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  الکفاءة الزوجیۀ وأثرها على الزواج: دراسۀ تحلیلیۀ

  
   ا ي ار . أ.د

 MUZAHIM MAHDI IBRAHIM. Dr 
  - اقا  

dr.mozahimdori@gmail.com   
   

دا  

  ا  د ا ن د ا ا طن ا ر  مة واوا و  دم او

  ر ن ر  ارض وادى و آ و ون ادى د إ وم ادن

ود؛ ن ن م ا   ا أن ل ازواج  اة ل  (ون آ أن ق م ن     

(ودة ور م لو وا إ م أزواأ)1(   

 زوة ا ض زوة اري ا د نو رود واا   رار وإدوام واا أ

اب وال، ن أل ذك اطت ار ا ظ  دوام وط ارة ض اور 

ور وض ا ررطت ا ،رة ودواا  ظا ؤدي إ ن ازون ا ءةراط اا 

   ون وى رب  وؤدي إ ام وارار، 

   بت أن أراره أزواج وادوام ا  رهزواج وأد ا  ءةرط ا رف ن  ظراو

  زواج. ارار ارة وط  واق  أداف ام  ا

ب وط و د ن ون ث أنا ت طد او  

  ريب اوع ووا ن أ دا  تد  

  وء اطب اول ن م اوان

  واطب ا ن ات ارة  اءة

  واطب اث م اءة 

راب اطوا د ا نرت اوو  قب اءة و  

  اطب اس ن أر اءة  ازواج

 ن ا ءت ا راوأ  

                                                           
1  روم  اورة ا 21  
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ل ا  و أن ون  ذا  و وأن   وم   ل و ون إ ن أ ا أ

  ب م.

  دأن ا وار دن وأرب ا  

  اث اول م اوان

   طوا  ءةف ار أو  

  1  ءةف ار   

   )1(افء  ورد  ن ارب افء  اظر وذك افء واوء  

و و   )2(و  ا ،ل ارادي ،  ل ذا فء  أي   اب وال   

  أي  ل 3 (((..م د وم ود وم ن  وا اد)

  ءةة و هو ،  نا 4(و(  

  )5(واءة  اح  و أن ون ازوج و رأة   ود و ود ور ذك

2 حطا  ءةا   

      ن من وزون ا ق ان أط م أن وي إا ن ا ءة طا رج ا

  دد ت اءة 

زو راظ زوجون ا رعا  ءةا ءور اد )6(  

 ثدب ار  وا وس اا و  

ة ارل رأة  اور ا ام ،اب، اوى، ار، ال اءة  اح ر وا   

ر7(وا(  

ءد ا ءةوا  

                                                           
 1/68، اح ج ا ار،1/270 ر اح 5/3892ن ارب  1

  5/414 ان 2

3 ورة ا  3ص ا 4  

  7/91 ام واط اظم  4

  4/180،ا  رب ادث،3/1942م ا ار،1/390 ج اروس 1/179ن ارب 5

  ،3/89 دور اء  6

7  وس اا3/1942ثدب ار  4/180،ا  
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   )1(ا واة و ن ارل وارأة

  

  )2(ود ا أر وب د را

  ا  رط ل ون وادا  ا د اك و3(ر ذ(  

  )4(ود ا ا واواة   أء

طوا  زواجف ار   

  1  زواجف ار   

  )5(ازوج ف ارد       

  ))6ل ان ل ازوج ان ول ان زوج 

 لو ل ريوا رد ود ا نل ا زوجا دن درل اون وزوج أن زورن ا)7(  

  )8(ول ب ام واط ازوج ارد اذي  رن وازوج ان

و اوس اط ازوج ل  رن ر   أو دا وذك ل ان   أد ن 

)9(  

 وال ون  ض رطب واس واذر  و ام اوط ازوج ل واد  آر ن

 10(وا(   

  )1(وف  ذك ان  ل ازوج ون وادا وون ان

                                                           
  3/84 ادر ار  1

   4/284 اج  2

3 ودا  2/248  

4 ا 7/27عف ا،5/67  

   ،130ر اح  2/291ن ارب 5

  ،1/106ذب ا،6/22ج اروس 2/292ن ارب 6

  1/258 اح ار 7

  7/525 ام واط 8

  1/486 ات 9

  1/405 ام اوط  10
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وال  ازوج  اف واوع ن ل ء أو ل ن رن ن  أو ن  زون ول 

  )2(واد  زوج

   ظر ف واوان أو ون ض رطب واس  وازوج  ال ون

  

  )3(واذر وا وال وار واو وار

  )4(وازوج ارأة وازوج ارء

 رذأو ا زو زوجران او ا  زواج5(وا(  

2طزواج اف ار   

      ك ا د و 6(داا(   

ر أو زو ح أوظ ا وطءا ن ا د 7(ا(  

ر ده م ر    بو ر د ذذا  رد د 8(ا(  

 زو د 9(ا(  

طوا  رف ار   

  1  رف ار   

   ))10ر وأور ول م   ن رم اء آوا  اء     

                                                                                                                                                                                                   
  1/258 اح ار 1

   ،6/22ج اروس 2/317 ا  رب ادث  2

  1/405،ام اوط 1/258 اح ار  3

4  ب اذ 11/106 حر ا،130  

  1/405 ام اوط 5

    3/186رح  ادر  6

   4/211 اج  7

8  ر ندود ا رح 1/235  

9 ا 7/3  

10 ا  ديراد ان ا لن، ا8/236،237روسج ا،10/ديز روفرزاق اد ا ن د ن د ،12،22 نرب، ان ا،

  .،1/13ر اح، د ن أ ر ارازي 4/5ظور 
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  وذر ار  ن و اول  ا وو ال ن اء

  )1(وا  ا ، واث  ار

  ب أو   ن  را ا  ب ر2(وذ(  

  )3(ة إ ا ارة ار أو اودةوو   ر

  )4(وو ن ل ارف أن ار  و إ ردة ل أو اس  ارض و أو أي ء آر

2 ءد ا رف ار   

     م اأ ونو مء اا  قطرف وا  را ره  ح أيا5(ا(  

  اطب ا ات ارة  اءة

اف اء  ات ارة  اءة ، وذه ات   و ق  م و  و   

  ف  ،ذا ذر ذه ات د ل ذب م د ذك دث   اود  دم

د ا(لوا و ا رب وان وادم واا)   

  ود ا (ادن واب وار وار وا ن اوب)

  ود ا ( ادن وا وار وار واب واب) و روا ادن واب أي اب

   لو (ط ندا ) د او ا ر6(ذ(  

تذه ا ن راد زو رح ذاو  

1 ما   

م اول ، ن  أوان  إوذه ا رد  ا وم ذ  اور ، واراد  دم    

 م ما  ءةأن ا ب إذ فو وأ د، اأب وا  ن ؤ  ما  ن ، دهب وم ا

                                            )1(أب  ام و فء ن  آء  ام

                                                           
1  رد ا ن  ،ترا 1/9.  

  . 1/61رون  ا ار ، ارام ازت وا 2

  .  208وس اطت ا ،د رد زت  3

4   مل ا و ،ودرة اراد ان ا رت اا  تردام ار ا9ا   

  . 264ن ام ا ، د ل ار ص 

5   د رواس ،ءا  م 1/42  

6 ا  ج4/286 2897/27،ا ا دا،3/576 582  



 

40 

  2020 -ا او   – اماد  

و راد  إم ازوج ن ام أد راط اد اد   زواج ا ن ر ان ،    

رب اذ ار ا ص ما  ءةب،وا رون ل م رون  رب  

2ندا   

   ن ا ءور ا ول ذاق ، ون ا ن وادم اأ  ح واا  رادا

وا وا 2(وا(   

  د ا و أن ارأة زوت  ن ق ن وء ق اراض 

  ول ا اراد ن ادن ام  ا ن اق 

 فء س قح ...وان وادءة ال ا ن ل او  

  )3(ول ا ادن  ر  اءة،  زوج  ن از ر أي ق

 و زوزوج واح اا  روا  هن أ وإن رأة ا فء ل ار ،ء رة

  ت ارأة  فء رل ا وإن ن أ  ، رة ح ال أو ،إن وذك 

ن ن وف  ذك أو  وذه د ن ان ا ث ذ إ دم ار اءة ن  اد

 دم ان أ ءة4(ا(       

   اب3

     رر او ،أ ر  س أ  ، ظر إ  رف ن رأة إب ا و أنو

  س  ر ور رش ن ارب أء ض، 

 ت ث ن برف ا ان زام ال ا  

داء أ د  ذام، وو  ا  ول ارة ر ء إا  

  ا اء إ اء م ور اء

 اء إ أل اح واوى، و رة ء إ ظء اد واظ اون  ارب وإن 

   ))5ر اس م 

                                                                                                                                                                                                   
1  ا دا 3/581  

2 ا دا  3/581ررح اج2/249، اا  ،4/288وي9/101، ا  

3  درا  

4 ا دا 3/582 ر3/88، رد ا  

   4/284 اج 5
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د اوزواجا  ءةا  بر اا  ءف ا  

 ه او وا د ا راوا ب اذ وزواج وءة ا  بر اا ولول اا

   )1((اب)

وروا د ا ولو ب اذ وزواج وءة ا  بر ادم ا ول او  اد ود أ

رظب اذ)2(  

ون ادر ذر أن اول ءة  اب م ل  أد ن اف ا ،وأن ن ل  ن اء د   

  ون أن ارف آذاك ن رق ن ار ورم،

ب إذ  ن أرى أنن ا رق  ث ادرة اك ول ذن أ مأ وا راو ا ك  

4را   

  وا وا وا ء  اور ا د ءةل ا ن رؤا ) 3(ا دون ا 

  رفن ا وع ده وك دن ا كرة وذ،  ءررة ا رون رارن ا4(و(   

  

  ))5زم ث ذب إ دم ار ار ن اءة  وف  ذك ان

  زوا  ر  دن ا كوذ راو ا ءور ا ب إذ و  

5 رل أو اا   

واراد  ادرة  د ار وا ازو  ا واراء ،  ون ار ؤا ورة و ل    

دان أ وروا ض او )6(  

  )7(وف  ذك ا وا  ا وروا ن أد ث ذوا إ دم ار اءة  ال

                                                           
1 ا دا 3/576، جا 4/287 وي9/102، ادع7/27،ا7/47، ا  

  4/214،اذرة9/104،اوي 3/221 اج 2

3 ا دا 3/580 جا ،4/287 وي9/104،ادع7/28، ا7/48،   اودا ،2/250  

4  ا دا 3/580  

6ا 9/151  

5  أ 9/511  

6  ا دا 3/580 581 نطا ج6/78، روأ  ،4/2907/29، ا  

  ، ،2/16دا أد2/249،أرح أر7/29، أا ،4/290 اج6/78، رو اطن 2/83 أل ادارك 7
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واذي أراه و  ذب إ أب اول اول وذك ن ار ؤر  ارار اة ازو، ون ار  

ن وا زوجوات ا  

6أو ا أو ا را   

      ءن آراء ا لو ،وا  وظا و  ب نا ر ذيل اا  رادوا

م وأ  إ  ن نن أن أأود ان أ  رم اا  

1  أو ذا ر رعن ورد ا ر   بر  

2  م ن ، ز رو  ،راما ظ ن   زل ا   ن ورد ا 

رو ر  طوون وا ررام وا  

3طرار إدم ا د دو أو   ط ن  م رع أوا  ض ن   طرتن ا ،

ر  م  رض  إ 1(ا(   

ن ورة  ون ر و واط  و (ان ل ل أو  س  ت م 

 ر ت ر إ أو ر د أو  

(ط وز    كر ذو ،   )2(  

راف واب ا ن م إ ن أذه او ، ن أو ا  ل ن د نن ا راد

ا و ن ر و ر ر ،وم ارف وادءة ف ن وم إ آر وذك ن 

  ر إ آر 

 نو إ  ءف اد او  

أن ا ولول اول او   و او  ن ا ءور ا ول وزواج وا  رة ر

 روا  وا ن  وا3(ا(  

د وان أ وروا  ن أ روي وءة ون ا رر ادم ا ول ا4(ا(  

 ا ذا ن ارف د   ن روط اءة  واذي أراه أن ذه ا  ارف اري

 وا  

7حا  ر وب ان ا ا   

                                                           
1  نوى ا 28 /79 ،29/194  

2  زواجا  ءةا     ر ر ،وال اون ا 83ر  

3 ا دا 3/582رج 3/112،اا ،4/289 وي9/105، ادع7/29،        ا7/48، ا  

4 ا 7/29ررح ا2/249،اا  دا،3/582روي3/112، ا9/105،    اواد ا 9/423،ا  
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واراد  و  ازوج ن اوب ا ر ، ن  ب ن اوب س   ون    

وا ك اذ ب إ1(ذ(   

 ءةول ا ن وبدوا ا م ث وا ك اذ  02ف(  

واذي أراه و  ذب إ ا وا ن دم ار اوب ن ل اءة وذك ن ذه اوب 

  ص ررن ا زو رت ا  

 رودم ذ ت اب ان أ دم  ل ن، ا  دةراف ا   ددا ا  

 د ءة أوت ا ن ا  د  ر ل أوذه ا د  ر دور  رفن ا و

  بءة وا  رةت اا  ان رى او ) وا ا ووا  ء  ذاو

اء ط ار ارف، ود ر اء  دم اط ن رم ، ذا ر ارف رت  دم دى

  )3(ت اءة)

ءةم ا ثب اطا  

  واوا  داه، م ن  وم ن ا) 4(اق اء  ار اءة  ادن

دم ا ولول اؤا ا زوجن اواء ا ءة أيود ادون و  زواج ، زواجا  رط ءةر ا

زو ام ر فء وذا روي ن اوري وان اري و ار وا ر ارازي ن ا وول د 

5(ا( دم أ ولو)6( ريظزم ا نب اذ وا)7(   

 ول اا  وا وا  وا ء اور ا بذ ذازواج ود ا  ءةرط ا
)8(نرأ زوم إ رط ام  رط ءةل ا م  وام اا إ  

د ا ولك و ل و  رط ءةا ولرأي ا9(ا(   وروا  

                                                           
  ،4/286 اج2/249 ارح ار 1

  7/29،ا3/93 رد ار 2

3  وا ا ووا 34/281  

4 دارح ا ا 5/107دا دا ،2/42  

5 ا دا 3/573ذبج2/453،  اا  ،4/284   

6 ا 2/217/27، ا  

  9/147،ا 5/71 ف اع 7

8 ا دا 3/573قن ا،2/128    ررح اا  ودا  ،2/248جا ،4/284 ذبف  2/38،ا،

  7/27، ا5/71اع

  4/213 اذرة 9
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  ) 2(ا  د او  ))1د أد

د ا راوا د ا رظوا روار اظ  ل ا زوم و رط ءةا رأي ا3(ا(   

 و دا  

 ولول اا أد  

    زواجد ا  رط ت ءةن ا ولذا ا بدل اا  

ص ارآ ا دل ظر  دم اراط اءة وان ان وون و ل م  وم او1

  و)4(إ وى

  )5(ا ل  (ان ارم د ا ام)    

  و اد ذا ص م د ان اس ال و ان واوى وس اءة

    ا ذر ر ن أ ب ر ون ا ر س ك ظرا) ل مو  ا  ول اان ر  

  )6(اود إ ان  وى)

ا دا  ثدد ا دا و  

  ندا  ردن او  

1م ان اان ا وى س إن ا لواة وا ودا  وق م ، واء رم ا

  وم وات ض اظر ن  ان ا ن ب وب وره

2ول ا لد موا رزق واا  سن ا وتن ا   وىا    وان اذا ا ر ) 

  )7( )8(م واذن اووا ام درت)

ن أ ر ج رةوا أا    ل مو  ا  ول اأن ر ( نو وا إد وا )1(  

                                                           
1 ا 3/21 ررح ا5/59،ا  

2 ا دا 3/573قن ا ،2/128  

3  وطج5/26اا  ،4/270ررح ا5/62، ا  

4 ا دا 3/57310/24، ا د ،ما  رةم اظ ،305  

5  رات اورة ا 13  

   35/321د اد  6

7  ا دورة ا 11  

  69 ارف واره   وق ازوج  8
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د ن  ر ا  ان ا ذ ن  ن ر ن د س   وا ت ا د 

  )2(ت اود ن  ن ر وو و  رأة ن ار)

و اد و ت اءة رة  ار رول ا  ا  وم و ار ل ذه ازت رم 

  )3(ادام اءة

  )4(ورد  ان اب ك او د زوا ن وم  اراط اءة

 ن ودب ا را دا إدب ارا  ول واهأو ا ن )5(  

2 و ، ر   و ، ا  ر ل  ) ل م او  ا  د ن ا روي  

  )6(ض  أود ، و ود  أض إ وى، اس ن آدم وآدم ن راب)

دا إ ر   رةا  لا  رادا  ردوق وا  لا   رادأو ا ، 

واوات وذا   ن ال ا ن اس ، ن اس رون ذا ال  م وذا 

ق  طرم وارام و ذا ال ول ا ز ول (ام ون ر رك ن  م 

دة اا  م   ر كر ور ر  م ذ تض در وق م ور

  )7( )8(ون)

 اس  ادء واص   ان اواة ر رة  اص  ا اد طورة ن 2

  )9(ازواج ذك ن اءة ب إ ر  ازواج 

 س ذا  رضد او ؤدي إ  ءةر اة واا  رع صن ا ، رقا 

وت ذه ا .. و ار اءة  ب اح ق ا اطو ن اح طل ار 

                                                                                                                                                                                                   
   7/7 اري  1

2  ن نا 9/375  

  69 ارف واره  وق ازوج  3

4  درا   

5  د ،ما  رةم اظ   

   38/474د اد 6

7  رف ازورة ا  32  

   200 اءة  د ازواج  ار ا واون 8

9 ا دا 3/574  
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)1( ء اد دم ا ا ك ا  ظل ان ا ءةر اك اذو  ءةس ، وا

و ا  ت ا زوت ان ا و  زواج2(ا(  

  ن اواة  اص ورد  ص ر س اءةأ ف إ ذكأو

  اس  ا ن اوب  أن ا ن اوب  رأة أو أوؤ ذك ب إ ر 3

  )3(ازواج 

  ون ارد  أن ا ن اوب  ادى ت اءة   س ازء  ال

  ))4 اءة  د  ق ازو ن ارل  ف ن اراش ارأة اد ذك  د  ق ازوج4

    ءةأن ا  ءق اا  ردن او  ب و ءةراط اأن ا  زوزوج دون اص ا

  ب ارأة ن أذى وذا  ل زوج   اس 

 ول اب اا أد  

   زواجد ا   رط ءةن ا ولذا ا بدل اا  

1ل ر ت ا  ا ر  دن ا روي   ، مط روا مو  ا  ول ا

  )5(وأوا اء، وأوا ام

و اد ادث وا اد  ار اءة ن روط  اد وروده  ار زواج ن 

  )6(اث واور اء (روا طم)   اطوا   و ر ا وأز وأد ن

  رواه ام  ن أ طب رم ا و ن رول ا  ا  وم أ ل ث  ؤرون 2

  )7(،اة إذا ات، وازة إذا رت، وام إذا ودت ؤا

  ؤو اد دل ادث را  ار اءة وزو ارأة إذا ودت ا

ورد  ادث ف د  ان  ول  أل  و اده ارث ن ران وو س وي 

  )1(، ول ادار ط  روك

                                                           
1  درا   

2 ا  رديا ،وال اون ا ر زواجا  ءة51  

   305ظم ارة  ام 3

4 ا دا 3/574  

5  نن ا 1/633رىن اح 7/133،اب ا ، ط دارن ا ،3/207  

   70رح ادث/ د ؤاد د ا ،ارف واره  وق ازوج  6

7 ا را 1/138 موذي را  ،156  
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، ل ارذي  )2 ( ن ارام ن د ن ط ل ل ر (ن زوج ذات اب إ ن اء)3

  ن رب

دا حوا  ءة دوب اد و ؤر ا زواجا   بطن ا ر زم إن )3(   

ذه ادث ا ن طرق ددة وي : واب  ادن ادن   ال ن ام

 ره نا ر إ رد ووار واظ     ا  ظنول ا

( ذا م وو  ا   وو)4(   

 ان ازواج د رع ق د ود  ازون وارة ر، و رأس ك اد ق ان 4

ال ادة  واودة ، وذا   إ ودة وام ن ازون، و ك أن اءة ن أم او

   ))5ق ذك

 إن اظم ا ون دة ن ان ، واح رع ظ ،و ظم ا ن ر 5

  )6(ان، ر  أن ون ر س، ور ذك

ا ودا، ره  رك ، وذك  ون  إن ازواج و س ارات ار ، ر اد ر د6

  ده ،كو ذو ،ررق وا فب ، وادة ا د وس ر رب ، ووا وا إ

  )   )7ر ا رب ا ن د  رب  ده

  أد اء اذن ذوا إ أن اءة رط زوم اد 

1  ا ش و ت بن ز ر ن ده زو م زوجو  ا  د إن ا 

ا رم وو  ا  8(ا(  

  رط ءةو أن ا   زوم رط ءةأن ا  دل مو  ا  رف ا دا و

ا  ل زواجا     مو  ا  ر اأ ا ول ا  ذا درجزوم ، و رط

 ))1زو ر افء

                                                                                                                                                                                                   
1  نن ا 1/46   

2 طدارن ا 3 /206  رىن ارزاق 7/133،اد ا ف ،6/154  

  71 ارف واره    وق ازوج  3

   2/417رح  ادر  4

5  دارح ا ا 5/109 ردا  رح ،3/293وط5/22،ا  

6  دارح ا ا 5/109 وا ا وو34/269،ا  

7 ا دا 3/580ودا  ،2ج249ما  ،4/288 نطا ع 7/84،روف ا،5/67 7/28،ا ووا ،

 34/269ا  

8  ط دارن ا3/208  
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2 ولا   

   ، سرف ا ظر إ ءةأي ا   وت ن) من ال ا ( رونو رو)2(  

  ءة رط زوم وة ادار واذي أراه را و اول ن ا

رت اوو  قب اءة ود ا ن راب اطا  

   ءةد ا ن او  

    نو  ءف اا  

   )3(اول اول ر اءة  ب ارل ء وذا ول ور اء   

ء  رل   ا ر اءة  ب ارل ء، و ر  ل ا (اءة ر   

  )4(ب اء رل)

  ن ب ل اءة ب ارل ب اإ

 إن ارل واون  اء ، و وا اص  ار إ ون أد ،   ل  أن 1 

   ال  ن  ق اوا   از وا اون 

  رط أن ون ارأة و رل أو ر ، ل  أن ون أل   أور اءة ، ن ارل 2

ز  لزوج أ رن ررأة وأا أ ،   أد زو ر   

3  را   ، ؤا ن م ل إذارس او ،  ؤا لرن ا م ف إذا ا  رأةإن ا

  ن ا  رش وو ا زوجا 5(وأ(    

  ن ا دف وو ول أ و ء اب ا ءةر ا ول ا6(ا(    

                                                                                                                                                                                                   
  71 ارف واره  وق ازوج  1

   3/296 ادر  2

3   را 1/340.  

4  ا دا 3/582 583  

  31 اءة  د ازواج  ار ا واون، طن دي د  5

6  ا دا 3/583 واد ا 7/239،اا را  رأةم اا  ل6/329، ا  303  
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  اول أد اول 

1  ا  ون لرن، ار مرون أؤ  ) ل م أو  ا  ن ا روي  

  )1(ن ، وؤد ن د ،زو ، اران)

2 ، رب اء ان أ زوج دو     مو  ا  ولرل ا  ت  زوجو

   ر ا  وم ن ن ارب.

3  ف ا  رأةن ا لرب ا رص اب او ن أ ءةت ار ذيا ا 

   )2(ارل،

 ول اا أد  

  )3(ان ارا ار ر ان زو ارأة زو ا ره

 ون ل أن وارف وا  قط   ك ا  ءةر ا د وازدم ا

 و أ اذ ارف و ازو فء،  ار اءة ن  ك اورة ن ارف 

  )4(وادة 

  .واذي أراه را و اول اول وة اد وب ا ذرت

   ب اق  طب اءة

ذرت  أن اءة د  ب ارل ، ود ذب اء إ أن ب اق  اءة و رأة    

مواض ا ذهء، ووو  

وو زو ق ءةا ررد ا   ورد  

  ي ارأة وو  اءةو  ادو ن اق   أ

طا  ورأة و ق ءةا جا  و  

  )5(و ف اع اءة ق رأة ووء واوء م ارب واد

3  رب وء ان أ زوج مو  ا  و )1(  

                                                           
1   م  1/134  

2  واد ا ا 7/239ا را  رأةم اا  ل6/329، ا  330 ا را  زواجد ا  ءةا ،

  8، اواط ار  ازواج 31واون 

3 ا دا 3/583  

4  درا   

   ،5/67ف اع  ،4/284 اج   ،2/249 ادو3/85   ر  رد ا 5
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4رف أ رف دون او  مأ  كر ذ م   )2(   

  وادد او  

 ن أ و اري ل ل ا د  ا  وم (أ رل ت  ر  وأن 1

  ق 3( ( وأن إ م أ وزو  أران)

 أن ون  ن  و  ل اءة ن  اق   ا ق رأة ن ث أن  اق2

   اءة

  ))4 وا ق وء م ون ذك، ن م أن دوا ارر ن أم راض 3

  .و ن ق اءة ت زو وأو   اراد

   وت ار اءة

ن اوت اذي ر  اءة و اداء د ازواج و ر زوا ده، و زو فء  م أء ذر ا   

  ))5ن اد     ؤر  اد  ازوج  ص ء د ذك  طرأ

ذك إ دم ارار اة  ذ و ارط ارار اءة  ال دىإو ف ن اء  ذك 

ازو ، ون ازو   ار إذا ت اءة   رف اس ودام ، ل ون ل 

 مم وارد)6( ، ( م ر م  ن و) ند نل ا)7(.  

  اطب اس آر اءة  ازواج

  ءة  ادأو ف ا

اف اء  ار ارب  د اءة  د ازواج، وذك ب آرام  م اءة، ذا    

ءف اد ا ،فء ر ن  أ رأة ات ازو  

1رواا   ن أ و روازواج وا   رط ءةن رأى أن ا    د ولوى و رةا

  .))1وا اح طل ا  ر اور م

                                                                                                                                                                                                   
1 ا 7/30 

2  7/30ا  

   1/134م    3/195 اري 3

  9 اواط ار  ازواج  4

5   قرار ا139/ 3ا قن ا ،2/128 بن ر دوا96، اا  ج7/349.  

  6/480،ا2/400، ارح ار 3/92 ان دن 6

   3/92 ان دن  7
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 و زو   م ر اذ ءون ا دث ن ق  رف ءةد ا  زون ا)دا نل ا

(ر اذ)2( ،رون ا ء،،، وو رت اا  )رل اد و   د ا ك إذ ق

  .))3ب ص  

، ف أي رط ن روط اذ ل اد  وو ، ن أزه  ون رأى أن اءة رط ذ2

ط دون ا قا  ن زه م إذا أ ،  در ا قب ا.  

زوم ، د دو ون ز و  ر زم ، وا ل  ،  أ اذن وا أن اءة رط 3

  زون ا م  ط إ  د واا  ءا ر إا ر رأة أنا و وز ث

  ))4ود و ل ا وا وا  اور مأو أ وت ط وذك ظ  أ

ل ار(إذا زوت ارأة  ن ر فء وء أن روا  ،  ات ار وء م 

   )5( رون ن ب ام رة ن  م ، ن م ان وا د ذك ن ام)

وارا و اول اث وا ام ث ر ذا اول د ام ن م اءة و ذا ل 

ا) س ح ر اء ر رده ل ل ، وا و ص  ازو واوء، ذا 

  )6(رت ازو ون  ار  ص م ارده)

  اوء ارأة ا  إذا زوج 

  ا م رء ض اوء دون ض

نو  ءف اا  

  )7(اول اول ط ق ان وو ول أ  ود وو ذب ا وك وروا ن أد 

 ولد ون أ ف ورواو ول أ ون وق ا ط  ول ا8(ا(  

   

                                                                                                                                                                                                   
1  ا 7/26، وط5/26ا.  

2  ا 7/26  

1 وط5/26ا.  

4 ا دا 3/574م7/26،ا5/30، ا  

  5/26 اوط  5

  5/30 ام 6

7  ا دا 3/574 ،  7/26ا  

8  ا دا 3/574  7/26، ا  
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ولول اا أد  

 دث ارأة ا رت أر إ ا  ا  وم ن أ زو ن ر  ر وم 1

ن أ زواجطل ا)1(   

   إن اد و ذ واص اوود    ، وإ ت ار 2

 زأ وو ارا واط ض   زأ إط      أن ذا ق واد  زأ د ت ب3

 ا  مدا   بص إذا و نق ا  ؤه ور  م دط واذا أ  ض

  ))2ط ق ان

ول اا أد  

م د أط ق   ،ط ق ان، إن م  اءة س ر ن ال ذا ر  أد1

    ادن إذا وب  ،رأ م   ط ذك ق ان

 إن ر ادم  ون أر ن ر ،ن زوت  ن ر فء ر رم  ط ق اوء 2

م أودأ ر ط  ن ،ر)3(    

 رة جا وا زو  

    و  زواجن ا رةم او وارف وزون ا نرو نخ أو اب أو او ا ون ا إذا

 ف  ذازواج وذا ا  راضا  د أن رة ق)4 ( ظ ن ل ا) ذرن ال ا

ا ار ارة ز إذا زو ن ر فء ووز  زو  را  ن ال ام ان ح اب 

(وا)ك،  )5ذ رفم أم وو دة ون إ نرء اون ا كذو  

 نوغ ود ا وا ر  وفو د رفوء ا نرو نورذء اون ا إذا أن  أ

   ون  أن طب  اد ن اق رك أر واء ن ار ذرا أو 

 رو ون ا و  دا راض وا ت و ت ن ق ن ن دا وا إذا زو أ

  .)7(رأة ط دون اوء ام أن ا ا رون أن ق اءة ت  ،))6ن ارف

                                                           
1  نن ا 1/602 603 ن ا ،6/86  

  17 اواط ار  ازواج  2

3  درا   

4 ا 7/30  

5  درا   

6 ا ،(زواجح وام اا)رنا ا ا  رةم اا ،دد ا ندم اظ ورد57ذ ا  

7  ذ وال اا 120  
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درا  ءووي ا د  

إذا ووا  ادر ت اءة ق او ارب ، ب  اخ، ن ب ق اراض د دم اءة 

اخ  إن ووا  ادر وة وأم ، ن اق وا را ، خ اق أق راض نو ،دون اخ

وإن ووا  ادر ووة ارا وة اء د اوا ،   ب ، وام ب وأم أو ن ام ب

 نو  

 ولول اا  

    ه رر رراض ، واا  نرق ا ط م دواا إن ر ب أذ وو  م

د ا ولد وو دد أ وروا )1(.  

ول اا  

إن ر اواد  ط ق ارن ، و  ل ر أدم  ر ا وو ول أ وف و   

  )2(اول ا  وروا ن أد

 ولول اا أد  

م ت إن أ زو ان أ ر   ن ان ردة ن أ ل ءت ة إ ا  ا  و1

 ل ل ار إ ت د أزت   أ ون اردت أن م اء أن س إ اء ن 

  )3(ار ء   

ق طل ازواج دل  ن ر دم ط إو اد إن ر ا  ا  وم ارأة ودم 

  ارن

ط ض   زأ إط   إ إن ذا ق واد  زأ ، د ت ب  زأ ، وو ارا، و2

  مدا   بص إذا و نق ا  ؤه ور  م دط واذا أ ،  ض 

  )4(ا ط ق ان

ول اا أد   

  إن ر أدم  ون أر ن ر ، ن زوت  ن ر فء ر رم  ط ق اوء 1 

م أودأ ر ط  ن ، ر  

                                                           
1  ا دا 3/574  داركل ارة 2/77، او و  ،3/233 ع 7/26، اف ا ،5/70 ر زواجا  ءةا ،

 وال اون ا44 45  

2  درا   

2ن ا  6/86     نن ا ،1/602 603  دها دزواا  لو  

  17 اواط ار  ازواج  4
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 إن م  اءة ت ر ن ال ذا ر  أدم د أط ق   ط ق ان 2

   )1(وب  رأ م،   ط ذك ق ان   ادن إذا 

  وارا دي و  ذب إ اب اول اول دم ان ز اق

 رأةا زو ه  

 ،د ا ور ا ن  رأةا زو    ذاو  

  ر فء إ أن زوج ارأة  ن فء أو ن   

   إذا زوت ارأة  ن فء1

  )2(ذب ا إ  ازواج وو ن ار دون ر ال

  )3(وذب ور اء ن ا وا وا واظر إ دم  ذا اد 

  دث أوا م آت و

 وا اوا )  لم وا (مم واد ن ن)4(   

   إذا زوت ارأة  ن ر فء2

  )5(ذب ا إ  د ازواج إ أ ق و  اد   

  )6(وذب ور اء ا وا وا دم  اد وذك ن او ن روط  اد 

   

                                                           
1  درا   

2  ا دا 3/574 ردا  رح  ،2/391 وال اون ا ر زواجا  ءة55، ا  

  9/451، ا3/387، ارح ار32/ 7ا 4/253   اج  3

4  ور اورة ا 32  

5  ا دا 3/574 ردا  رح ،2/391 وال اون ا ر زواجا  ءة55، ا   

  3/387ارح ار    7/23ا 4/353   اج  6
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ا  

  اءة وأر  ازواج ن  د أن ات ن ذر 

   أن اءة  ق رأة ووء1

 اق اء   ادن ق  ن اء وان ام و ن روط اد   زواج 2

  ا ن ر ام  و وات  ازواج أو واق اوء  ذك

3 بإن أ  ر ن ان نن أو ز  رفر ا إذا رف ، وا إ ن راددا ا ءةة ا

  ذه اة ، ل ون ان ف ة ارى إذا د ارف  ت أو اوء

  رة  نأ إن اءة  رض  ام ام واة ن اس ل  زدة ارار و4

 إن ام  ن وراء ذك إ اظ  دو ارة وارار ن ال  ازواج و ارار 5

  واء إ رورة 

6 رارأة واا  ةروط واض ا ل و ن ما  رأةا  رظ   
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  ادر

1  نا  وا) ا ،دارم، ا وأ ،ا ،د ن ذ ن ن ن دن أ ن ن د ،ن نا  بر

354 وا) رن ا ن  ندء ا را بر (739  ؤ رؤوط، ارب ا  قو درج أو  ،(

  م - 1988  1408وت، اط او، ار ،ر

  م  2011ه 1  1432  ام ارة  ا ا ارن، اذ ادور ظم ادن د اد، دار ا، ط2

3 ل او ان أدد ا ،دا وودود ا ن ود ن د ا ،رل ا را  و683(ا ت  ،(

 ا ط را ، و دود أ ا-  ب ادار ا وررة (وا-  را ر ،(رروت، و1356  - 1937 م  

  ن اوي، ا ار أل ادارك رح إرد اك  ذب إم ا ك  ار ر ر أ ر ن 4

5 وا) ا د ان أ ود ن ر ون، أدء ا ،راب ار  ا دا 587 ،ب ادار ا را ،(

 ،ا ط1406ا - 1986م  

6ن أ و ن دن أ ود د وأ ،دارح ا ا  وا) ن اددر ا ا ن ا ن دار 855د را ،(

 ب اا-  ،وا طن، ا ،روت1420  - 2000 م  

7 ودي (ازا ،ر بّض، او اأ ،اق ارزد ا ن د ن د ،وسر اوا ن روسج ا 1205 ،(

دادار ا رن، ان ا و قا  

8 وا) ا زن ادر ا ،رن ا ن  ن ن ،ْا ق ودز ا رح قن ا 743 (  

وت  دة  ر  ن اء، ار   اج  رح اج، أد ن د ن  ن ر ا، روت 9

 رم ا ،دون ط طد، ا ط  ر رىا را 1357ا  - 1983 م  

10 وا) رف ارن ازا  ن د ن  ،ترا 816ءن ا  و ط قا ،(  رراف ا

  م1403 -1983ن، اط او –ار دار اب ا روت 

11 وور (ا وروي، أري ازن ا دن أ د ،ب اذ 370 راثء ادار إ رب، ار وض د قا ،(

 را–  ،وا طروت، ا2001م  

  )، دار ار / دار ار  روت450ى ار  اوردى، أو ان  ن د ن د ن ب اري ادادي، ار وردي (او  او12

ب را ( ر12 دور اء =  اوم  اطت اون، ا د ا ن د ارول اد ري (او ق 13

 ب ادار ا رص، ا  ن را-  ،وا طروت، ا / ن1421 - 2000م  

14 ا وس ان إدر ن نن ادح ا ن سو ن ور ،راداتا  رح روفا رح ا ا ق أود 

 و1051(اا ،( ،وا طب، ام ا 1414ر - 1993م  

15 وا) را را ن ارد ا ن سن إدر دن أدب ا سو ارة، أذا 684رب ادار ا را ،(- 

 ،وا طروت، ا1994 م  

16 ،ند نر، ادر اا  ررد ا  وا) ،ا دن اد ززد ا ن ر ن ند أ1252 دار را (

  م1412 - 1992روت، اط ا، - ار

17 وووي (ارف ا ن  ندا  رو زن، أدة ان وطا رو 676 با رش، اور از ق ،(

روتا ،- قد-  ،ا طن، ا1412 / 1991م  

 ،(ق د ؤاد د 273ه)، و ام أ زد (او 275 ن ان ، ان  أو د ا د ن زد ازو(ت18

 ا ا  را ،ا  
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(ق  ورج اد دي م ور ن د اورى، دار اب  385ن ر ادار ط(ت  ن ادار ط، ام اظ 19

  م 2002 1424  2ا،ط

  ان ارى و ذ اور ا، أو ر أد ن ان ن  ا ؤف اور ا ء ادن  ن ن ارد20

  1344 ن ار، ار س دارة ارف اظ ا  اد دة در آد، اط اط او   ار

21ب ادار ا را دي، اا و وطن ادل ا ظرح ا ن ا   

22 ن د ندل ا ،ردا  رح  ت واد اواد ا681روت رن ا رر دار اا ،  

23 وا) راري اود ا ن لر إ وأ ،رح او ج ا حا 393 رر، اط ورد ا دأ ق (

  م 1407  - 1987روت، اط ارا  –دار ام ن 

   ان ن رب ان ن، د ن ن ن أد ن ن ن ذ ن د، ا، أو م، ادار، ا (او24

354 را ؤ رؤوط، ارب ا قا ،(–  ،ا طروت، ا1414 - 1993  

25 لن إ د ،ريا   وا) د ا وري، أرة ان ا مراب256ن إدار ا را ،(–  طرة، اا

 و987-1407ا  

26 ووري (اري ان او اج أن ا م ،م  261(  

 رراث اء ادار إ را ،د ا ؤاد د قر -اوت  

27 وا) ء او اوي، أا را ا و ن وبت، أا 1094 شن درود قا (-  رري، اد ا

 را ؤ– ر دة، ر ن ر ،ا ا  زوجوق ا  رهرف واروت  ا  

28د ا ون ،أا  وري (ادي ارام ا ن رو ن دن أ لن ال170را دار و را ،(  

29دق او ت اظرا موأ ذراء اوا را ّد لا) وأد ا ْا أ. د. و ،(رو ون ث ا 

دق، اط–  ورّ-   ار، ار دار ار  -ط از، أذ ورس م ا ا وأو  دق 

  ارا ا اد    (و اط ا رة  د ن طت ورة)

30ا  قر. ددار ا رب، ا ودي أ ، وس ا- ور  

  م 1988 =  1408م اط ا  1993اط ور 

31 وا) رطري ام ا ن رد ا ن د ن د ا ن فو ر وأ ،دل اأ   ا 463 د قا ،(

  م1400/1980دك اور، ار  ارض اد، ارض، ا ار اود، اط ا  ،د أد ود

  ، روت  1402ف اع ن ن اع ور ن وس ن إدرس او ،ق ل  ط ل، ار دار ار،  ار 32

 ءةرا ردي، رد اد ا د ن ،وال اون ا ر زواجا   

33رف، ادار ا  ردار ا ،ذد ا م ، ب ا دد أ + را  د ا  قظور، ا نرب ، ان ا رة  

  روت، اط دون ط– )، ار دار ار483  ار (او  اوط، د ن أد ن أ ل س ا34

 وا) ْس او ن لن إ سو ن دن أ د ن دن أدب ا 1021ا  ررى اا طا را ،(- 

   1313اط او  ،وق، ارة

35  ت] رده ا ن لن إ  نو اظم، أط ام واب 458ادار ا رداوي، ا دد ا قا ،[

 ا–  ،وا طروت، ا1421  - 2000 م  
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  ، دار ال،ه)، ق  اء اراث ار456 ا، او د  ن أد ن د ن زم(ت36

37 ورازي (اا در اد ا ن ر ن أ د د ا ون أدن اح، زر ا 666 ،د ف او قا ،(

 را ا رروت  -ا ،وذدار اا–  ،ا طدا، ا1420 / 1999م  

38 ن دم أد ا  وا) د ان أ ل ن ل ن د ن دأ د ا ول، أ241 ؤوطرب ا قا ،( - 

را ؤ رن، ارن اد ا ن د ا د رافرون، إد، وآر دل  ،وا ط1421ا  - 2001 م  

39رح اب ار  رح اا  و وس (او اوي، أم ا وا  ن د ن در، أ770 ا را ،(

 روت -ا  

40 ون (او ارازي، أا زوء ارن ز رس ن دأ ،س ا م 395 ررون، ا د مد ا قا ،(

  م.1399 - 1979ر م ا دار ار

  وة ام اوط،  ا ار رةن، (إرام ط / أد ازت / د د ادر / د ار)، ار دار اد41

42  د رواس ،ءا  م  - ا ،وزر واوا ط سدار ا را ، دق د ،ا 1408ط   - 1988 م  

43 ور (ا دد ا ر درة، د أا را م ا 1424 ،وا طب، ام ا رل، ا قر دة (

1429   - 2008 م  

)، ط دار ار، اط620  اد (او   ا، أو د وق ادن د ا ن أد ن د ، ار ن دا44

 ،و1405ا 1984م  

45 ،روديا د ز واوا  مور  دم ،رب اطد ا ن د ندس ا ،جظ ارح ا ج إا   

 ،زت د د، را رؤوفد ا ط درج او ،وا ا ،ط  

46 ورازي (اف او ن  ن مراق إو اأ ،م اا   ذبا 476ب ادار ا را ،(  

47م ارد ا ند ا ن د ن د ن ركدات او ان أدد ا ،رث وادب ار  ا  رن ازري اا 

 و606(ا(  

 ا ا رروت،  -ا1399 - 1979 زاوىد ار أط ق ،م- طد ا ود  


