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د  

ا أو  در ك ارة أو ة س وورة ا او  ء ا ،ر ا

دا "ور ن رطد ا ل ا ،  مظوا ر سأ ا  تر ام أظا

، را راد ا ن م اظ ط ءن ا كذ "1  وصن ا كذو .

 م، اا  زواج ود ا دهو وا رىواا روا ا و ،

.رت ان ا ر و ،زوة ان ا طم ا   

أل  ر ،ذا روت ق ازواج آره  ود ازواج  ا ا رع ازواج ن 

  ا، وإذا أت أو أل  اطرب ظم اة.

  ادرف 

 د قدد أو د أو ف وار دو رء  اد ا،ندا  ض وإ رواأ

،أ  وا أت، وط  واورا  دوا.  

 إطء د ورف د  ، وو اؤس ا ذا ام،أو إق اط م رصو 

 ،ر وار اا و ،را  ف وأ "تواا"   نرا د صا

اروم ا2،  د أو ظر  ظر ب أنذا ا  ظر  " و را كذ   دو

                                                           
  3/421ور ن اطر د" ا ار د"  1

 5ص ارو، أد" اط د اد ظر" اظر 2
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ون ر  ،دن  ر ،وو و ،روو وأ رم ا ن بد واا د إ

  . 1ذب"

و ، ادق  د ور ون    ظت د ار  ار ادثود  

   رع وظم اوا ا"  ور ن رطد ا ا رو ،وأ واأ

"رم ان أ ص وع  ون ظ ص  ث ،ظ أو روال ا2أرو ، 

رف وز وا ،ل  "اراد د ار ا ، وارار ا   ا اذ ل

"ن أ م ل د رعا 3و.  

 وت ا ات  ار د "وو ارو، أد ادور رف ا ارت ون 

رل ا ،  د4"ا.  

   5أم  إ ار د م ون

  .  ار  أو ار، اواب ل  روت ا اد و ا اد -

  ، أواب  أو ن، ب   إ ار دف ا اد و ا اد -

  .ا أم د أو اوت، د أو ا، ارت  ارع د ل

 ل و او، أو ا، ام واء ر م ل  ارع ده  و از اد -

  . وأرار و ام

  ن إ وام ا ث ون واداء، ا ث ن اد وم 

 واداء أً ارع ود أ، ام أ ن رت ا وام ات و ا اد - 

،وأ و  ظ ف 6، ذا و ل طا" دا رن ار د ،أ 

  .  "7ل  ارة ارورت و ف،  ظ  ا  ا، اد .  ود

                                                           
 1/124 اط" اوات"  1

 2/121" ا ار د" 2

  7 ص ا ،ل" ور ار د" 3

4 "ظر دد ا طص ،"ا7  

5 "ظر دد ا طص ،" ا 7  

 155 ص اد، ادن ور" ار اد م" اظر 6

  2/300" اوات"  7
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  ذر ود وال، وال، وال، واس، ادن، ظ أم  إ م اس وارورت

 م ل، اب ادل ارازي أن ر ،1واط ازا د وأو او ارن إم ارب ذا

  .2ارا ل و ارض، ه  ا ام إ أف

 ورو ا ،د و و  ارع د ا وام ات و ا اد -  

 ظ ،فل ادو  ، ن لق أ لب أران ات، وأزن اع وأش أوا 

  ل  ن اف، ظ  رو ا  ا، اد وأ "اط ل. 3واد

  ل  ن ل واتع ات، وا دت، وك اأن وذ  مر اا 

 و إ ج  اب   ان ل ن دواع ور  إ واد ادن م أن ت

 ذه د  اب إ اث ذك ر واطش، اوع  إذا واراب اطم وة  ق وره،

ا  ،ك أذق و  وةا ء إا ر ب إب اا وا ن ...إ ذه 

رت ا دا ا د د ا و "4.  

 م وإدراك ار ،ل ر  ا اد ن ا اد ز  ورب

ر رة    ل . ل طا" رق وا   ر"5.  

    ا، واد ا اد ن اف أو ن ون

  ا اد وأ ط، ارور اد  ا اد أن إذ اوو اط- 

  ظ  ا  ا اد  "اط ول  ودل وا، ا اد

  .  "6ل  ارة ارورت و ف،

 وو أو ، وو إ وا ا د ا ،م   وذك ا اط - 

،  دا د ا ون ،أو وا ،دو أو ، ك ول ذ طا " - د أيا 

م - ا إ رور ، وإ رور "...7، ولو أ "ء إنا  دا ا 

  اء  ...اووب م  دارة ا اد إذ اووب، أم إ اب  ال ل

 زم  ا اد  ء اووب، زم  واز از، اظ  ء و ا، اد

                                                           
  2/20ط" اوات"و ،171 ص زا،" ا"اظر 1

  4/1932را" اول س" اظر 2

 156 ص اد، ادن ور" ار اد م" اظر 3

 2/303" اوات" 4

 3/425" اوات" 5

 2/300" اوات" 6

 2/300" اوات" 7
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 و أو رو ،زء  وإ ، وازء ل وإ زء، إ ، ال ون د اووب،

  "1ل

-  دا ا  د إنا دم ا لد وا ،ا  ند وا 

ا  ل ،مء و دا ؤدي ا   ورة ط و ت إو 

 أ أو  ارام أو ال إ ؤدي  ا، اد اء أو ال أ ا، اد وطل

 .ا د

 وأ ادا، ار واوا اوار أ طرق رف ا اد إن: اد ر طرق -

ا  ذؤ ن رواا واوا را ،داا ذ وإؤ ن ،راءل، أو ار أو اواا 

واوا ،ر أو ا كن ذ ،نراد ار وذ طا  طرق ر دا ا أ "را إ 

رد إ را ن وا ر ظر  ء وى كذ... وإ إ  م ن ر2"ا.  

 وس وا ،ر ال  اف د ا ات  ا اد إن :اف د اف -

 ظوظ ف  أو ، د وأا ا  د ،فا و    ن 

  "اط ل ذا و ،3ور و  و ورد، ان وا ا وا اظوظ

 اد ذا  أرى  ن ظ،   ر وإن ...ف  ظ  ا  ا، اد

4"ا.  

 ن وددا دا أل ط ل طب ا د  وادد و ال طب د ث ن -

 ط، و ر ووا ان،  ل  رة ا اد ن وذك ا، اد

 ج دة إد زا  لزام ا5وا.  

  زواج ا واد ا اد

 و ازواج، د    وأو ، وام را  ار رت ا اد ون

  . ود أ ،د إ م

  6 دن  إ ون ر ، ازواج و ا ات  زواج ا واد 

                                                           
 340-2/339" اوات" 1

 2/330" اوات" 2

   158ص  اد، ادن ور" ار اد م" 3

 301-2/300" اوات" 4

   159-160ص ،"ار اد م" 5

   12ص اطب، د اد ن" ر  درا وآر اح د" اظر 6
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   ال ر اول اد

  اب  اظ ا اد

د أا زواج، ا  دا دد ا زواج، ا رة و ون ،1وو 

إ  د أر  

  زون وا ادي اع اول اد

  ازون ن ان ا اد

  ازون ن واودة ان ق اث اد

   وات ار ن اوال ق  ارا اد

  زواج ا اد -1

   ال ر اول اد

 ام أن ذك اراض، ن اري اوع وظ اون رة ال، ر و زواج ا اد إن

 رار إرة اا ا  ،رضا  رث رض ان او . ل را" إن ا 

 م ء ما م إ ،ل اون و ذا ءذا .ال ودة ا  ون ن إ ورذا 

  . 2"اح اوطء ذك طرق ارع ل وطء، إ  ذك ل و واث،

 ادة "ا اح واد  د ول ذك و اح، د أم و اود اء أن ازا وذر

وا دوو ال، وا و ح، وود اء وال، إوأن ا  و من ا س س3..."ا، و 

"داا "ر"ود إنا ن ا حد اوول ،4"او را   "رح ا داا"" 

ق وا  م ن مرع أل ا  قا  ،حن ا عا رع دوال اوا ،طوا  

رع دوان ا با ع وارة، واظ وأ ل، دوان ا ل ل ب أن  ا و 

 ،ر ذاك و  ء إ ،لا وأ طن ا طا ن ا رذا و واد ق إ  

 دوا ت وإن ارع، ر ت إذا  زرة و ا، وات اوا ات ن أد

طل ا رؤ ، ف ر ترو5"ا.  

                                                           
   93ص ،"ر  درا وآر اح د" اظر 1

 4/193 ار" اوط" 2

 2/24 ازا" ادن وم إء" 3

4 "دارح ا داا "ر2/308 ا 

5 "رح ا دا186-3/185" ا 
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 و  ارم ارآن ن او، وا ارم ارآن ازواج  ال ر اب د ار  دل ود

 ﴿ نو ق أن آ م ن مأ وا أزوا ل إم و ودة إن ور  كت ذ وم 

  .1ود وار ع، اودة ود، س ان ور ،]12اروم[﴾رون

 وم  ر أن ق ا اط اذر وإب ازوج،  وام اة   او، ا ون 

،ن ا ل ن ر ل "ء لر إ ا  ا  ،مل و ت إرأة أب ذات ا 

  اوود، اودود زووا"ل ا، أه م ه، ا، أه م  ،ل أزو؟ د،  وأ ول،

   ره إ وا"ل أ ، ا ر اطب ن ر ن اد أ ان وأرج ،2"ام م ر

  .  "3 ا رج أن رء اع،

 ل ق  أ" "ام إل"  ول  ،ر ن ل ق  دوب ازواج أن ض ا وذر

 و إ ،دوب   و وة، إ  ن م وإن  ، ات   ن ال  ر ن

 ما"  ر م مر ،"اظواض وا  حر اوا "4.  

 ن ر أي اود، طب ب و" و ر ان ور ،"اود طب ب"   اري ووب

 رو أو أرج ود... اذة رد  ار  ع، اد د  اث اراد أو ازو ،ع

وا  ب رة نن ا ر ون آ رب ،ل ر"واد اطووه، اوا  رة ،وبا 

  .5"اد وي رل وو ،"وار وإم ان، ورة

م ووت ار د ذا ،دن او أ   

 ول ، ا إ اد  رب ا ادات أم ن ازواج ارع ار د ادات ن ازواج ل -

 ا أن ذر أو رواه  واواب، ار  اؤن  ل ا ادت ن واع ازو ارة

 ا  مل و" و ِْ مدأ ،د وا  ولر ،ا أ دأ و ونو   ر؟أ 

  . 6"أرا  ن ال  و إذا ذك وزر؟   أن رام  و و أرأم ل

                                                           
 14/18" ارط ر"  1

2 رو أداود أ   "ب أول حب ،"ا" زو رم ،"ار 2050، دوأ  ده 3/158، وا   7/81-82، 

رم وأا  درك2/162 ا، ،ره ووأ ذن ا ثد ل ن ،ر وأورده ا  " دزوان ،4/252" او 

 .إده

3  رن أا أ دا   "ل2/573" ا، وا  " "7/126 .ن وروىا أ دا   "لن 2/571" ا ر ن 

  ".اء آ  اود وو وة، اء آ" و  ا ر اطب

  4/524ض ا "م واد ام إل" 4

5 " رين" ار ا 9/341 .وبري وا  " ب ن بد طود ا"، رن ور ا ا  " ري6/34" ا 

و" و ب ن بد طود، ا وي أي د ول ا ،دود ا  ل ،ل ا  كذ ،رم وإن أ  كذ." 

6 رري أا  ب "واتدب ،"ا "ءدد ا ةم ،"ار 5970،  رم وأ  ب "ةزب ،"ا"م أنا دا     

 . واظ ،1006 رم ،"اروف ن وع ل
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د وز  ل ذه دةد ا  ندا راوا  ا ،وط ذا و ول ا  

  .1"وان اح إ ا  ر م ان، إ آدم د ن رت دة  س ""ار ادر"

-  ر دد تزوا إن ر دد تزون ا لر و واد ،ث ا زداد لو ادد و ،ا 

 اء ن م طب  وا ﴿  و  ازوت دد ظم ارم ارآن أر ود. و وى

 ثع ون ور م وا أد دةوا أو  ت مك أذ أد وا أو ﴾ ]ءا 3["، لو  

  .  ]32 اور[ ﴾وإم دم ن وان م ا وأوا  ﴿

-را زلا زلأن وا  زوجا ،ذا زو رب زالزع، ا زلرج وأ ،رجا   ل زو2ا .

 ورة ال ر  ازواج د د  ، 3ازل وا وا ا ء ض ره ود

 أس،  وم  ا  ا رول رت" ت وب ت ذا دث ذك  وادوا ارض،

 ذك أودم ر  أودم، ون م ذا ورس اروم  ظرت ا ،ن أ أن ت د ول وو

، م وه ن زل؟ل ا ولر ا  ا  مو كوأد ذا ل. 4"اووي وا  راا 

و" وروه و د  ل ل لرأة، وواء ا تأم ر ،  قطر إ ط ،لذا اء و  

 ر" ر ان ول ،"5وأد اوود ل  اودة، طرق ط  ا، اوأد  ار ادث

إ م أ رح م ، ر وإأن أ ورك ا ،كن ذ زلا ن إ  ول دو6"ا.  

 أ وام اة  أر إذ  ن، أر وذا" "ا  "ل ازل، رم إ زم ان وذب 

   ."7ن  د رم، واوأد ا، اوأد

  اب  اظ ا اد

 ظ ازواج ن اود إن "ا ل  ازواج، د أم ن اط ن اب ظ إن

 أرا ،و  ون أن  ن ار طر ارة إ اب ن وذك ،8"اب

                                                           
  "3/3دن ان   ار ادر" 1

  "10/9م  اووي رح" 2

  8/133دا ن" ا"و ، "10/9م  اووي رح"و ، 1/399" اك ا " اظر 3

4 رم أ  ب "حب ،"ا" واز ،ا وطء و ،را رازل وم ،"ار 1442 

  "10/9م  اووي رح" 5

6 " ري9/307" ا 

7 "10/70" ا  

8 "رح ا وط3/302" ا 
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وظو ،ل أءه ودي أد ءا م، إ ف ن ل ، ذا و ول ديا 

  . "1ر      اود، ظ ل ودا ن إ اب ظ إن"

   أ ون اد، ذا د رت ام و ود

 ن اب  و اروج، ظ  رب   از، او ارا رت ود از رم-

  ن  ام ان ول ،2"ارا   از رم اب، ظ وب"ارا ل اط،

ر"ز  ط إه، اه اب وا3"ا.   

 إ از روا و ﴿ ل ،4ام دم ا اواش ون اظم، ار ن از ام ل وذك

 و اء، أواب    إذ ازا ، أرو وت رب 32[،   اراء[﴾ وء  ن

 ا  مو"  وابء أف ا ،لدي ا د ل ن ب داع ؟ ل ن ل 

 أو ر ، زا إ ، ا اب إ دوة دو م   ؟ رج روب ن ل ط؟

  ."5ر

 ازة إن" وم  ا  ام  ل و  ،ب ر ازا وم  ا  ا وود 

 ا  ل ا، ار أء ازا ن ان وام اة "6،   را ووم ل

 مو " ز زان ا ز ون وؤ"7، ذا و ول ا"   من، اا   

  .8"ازر

 "ازا ل  راض، وظ ب  زر، ودودا ظ دو وت ازا  ارع ورب 

 ل  ان د ازا  ودا و ارع ل  ، 9"واب ال ظ  إذ از ،د وإب

 د ن تو مرارى اا ق ا را  ،طر ل  ا  مو " ل دم 

 د وارك س، واس ازا، اب ث دى إ ا رول وأ ا إ إ  أن د م ارئ

  از ب  ا إن "ان ازا  ال إع   ارا ل. "10 ارق

                                                           
 4/276 ادي" ام أول  ام" 1

 4/33 ارا" اروق" 2

3 "ن إن" ام ا1/110 ا 

  9/34دا ان" ا" اظر 4

5 رأ راطا  طول ، 3/154  او"م رو ذا ثدن ا م د داود، إر  د نرا." 

6 رأ ا  " دزوال ،6/388 "او"رواه راطن ا قد طر ن د ن ا ر ن م أو رأ و ت ر." 

7 رري أا  ب "مظب ،"ا"ر ا م ،"إذنر 2343، رم وأ   ب "نب ،"ا" ن نم ،"ار 57.    

 9/164" اري دة" 8

9 "ص ،"ا174 

10 رم أو  ب ب "ب  ح  م دمم ،"ار1676 
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 ن ا ون اب، اط  از أر ام ان أو"1 ،  س  اب، ظ  رم

 اط ن   ا، ور ارام أت ن از ن و" ل ازا ، او دد

 أو   ل وال، ارث ك ذا و ادن، إء  وار ارف  طل اذي اب

 رل أذي اا  ك ،كر ذز  ص دعر  ن ل  ن م ، ود كرة ذ 

دح ام ول اوا إ دات إا وا م إ رة2"ا.  

 رد ارة ن اد س  اط، ا ن را ام رم ود اط ا رم-

  .اط ن اج وظ ارة، وء اب ن ردا واع، اوة ء

  ام ور ا ،رب د رة ت ا ا ون

 ن ا، ون"  ا ر  ت ا ، وا ارات ح و ارات ح-

  ،وا ، ووت إدان، ت ذا ن، دل أرادن ن  ،ون رات أوان  ن

 ا  د ث  ذك، ن   ا ود ، ط رون، ذي ود أوا م ا ،م ودوا

 مق، و دم ح ا  ح إ سوم اد .3"ادل وم ار لطذا وإ وعن ا حا 

 أب ام ظر" ر  وره ادي ول ،]120ام[ ﴾ ام ظر وذروا ﴿  ا ول

   .4"ادان ذوات وط ازوا ،ن ارات

 ظر  ودون ز ان ون ا رب ون وات، اواب اذ أي  اد ح* 

 ؤ ل .و نس ا ر ا  "ن وم ن ربون ار  رن ظ ،زون او  

 ،  ا  ن و شواا  رظ  طن و و ﴿ وا ور شواا  رظ 

 طن و ﴾ رن وز وطءا ن إ ح  ك أو ن"، لن وا را  ر و  ﴿ ر 

 ووا أدان، وذات ورات ن  ا  ا ت" ﴾أدان ذات و ت

  .5"ا ن  ا  طن،  وون از ،ن ظر  رون وم

 ً، إم أرت ت، وإذا وادة، ارأة وون ارل، ن ارة دون  أن وو ارط ح*

  .6 اراف ن اع أد ط و ط ، اذي ان واد ون ن م ن ر م

 ارل ن ؤت ل ازوت دل م و ر، ارأ ن  ل رن زل أن وو ادل ح*   

 ول أن ا ، ادل ن" و ررة أ دث ن ادارط أرج ود ط، وار ا رض

                                                           
 3/218" اروق" 1

  3/355" اون إم" 2

3 رري أا  ب "حب ،"ا"ن ل   ح إ و"، مر 5127 

  2/270 ار ن" ارآن أم" 4

 2/267" ارآن أم" 5

 185/ 9" اري " اظر 6
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 ﴿  رك ا زل ارأ ،ن ك وأزل ارأك، ن زل أن رأ، وأدك ارأك، د رل ارل

دل أن و ن ن و أزواجك ون أ﴾1.  

 

 ن ن أن ار، دور اطع د زو، ارل ذن ث ؤت، ا ح وو اع ح*

 ر  ن ءرؤراء ان وازا  ،رموا ر   ن لب أو اد، إوا 

ك وروي ذ رين ا  ر ا " ن لرول ا رأ رت إذان ط ط أر إ 

 ذا  ، اذي ارل ذك ن  ن  أدا،  و زو وز  ، ن

   .2"اع ح اح ذا ن اود،   ر ذك ل وإ أب، إذا زو أ  ن

 وزوج ا، ار زو أن  ا ارل زوج أن "و ا  ،روف ح وو ار ح*

  ا  ا أن ر ان دث 4"إ طل" أ و"3، داق ر أ، وزوج أ ارل

   .5"ام  ر " ل وم

م ور ح رو ا كرا  ،ء ا  ر زا" ل ا ر ا وإذا أ 

 وادة ل داق أن  أر  ارأة أو ا ارل  أن  ارل أر  ارأة أو ا ارل

 ْ ،رىم ام و ل دةوا  ،دا ذا رذي اا   ولر ا  ا  

  ."6وخ وو وم،

  أو را أو و ك أ أن  ذا أطك رأة ارل ول 7ن أل إ اح وو ا ح*

 وم ك أ أن  ذا أطك و و ،دة در أو و ،دة اَ در واء ذك، و أو

،أو ا  تأ  ،دذا ا ل ادد، ات او رر ا قط.  

 أ ن  دث واع،  رم م ام أول   وت ا، أ ن ا وح

 ار وم أل ون ر، وم اء  ن " وم  ا   ا رول أن  ا ر طب

ل ،8"ام وا ا " مأ  ،رم م م أ ،رم إ ء ،9او  "لرار اا" "م 

 م و أوام، د إ ج ن ووا ارا، إ اواز  ق وم ارم،  اون أ د

 اذر ان ل ان و وا ب ون  م  ب  م اع،  دح ن

                                                           
1 رأ طدارا   3/218 ، زاروا  ده 15/275 

2 رري أا  ب "حب ،"ا"ن ل  ح إ و"، مر5127 

3 رد أأ  د د ن ا ،ر مر 4692 

 136ص ،"ا اوان" 4

5 رم أ  "ب مر ح را طم ،"ور 1415. 

 8/276" از ر 6

7 "ا  بر ثدر ان" وا ر292/ 4 ا 

8 رري أا  ب"زيب ،"ا"زوة ر"، مر 4216، مو  ب "حب ،"ا"ح ن او أ م أ "، 

 .1407رم

9 " جا "ر 3/142 
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 ض ا ول ارا ،ض إ ز أدا اوم أم و ا  ،، ار اوال ن ء

ء أا  ر ض إروا1"ا.   

رم وإ مذه ا دة، ارض ادودا و توو رز  ظو  ن س 

، ل ظا  بن ا ،طدم او ر  وا.  

 

  زواج ا اد -2

  زون وا ادي اع اول اد

 ث اد ، أو ن  وا اد، واذة ا واء ارل ن ل  ازواج إن 

 ل ن نزور، ا و  ب  ن وق ،رةل ور ل ،رأةوم او  ن 

  م ا ل  اء  واون ارل ﴿  ل روف، وس ون وراب، طم

 وون رزن م ون" وم  ا  ا ول ،]34 اء[ ﴾ أوام ن أوا و ض

 ل وظ ود ود وإح ر ن ات  ز  م أ ارل ل وارأة ،"2روف

،ل زو ا  ا  مو" رأةوا را  ت  ،دهوو و ؤو م"3. 

ء واوة ورب ان وا د زواجا ،ر ا ودة أ ،ف ن و ظوظ سا 

،رل ا نم اا"  وا  رع حا و داع او ،4"واو   دل، ال ا 

 رة وت واطب، اء، اد ن إ ب "ول وان ادن د وم  ا  ا إن

  ة5"ا.   

ن و ن د زواجة ارا ظوظ سا ،رد ا ل ا  ا  من و 

  ،ر ارأة  "وام اة  ل وال، واب ال  اروب ازو وات

،و ،و ،در وظ ذات ندت ار داك"6.  

 أد ذك ن ارل ب د ا و ا، وء ارة دوام  ر أر  اوات وذه 

 د ا و ارأة، ح  ار  ال ار ذه "ارط ل. ازواج د ق

                                                           
 362ص او،" ارار ال" 1

2 رم أ  ب "ب ،"ا" ا  ا  مم ،"ور 1218  

3 رري أا  ب "ب" ا"ا  رىدن ام ،"وار 893، مو  ب "رةب ،"ا" مدل، اا وو 

 . واظ ،5167 رم ر، ن ا د د  وأد ،1829رم ،"م ا إدل ن وا ر، ارق  واث ار،

4 "ن إ1/490" ا 

5 رد أأ  د ،سم أر 14037،  م وا  دركل ،2/174" او "ذا ثد   رط ،م مه ور." 

6 رري أا  ب "حب ،"ا"ءا  ندم ،"ار 4802، مو  ب "عرب ،"ا"بح ا ن ذاتدم ،"ار 

1466. 
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 ذه وع د اح، إ وظره. ذك أر أ  ذك، ن اوود   ر و اء، ن ارل

  ."1ك رت ادن ذات ظر ل وذك وأم، أو ادن د ن  ،وادة أو ال

  ا  ا رول ل ذك اس، إ ون ادر،  ورح اب،   ا ،رأة

 ل ".ل  إ دوه  إ ظر أن اطع ن ارأة، أدم طب إذا" ا د ن ر وم

  ا رك ود. "2زو  إ د   رأت  ، أ ت ر طت"ر

ا  مو   ود لرا زواج إن ا رأةا وو ص، إك ان وذ ر لا و 

 إن إ ا زوج اب  ؤذ" "اود ون"  آدي اظم ل. اس ن ون اف

 .3"أو  ادن،  و و م اد، ا وار اد، ار ا رض

ت و رةن ا تا ا  زواجدى ا لررأة، اد  وا ل ولرا  ا  مو 

 ا ن ادث . 4"وك  را  "ام  ل  ،زوج أ أره  ر

ن وا ر زواجا  ،ر إذ اا م ا ق  زواجا ر دا ،  ل إ ا 

  واد واط ا ط   اع،  ور ل اة إ واظر واب،

 ولا  ،لرورث ا با م واراوا.   

 ر ر واد، ا وواه وره ان س   ل وا اد ا إن

 ن  وث وأطر، اطرق ظف ورز ط رف ث واد، ا وارا وادة

 ر  ام اوا ال ذك  وار، وار اودة  ام ا واب اوء ازون

 أل م وا ا اراض ن اس د وذا وار، اوء وود دون اذة ووغ اوة

ا  ذا ،نرب اس وأا راض إا د ان، وام وا لراف أد ا5وا.  

 ازون ن ا اد

 ال ور ل إ ،طب أو و  ان، س  ودت ا راز رف ام إن

ظا ا  راإ  و ظ د دهو ،ل ا ا  ا  مو "ن 

 ون ،6"وء   وم  ط م ون رج، وأن ر، أض  زوج، اءة اطع

                                                           
 ا إ  ظر" 4/672" ام إل"  ض ا ول. 4/215 ارط "م  ص ن أل  ام" 1

 ا  مح ول ا بوا ف، ووو او  ،ل  رآ  مد ا ،ندض او ، رىوأ ." 

2 رو أداود أ  ب "حب ،"ا  لرظر ا رأة إو اد ور زو"، مر 2084، م وا  "درك2/179" ا ، 

 ".ره وم م، رط   دث ذا" ول

 31/ 6 آدي اظم" ام ان و اود ون"  3

 روا و وك،  رًا  ورد وذا ا زدة  ارة أن اوم ون"1 /254" أ د رح"  اري ل  4

 ".أوا أذب ن ر، م

 26-27ص اوف، ارن د" ام ظل  ازواج" 5

6 رري أا   "ب ومن ا ف   زوم ،"ار1905، مو  ب "حب ،"ا بح ان ا ت  

،د إوو ،ؤ لن وا ز ن ؤنوم ا"، مر 1400. 
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 مد أن ان ا زواجو ا فل ا  ةم اوا " ق  م او 

  .1"اف رد اذي وا اداء، رد اذي واب ا ،ل  اد

 ازواج،  اران ارن إ  ل أن ا ا  ا أر ذا  وء 

 ل ا ،ن ا ا وطر ا، او ول ن و و ان، ن م

 ﴿ واوأ م ا نن وا مد موا إن وإو راء م ن ا  وا 

م وا﴾]ورا32[.  

 ارف اطرق و إذ ازون، ن ل ون واطرة، ارزة إع و ازواج، ر ن ادف إن

 ل ارذ ،وي  ط  و واطرة، ا ن ظل  ظه ازون ن ل روي وام،

وا" ود إنن ا حا ،ند، اورة وال و2"ا.  

  وذا ا، واع اط ازاج إ ا اطر ب اط اطرق و زواج

 وأم م س ن﴿  ل ود، و  ر اذي س ازون ن ا ارم ارآن

 اوم د رد ر،  وارأة ارل ن   ل ،]187 ارة ورة[ ﴾ن س

ل وال وا   ،رن أو ا   ر ل  ن و ورا و  ل3.   

 ود اطن، ووس ن وو ا ،ن اد  و اف، أب م ور وازواج

  ،وةل ا  ا  مو"رأة إنل ا  ورة ،نط ردو  ورة ،نط ذا 

 وة و وم ت، إذا اوة ون ،   "4رد ذك ن أْ ،ت ،  ارأة ن أدم رأى

 و ، اطن ر و از ،ور ود ارء ذب اس زال و اواش، ام إ رت اوى،

  .  5زواج إ رب

 ق ل  ازون ن  د اذي وو اوات، ن ن اود ال و ازواج إن

 م واذن ﴿  ل  ادن، ن ازواج ل ر و رف ن ار ذك و، اة

 م وك ذك وراء ا ن ون ر م أم ت  أو أزوام  إ ظون روم

  رج ن  "ل ازواج ن" ارادات  رح "  او ول. ]5 -7اؤون [ ﴾ادون

،وزو ظم ووا ، دل، وإق او   ا  م6"و.  

 ْ و" وم  ا  ا رول ل ات، ل طرق  ازواج،  ارع رب وذك

 أن رام،  و و أرأم، ل أر؟   وون و، أد أ ا رول  وا. د أدم

 ر؟وا ِوز ، ل كذ إذا و  ،لن ا  ر7"أ.  

                                                           
1 رذي أرا  ل دب ،"ا" ء  دا ب واون واو م ال ،"إذي ورا ثد ،ن مر 1655، 

وا  ب "حب ،"ا"و ا ذي اد ار فم ،"ار 3218. 

 2/622" ارادات  رح" 2

 299/ 1" ان روح" 3

 .1403رم ،"وا ر أو أرأ  أن إ   وت ارأة رأى ن دب"ب ،"اح" ب  م رواه 4

  406 ص ام، د وف" ا ر ا اد"  5

 622/ 2" ارادات  رح" 6

7  رم أ  "ب ةزب ،"ا"ن ما دا   ل وع ن روفم ،"ار 1006. 
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   ازون ن واودة ان ق اث اد

 ان ق إ ؤدي  روف، ارة ودوام واوى، ار  واون اف ق و ازواج إن

 ام ان ل. وإ ارض رة و ،  واد د  ار ار  وون واودة،

 ارج، وظ ار، وض وال، وارة وار، اودة إ و اح ل إ  ا إن"

،واء، وار واك ون ذ د ح1"ا.  

 وا ا ، أوى و واق، ازاج   ازون ن ا ارم ارآن وور

 ن  زر ،طر و ط ،داون و زوجا إ ق زورأة واا زو 

 ون ﴿  ل .ا رة و ود ط أور ور ،ودة ن  و رزي، طري أر

ق أن آ م ن مأ وا أزوا ل إم و ودة إن ور  كت ذ وم رون ﴾ 

   ]   21اروم[

 م ن م ق أن در، ول ظ  ادا  آ ون :"ا ذه ر  ر ان ول

ون إ م ،وا أزوا و ...إو أ  ل  م آدم ،اورل ذم ون إ س رن آ 

 ازواج ت و رة ل ت ل ازواج، ون م اف ذا ل  وان، أو ن ن إ رم،

 و ودة ون م ول م، ن أزوام ل أن آدم  ر م ن م اس، ر ن

،ا ور و ،رأن ا لرك ا رأةا إ  ، أو را ، ن ون   ،دأو و 

 إ  ،قأو ا   رك و2"ذ.  

 و ط أرن ا نزون ا ن، أ نن وا رورات ةا دا ،زواج ا ن 

 أن ارآن ون  وارار، وات دو م أن واودة ان ن ون ازو، ا طر وودة

 ورن ، ود ، وس  ، وف ارل و زل ا  ازو، إ    ان

إ ،ر  و ،و ذا و ل ا رازيا" روذ  نرأ دأ  إ 

 رض، أو ر اوة ل ن رج د ازو ن وذا ار، إ  إ م أو ،ون ودة ار،

م و زوجا ، س3"و.  

 ارط ول ،"] 187ارة[﴾ن س وأم م س ن ﴿ س ازو ا ن ارم ارآن ور

 ره "م ا رآنا ""لس أا  ،بم ا  زاجل ا دن وا نزوا  

، م ندا زاوا زو  وب"4.  

                                                           
1 "ن إ2/786" ا. 

 6/278" اظم ارآن ر" 2

3 " ب25/92" ا 

 316/ 2 "ارط ر" 4
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  و راش د إذا زو ن اع ارأة  رم ازون، ن ان د ق أل ون

ا  مو "ت إذا رأةرة ا راش ،زو  ا  ر"1،  رم  زوجأن ا 

 و إ، وا ن  اراش،    أن  ق و ر ،وغ أو ب دون زو ر

 ووط، زو را  ن را ون ث اء، أم  اطت وإ أر، أر إ د أن وز

أن وإ ط رو و ﴿ نذ ونؤ ن م صر ر أرن أ ءوا ن ور ا 

   .وان ودة ة  ازو ر ن وذك ،"] 226ارة[﴾رم

 ان ل  اد اداوة ن وار ،رة ازواج ام  واودة، ان دو أل ون

رودة، واوا ا  وام د وأس ،زواجل ا ا"  وز م أن  ،رةن ا زواج 

 أ إ اح، د وام و اذي واودة ان  ل  اد اداوة م   واط ارة

  .2"ا  وارل اء ب آت  إ ،رء ا ح وز

 ن م رواه  ، ازون ن واودة ان د ق أل ن زو  ، ازوج ام وأزم

و رين ا ،ل أ ت  ولر ،ا  ق زو د؟ أ ل" أن ط ت، إذاط 

وت إذا وت أو ال.  3"ا طا"  ذا بإ وة اوا ، سو  كد ذ 

 و  ، وم  ا  ا  وإذا ود، ازوج و در و اروف،  و وإ وم،

 وذك ، 5از إ  ت إذا زو ل  ازو  ووب  اء واق. "4ب أو ر زوج زم

  د اح إن "ار ل. وا اودة ق و ا، ارة د اق دم ن

،س وان و أن ا  ن ق6"ا.  

  ا ازو إق ووب زم ان وارد را، ن وو زو  ا ازو  اء ووب

ر، زول ا" ن ز زوجن ا   رأوا  ت ا ، و ر  ء ن 

 ن ف أن  ون ، وؤر ذك  ب ل  ،ب   اء ور ول ،7"أر إن ذك

  عطا وف و  ء ن   م طب  ،كذ دل و  ﴿لرون اوا  

  .]34 اء[﴾ أوام ن أوا و ض  م ا ل  اء

                                                           
1 رري أا  ب "حب ،"ا"ت إذا رأةا  رة  و  راش  م  ،"زوم  ،5194 رو    ب " حب  ،"ا" مر 

ن ا راش م ،"زور 1436. 

2  "دا ا" 270/ 2 ا 

3 - رو أداود أ  ب "حب ،"ا" ق رأةا  م ،"زور2142 ، دوأ  د ،نوم ار 20013  

 3/221" ان م" 4

5 " 8/195 "ا  

  5 /192ر "اوط" 6

7 "9/254" ا 
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 ازواج،   ا وار ودة ف ذك ن ار، زوج ر أن ازون   ورم

وب ورة وروف، ا ول و و ا   ا  مو  "واوء ا 

   .1"أذاه وال ، وارق  ، اق ن  واد ل وب" دا ان ل "را

  

   وار اراد ن ا اوال ق ارا اد

  وم وادوار اوظف  ل ري   ش أن ان   ا  ات د

ا ،وا  م ن رده  ،ةك اذق و  لا ع إري اا راو زا 

 أرم إن روا ول و وم وأ ذر ن م إ اس أ  ﴿   ا ل واودة،

 أن ن  ط ،د ان إن" ان ل ،] 14 ارات[ ﴾ رم ور ا إن أم ا د

 إ ر ل  ، أن ن و ون، وس ورب ل  إ   ره ردا، ش

 ر ان ول ،2"اوع م م  ، إ ج  إ م واد ل رغ ث ره، دة

 أي رُوا،  ذك ور واذ وار ل أر راب ال ود ال، ن أم و و م"

  ."3م ارف ل

 واون اراط أوار و  م وو وار، ات ن ارف أب أم ن وازواج

 ن وا ا زدة    و ن ً وال، ار ن وا ا ودل وار

  .اذر  ه د طب أر و ازون،

 ون ام، دم وطد و ا، ا ادو إء  زواج وم  ا  ا ان ود

 ن إق ان روي ذك و ارض، ذا ق زو ض ن وم  ا  ا زواج ض

 ت أ" م ولر ا  ا  مو   ،قطت او رو رث اا  

   وم  ا  ا رول ت ... ،   م ون س ن ت ام

...  تد  ت  ولر ا أ رو رث، اد ا ،و دو ن أ ءا  م 

 أودي ذك، ن ر أو وم  ا  ا رول ل      ،ت ود ك ف

 ا  ا رول أن اس  وم،  ا  ا رول ل م، ت وأزوك؟ ك ك

 مو ،زو وا رول أر ا  ا  ،موا ور  ن  مدن أ  ،قطا 

  . "4ت أل  ر أظم ارأة أم  اطق،  ن ت أل   أق د

                                                           
1 ن ا دا 7/293 

 383-382/ 6" او ا ج" 2

   "4/277ر ان ر"  3

 263 ص ،"إق ان رة" 4
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وأو  ةم ان وا ل إر، أ ن أن ذر، أ ا  ا  مل و "مإ 

 ل أو ور، ذ م ن أ، إ وا و ذا اراط،   أرض و ر ون

را ذ1"و.  

 رك ون ورا   را اء ن ق اذي وو ﴿ : ل رم،  ار ا ل ود

 اوي ول .رة وإ ارا، و ب، إ اس ن ا ا ل ،]54 ارن[ ﴾ درا

  .2"ازو د ارا  ط ن وار اء،  ن ر ودة را اب إن"

 ن إن"از ل ا، أء ن وار اون ق وذك ارن، ن  وطد وازواج

 .3"ا واع واو اد ل ال، ال اح د

 إذ إم، وان ر وإرام وأر، زو أل ازوج  ارن، ن ا وطد أب ون

 وب اق، ون اروءة  دل و إ، ارع دب ا اور ن وورم وم ار إرام

  .ازون ن ارة دا وي

وز و زوج  ن زو  ،ن ر ل ن ،آ ب و  زوا ،ل ط نا 

دا"   زوج  ن دة دوا ،رن وز  كذ ط ، و زو  ، 

 وس إ ،د أن زو أوي  أن زوج س"ار ول ،"4روف رة  ا أر ود

 أن  دن أو ره وا أند ،ل إ   ولد ءؤ د ل ،دد أووان ول ا 

،د ادب و رعا إ ،وادة اوا ر كذ"5.  

 ر أل ن اوة، د ار ل  اراث ن  ازون ن واد ل  ول

 ارع إن" ان ل ا ،را  زو ارا أن ون ، واون اوال وق

 ارع أن م اع، ود رد  زادة اوار ون ور، ارة ن أ زواج أت

  ن و سا ز ،مرا  ل   و   را6"و.  

 زواجب ا دا ،رةد إذ أ ك نل وأ زوا طرة، راد او  ذه طراا  

و و  را ،مرا ا  زرر اودة واوا وا.  

   

                                                           
1 رم أ  ب "ل ا ر م ا"، ب  "ب و ا  ا  مل و ر"، مر 2543 .لووي وا 

 "رح م "16/97" وأ ذا  رق، اوا و   ،مذا م وأرون ا ر ل أمم، إ ر، وأون ا 

ر م أمرام إ." 

  166/ 2" ار ا رح ار" 2

   4/206ر" اج " اظر 3

4 "7/295" ا 

  4 /187ر "ل ر رح" 5

  .6/177" ارى اوى" 6
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 ت رةواة ا س ارات وأ ،مت اذه و واةا و  ،زواجد ا م اا 

  .وات اراد  ر ود ا وادو اد و ا و ده ط

وع أن وري اف او ؤه رارهوا  ؤ ،زواجم ا ء رةف، ان وا ن 

 واط، او ن اب ظ  واة اون وران واذر، ال ر زواج ا اد

 ازون، ن وار واودة ان ق ا ،د وا اد ا ده ن ون

 زون، واف وان وار ارة، ب وار اراد ن وار اون ت ووطد

س ون ا شوال ارذاوا...   

  ،   وواط واد وو ازواج، ؤ ا   ن ام أن ن وذا

 اش  وات راد ار ق  د ت  أم وذك وان، ازن رات

  .واد

وا ق ووا . 
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  وارا ادر

  . ن ورش روا ارم ارآن -

 -   1424/ 2ط ن، روت، ا، اب دار ط، ادر د د وق ر ار ،ن ر أو" ارآن أم"-

  .م2003

  .ن روت، ا، اب ، ارزاق د ق ادي، ادن ف"ام أول  ام" -

  .روت ار، دار ازا ،د أو" ادن وم إء"- 

 اوزي ان دار ن، آل ن ن ور دة أو ق اوز ،م ان ،"ان رب ن اون إم" -

    1/1423اود،ط ار ا واوز ،ر

-"ن إا  د نطن" ام ا ،وزق ا د رز ،س م دار ،دواا  

   . 1/1432ار،ط

-"دا ا  بر راء" ا ندا ،ب دار اا ،رروت ا ، م1982 ط.  

-"دا دا د وو ،"اد أون ا در رطد، اث، دار ادرة، ا1425 ط ا - 2004م.  

 واوز ،ر ط دار  ،د ن  ق ر، ن إل اداء أو "اظم ارآن ر"-

  .م2/1420 - 1999ط

  .م3/1408 - 1988ط ارض، ا، ام  اوي، ارؤوف د" ار ا رح ار"-

- "م ا رآنو" اد أ ا ،رطق ا م ر ،ريم دار ا ،بض، ارا ا را 

 .م  /2003 1/1423اود،ط

- " نن اد"، ر دارا ط ،رروت، وا 1421 ط - 2000م.  

  .روت ار، دار ارووي،  إل" ارآن ر  ان روح "-

  .م - 1988 3/1408 ط اوت، ا، ادار اوف، اق د ن ارن د" ام ظل  ازواج"-

  .م1398 /1978 /1ط روت، ار، دار زر، ل ق ،"إق ان رة"-

  .1 ط زم، ان دار او  ،ن د" ازر داق  ادق ارار ال"-

  .ر ودون ط ،دون روت، ط، ار دار ار، ا د أو ،"ل ر رح" -

  .م1996 ط ، روت اب، م او ،ور" ارادات  رح " -

  .ه2/1392ط روت، ار، اراث إء دار ،"م   اووي رج"-

  .م  - 2014 1/1435اردن،ط واوز ،ر اس دار م، ن" ارع د ن اف طرق"-

  .م1/1421- 2001ط ان،  اد ،ر ن ادن ور" ار اد م" -

  .روت ار، اراث إء دار ا، ادن در "اري  رح اري دة " -

- "رح ا داو" اد أ ا ،رر، دار ادون ا دون طو ر.  

 ا، اب دار آدي، اظم اق رف" ام ان  و داود، أ ن رح اود ون" -

  .2/1415 روت،ط

  م1/1408 - 1987ا،ط اب دار  ،ن ادن  "ارى اوى "-

-" ريرح ا  رين" ار ا ،م ار د ؤاد د ،ق ا د ززن ا ،ز دار 

،رروت، ا 1379ه.   

  .ر ودون ط ،دون اب، م ارا، ادن ب" اروق "-
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 .م 1414 - 1993روت،ط ار، دار ار، ا س" اوط" -

  .م   /2005 1426/ 3اوء،ط دار ازار، ور از أور ق ارا  ،ن ادن " اوى وع"-

- "و" اد أ  ن زم ،در دار اا ط روا وزوا.  

  .م 1410/1990روت،ط ار، دار  ،م ق طوع "از ر"-

-"و" اد أ ،زاق ا د د مد ا ،ب دار اا ،ا  

  م1/1413 - 1993ط

  .م1/1351 - 1932ط ب، ا، اط اط ،ن أو ،"داود أ ن رح ان م"-

-" جا إ ر  ظج أد "ا بطا ،رب دار اا ،1/1415ط ا  - 

  .م1994

-" ،بر ا ندرازي، اب دار اا ،روت، ا 1421/ 1ط - 2000م.  

 د وأد و دب ادن  ق ارط، اس أو ،"م ب ص ن أل  ام" -

 روت، – دق اطب، ام ودار روت دق، ر، ان دار زال، إرام وود دوي  ووف اد

  .م  - 1996 1/1417ط

 واؤون اوف وزارة او ،ن اب د ق ور، ن اطر د ،"ا ار د" -

،طر،ط ا 1425  - 2004م.  

  .م5/1993ط ا، ارب دار ا ،ل" ور ار د"-

 ب ا ادار  ا ،ر ا اد ام، د وف" ا ر ا اد"-

،م1994-ه2/1415ط ا.  

-"رح ا وطو ،"اد أوا ،ا ط ،دةر، ا 1332/ 1ط   

  .1ط رط ،ؤ م رد د ق  ،ن ادن " او ا ج "-

  .م1/1417 /1997ط ن، ان دار ن، آل ن ن ور دة أو ق اط، إق أو ،"اوات"-

- "ظر دد ا ما طد ،"اأ ،وردار اا ب ا ،2/1412ط ا  - 1992م.  

 ط زار  وض، د و اوود د أد دل ق ارا، ادن ب" اول س"-

  .م1/1416 - 1995از،ط

- "داا  رح دا دين" ار ندا ،رق ا لف، طو ء دارراث اا ،رروت، ا ن.  


