
  وا����ظ�ت ،وا����وى ،���ون ا��رة ا��زاري ا����ق ا���ر���

��� ����رة و���م  ،�ظرا �ھ��� ���ون ا�
رة ا��زا�ري��� ���ّ�ــ$ ا�#��ون ا�ذي �ط�ق �

�*ر,�ت أ,راد �.��� ���.� ، �ذ�ك ,#د +**�$ و��ز�$ �ن ���( �#����ت ا���دان  �#��
ا�+رى ا�

���  : ���درا
� ا1

  أو�: ا����ق ا���ر���

� ا��زا�ر��ن ,( ���ل أ���م ا�
رة، أ���م ا�$#2 ��.��ر ا�2ر�
( ا���5ض ���ت �ط�ق �
��ل ا6

  �ن ا��ذھ��ن ا�����( وا���2( .

�9� �ن ذ�ك �.ض 
��ن إإذ �
� �ذھب ا;��م ���ك ، وُ��
��ن ا�#طر ا��زا�ري ھم � ����ن أ=

� �ذھب������� ا��ر��� �ذ�ك ،  ا��زا�ر ا�ذي ��ن �?�ؤھم �� ��
أ�( ����2 ، ��� ھو ا���ل ����


��ن =ردا�� و�� ��ورھ� ,( ��ط#� ��( ��زاب .��?��� �ط�ق أ���م ا��ذھب ا; ��� )  

 ��
 �@��د�ر ا�2ر�
( أر?�� ا�ط�ھرة وا=�*ب �ر�
م ، �.ل ا��زا�ر��ن  1830و��� د�س ا��

)
�ق ���� ،�+?.ون ��#��ون ا�2ر�.�واد ا��زا��� وا����ر�� وا;دارّ�� وا;�را�ّ�� ، �� �دا ,��� �

�ّق ��Bوا�@م ا��+*ّ��.��@م ا��د��� ا�+�*� �@م ، أي ��.�� آ+ر ��ن ا��زا�ر�ون  ،�� �D��.و�

�ّق ��
��ل ا�زواج.�� ���, ��ّ�D
  وا�و*�� وا�و�ف . ،وا���راث ،�+?.ون ����م ا��ر�.� ا;

ا�2ر�
��ن و?H ��روع ���ظ�م أ���م ا�
رة ا��زا�رّ�� ، وأّول وإزاء ھذا ا�و?H ��ول �.ض 

و�د و?H ذ�ك  ،�MARCEL MORANDن ��م �و?H ھذا ا��#��ن ھو ( ��ر
�ل �وران ) 

  .م 1916ــ( 
�� ا���روع ,

) ��دة، وا�@�� وا�و��ف وا�و*��� ��263ث �ظم ���H ا����م �ن زواج وطDق وآ�9رھ�� ,( (

  ) ��دة.��79دة، وا;��9ت ,( ( )229وا���راث ,( (

.���� )
�د�ر ا�2ر�
  و�م �.�رف أ=�ب ا��زا�ر��ن �@ذا ا�#��ون �.دم #9�@م ,( �وا��ن ا��

���ن �@را.
� ا��زا�ر��ن ا���  و���ر=م �ن ذ�ك ,Mّن ا�#?�ة ا�2ر�
��ن ���وا �ط�#و�$ �

� ھذا ا���ل إ�� ا�د6ع 9ورة ا���ر�ر ا��ظ2رة ، ��� H?ر ا�و��
�.�ر ا���5م وا
�ث ��م ا��

�و  777 – 57، وھو ا�#��ون ر�م وب ���ل ��ظم ����ول ��دة ا�
رة���@� �و?H أول ���ون ��

  . 1م ا�ذي ��ن أ���م ا�زواج وا�طDق  �1957و����  11ا�*�در ,(  778

                                                           

1 -  N د.
 1ط –د : ,?�ل ا�.�ش ، �رح و��ز �#ــ��ون ا�
رة ا��د� 535/ 4 –��ر�P ا��زا�ر ا�9#�,ــ( : أ�و ا�#ــ�
م 

 . 5ن ) ا��زا�ر ، ص .) ( د 2008(



�ل!���  %���� : ���ون ا��رة ا��زاري $#د ا

$��# ،�.د أن ا,�ّك ا��.ب ا��زا�ري �ر�
�د�ر ا�2ر�
( �9ورة +��دة �.ّد �ن أ��ر وا
ّل �ن ا��

� ا��ر �ن ا���و�� ا��زا�رّ�� ا�و��دة أن �#وم �
ن ���H  ،ا�9ورات ,( ا�#رن ا�.�ر�ن?�ا�

��Dد ، ��ّ�@� ا��2ت �M*دار � ��ّ
��
ا�#وا��ن ���ظ�م �ؤون ا����ة ا�6������ وا�6�*�دّ�� وا�

�.�ر ا�2ر�
( ، ,��� �دا م ��#�  1962/  12/  ���31ون ,( 

ر��ن ا�#وا��ن ا��ورو�9 �ن ا��


��دة ا�وط�ّ�� . �س�� ����  

 ��
 �@�D#�
�#��ن أ���م ا�
رة ��ذ ,�ر ا �ّ�#�
=�ر أّن  ،م 1962و�د ��و�ت ا��زا�ر ا��


ّ�� ��ب ��ن أ�*�ر ا�*��� وأ�*�ر ا��5ر�ب�
B��د�وى  ،*را�� دا+ل ا���.ّ�� ا�وط�ّ�� ا�

  �ث ,��H �ن ذ�ك .ا���د

 :H?و�.د ذ�ك ��م ا���رع ا��زا�ري �و  

���ون ا���ظ�م ا�#?��(، و���ون ا;�راءات ا��د�ّ��، و���ون ا;�راءات ا��زا���، و���ون 

  ا�.#و��ت، و���ون ا���
��، و���ون ا����� ا��د���.

� ذ�ك إ�� أن �ـــ��ت ا���و�� ا��زا�ر�� �و?H ا�#��ون ا���� H?ر ا�و��
�  ،د�(وا?�#��

 Pر���� أن ا�#�?(:  1975/  09/  26ا��ر ا�*�در ��� $�� �  و�ص ,( ا���دة ا�و�

�  ،إذا �م ��د ,( ا��
��B ا��.رو?� أ���$ �*� ����@� ,( ھذا ا�#��ون?���$ أن ���م ��#.,

� ���دئ ا�#��ون ا��ر�.� ا;
���D ���دئ?�� ا�.رف ، ,Mذا �م ��د ,��#?�  ، ,Mذا �م ��د ,��#

  .2ا�ط��.( و�وا�د ا�.دا�� 

�ّق ����Bم ا��وال .�� ���, ��ّ�D
��د �ذ�ك إ�� ���دئ ا��ر�.� ا;
�#�?( ا��زا�ري أن �� U�*B,

�.��ري ا����د ا�� ،ا��+*ّ��
 1975داء �ن 
�� و�د أ��5ت ��,� ا�#وا��ن ا��ورو�9 �ن ا�.@د ا6

  م.


رة��� �#ّ�.� ،��ن ���ر=م �ن و�ود ھذا ا�#��ون ا��د�( إ6ّ أّ�$ 6 ��5( �ن �#��ن ا����م ا��

��2 وا��@�دات ���و�� �د ��ون أ����� ��.�ر?� ، و�د �رت �دة ���و6ت ��و�ود �ذاھب �+

���ون ا�
رة ا��زا�ري ,(  ��#��ن أ���م ا�
رة ,( ا��زا�ر �م ���ب �@� ا����ح إ�� =��� إ*دار

  م. 09/06/1984

                                                           


��2 ,( ا�#��ون  -  2��.��ل  ا�و?.(،,�رة ,

ف ,( ا.�وا��ق أن ���دئ ا��ر�.� ا;
�Dّ��  ا��ق،��@� ��دأ �دم ا�
 ��ّ�D
د��ور ���د ��د  وا�#��ون:��5( �ن ���دئ ا�#��ون ا�ط��.( و�وا�د ا�.دا�� ( أ�ظر ���ب ��وث ,( ا��ر�.� ا;

 ). 162 – 156ص  ���د،ا��واد 




�ب ا�*راع ا�#��م ��ن  ،و�د �B+ر *دور ���ون ا�
رة ,( ا��زا�ر �#�ر�� ���#وا��ن ا�+رى�

��ّ�D
��د �ن ا��ر�.� ا;
وأ�*�ر ا�.����ّ�� وا��5ر�ب ا�ذ�ن �
.ون و6  ،أ�*�ر ���ون أ
رة �

��د ���ون ا�
رة أ����$ �
، 3ن ا�#وا��ن ا�5ر��� ��ت =ط�ء ا��دا�9 وا�.*ر�� �زا�ون إ�� أن �

�ّق �#��ون ا�
رة ���9ل ,(  ،و�د ��ن ا�+Dف و6 �زال ��ن أ�*�ر ا�*��� وا�.������ن.�� ���,

 : ���  ا��
��ل ا1

  إ���� ا�زواج ���رأة �دون و�(. -1

�ما�
��ح ���رأ -2
��� ���زواج �ن =�ر ا��
  .ة ا��

�.دد  -3 H��.ا�زو��ت  

  �.ل ا�طDق ��د ا��رأة ��� ھو ��د ا�ر�ل. -4

  إ���� ا����( ��� �د�و إ��$ ا�.�����ون. -5


�واة ا��رأة ��ر�ل ,( ا���راث . -6�  

���H ��� �ز�م ا�.�����ون وا��5ر���ون  ،إ�راء �#د ا�زواج �دون �@ر -7� D�� ت
�ّن ا��رأة ��

4.  

  ي%����: ���وى ���ون ا��رة ا��زار

�� D��أ���م ����، و�#��  3، 2، 1) ��دة، ا��واد  224(  ���ء ���ون ا�
رة ا��زا�ري ��

 :)�� ا���و ا1�� أر�.� ��ب ��  ا��واد �وز�� �

  

  

  

  ا�'��ب ا�ول  

(��  ا�زواج وا��

  ا�$�ب ا�ول: ا�زواج 

                                                           

  . �6رح و��ز �#��ون ا�
رة ا��د�د : ,?�ل ا�.�ش ، ص  - 3
، و�.ظم ھذه .*��ءذه ا��
��ل ا�2#@ّ�� ، ,�2@� �+���2ت *ر��� ���ر�.� ا;
�Dّ�� ا��
�� ھ�� ,( �و?H ������ ھ - 4

�م �تا��
��ل ,�@� �+��2
��� ��5ر ا��

Dم ، وذ�ك ���ر�م زواج ا��W� �وإ����  ،;���ع ا�.���ء ��ذ ا�.*ور ا�و�
رأة ��ر�ل ,( ا���راث ، وا��راط ا��@ر ,( ، و�.ل ا�طDق ��د ا�ر�ل ، و��H ا����( ، و�دم �
�واة ا���.دد ا�زو��ت

 .�#د ا�زواج 



  ا�2*ل ا�ول: ا�+ط�� وا�زواج                          

  ا�2*ل ا���9(: �وا�H ا�زواج                          

  ا�2*ل ا���9ث: ا����ح ا��2
د وا���طل                          

  ا�2*ل ا�را�H: �#وق ووا���ت ا�زو��ن.                         

  ا�2*ل ا�+��س: ا��
ب .                         

  ا�$�ب ا�%���: ا���ل ا�زواج 

  ا�2*ل ا�ول: ا�طDق                                 

  ا�2*ل ا���9(: آ�9ر ا�طDق                                 

  ا�2*ل ا���9ث: ا���#2                                 

  

  ا�'��ب ا�%���

  ا����$* ا�-ر,ّ�*

  و�ذ�ك �� �.ده. ،وھذا ا����ب �#
م إ�� ,*ول 6 إ�� أ�واب

  ا�2*ل ا�ول : أ���م ���� 

  ا�2*ل ا���9(: ا�و��6 

  ا�2*ل ا���9ث: ا�و*��� 

  ا�2*ل ا�را�H: ا��#د�م 

  ا�2*ل ا�+��س: ا���ر 

  ا�2*ل ا�
�دس: ا��2#ود 

  ا�2*ل ا�
��H: ا�����2 

  ا�'��ب ا�%��ث

  ا���راث 

  ا�2*ل ا�ول: أ���م ���� 

  ا�2*ل ا���9(: أ*��ف ا�ور�9 

  ��ا�2*ل ا���9ث: ا�.*

  ا�2*ل ا�را�H: أ�وال ا��د 

  ا�2*ل ا�+��س: ا���ب



 H,دس : ا�.ول وا�رد وا�د�
  ا�2*ل ا�

  ا�2*ل ا�
��H: ا���ز�ل 

  ا�2*ل ا���9ن: ا���ل 


H: ا��
��ل ا�+�*� ��  ا�2*ل ا�

  ا�2*ل ا�.��ر: �
�� ا��ر��ت 

  ا�'��ب ا�را$/ 

  ا��$ر,�ت

  ا�2*ل ا�ول: ا�و*�� 

  ا�2*ل ا���9(: ا�@��

  ا���9ث: ا�و�ف ا�2*ل

 ��ّ���  ا�2*ل ا�را�H: أ���م +

  %��%� : ا����ظ�ت ,01 ���ون ا��رة ا��زاري

 ،��
� ���ون ا�
رة ا��زا�ري ���ن و*�D���� �@2ظ�ت ا;����ّ�� أو ا���ھ��ك ��Dظ�ت �

���� أو �#��ص.
  وھ��ك ��Dظ�ت ���ن ا����رھ� ��Dظ�ت 

  ا����ظ�ت ا$���2ّ�*

�و�د �دة Dرة ا��زا��
� ���ون ا��، أو م 1984ري 
واء ا�*ل ا�*�در 
�� �ظ�ت �

 ��
  : ���ن ا����رھ� إ����ّ�� أو �و,#�، و���ن ذ�ر �.?@� ��1�(م  2005ا��.د�ل ا�ذي ��#$ 

1-  �أ���م ا��ر�.� ا;
�Dّ�� ا�5راء، ,�U ���ون ا�
رة ا���ب ��#�?( ��د �دم ا��ص ��.ودة إ�

$ إ�� أ���م : " �ل �� �م �رد ا��ص ���$ ,( ھذا ا�#��ون �ر�H ,���$ 222,#د �*ت ا���دة 

" ���D
  .ا��ر�.� ا;

�ط��ق أ���م ا��ر�.� ��د�� 6 �و�د �ص ,( ھذا ا�#��ون ���م  �وھذا �ص وا?U �#ود إ�

  ا�وا�.� ا��.رو?� ���ظر وا�2*ل ,�@� �ن طرف ا�#�?( .

2- ��U ا���رع ا��زا�ري ��ب ا�ر�وع إ�, $�� )�D
، ، و�م �#�د ا�#�?( ��ذھب �.�نا�2#$ ا;

� �ن +�رج ا��ذاھب ا�ر�.�و���ن ��#�?( أ+ذ ا����م ا�#2@�، و�د ,.ل ا�#��ون �2
$ ذ�ك ّ�� �

�زم ,�  : �@� �2#$ ا��ذاھب ا�ر�.� �ن ذ�ك,( �دة �واد �م �


P ،أ/ و
H دا�رة ا�طDق, ), ���.� N $ر. وأ+ذ �رأي ا�ن ا�#�م ر���
  �#د ا����ح ��;�



إذا ا,�#ر ا�زوج وأ*�U ���زا �ن  ،,#د ذھب ��@ور ا�.���ء إ�� أن ��زو�� �ق ط�ب ا��2ر�ق

.$�� زو��  ا;��2ق �

   7 .وأ��د ,( ظ�ھر ا�روا�� ��$ 6وا���,.(  5وھو �ذھب ا;��م ���ك 

� ا��2#� ����� �ن ا�.���ء ��@م  ،وذھب إ�� �دم ط�ب ا��2ر�ق �
�ب ا6,�#�ر�و�دم ا�#درة �

  8 .ا���2ّ��

��ث �ص ,�@� ,#�ل: ��وز ��زو�� أن �ط�ب  53وا+�ــ�ر ���ون ا�
رة ا��زا�ري ,( ا���دة 


�ره و�ت �M� ����� ن��
��ب ا������:  " �دم ا;��2ق �.د *دور ا���م �و�و�$ �� �م Z� ق��ا��ط

  ..."ا�زواج

: إذا ���ت �د �زو��$ وھ( ����� ,#د ��ل ��� ذھب إ��$ ا�ن ��م ا��وز��  وھذا ا��ص �وا,ق

�ك ا�زو�� ط�ب ا�2ر�� ,( ا�����ن أ�� إذا �� D, ر

�ره ، أو ��ن ��ل ا�زوج �و
را 9م أ��M�

 P
  .��9ن �د =رھ� ��د ا�زواج ��B$ �و
ر 9م ���ن �@� إ�
�ره ,Mّ�$ ��ون �@� �ق ا�2


�ب ا�.�وب ، وأ+ذ ,( ذ�كب/ و
H دا�رة ا��ط��ق � ���.� N $2ق �رأي ا�ن ا�#�م ر���: ,#د ا

� أّ�$ إذا ��م أ��� ر?�ه �$ د ا�زو��ن �*���$ ���� ��ل ا�.#دا�.���ء ��، وو�د ��$ �� �دل �

  .10*را�� أو ?��� ,D ��9ت �$ �ق ط�ب ا�2
P �ذ�ك ا�.�ب أ�� ��ن 

� أن ا�.�ب ��9ت �$ +����2وا �.د ذ�ك ,( �2ر�� و+��ف ,( ذ�ك ا�ظ�ھرّ��ر اوا�2#وا أ�?� ��، وا+

  ا�.�وب ا��( ��9ت �@� �ق ا��2ر�ق ، و,( أّن ھذا ا��ق ��9ت ��ل �ن ا�زو��ن أم ��زو�� ,#ط ؟ 

 H��� 6واء ��ن ,( ا�زوج أم ,( ا�زو�� ، و
,#�ل ا�ظ�ھر�� : 6 ��وز ا��2ر�ق �Bي ��ب ��ن 

  . 11ھو ا�ذي ��ل إ��$ ا��و���( �ن �ط��ق ا�زوج ��زو�� إن ��ء ، و

����ح ��زو��ن �
�ب ا�.�ب �9وت �ق +��ر �#د ا 14وا�������  13وا���,.ّ��  12ذھب ا�����ّ�� و�

�ك ا�.�وب�  .إ���H� ،6 ا+�D,@م ,( 

                                                           

 . 1023/ �3دا�� ا����@د :  - 5
 . 230/ 2ا��@ذب ����رازي :  - 6
 . 254/ 3ا���,( ,( ,#$ ا;��م أ��د �ن ���ل :  - 7
 . H� )3 /398 �*ب ا�را�� : �ا�@دا�� ���ر=��� - 8
 . 521/ 5زاد ا��.�د �6ن ا�#�م :  - 9

�وت ، ���د ��( ا�
��س ، ص  - 10� .  �99#�ر�� ا��ذاھب ,( ا�2#$ : ���د ���ود �
11 -  �� .157/ 6 ا��ط�ر:��ل  ،279/ 9 ���91ر:ا���
 . 219ا�#وا��ن ا�2#@ّ�� �6ن �زري : ص  - 12
 . 67/ 2ا��@ذب ����رازي :  - 13
 . 582 – 580/ 7ا���5( �6ن �دا�� :  - 14



، و6 �رد ا�زوج �.�ب إ6 ����ب وا�.�� 6 �رد ���.�وب أ�� ���تإ�� أن ا�زو��  15وذھب ا���2ّ�� 

  .17وا��ذام  16أ�( ����2 وأ�( �و
ف ، وزاد ���د �ن ا��
ن ا���ون وا��رص ��د  ،ا�#د���ن

إ�� ا�#ول ��واز ط�ب ا��2ر�ق ��ل  19وا�ن ا�#�م  18ا�ن ���ّ�� ��@م ����� �ن ا�.���ء وذھب 

  .ا�زواج �ن ا�
�ن وا��ودة وا�ر�����ب 6 ��*ل �.$ �#*ود 


 53، ��ث �ص ,( ا���دة ا�ن ���ّ�� وا�ن ا�#ّ�م��B �رأي وأ+ذ ���ون ا�
رة ا��زا�ري ,( ھذه ا��


��ب ا������ ( وذ�ر ) " ا�.�وب ا��(  2,#رة Z� ق��� أّ�$ : " ��وز ��زو�� أن �ط�ب ا��ط��

��ول دون ��#�ق ا�@دف �ن ا�زواج " .  

� دون ا�زوج أ+ذا ��ذھب �Bن �.ل ھذا ا��ق ��زو� ،��م ھذه ا��
��B ���20$ �ن ���ب آ+ر �2ق 

� ��ء، وھو أ�ر 
��\ و�#�ول �� دام ا�طDق ��د ا�ر�ل ّ��ا���2��ط�H أن ��2رق ا��رأة �
�, $�ّ�� ،

 ����#� ), H��ص �ن ا�زوج �ن طر�ق ا�++���رأة ��ب ا�� U�
���[ ,��� �.د �Bن ���ون ا�
رة ,

   .ا�طDق ا�ذي ھو ��د ا�ر�ل

ّن إوا�ن �ر�ر ا�ط�ري ، ��ث  أ+ذ ���و*ّ�� ا�وا��� ,( ا���راث �رأي ا;��م ا�ن �زم -ج

��ّ��
,��و*��   ،��@ور ا�.���ء و��@م ا���� ا�ر�.� 6 �رون و�و�@� ، وإّ��� ھ( ��دھم �

، ,2( �ظ�م ا;رث ��2د ا�ذ�ن ��وت أ�وھم ��ل �دھم��.ض ا���رو��ن �ن ا;رث وھم ا�

��ق ھؤ6ء ا���2د ���� �ن ��راث �دھم أو �د�@م �و�و
� 6 )�D
أو ����@م  ،د أ����@ما;

� ��د ا����ة ، ��ن �د ��ون ا��2دة ,( ,#ر و���� ، ,Bو�: �ب �@م �.ض ا�.���ء ا�و*ّ�� ��@م�

  . 21ا�ن �زم وا�ن �ر�ر ا�ط�ري 

���ون ا�
رة ا��زا�ري ا�ذي �ص ,( ا���دة  ــ� ��@��.ض ا�#وا��ن ا�.ر�� $وھو �� أ+ذت �

� ذ�ك ، ��ث ��ل : " �ن �و,� و�$ أ�1692(�و�ب  ،�د و�د ��ت �ور9@م ���$ أو �.$ــ) �

  .� أ*�@م ,( ا��ر�� ����را�ط ا������ " ــ��ز��@م ��ز�

                                                           

 . 371 – 369/ 3:  (�ا�@دا�� ���ر=��� - 15
 �رض ��دث ,( ا��
م ��را أ��ض و�
�ب ���ر�ض ��� �ؤ��� . ا��رص: - 16
�@�,ت ��$ ا�طراف و����9ر ا���م �ن �دة ا��#�U . ا��ذام: - 17� داء 
 . 222ا6+���رات ا�2#@ّ�� �6ن ���ّ�� : ص  - 18
 . 184 – 183/ 5زاد ا��.�د �6ن ا�#�م :  - 19
��2ق ,(  - 20���د إ����ن أو أ�9ر ,( ,.ل �$ �ز���ت �ر��ط� ��.?@� ، ,�#�د أ�دھم ,( �ز���  �م:ا���ا�#�ھو أن ��م 

��د ,( ا�2#$ ا;
�D( ، ص #���� ، أ���م ا���
�$ ,( ر�  ) . 140وا1+ر ,( �ز��� أ+رى ( أ�ظر �2*�ل ذ�ك وأ�9
21 -  : )��د��ور وھ�� ا�ز��� : $� . 5647 – 7563/  10ا�2#$ ا;
�D( وأد�



��ق ھؤ6ء ا���2د ا���ز�ل إن ���وا وار�9ن �Z*ل �دا � ذ�ر9م 
�ك ا��روط ��@�: 6 ���ن أو 

��ق �@ذه ا�و*ّ�� �دة، أو ��ن �د أو*� �@م، أو أ�ط�ھم ,( ����$ �D �و
ض �#دار �� �

  �ن ���ون ا�
رة ا��زا�ري ). 171ا���دة: (

*�5ت أ���م ا��ر�.� ,( ھذا ا�#��ون ,( ��ل �واد ���و�ّ�� �+�*رة و�ر�زة ، دون ذ�ر  -3

�2وا ,�$ �ن ذ�ك ، وإّ��� ا+��ر �ن ا1راء ا�2#@ّ�� أد�� ا����م ا��ر�ّ�� و6 ا+�Dف ا�2#@�ء ,��� �ا+

�?�$ ط��.� #��و6 وا�دا ��� �راه ���
�� ,( �ظره �ظروف ا�����H و�*��� ا���س ، وذ�ك �� 

  أي �#��ن .

���ن -4
��ون، و6 �و�د  ،�م �راع ھذا ا��#��ن ���� =�ر ���� ا��
�#�ده �Bّن �ل ا��زا�ر��ن ��6

  ف =�ر إ
�Dّ�� و^ ا���د.,( ا��زا�ر طوا�

  ا����ظ�ت ا���$1*

��ّ�� أو ��وب �#��ون ا�
رة ا��زا�ري ���ن �*��2@� إ�� �و��ن �ن ا�.�وب، 
ھ��ك ��Dظ�ت 

�ق ����Bم ا��Dل ا�زواج أو ا�طDق..���ق ����Bم ��و�ن ا�
رة أو ا�زواج، و��وب .��  ��وب 

  أو�: ,�وب أ�'�م ا�زواج: 

�ن ���ون ا�
رة ا��زا�ري ا�زواج �Bّ�$: " �#د ر?��( ��م ��ن ر�ل وا�رأة  4�ّر,ت ا���دة  -1


@� ا��ودة وا�ر���، وا��.�ون وإ�*�ن �
� ا�و�$ ا��ر�(، �ن أھدا,$ ��و�ن أ
رة أ��

� ا��
�ب "� .ا�زو��ن وا����,ظ� �

� ھذا ا��.ر�ف �Bّ�$ ��س د��#���.�ن �ذ�ر �#�*د ا� ،و�ؤ+ذ �
زواج ���د�د �ّن ا���رع �د ا

  �.��ه وھو �.ر�ف ������5 و��س ���ذات أو ا��و?وع .

����� �ن �.ر�ف �#د ا�زواج، )�5�
أ��  �ن دوره ���ن ا����م، و��ن ا�و�� �����رع أن �

�رك ��2#@�ء وا�#?�ة�  ���ون ا��.ر�ف ���
�� �ظروف ا�ز��ن وا����ن.  ،ا��.ر��2ت ,

م �وا,#� ��را�U �ن أ���م  1984ا�
رة ا��زا�ري �
��  ��ن ا��ص ا�#د�م ا�*�در ,( ���ون -2

�ّق �ر�ن ا�و�( ,( �#د ا�زواج، وھو ا��وا,ق ��ذھب ��@ور ا�2#@�ء ��@م .�ا��ر�.� ,��� �

  ا��ذھب ا�����(.

أ��ر�@ـــ� ا�و��ن،  ,�Bد: " ��و�ّـــــ� زواج ا��رأة و��@ـــ� وھو أ�وھـــ� ��11ث �ّص ,( ا���دة 

  و�( �ن 6 و�( �$ ".وا�#�?ــ( 




ف ,( ��H �ن ,( و�6�$ �ن ا�زواج، إذا  912م ,( ا���دة .�� ?��ن ��H ا�و�( �ن ا��: �ص �

 )?�#�����ت �@� ر=�� ,( ا�زواج �ن ذ�ك ا��+ص، و��ن أ*�U �@� ، وإذا و�H ا���H �ن ا�و�( ,

�$ �ن ا�زواج إذا ر=�ت : " 6 ��وز ��و�( أن ���H �ن ,( و6 12أن �Bذن �$ ، وھذا �ص ا���دة �

." �@� U�  ��$ و��ن أ*

�#�?( أن �Bذن �$ ( �H �را��ة أ���م ا���دة �, Hا��� Hا���ر 9وإذا و� $��� H��� ب أنZ� ر أن�= (

���ت " �ن ا�زواج� ���*� Hإذا ��ن ,( ا���.  

� ھ���ن ا���د��ن (���د�� �ن  م أّ�@�� 1984) �ن ���ون ا�
رة ا�*�در 
�� �D���,11،12ظ �
ا

)�D
�D�*2 12، و�د و?.ت ا���دة (�ءوھو �ذھب ��@ور ا�.��ــــ ،ا�را�U ,( ا�2#$ ا; $�� (

,( �ق ا6��راض ��ل ��@�ـــ�، إذا ��ن ,(  ،��دا، وذ�ك �?�ـــ�ن �#وق �ل �ن ا��رأة وو��@ـــ�

��رة ..� ���� �#د ا�زواج و��ھــ� و�*�  ذ�ك ا6��راض �

م ���5ر ���ت �5را�� 22ا�.������ن وا��5ر����ن وا�2را��2و���ن ا��زا�ر��ن وا��
وة��ن ��ت ?5ط 

1�( : 11و�.د�ل �ص ا���دة (�� U�*�� (  

�د أ��ر�@� أو أي �+ص آ+ر " �.#د ا��رأة ا�را�دة زوا�@� ��?ور و��@� وھو أ�وھ� أو أ

��ره+�."  

� �ص ا���دة (�  م ��@�:  2005) ا��.ّدل 
�� 11و��� ��Dظ�ت ��9رة �

أ/ إّن ا��ص ا��.ّدل ا��د�د �د أ?�ف �#د ا�زواج إ�� ا��رأة ����رة ,#�ل : " �.#د ا��رأة ا�را�دة 

 ��
م �
�د ا�.#د إ�� ا�و�( ����رة �#و�$ : "  1984زوا�@� "، و�د ��ن ا��ص ا�#د�م ا�*�در 

��ص ا��د�د �?ور ا�و�( �?  "��و�ّ� زواج ا��رأة و�ّ�@�� ����� U�*B, ، ّ6س إ�� ��ّ�ورا ��

  �ّن �#د ا�زواج ��د ا��رأة 6 ��د و�ّ�@� ا��ر�(.

� ا��راط و�( ا��رأة ,( �#د ا�زواج ��5�Mء ھذا �ب/ ,�U ا��ص ا��د�د 59رة +ط�رة �.ود �


$ ��ن ��ل: " �.#د ا��رأة ا�را�دة زوا�@� ��?ور و�ّ�@� وھو أ�وھ��
 أو ا�ر�ن أو ا��رط �ن أ

��ره ".أ�د أ��ر�@� أو +�  أي �+ص آ+ر 

�5( دور ا�و�(، +�*� أن ���د ا��رأة �.#د زوا�@� ، و
�
H �ن ����ره +�,.��رة أي �+ص آ+ر 

� �ق ا��راض ا�و�(12ا�#��ون ا��د�د �د أ
#ط ا���دة (���ص � )�وھو  ،) �ن ا�#��ون ا�#د�م ا�

$�� �#د زواج ا���  إذا ��ن ,( ذ�ك ا6��راض �*��� �@�. ،ا�ب �
                                                           

�و�ّـ� وزارة ا��ر��� ، و���ت  - 22�
Dوي ، و�و�زة ��ون ، و�ور�� �ن =�ر�ط ��ل أن � ����@م +��دة �
.ودي ، و��
 �?وا ,( ���� �را�.� ���ون ا�
رة ، و�ل ھؤ6ء ا��
وة �.رو,�ت ���و�@ّن ا��5ر��ّ�� .



و��ن �ن ا��2روض ,( ���� �دم و�ود و�( ���رأة أن ��و�ّــ� ا�#�?( دور ا�و�(، ,��#�?(  ج/

� أن ���رأة أن �و�( �ن 6 و�( �$، وذ�ك ������ �H أ���م ا��ر�.� ا�5راء، أّ�� �ص ا�#��ون �

��ر أي �++�وا�#*د ��$ إ��5ء دور ا�ب ,( �#د زواج  !ص ���ون و��� �@�، ,@و أ�ر =ر�ب

������ �?5وط�ت ا����ر ا�.����( ا��5ر��( ,( ا��زا�را��
وا���ظ��ت ا��
وّ��  ،$، وذ�ك ا

���ول ��ھدة �زل ا��ر�.� ا;
�Dّ�� �ن ا����ة ��ت =ط�ء �ر��  )�وا6�����2ت ا�دو��� ا�

 ّ���   .!!ل �رّ�� ا��رأةا��رأة و��ر�رھ� �ن �ل ا����م ا��ر�ّ�� ا��( �رو�@� ظ����، وأّ�@� 

� �دى أھ��ّ  و�
ت�
H �$ � دور ا�و�( ,( �#د ���ح ا��رأة,( ���� ھ�� ��رھن ��، ,ذ�ك 6 �

�#د أ
ري ���ل ��,� أ�?�ء ، وھ( أن �#د ا�زواج ، وأ��2( ھ�� �ذ�ر أھ�ّ�� وا�دةا����ل


رھم و�*��� ا���@م ،مــن �@م ا��ق ,( �*�ھرة �ن ��2ق �H أ+�D@إ، ��ث ا�
رة� )�، ا�

� �?��� و�2� ، و�#دإ+�2ق زوا�@�و�?رھم  ،���ح زوا�@��  .ا����ح ��س �#دا �

����� �د�وات  -4
و��� �ؤ�د أّن ا��.د�ل ا�+�ر �#��ون ا�
رة ا��زا�ري ا�@دف ��$ ھو ا6

�ص �ن ا����م ا��ر�ّ�� ا�واردة ,ـــ(  ،ا�.������ن وا�2را��2و���ن وا��5ر����ن+�ا�را��� إ�ـ� ا�


رة، وھو إ��5ء �وا�� اھـ 1984
��  ا�
رة ا�*�در�#��ن Z� �@�
� ا��رأة ور���، ��ث �ر�ل �

� و�وب ط��� ا�ز39أ�5� ا��.د�ل ا���دة (���ص � )�و�� ��زوج ������ره ) �ن ���ون ا�
رة ا�

��  .ر��س ا�.��

� و�وب 36و�ص ,( ا���دة (�
��ر �ؤون ا�
رة) �ن ا��.د�ل ا��د�د ��  .ا����ور ,( 

؟ إن �م ��ن ھ��ك ر��س وھو �
م ��د ا�+Dف ��ن ا�زوج وزو��$��ف ��ون ا� و��ن 6 �دري

�2��ء  ا�زوج ��
م ا��زاع ,( �ؤون ا�
رة ��د ا�+Dف ، ھل ���_ن �D9 إ��
ا�����م أو إ�� ا

Bّن ا����ء �د ��و�ون �ن ا�#*ر، إن ، ���� �!؟ وا�#رار ��ون ��ن �$ أ=��� أ*وات ا����ء ا����ء

  .ث و�(ء ���بھذا �.�

� ذ�ك ,(  ��1984د��� أ�ــ�ح �#��ن ا�
رة ا��زا�ري �.دد ا�زو��ت ��ث �ص ���ون  -5�م �

� 8ا���دة (�� ��ّ�D
) ��$ ,#�ل : " �
�U ���زواج �9�Bر �ن زو�� وا�دة ,( �دود ا��ر�.� ا;

� ا�
��#� و�د ا���رر ا��ر�( و�وا,رت �روط و��� ا�.دل ، و��م ذ�ك �.د ��م �ل �ن ا�زو�

وا��D#� ، و��ل وا�دة ا��ق ,( ر,H د�وى �?���� ?د ا�زوج ,( ���� ا�5ش ، وا��ط���� 

�ط��ق ,( ���� �دم ا�ر?� " .���  

� ھذا ا��ص ��@� : �  و��� ��Dظ�ت ��9رة �



�2ظ �@� ا�ّر�ل 9�� ��� ا�.دل وا���� ���ّ@� ا�#�ب و6 �.��@� إN ّ6 ، و�د ��م 6 أ / �ّص ا��#��ن �

� ا���رع أ6ّ �.�ق ا�.#د ��ــ��ك ا���� ، ,��ن ا�وا�ب ��� �(ء +2(�.�م �دى *د�$ ,(  ،

  ,��.#ود ��ــ�ط ���.�ل ا�ظــ�ھرة ا���?�ط� .

ب/ ا��رط ا��#��ن ا���رر ا��ر�( ��.دد ا�زو��ت، وھذا ا���رر 6 �.ر,ــ$ ,( ا�2#$ ا;
�Dــ( ، 

��
2
ّ�ــ� �ذ�ك =�ر ظ�ھرة و=�ر ��?�ط�، ,#د ��ون ھذا ا��ر وا��ور ا� ،,#د ��ــون ��ررا �2�

��ررا �2
�� ��د �+ص، و6 ��ون ��ررا �ر�ّ�� ��د �+ص آ+ر، و��2ـــ( ,( ذ�ك أّن ا��ر�.� 

� ا���#2 .��رط 
وى ا�.دل ��ن ا�زو��ت وا�#درة ���  �م 

� ر?� ا�زو�� ا�
��#� وا�زو�� �ا�Dّ�#�، و�.�� ذ�ك أّن ج/ إّن �.دد ا�زو��ت ��ّ#$ ا���رع �

�.دد ا�زو��ت  U�*� ن، و�ذ�ك��� �وا,#� ا�زو��ا��.دد ��س ��د ا�ر�ل، وإّ��� ھو �و�وف �

  ���زواج ا�*وري ا�ذي 6 ���ن ��#�#$ ,( وا�H ا����ة.

وھو �.دد ا�زواج ,( ���� �دم ر?� ا�زو��ت  ،أ?�ف ا���ّرع 
��� آ+ر �ن أ
��ب ا�طDق د/

��رأة �ق ط�ب ا�  وھو أ�ر =ر�ب �م �.@ده ,( ا�2#$ ا;
�D(.�طDق ,

�
$، ���ث  9#�لإّن �
� ا���دأ �ن أ��.ود ��;��5ء � )���دأ �.دد ا�زو��ت �@ذه ا��روط وا�#�ود ا�

��ون ا��.دد أ�را ��ذا ,( وا�H ���ة ا���س، وذ�ك ھدف �ن أھداف ا����رات ا�.����ّ�� وا��5ر��ّ�� 

�.د H��� دت *را���� )���� و�H ذ�ك ,( ���ون ا��وال ا��+*ّ�� ا��و�
(  ،د ا�زو��تا�

 ��
  .م 1958ا�*�در ,( �@د ا�ر��س ا����ب �ور���� 

 ��
�ك ا��روط ا��#9��، 92005م ��ء �.د�ل ���ون ا�
رة ا��زا�ري ا�*�در � ��م ,B?�ف �

� ھذه ا��
��B ا��ر�ّ��، وھو ا�#�?(�و��ت ��ده 6 ��د و�.ل �.دد ا�ز ،وأ��م ��*را �9��9 �

 ،أ�د، إن ��ء ر+ص وإن ��ء ��B�, ،Hّن ا���س ��.� �ذ�ك ��زو�ون إذا أراد ا�#�?( و���.ون

  �ن ا�زواج إذا ر,ض ا�#�?( ذ�ك، وھو أ�ر =ر�ب و6 �ول و6 �ّوة إ6ّ ��^.

  %����: ,�وب أ�'�م ا�5ر�* وا�ط�ق

�و�د �#��ص و��وب ��9رة ,( ���ون ا�
رة ا��زا�ري، + �*� )��.د ا��.د�Dت ا�+�رة ا�


��ل ا��*ر:  ��
��ل ا���9ل 6 � ��  أد+�ت ���$ �ذ�ر ��@� �

�م ����ول ���ون ا�
رة ا��زا�ري ����#��ن أ���م ا��.�ن وا;�Dء وا�ظ@�ر، و�.��ر ھذا �#*�  -1

��ج إ�� أ���م وا?�� ��*وص ���@� ،,( ھذا ا�#��ون����� ھو ا��Bن ,(  ،�ّن ھذه ا��
��ل 

  �ّل أ���م ا�
رة ا�+رى.



2- � U�� �*را��$ و+�*� �.د ا��.د�ل، ,#د ـــ,���ون ا�
رة ا��زا�ري ��ب ا��ط��ق ���رأة �


�.� أ
��ب ��وز ,�@� ���رأة ��1984ون ا�
رة ا�*�در 
�� ــ) �ن ��53ص ,( ا���دة ( ��م �

  ط�ب ا��ط��ق وھ(: 


�ره ��ل ا�زواج.�دم ا;��2ق �.د *دور ا� -�M� ����� ن��  ��م �و�و�$ �� �م 

- .( �.
��ول دون ��#�ق ا�@دف �ن ا�زواج ( وھ( ���رة وا )�  ا�.�وب ا�

  ا�@�ر ,( ا��?�H ,وق أر�.� أ�@ر. -


�س ��رف ا�
رة. -� �@�, ��
  ا���م �.#و�� ����� ��دة أ�9ر �ن 

  ا����5 �.د �?( 
�� �دون �ذر و6 ��#2. -

��ر �ر�� ( وھ( ���رة وا
.� ,?�2?� ). �ل ?رر -.�  

  ار���ب ,���� �����. -

  وأ?�ف ا��.د�ل ا��د�د �9D9 أ
��ب ھ(:  

�ت دون �وا,#�، ,��ل وا�دة ��@� ــ) ( ���� �.دد ا�زو��8+���2 ا����م ا�واردة ,( ا���دة ( -

  ط�ب ا�طDق).

��ر ��ن ا�زو��ن . -
  ا��#�ق ا��

��@� ,( �#د ا�زواج. �+���2 ا��روط ا���2ق -�  

 .���
  ,Mذا أ?�ف إ��@� ا�+�H أ*��ت أ�د ��ر 


.� و�د �م �و
�H ��ب ا�2ر�� ��ن ا�زو��ن ,( �� �.
وھذا ��.ل ��ب ا�2ر�� ��ن ا�زو��ن وا

��ت ��9Bر د�وات ا�.������ن وا��5ر����ن ا�دا��ن إ��  ،ا��.د�ل ا�+�ر �#��ون ا�
رة ا��زا�ري

��رر ا��رأة و�
�و ��ر�( إ� )��ر�ل ، و�و ��ن ذ�ك ����?� ��#�*د ا��ر�.� ا;
�Dّ�� ا�� �@�ا

��ت وھم  ،6 إ�� ا�2ر�� وھدم ���ن ا�
رة ��ل ا�و
��ل وا�
��ب ،ا����Bف وا���H وا�?م


�واة ا��رأة ��ر�ل .�  

  .و�د ط���وا �Bن ��ون ا�طDق ��د ا��رأة ��� ھو ��د ا�ر�ل و6 �ول و6 �وة إ6ّ ��^

) �ن �49.ل ا���ّرع ا��زا�ري �9وت ا�طDق �ن �د�$ ��د ا�#�?(، ,#د �ص ,( ا���دة ( -3

���ون ا�
رة ,#�ل: " 6 ��9ت ا�طDق إ6 ���م �.د ���و6ت *�U ��ر�@� ا�#�?( دون أن 

���وز �د�$ �9D9 أ�@ر ".�  



$��� Hل ھو �ن ا����� )�D
ذا �طق ���طDق و��ن أن ا�ر�ل إ ،و�.روف ,( أ���م ا�2#$ ا;

� ــ,( ���$ وھو ا�زو�� ا��ر�ّ��، ,#د و� ،ا�طDق �ن أھ�$ وھو ا�ر�ل�H ا�طDق 
واء وا,ق �

  ذ�ك ا�#�?( أم �م �وا,ق.

�B+ر �.د ا��طق ���طDق ، ,Mذا ر,.ت ا�د�وى إ�� ا�#�?( ,#د �و�ذ�ك ,Mّن ر,H د�وى ا�طDق �د 

� ا�زوج وا�طDق وا�.� ، و��م ا�#�?( ��ون ز�ن ا�.دة �د ا�#?� و�*�U ا�زو�� أ�� ��ّ���

$� �� ا�ر�ل �.د ا�#?�ء  ،���طDق أو �دم ���$ 6 �.��ط���� أّن ا��رأة �د أ*��ت ��ّر�� �

� إرادة ا�ر�ل��و�ف �� )�D
� إرادة  ،ا�.دة ، وا���روع أّن �9وت ا�طDق ,( ا�2#$ ا;�� 6

  ا�#�?( أو =�ره �ن ا���س .

�ن " ):50أّن ���ون ا�
رة ر�ط ��د�د ا�.#د ����@�ء �دة ا�*�U، ,�ّص ,( ا���دة ( و�ذ�ك ��د -4

6 ����ج إ�� �#د �د�د و�ن را�.@� �.د *دور ا���م ���طDق  U�را�H زو��$ أ��9ء ���و�� ا�*

��ج إ�� �#د �د�د ".��  

�ء �ّد�@� 6 أّن �ن را�H زو��$ ��ل ا�#? ،وا�*واب ,( ا�2#$ ا;
�D( ا�ذي D+ 6ف ,�$

��ج إ�� �#د �د�د����ج إ�� �#د �د�د�� �@� �ّ�$ ���#?�ء ا�.دة ،، و�ن را�.@� �.د ا�#?�ء �ّد

� زو�@��  ، و6 ��وز �$ �ر���@�.أ*��ت ا�زو�� أ���ّ�� �

�س ا�D9ث ) ��$ �رأي �ن ��ل : إّن ا�طDق 51أ+ذ ���ون ا�
رة ا��زا�ري ,( ا���دة ( -5�� ),

9D9 H#� ھو ����ض ��#�*د ا��ر�.� �ن وا�د �� �
�ر، و�ؤدي إ�.�� ، وھو رأي ,#@( ,�$ �دة و

�ّ�$ 6 ��وز ��زوج ,( ظّل ھذا  ،?م ا���ل ور���� ا��
ل و�دم �ر��ن ا�ط�2ل �ن وا�د�@م

�وك 
�$ زو��$ إ6ّ �.د أن ���U زو�� =�ره ، و�� أ�ق و�� أ*.ب �*� �ا��ذھب أن �.�د إ�

  ھذا ا�طر�ق.

+ذ ا���ّرع ا��زا�ري ,( ھذه ا��
��B �رأي ا�ن ���ّ�� وا�ن ا�#ّ�م و����� �ن ا�.���ء ������ر ,�و أ

�ا�طDق ا�D9ث ,( ���س وا�د ط�#� وا�دة ، وھو ��$ ,( �*ر�� �ن طرف ��9ر �ن  ا��2

  ا�.���ء ا���##�ن .

D9ث �رات  ) ��$ " 6 ���ن أن �را�H ا�ر�ل �ن ط�#@�51ھذا ا�ذي أ,@�$ �ن �ص ا���دة (

�زوج =�ره..." ، وإ6ّ ھل �ن ط�ق زو��$ D9ث �ط��#�ت ��2ّر�������� إ6ّ �.د أن ��،  �.����=�ر �

  B� 6+ذ ا���م 

2
ــ$ ؟ �م �#ل �ذ�ك أ�د.�  




2ّ��، وھذا �ص ا���دة ( -6ّ.� ��Dط �#ّ�� ا���م ����.و�ض ���ط�) �52ّص ا���ّرع ا��زا�ري �

�.و�ض �ن ا�?رر  ا��ــ( �#ّرر ذ�ك: " إذا��� �#ّ�
ف ا�زوج ,( ا�طDق ��م ���طّ.� )?�#���ّ�ن �

  ا�Dّ�ق �@� ".

 )�D

2( ، وإّ��� أ�ّر ا�2#$ ا;ّ.�وا��ق أّن ا�2#$ ا;
�D( �م �.رف ا��.و�ض �ن ا�?رر ا�

�23�.� ا�طDق  �@#�� )�
واء ��ن ا�طDق ����� أو ��5رھ� ، و��
ت ا���.� �#ررة ���رأة ا�


2( ,#ط ، وا�ّرا�U �� ذھب إ��$ ��9ر �ن ا�.���ء ا��.�*ر�ن ?رّ.�ر �ن ا�طDق أو ا�طDق ا�

�5� �.�
2( ، �ّن إ�زام ا�زوج ���.�ش �H ا�رأة ھو ��ره ـأّن ا��ّ.�( �ن ا��.و�ض �ن ا�طDق ا�

�.�ل �ّ#$ ا���روع ,( ا�طDق ، 
��,( ا�#��دة أّن ا��واز ا��ر�( �,Mن �@� ، ,?D �ن أّ�$ ا

  .24ا�?��ن 

م �ص  �1984
ر ا���رع ا��زا�ري ����� ا�+�H و�م �?H �@� أّي ��د ، ,2ــ( �#��ن 
�ــ�  -7

� ��54,ـــ( ا���دة (�2
@� �ن زو�@� �� H��+��م ا6��2ق ���$..." ل) : " ��وز ��زو�� أن �  

 ��
1�(: " ��وز ��زو�� د$�ّ��2005 ,( �.د�ل �� �@
ون �وا,#� ا�زوج أن م =ّ�ر �ص ا���دة �2

�H ���م ا�#�?( ��� 6 +�� ا��#��ل ا����( ��2
@� ��#��ل ���( ، إذا �م ��2ق ا�زو��ن �� H��+�

�54���وز *داق ا��9ل و�ت *دور ا���م " ، ���س �ن *��=� ا���دة ( ��
م 1984) �ن �#��ن 

�@� �(ء �ن م2005,( ا�2ر�� ���+�H، و,( �#��ن �.د�ل 
��  ���� �ن ا��ّ�و�� وا�ودّ =��* ), ،

  .ھ( ���رة : " دون �وا,#� ا�زوج "ا�.�ف ���ه ا�زوج و

و�م ���ّف ا���رع ا��زا�ري ,( ھذه ا���دة ا�#�?( ���ء ا���ث �ن 
�ب ا�+�H، وھل ا��رأة 


�2 ,( ط��$ أم 6 ؟ ���� �Bّ�$ �د ��م ���رأة ����.و�ض ��� 
�ق ذ�ر ذ�ك .���د ا�طDق  –�

.)2
ّ.�  ا�

�وك ا���ّرع ا��زا�ري ھذا ا���@`  و
�ب
� ���ب ا�ّر�ل  –�5��ب ���ب ا��رأة �� –وھو 

 ��
� ���ون ا�
رة ا�*�در �� ّ̀ �م  1984و�و�$ ��ت ?5ط ا����ر ا�.����( ا��5ر��( ا�ذي ا�

 $������ ا�زوج �ط�ب زو�
� ا�ر=م �ن أّن ��م ا���ت د�وى ا�.*ر�� و��ر�ر ا��رأة �

��B
�ف ,�@� ��ن ا�.���ء. ا��+��.� �$، ��+�  

                                                           

�.� ا�طDق -  23��#��@� ا�زوج ��ط
�$ �.د ا�طDق: �
وة أو ��وھ� �ر��.� N و��1ط1!�ت ���ع $���#روف �!� : ، ��ل "
 .) 241( ا��#رة:  ,01 ا���!�ن "

 . 144 – �129?��� ا�طDق ,( ا�6�@�د ا�2#@( و���ون ا�
رة ا��زا�ري : د/ ��2وظ �ن ا�*�5ر ، ص  - 24



���ب �ط��@� ، �ل ��دب �$ 
,2ر�ق �ن ا�.���ء �#ول: إذا +��.ت ا��رأة زو�@� ,D ��ب ���$ أن �

 �@.�  .25ذ�ك ، و�.?@م �#ول : ��ب ���$ ��ول ط�ب +

8-  : ���.�" وإن ��5م -!�ق �.ل �@�� ا�����ن ��د ا��زاع وا��#�ق ��ن ا�زو��ن ,( �و�$ 

� ا;*Dح 35( ا��
�ء:  وا �'�� �ن أھ1) و�'�� �ن أھ1;� "$��;�� :�$#%��*ر �#� ، (

وا��و,�ق ��ن ا�زو��ن ا�����ز��ن ، وأن �#ّد�� �#ر�را ��#�?( و��س �@�� ا��ق ,( ا���م ����2ر�ق 

  ��ن ا�زو��ن ��د ا�.�ز �ن ا�*�U ��ن ا�زو��ن .

�زو��ن و�م ��9ت ا�?رر و�ب �.��ن ا��ّد ا�+*�م ��ن اإذا : " ) ��$56ء ,( ا���دة (,#د ��

�و,�ق ���@�� ، �.ّ�ن ا�#�?( ا�����ن ���� �ن أھل ا�زوج و���� �ن أھل ا�زو�� ، �����ن �

� ھذ�ن ا�����ن أن �#ّد�� �#ر�را �ن �@ّ��@�� ,( أ�ل �@ر�ن " .�  و�

��م ا�.ر�( ، =�ر أّن ا�ذي �#?( �$ ا��ذھب ا�����( وا�ذي أ+ذت �$ أ=�ب �#����ت ا�
رة ,( ا�.

� ا��ذھب ا���2( ، وھو ا��ذھب ا�ر
�(  �26ل وأ+ذ �$ ���ون �#وق ا�.���� ا�.���9( �+رو�� �

 �� ���ون ا�
رة ا��زا�ري ، أن ������ن إذا �م ��و*D إ���+D,� ا�.���9ّ��، وھو ��#دم ��9را ��

  �ن .*�U ��ن ا�زو��ن و��زا �ن ذ�ك أن ����� ����2ر�ق ا;���ري ��ن ا�زو�

��ل ا�م ���$ ���و���87ص ,( ا���دة ( -9 $�� أو6ده ا�#ُ*ر، و�.د و,��  ."): "��ون ا�ب و��� �

)�D
� ا�#�*ر�ن ,( ا�2#$  ،وھذا ��م =ر�ب 6 �.رف �$ �ظ�ر ,( ا�2#$ ا;�إذ إن ا�و��6 �

� +Dف �
�ط ��ن ا��ذاھب�� )�� ا��ر��ب ا1�� )�D
  .27ا;

�دو�� ا��زا�رّ�� ��� �#و�ون  –,2( ا��ذھب ا�����( � )�
� ا��2س  –وھو ا��ذھب ا�ر�,��و�ــ( �

��د ا�������: ا�6ن وا��$، 9م ا�ب 9م و*�$، 9م ا�خ ا��#�ق وا��$ 9م ا�خ �ب وا��$ 9م ا��د ( 

  . 28أ�و ا�ب ) 9م ا�.م وا��$ 9م ا�#�?( 

�ّن ذ�ك �+رج �ن  ،ا�ريإ��( �م أ�ص �ل ��وب و�#��ص و59رات ���ون ا�
رة ا��ز - 10

�#��ن ا�2#$ ا;
�D( ، وا��( ��س �و� �#ّ�.�?و�@� �#د ���ون ا�
رة �ط�ق ھذه ا���دة ا�درا
ّ�� ا��

� ا��زا�ري�
��ل ا��*ر، وإّ��� ذ�رت ���� �ن ��و�$ � ��
��ل ا���9ل و��س � .  

                                                           

��ذي ا�د��ور ���ر �ن 
.�د ا�ز���ري أ���م ا�+�H ,( ا��ر�.� ا;
�Dّ�� ، ص  -  25
 77ا�ظر ,( �2*�ل ذ�ك ر
��� أ

 و�� �.دھ� .
26 -  ) ��
 م ). 1917 – ـھ 1333*در ���ون �#وق ا�.���� ا�.���9( 
� ا�#�*ر ��1�( : ا�6ن 9م ا�ب 9م ا��د ( أ�و ا�ب ) 9م ا�خ 9م ا�.م ، أي  - 27�,( ا��ذھب ا���2( �ر��ب ا�و��6 �

�ت إ�� ا�م ، 9م ���( ذوي ا�ر��م ( ا�$#2 #�� ا�#�*ر ��.*��ت ، ,Mن �م �و�د أ�د �ن ا�.*��ت ا����9ت ا�و��6 ��دھم �
 : )��ز��� $� ) . 7328/ 10ا;
�D( وأد�

28 -  : )��د��ور وھ�� ا�ز��� $� . 7328/ 10ا�2#$ ا;
�D( وأد�



 ��
�رب إ�� ا��ر�.� م أ 1984وإّ�( ���#د ��ز�� أّن ���ون ا�
رة ا��زا�ري ا�*�در 

��ّ�D

�� ، وأ,?ل �ن اا; $��� Hد�ل ا�ذي و�.���ت ?5ط م �2005 Hد�ل ا�ذي و�.�، ذ�ك ا�

�ر�لا�.������ن وا��5ر����ن �د�� �@����وى ��ر�ر ا��رأة و�
�وا
ب ���9ر �ن �ط���@م ، و�د ا

  .���ل أو �_+ر

,( ���ء أ
رة *����  ،;
�Dّ����ون ا�
رة ا��زا�ري �ن �#�*د ا��ر�.� اـــ,���.د �ذ�ك �

�را��� ، و,�U ا���ب ��.�ش ا�
رة ا��زا�رّ�� � ��
����ت ��ّن أ��� )���وذج ا�
رة ا�5ر�ّ�� ا�

2
P واD��6ل,( �*ر�� ا��� ا�ر�م، وا��2راھن ��ت وطBة ا�* H+وة، و�ط�رى ا�م �* ،

� ا��ط�ف ���.�وز ا�5ر@�
� �ز����( ��.�ش +���� ��ره و��دا �ر�دوا���� ]�Dا، أو ,( ا�� ،

. ���  ورّ��� ��ن �$ أ���ء و�2دة 6 �
�Bون ��$ �ّن ا��ّل ���5ل �ذا�$ و�زوا�$ وإ�� N ا���

  

  

  

��ر$* �!��ن ا��#���ت ا�����* :� ا�!��ون ا��د�� :� ا�#��م ا�#ر$�             

(�: ���  أو <1$* �=%�ر ا�5!) ا2�


��ذ ا�د��ور 
����ن �ر�س �*���2 �دول ا����.� ا�.ر��� �ن ��ث و?H ا�#��ون أ�رى ا�

 : ���  ا��د�( و��9Bر ا�2#$ ا;
�D( ,�$ إ�� ���و��ت أھ�@� ا����و��ت ا1

��� ا�.ر��� و���ل ا��Dد ا��( ��س �@� ���ون �د�( �
طور وھ( ا� ا����و,* ا�و�0 :��

  . 29، و�ط�ق ا�2#$ ا;
�D( �ن ا��ذھب ا�����( ا�
.ود��

�#��ن ا�2#$ ا;
�D(و�د أ�ر�� 
��#� إ�� ���و�� ا���ك ��د ا�.ز�ز ر��$  ���.� N $�، وأّن ���و�

. )�  �د ��ءت ����2ل �
�ب �.�داة أ=�ب ����ء ا�
.ودّ�� ��2رة ا��#��ن ، و�.*�@م ���ذھب ا����

� ���و�� أ+رى ��د�� ��5$ �(ء 9م إّ�$ �رت ,( �@د ا���ك ,���.� N $د ا�.ز�ز ر����ل �ن *

���9ل ا�#?��� �ن H� م����ض ا����
H وا�.�ر���ن �ن �@ر ���دى ا1+رة �.�م ، ,و�$ ,( ا�

� ھ��� ���ر ا�.���ء ,( ا������ ا�.ر���  ـ ھ1392�� )�D
�رض �و?وع �#��ن ا�2#$ ا;

                                                           

��ذ ا�د��ور ��د ا����د ���ود ا��.�( ، ��ث  - 29
�ط��ق ا��ر�.� ا;
�Dّ�� : ا�� )�D
?رورة �#��ن أ���م ا�2#$ ا;
� ا���ر��ت ، ص � . ���71ور �



� �و��ن، ,��واز ذ�ك أو �د�$ ��م ا��ر�.� ,( �����واا�
.ودّ�� �، رى ا�+Dف ��ن أ�?��@� �

 H9ر�� ا�����نورأت ا�  

  .30ا��#��ن  

� ا�.�ل ���2#$ �ء و��ــ���ّر ا�و?H ا�#?��( ,( ا������ ا�.ر��ــ� ا�
.ودّ�ـــ� �
� ذ�ك ا��

��ن ا;
�Dــ( دون �#��ن �H أن ھ�ــ�ك أوا�ر و�را
�م ����ــ� �*در �ن ��ن إ�� آ+ر، و�


� ا��ر�ّ��،��
�#��ن �ّدھ� �ن ا� �@�  .وھ( ,( �#�#

��ر�.�  ا����و,* ا�%���* :� ����#�و���ل ا��Dد ا��( ���ت �ط�ق ,( ���ل ا��.��Dت 

��ت ا
م ���� ا����م ا�.د�ّ�� ، أو �ذھ�� �ن �ذاھب ا�2#$ ا;
�D( ، 9م ا�@�رت  ��ّ�D
ا;


ق ا��#��ن ا�2ر�
( واّ�+ذت ��9را �ن ،ا�دو�� ا�.���9ّ��� ��أو  ،ا���دان ا�.ر��� ���و�� �د��� �

��زا�ر ،ا�#��ون ا�5ر�(� Hر ا�5ر�( ��� و��.�
و=�رھ� �ن ا���دان  ،
واء ��ن ذ�ك �Mرادة ا��

  أو ���ض ا+���ر ا���و��ت ا�وط��� . ،ا�.ر���

�ك ا���دان�، أو ا�#��ون ا�5ر�( أو ،,( �دى أ+ذھ� �ن ا�2#$ ا;
�D( ،و�و�د ��2وت ,��� ��ن 

��@��� Hا��� :���
م ھ( ا�+رى إ�� ا��
�م ا1#���ك ا����و�� �  ، و

�#��ون ا��د�ــ( ا�2ر�
ــ( -1� ���@��
$ �H ا�+ذ �#در ���ل �ن أ���م ا�2#ــ ،ا�دول ا��9ر ا

  ، و����ن .ا;
�D( و���ل: ا��زا�ر

�@�م ا�#��ون ا��د� -2�
� ا��*ر �#�( ا�2ر�
( و�ده �ن ��ن ا�#وا��ن ا�5ر���، �ل ا�دول ا��( �م 

�@���+�رت ��@� ���.� أ*، D
، �( و���ل: �و�س، ا��5رب، �*روزادت �#دارا �ن ا�2#$ ا;

. �����  

�@��@� ا�#��ون ا�5ر�( وھ(:  -3�
� ا�2#$ ا;
�D( إ�� ���ب ا�  ا�دول ا��( ا���دت �

  . 31ا�.راق

� ا�2#$ ا;
�D( و�ده:  -4�  ا�دول ا��( ا���دت �

  أ/ ا�!��ون ا��د�� ا�رد��: 

                                                           

ا������  –م )  2012 –ھـ 1433(  1، ط م �ن ,@د ا�رو�(�ث : ا�د��ور ھ�9ا�*��=� ا�2#@ّ�� ,( ا�.*ر ا��د - 30
 .  477، ص ا�.ر��� ا�
.ودّ��

��ذ ا�د��ور ��د ا����د ���ود ا��.�( ، ص - 31
�ط��ق ا��ر�.� ا;
�Dّ�� : ا�� )�D
  ?رورة �#��ن أ���م ا�2#$ ا;

 71 -72 . 



� ��م ��  ���1976ت ���� ا����م ا�.د��� ا�.�����9 ھ( ا��#��ن ا��.�ول �$ ,( ا�ردن ��م �

�و�$ 
أ�ّر ا�#��ون ا��د�( ا�رد�( ا�ذي ��ن أول ���ون �د�( �*�رع ا��#����ت ا��د��9 ,( أ

 $�����داد �واده �ن ا�2#$ ا;
�D( ، ��ث ���ت �$ ���� �ن ر��ل ا�2#$ وا�#��ون و�ر
و��و��$ وا

�( ا�+�2ف وا���P �*ط2� أ��د ا�زر��ء� Pد ا��ر  ،و��ن ��@م ا�����ور ���د ز�( �وا�د�

  م و�رع ,( ���2ذه �.د ذ�ك .1976=�رھم ، ,���@ت �ن و?.$ 
�� و

��2د ذ�ك ا��#��ن ��9را �ن ���� ا����م ا�.د��� ا�.�����9 ، وأر�H إ�� ا�+ذ �@� ,��� �م �رد 
و�د ا

  . 32,�$ �ص �$ 

�9Bرا  ،)�D
�2ق �.�و�@� �H ا�2#$ ا;� 6 )��$ �.ض ا��واد ا��و�د ا��#د ھذا ا��#��ن �Bّ�$ �د د+


$ �ن ا�#��ون ا��*ري ��  .��33$ ��.ض �� ا�

  ا��د�� ا�'و���: ب/ ا�!��ون 

��د �ن ا�2#$ ا;
�D(، و�د أ+ذ ���9ر �ن أ���م ���� ا�.دل ا�.�����9، 
ھو أ�دث ���ون �د�( �

  و�ذ�ك ا�#��ون ا��د�( ا�رد�(.

� إّ�$ 6 ��ف �ذاھ�$ ، ��+�� )�D
و�د ��ءت أ���م ھذا ا�#��ون ��وا,#� ����� �H أ���م ا�2#$ ا;

�+ر��$  �*.�
� �ذھب �ن �ذاھب ا�2#$ ا;
�D( ، أو ��.�رض �H �#�*د �و�د ,�$ ��م ���

��2دة ��� و*ل إ��$ ا��2ر ا�#��و�( ا��.�*ر
�ن ,ن *��=�  ،ا��ر�.� ا;
�Dّ�� ا�
��� ، �H ا6

  .34ا���ر�H وأ
����$ ا��د��9 

�: �1*ت ا���دة (�� $�� (  

���و�@� ھذه ا�� -1� )�� ا��
��ل ا��
ري ا��*وص ا���ر�.ّ�� ��  *وص ���طو�@� أو ��2@و�@� .

� ا�.رف ، ,Mن �م �و�د �رف ا��@د ا�#�?(  -2?�,Mن �م �و�د �ص ��ر�.( ��م ا�#�?( ��#

�@د�� ����Bم ا�2#$ ا;
�D( ا��9ر ا�H� ���2 وا�H ا��Dد و�*���@� .
  رأ�$ �

B9را ���#��ون ا��د�( ا��*ري +طB� )�D
� أ���م ا�2#$ ا;�  .���35ر و��ن �#د�م ا�.رف �

  ج/ ���ون ا��#���ت ا��د��* ا��2را��: 
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 . �61@ود �#��ن ا�2#$ ا;
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�.��ت ���� إ�داد " ���ون ا��.��Dت ا��د��� " ,( دو�� ا;��رات ا�.ر��� ا����دة ���#��ون 
ا

 ��
��ّد أ=�ب أ����$ �ن ا��ر�.�  1976ا��د�( ا�رد�( �
م �ظرا �ّ�$ ���ون �����ل ا

.��ّ�D
  ا;

�.��ت ا����� أ�?� ���
رو��ت ا��#����ت ا��( أ�ّدھ� ���H ا���وث ا;
�Dّ�� ���@ور�� ��� ا

  . �36*ر ا�.ر��� 

� إّ���ع أ�
ر ا���ول��ن �ذھ�(  ،و
�رت ا����� ,( إ�دادھ� ���روع ���ون ا��.��Dت ا��د��� �

�?�$  ،ا;����ن : ���ك وأ��د �ن ���ل ، أو ا��ذاھب ا�2#@ّ�� ا;
�Dّ�� ا�+رى#� ���
�

 ���  ا�.��� و�را��ة �� �رى ���$ ا�.رف ,( ا��Dد ��� �$ أ*ل ,( ا��ر�.� ا;
�Dّ�� .ا��*

�(: 1و�د �ّ*ت ا���دة (B� �� ��  ) �ن ھذا ا�#��ون �

���و� )�� ���H ا��
��ل ا��
ري ا��*وص ا���ر�.ّ�� ��، �@� ھذه ا��*وص ,( �2ظ@� و,�واھ�

�@�د ,( �ورد ا��ص ا�#ط.( ا�د��6 �D� غ�
  .و6 �

� ا��ر�.� ا;
M,، ��ّ�Dذا �م ��د ا�#�?( �*� ,( ھذا ا�#��ون?�� أن ُ�را�( �+�ر  ،��م ��#��

  أ�
ب ا���ول �ن �ذھ�( ا;��م ���ك وا;��م أ��د �ن ���ل .

.����?�$ ا��*#� ���
  ,Mذا �م ��د ,�ن ا��ذاھب ا��.��دة ا�+رى �

� أ6 �� ا�.رف، �?�  ��ون ��.�ر?� �H ا��ظ�م ا�.�م وا1داب.,Mذا �م ��د ��م ا�#�?( ��#

� أّ�$: 2و�*ت ا���دة (�� $�� (  

�ر�H ,( ,@م ا��ص و�Bو��$ إ�� �وا�د وأ*ول ا�2#$ ا;
�D( ، و�د �?ّ�ن ا�2*ل ا���9( �ن 

)�D
2
�رّ�� ا��B+وذة �ن �وا�د ا�2#$ ا;�وأ=��@� �ّ��  ،ا���ب ا���@�دي �.ض �وا�د ا�*ول ا�

���� $��، و�د أط�#ت ���� إ�داد ھذا ا�#��ون  37ا����م ا�.د��� ,( ا�دو�� ا�.�����9  �*ت �


��� أ�رب إ�� أ���م ا��ر�.� ا;
�Dّ�� �ن ��$ ب " ���ون ا��.��Dت ا��د��� " �ّن ھذه ا���
�

  �2ظ� ا�#��ون ا��د�( .

�#��ون ا��د�( ا�� �.����ّدة �ن ا�2#$ ا���2( 
��د ,( أ=��$  ،رد�(وأ=�ب �واد ھذا ا�#��ون �
ا��

  . 38ا��( ���و�@� ا�ر
�( ا�2#$ ا���2(  ،�ن ���� ا����م ا�.د�ّ�� ا�.���9ّ��

  ���وى ���ون ا��#���ت ا��د��* ا��2را��: 

                                                           

2
$ ، ص  - 36� H68ا��ر� . 
37 -  )� . 69ص  –�@ود �#��ن ا�2#$ ا;
�D( : ا�ز��
2
$ ، ص  - 38� H69ا��ر� . 



) ��� ا���و ا1�(: 1528ا��وى ھذا ا�#��ون ��� ��ب ��@�دي وأر�.� ��ب ��  ) ��دة �وز�� �

  ا�.���.ا���ب ا���@�دي: و����ول ا����م 

  ا����ب ا�ول: و���ل ا�6�زا��ت أو ا��#وق ا��+*ّ��.

وا�*�U وا;��رة  ،وا��ر�� وا�#رض ،ا����ب ا���9( : و,�$ ا�.#ود ا��
��ة ، وھ( : �#ود ا���H وا�@��

  .�رھن وا����Bن وا�����2 وا��وا��وا�و���� وا;�داع وا��را
� وا ،وا;��رة وا��#�و�� وا�.�ل

 ،، ��ق ا��*رف�: و���ل ا��#وق ا�.��ّ�� ا�*��� وھ( ا������ وا��#وق ا���2ر�� ��@ ا����ب ا���9ث

  و�ق ا�6��2ع وا�و�ف و�#وق ا6ر��2ق .

)���B�و�ق  ،ا����ب ا�را�H : و����ول ا��#وق ا�.��ّ�� ا���.ّ�� أو ا������Bت ا�.��ّ�� ، وھ( �ق ا�رھن ا�

  ا�رھن ا����زي و�#وق ا�6���ز .

� ھذا ا�#��ون أّ�$ �م ��ّرم ا���2دة وا��.��ل ���ر�� ، وأ=2�@� و�م ُ��ر إ��@�و��� ��+Dف ا�#��ون  ،�ؤ+ذ �

� ا��#ود ,( ���ل ا��.��Dت ا��د��� ���ر�م ا�2وا�د � ��  . 39ا��د�( ا��و��( ، ,#د �ص �
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 �ن ���ب �@ود �#��ن ا�2#$ ا;


