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A wife's right to terminate her marriage in Iterms her  

Husband’s infertility 
 

فشل الحمل بعد مرور سنة كاملة      "العقم أمر واقع بدليل الكتاب والسنة، وهو عند األطباء          : ملخـص 

عدم القدرة على اإللقاح بالرغم     ": ، هذا عند النساء، وأما عند الرجال فهو       "مـن المعاشرة الزوجية   

، وله أسباب كثيرة ومتنوعة، غالبها أمكن عالجه        "ية الجنسية مـن إمكانية الرجل من ممارسة العمل      

بواسـطة الطـب الحديث، والنادر منها لم يتمكن األطباء من عالجه إلى اآلن، فهو عندهم حاالت                 

وبناء على ذلك، فهل للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب عقم زوجها الدائم؟ ... مستعصية ال عالج لها    

ال حاول الباحث مقارنة العقم باألسباب التي تبيح ألحد الزوجين فسخ           من أجل اإلجابة على هذا السؤ     

الـنكاح إن تحققت في اآلخر، ثم التعرف على ما إذا كان النسل حقاً من حقوق الزوجة أم ال؟ وبعد                    

استعراض مذاهب الفقهاء في المسألة ومناقشة هذه المذاهب تبين أنه يحق للزوجة فسخ النكاح بسبب       

 .ط مخصوصةعقم زوجها بشرو
 
Abstract: Infertility is an actuality according to the Holy Quran and Sunna. 
From a medical perspective, infertility means "failure to have pregnancy after 
the elapse of a full year from consummation of marriage" as regards wives, 
while in connection with men it refers to "inability to impregnate despite 
sexual potency". Infertility is caused by many factors and most of infertility 
cases have proven to be curable by modern medical treatment, and a few of 
them have shown to be incurable. Accordingly, the question arises "does          
a wife have the right to request termination of marriage regarding her 
husband's permanent inability to impregnate?" 'In response to this quiry the 
researcher attempted to compare the conditions which, if present in the 
marriage partner, allow either spouse to terminate matrimony, and then to 
decide whether progeny is a right of the wife or not. Finally, the researcher 
found that a wife is entitled to terminate her marriage in the event of her 
husband's inability to impregnate under specific conditions.  

 


