ن ،ورة ب ،حب ا ءا  ،ند395ص ،1085 ح ،3ج ا.  

  .257ص ،1ج ر، ان اظم، ارآن ر  ) 14(

  .478ص ،14715 ح ،7ج    ،ء  ب واوز، ام ب  ار، ان ن أد ا، ارى، ان  ) 15(

  ).رف( 107-106ص ا، إرام روان رل، ن ادن، ء ا، ارة  ) 16(
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ن ارة دارة ذه اؤ اطرة، و و. ووود ام  ؤ   وود    

  .))17رء ، وان  وظ"و  و وق ا

     ورة و زو لن ا ت، وإن أ و ل إ ده راش و إذا د ط أن

  ذك.

       ت د  ن ، قن ا وإن   أن    دوث ل و

  د ا ول ا ذر وء و م. وذا "  ن ادارة       ر، وإ د أت ا

 ات ازو " و ار.

زووق ا  

1.  ل رةن ا}روف نروو{ءرة،  19(اف ال أو ل  روف؛ ا(

ذل او ،ن ا ن ،وا وا،ل ان، و ذىف ا18(و(.  

2. ق ا)19(  ،سراب وام، واطا لو ،زو   وبو ،دا زووق ا ن 

.زوا ج إ  رن، ووا 

وا ،  ادا وازاح إن  ازوج أن ون ر ًء ً اذى دا وازاح  .3

 ا طب وب اء.

 ادا  واوة ن ازوت  د ن إ ادل ن ازوت   دث ق  ون. .4

راة اوق ا رأة  ر ازوج زو  ب   ذك ن  ذك ظم  وإن ن       .5

 عطوى اد راًر ز ر دة)20(. 

3.  ن اا 

         رةراد ان أ ا ل ا و ،ا ر ا  ا ر م إظ زواجإن ا

 ل ،نن وأ}   ودة ور م لو وا إ ًم أزوان أ م ق أن ن آو

 ).21(اروم{وم رونإن  ذك ت 

    ور ،ا ودة؛ و م لم، و ن مل أزوا آدم أن   ا  م ن ن د"

 أو ر ،  رأة إك ا لر ،رأا 21(و(."  

   

    

                                                           
)17 (   لرآن، ظطب، ا ،د 357-356ص ،2ج )رف.(  

  .20ص د، ن د از، ا، واب ار ارو ات  ) 18(

  .82ص إرام، م ر زر، ام،  ارة ارار وال  ) 19(

)20 (   روسا وس، وا ، ،ظ 131- 129ص)رف.(  

  .52ص وق، اوا، ا، ارة ر  ارات  ) 21(
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  اطب ا اوت اد ن اري

 دت اوم ان أ  

نر او  درةا  ًأو  

نر   ونوا .را ق ا ف ا رآرات ال ان أ وا 

  .)22(اون ا وو اذي  ا اد ن .1

2.  ل  زون ان  {ا م ث ن نومأدو{ قطزل    6(ا  شأي ا (

    ، رن أ ون تزوزواج واروف أن ان او ،  ون رةراد اأ  وي

دة أو  لذا ال ون ا د د  كذ)23( 

 .سرل اأ  ش روسل او او (ًو را) وين اا  

    طررض و رأةا    ،روسل اأ  ش سرل او او وين اا

  ارة.

 .زوزوج أو ان ا ل دين وا رب نزوش ا أن زدوجن اا 

 لن ام. ارن أ دًا نا  نزول اا 

ا  درةا ًق 

. و ر   )24(وا وا  ازوج،  وإن ت ازو ، ودل  و اطم واوة     

          كو  رذت  واث اراء أ  س وال واراء ا ًو ً ظ ا

   رورت اراء ا  رافك إ ل إن تل        ا لأ  ؛ر أو ط ر طر

  ارل ودت ات  ارة.  

  اد ار ك أر  ك ن راء أط ارورت ب ل رب ارة، أو ب ار     

    ، درش ار او ن  ث إ رةا  ً ل  طوا  در رت أ

  ارن.  

 و  ذه ا ما  رط ان  {إن ا نروا و موا ور م وان إذا أذوا

وا كذ{نر67(ا.رو دد ًر رة، وق ار ً ون ب أ زوج .(  

د رىدي)25(ول اأن ا"    دا ن رةن اوط وررة ا رة ام ا سو أ

." ل ق  ةا دت اؤوا  زاما  نزودرة ا دى طر  

إ ون ا مل ا26(وأ(  

                                                           
  .124ص ر، د ا، ا، ان  ) 22(

  .54ص ء، او، ا، واة ارة  ) 23(

)24 (   روسا وس، وا ، ،ظ 126ص.  

)25 (   رةن، اوا ،دوى ا ،ن 19ص.  

  .19ص اوي، ار، ودت ا ارة  ) 26(
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 .روف  ا ا زو زوجدر ا أن  ن   

 .ًواأو أ ًدًا أو ط إ  أنك  

     دين اد وأش ر ن را ب رة ات ادا   و ر أرذو

رة و27(ا(  

  أم  ري اب ال اطب وارز ن ارام. .1

2.  زا  زوزوج وان ا ورق.ارف واواب ات وأا 

 اء رورات واد ن ات  أن. .3

4. رت اوا إذا وأداء ا و  ةزداء ا ق ا ةرانراء واا وا ،ط. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .69ص وق، اوا، ا، ارة ر  ارات  ) 27(
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ثث اا وي إر ظور ن رين ات اد  

  

ًطوا  ديوم ا ولب اطا  

ً دير.)28(اأ  را بط ًداه. و ءدى ا   

ًطدي اب    )29(او ،وا ن اوا ت وا    تزن ا و 

.وا ا   

  وأره  أن ارة.اطب ا ادي ادي 

ر اد ن ادت ار، وا ل اً وً، وؤر رًا رًا  أن وارار            

       ث رآ وو ،وا  رةراد ادرة أ   د وا ،زوت ارة واا

 ً رًا رؤ      رةرار ان وازع أز ا دت ادم اأ  رذو   

1. طا  

    طف ار)30(   م نو ،ًأو أ ً ًداا  لوة ا  دم ا  ا ا  

 لا ن ا لأ ذا ا  ا ون ا      إ ا وى ر د ؤدي إ 

.ول إون ا ن  لأ در 

طواع اأ  

 فرب ا ن ط  رذل ا  طواع ار أذ زذه ا )31(  

 .تطوا طن ا وا  تا  و وا طا  

   رة لوق ا ن ربل ا لوق ا بن ا رة دادول أو و ؤا طا

 وره.  

 .طأو ا راوا رك ا وى اض ان ر  ا و راا طا 

 .دي ال ا ل اا و ا طا 

 ا طت.ان واض ا  بطرات ا ن  ا و  

           وا    دروف اظأن ا ل، إرص ا روا ث درة ا طا

 ال.

 .لر ات وؤل ال ا زا طا 

 ا طا  ط  لدد ا ب  ث.لا 

                                                           
  .168ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 28(

)29 (  را ت ادر، وا ،و ر ،2012/ 16/12 ا،  ترا aeuwbi.blogspot.com..  

  .24ص ارن، د رن د ، اط  ،ج  ا اد دور  ) 30(

  )رف.(157ص ،1ج ردي، ط ، ر، ام اد  ) 31(
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طب اأ 

 رو طب ان أ ً رذ)32(  

1. .ا دة از  

2. .ا وا  ا 

  ادو ن  ان رن. .3

  ء ا ودور ال. .4

 وء اطط ا ودم اق  وق ل. .5

         ن واز ث إ ،رو او أ رد آوأ وا مرك أ أن  ن و طن ا د

 و ورة ل إن ا  طرد؛  زادت اط زاد ار واس ؛ إذن اطل     

 ا  ونطر ا ر، و لن ا.راءر ا  

2. را  

 و ن ك    ً، ود ون ده ب ب  ازة ون ذا اب )33(       رف ار

   و  و ون وم، ذ رج   ن ازة ره وذ أً زة ارن.

        ق ا و را دوا راد          إن وظت أ ن   أ   دي؛ع ا

ا إ ان وا وام ور، إ أن ك  أو ر وام ؛  رط ن          

ور وارار ا ل، وظره اري و؛ أ و ظرة ار، ورف  ض           

 رأذ وا د34(ا(  

 .ا  رىا ر ا ر رادض ا وى ا ضا  

 . نوق ا لرام ادم ا 

 .ا  ر اا  رهس أ  ، مدي اوى اب ا 

   .لا  ددل أو اون ا  م راد؛ض ا ا م اب ا 

ظ أن اب  ت ار، واد اة ار راد ا م   ان    

ظ  ًأ  رورة ذيري وان ا ود دوره ذيا ،ا.طا  

  رةن اأ  روا طر ان آو  

       ن ص ووا دو رل أو ان ا طلور ا ؛ن ارة ون ا طواا

.دو إ  ًأ ط د لرات ا ل ذاو ، و  

 ا  عزواج أو ارن ا زوفت   اا  ب اوا من ا م دم ب؛ن ا زو

  ف.

                                                           
)32 (   طا  تا را ،د وا ،ا د، أ25ص ا.  

  .212ص ط، رب، ا، ا  رو واب  ) 33(

  )رف.(184 -182ص ،1ج ردي، ط ، ر، ام اد  ) 34(
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            ،زواجت اط رو ن طدم ا رًاظ ق؛   طذه او راف اا

ث اب ن ت رر ء وطرم وذا  ل ب اب ا م،        

 ارت.وار 

  دمرارا ت اوا ،رر اوا وا 35(ا(. 

 ل اري واك ان      )36(ا ر  ل اب ان أ ن روا طا 

              ن ز ر ذيرة ارب ا  رض ا وط اب ا ،رت ا

وطت أر  ،ره إ ال ال ا د  طق. وأ ًد ؤدي إ اف         

 اري (ادي/ا) واذي و دة د ازوت واطل.  

          (  فا و)ديري ان اب ا  رًا ً   روا طظ أن ا

 واوي(و ال ا وا د  أً إ ل أوار ارة ودر طق).

        ًد/ وأوا/ زووات /اوة /اب /ام /ام (او ًل أن وارا  دا

) وم أد اراد    -إذا ن اب زوً -أل ازو إذا ن رب ارة ط ًن ال أو رًا 

 دز  صد اب وذا ا  ق رذا ول     او . دةم وز دها

ووع روج ارأة إ ال و ادى ر ار واط ، وادى ادت ا وا ارة     

.دد أو 

3. رأةل ا 

-   ود زو  أل ال  دود –  ط– ت ارأة ارو  ارف ل     

، وط  ج ن ا واق، وازواج ار م ارة  أس ن      -ت م ظم اطع

ام اوار ن ادن، ذا  ءت اورة ار   ول دم ظم اطع دًة ورة   

  .ا  

 دا وا إطع واطد ا رر       م نر ،ا  ل     ل دون را 

ت وط شون   ة  رف ا ر قط  ا روا ت ا  " ؛وع وار واا

رط و. "     اطر ارأة روج وق ال  د و)37(  ارأة ن اوع وار ار  اوع

.وى ا ن و ل واا  د رن ا رن ،طوا 

 نن أ قطن ا د  ن رأةل ا  ش38(و(  

1. لب ا  لب ال وإا  رأةق ا ن زا  

                                                           
)35 (  ا ا  دا ا ودور  ر ررداح، ، ا د دن، ا 105ص.  

)36 (   طن ا ظور را ،رف، اور ار، أ 121ص.  

  .123ص د، طب، رداح، ، رة ر ذاب  ) 37(

  ).رف(44-41ص ادن، ور ر، ا ،ء  ودور واط ارأة ل  ) 38(
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 ط ل رأةزم ا را ا   ن   ،ش18ا       ل و ن ث رج

     و رو و  ن ؤوا  ،ن  وإن   ق دانواف ا

. ةا  ق طرو ن أ لا  م  

 قا و  برأة وأورم ا ءما   لو ن زو زوت ا د او ،

           ك وذ را  إذا ل، إ زاأو إ رزوج إب أو اا ط و ، ق

.ن ا زان  

2. طث ا ن رم اظم وام اظ ن زا  

 ل ن ر ود أو واط.  ا ار أرت ارأة روج

    تطر روى ا   كة ذران ون ا لرام ا زم ما 

  ول ال ر ، لرم ازا  ق وأنطرت ا زامم     –او  ا -"    رنا

  ".)39(اطرق س ن أن ُْن اطرق، ن ت 

 ل رأة اروج ا طوا ض رذ إ ود ذاو  

1.      رة أو ز س ون رات، وأس ا ل أورس ا  ف، و ف و  ،ً ون أن

  .) )40 أو رج طرة

2.       ط، أنب ا ، (أو زو دوا) ن و ذنذ اأ      ط  ق ًرو لون ا

ورا ً   ،، أن  رب  وا ا، أن  ون  ًر اط ن          

 . ))41وف ارل؛ ظرًا ن ا واب  ارل وو اؤول اول ن ارة

رةن اأ  رأةل ا رآ 

 م إون  

 لو ر إآًأو  

  ر وى دل ارة  ن  اة ار  زز ان اري. .1

 .  )42(اون وارك ن ازون  ل أء ارة  زد اواق اري .2

 لو  رآً  

 ن إرق  وور أب واطراب.ار ا ا  ال رأة  .1

. ؤدي د ار أوً ود ا)43(    و اق وار ارذ ؛ ب اط رل .2

.ً 

                                                           
  .179 ص ،5272 ح ،36ج اطرق،  ارل  اء   ب ادب، ب داوود، أ ن  ) 39(

  .65ص إرام، روان ا، ان، ور اء ادات ن ا ارأة  ) 40(

)41 (  ا ا  دا ا ودور  ر ،ررداح، ا د دن، ا 105ص.  

  ).رف(146 ص ط ،و، اري، اك  وأره ال إ ارأة روج  ) 42(

)43 (   رأةا ا  وء رآنا ،ك، واد ا د ،نر368-367ص ا).رف.(  
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3.       لت ا وزاد رس أ ن ل؛ن رب ا ديزاز ات ات وط رأةوع او

  ر لرد ا            ًا  ن ث راود ؛زاز ال. وا 

 .))44ل

 .))45ر ن ازواج ك  و ن رار دم أو ل ازواج وال ادي رأة .4

ن   اطل ا م إن رغ ام ، وار ر ط ل اطل س          .5

وان طوال ،ود ط اب أن  ط رن د و ن ط أن  ب أم  

ون ا ر دة46(وا(. 

  

  ات اث

ت اا ن إل او  

1. أ ،وي إر ظور ن رين ان ارف اراد ان أاط"    دةوارة ا

 م، ن اداء ادي أو اوي ول  دد ارارم، واء ن ذا دا  ًوى    

   رد ا وء  رةراد ا رة ًة ن  ،وى ا  ًر رة، أوا

   ا روص ات اود ا       رين ا ت ذات اطن ارة". و 

  اري. ارارواك اري 

م وت ان اري إ د وو، ون اوت اد ادرة  ور ان، وادرة   .2

         رد ا قوار اا وت اون اق، وا     ،روص ات اود

.ن اوا زوت اواوق واا ظو  

 ن أرز ادت اد ن اري ار، واط ول ارأة. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ).رف(44-41ص ادن، ور ر، ا ،ء  ودور واط ارأة ل  ) 44(

  .1123 ص ردة، رم، ازو ،ر ارأة و ا ا ات  ) 45(

)46 (   رأةا ،راوي، اد ا ،و 268ص)رف.(  
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