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ع
ْ
ل
ُ
  ا�

عا�ة وأدا
ُ
ء � من ا�زوج� ما ا�ياة ا�زوجية ال تقوم إال � حسن ا�م

، واإلسالم ينصح با�ص� عليه من حقوق، وقد �دث ا�كره ب� ا�زوج�

  :واالحتمال وعالج أسباب ا�كراهية
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منة، إن كره منها خلقا ر� ال يفرك �ؤمن �ؤ": و� ا�ديث ا�صحيح 

  ."منها آخر

ول�ن إذا اشتد ا�شقاق، وصعب العالج، وتع�� اإلصالح، فإن �نت 

رأة
َ
ا أن تتخلص من ا�ياة : ا�كراهية من جهة ا�م

َ
فقد أباح اإلسالم �ه

عطى ا�زوج ما 
ُ
ا�زوجية بطر�ق ا�لع إن تعسف ا�رجل � عدم الطالق، وت

   . ، �ُن� عالقته بها�نت أخذت منه، باسم ا�زوجية
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هر، و�ذل  
َ
 إنه هو ا�ى أعطاها ا�م

ْ
و� أخذ ا�زوج الفدية عدل و�نصاف إذ

�ه با�حود  وا�زفاف، وأنفق عليها، و� ال� قابلت هذا ا���ف �لزواج،

   . لفراق، ف�ن من ا��صفة أن ترد عليه ما أخذتوطلب ا

ا، فإن طلب ا�زوج ا�فر�ق، فبيده الطالق، -
ً
 و�ن �نت ا�كراهية منهما مع

و�ن طلبت ا�زوجة الفرقة، فبيدها ا�لع وعليها تبعاته  وعليه تبعاته،

   . كذ�ك

  :ا�لع � ا�اهلية

ج اب�ته ابن ذ�ك أن ��ر بن ا:  ورد أن ا�لع وقع � ا�اهلية- لظرب زو�

أخيه، ��ر بن ا�ارث فلما دخلت عليه، نفرت منه، فش� إ� أبيها، 

   . ال أ�ع عليك فراق أهلك وما�ك، وقد خلعتها منك، بما أعطيتها: فقال

  : تعر�فه

رأة زوجها فخافت أال :  عرفه الظاهر�ة-أ 
َ
بأنه االفتداء إذا كرهت ا�م

ها حقها، فلها أن تفتدى منه توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها ف
ّ
ال يوفِ

   .و�طلقها إن ر� هو 

ن :  وعرفه ا�نابلة-ب 
�
بأنه فراق ا�زوج �زوجته بِِعَوض يأخذه منها أو ِ�م

   .ينوب عنها 
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بأنه فرقة ب� ا�زوج� بِِعَوض مقصود راجع �هة :  وعرفه ا�شافعية- ج 

   .ا�زوج بلفظ من ألفاظ الطالق

أنه إزالة �لك بلفظ ا�لع، أو ما � معناه نظ� ب:  وعرفه األحناف- د 

  . ِعَوض تل�م ا�زوجة به

ا�كية- ه
َ
بأنه عقد معاوضة � ا�ضع تملك به ا�زوجة نفسها :  وعرفه ا�م

ة متعة ا�زوج �سبب 
�
ي
ّ
و�ملك به ا�زوج العوض، أو صفة حكمية توقف ِحلِ

  . عوض � ا�طليق

بد � ا�لع أن ي�ون بلفظ ا�لع، أو يرى الفقهاء، أنه ال:  ألفاظ ا�لع-

فارقة
ُ
باينة، أو ا�م

ُ
باراة، أو الفدية، أو ا�م

ُ
   . ا�م

بلغ : و�ذ�ك ي�ون ا�لع
َ
عقد اتفاق ثنا� األطراف بعوض من ا�زوجة �م

 مقابل طالقها، و�قبول ��ح من ا�زوج  
ً

تقوم ��
ُ
علوم، ا�م

َ
ال ا�م

َ
من ا�م

ذا العوض، و�لطالق، و�م�ن أن ي�
َ
ون بعوض من ا�زوج وقبول من �ه

ا
َ
أنت طالق � مقابل مبلغ كذا، وقبلت، �ن طالقا : ا�زوجة، كأن يقول �ه

ا، إال أن ابن القيم قال
ً
من نظر إ� حقائق : � مال، و�م ي�ن خلع

ا ح� بلفظ الطالق دون ومقاصدها، العقود،
ً
.  ألفاظها يعد ا�لع هنا فسخ

  . وهذا أحد ا�وجه� ألصحاب أ�د

  .  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ونقل عن ابن عباس-



(4) 

لفاظ، ووقف معها، واعت�ها � أح�م األأو من اعت� : ثم قال ابن تيمية

   . العقود، جعله بلفظ الطالق طالقا

ا هذا ا�رأى-
ً
وقواعد الفقه وأصو� �شهد أن :  ثم قال ابن القيم �رجح

رّ� � العقود حقائقها ومعاني
َ
   . ها ال صورها وألفاظهاا�م

ا يدل � هذا أن ا�� 
�
أ�ر ثابت بن ق�س أن يطلق ا�رأته �  وِ�م

ا�لع تطليقة، ومع هذا أ�رها أن تعتد �يضة، وهذا ��ح � أنه فسخ، 

ا فإنه سبحانه  ... و�و وقع بلفظ الطالق
ً
ق أح�م الفدية ب�ونه -وأيض

�
 عل

ا لفظا فدية، ومعلوم أن الفدية، ال �تص 
َ
بلفظ، و�م ي�� اهللا سبحانه، �ه

ا
ً
  . معين

طلق، كما ال 
ُ
د، وال يدخل �ت أح�م الطالق ا�م

�
وطالق الفداء طالق مقي

  . يدخل �تها � ثبوت ا�رجعة، واالعتداد بثالثة قروء با�سنة ا�ابتة

حكمة العليا
َ
بأن ا�لع عقد معاوضة رضا� وثنا� : وجاء � تعر�ف ا�م

دف منه إنهاء ا�ياة ا�زوجية ��م األطراف �
َ
صلحة ا�زوجة، وا�ه

َ
ع �م

قضا� بناء � عوض أحد ا�زوج�، وقبول اآلخر، تلبية �رغبة ا�زوجة، 

مقابل مبلغ ما� تدفعه � �يث يتفقان � نوعه، أو مقداره � جلسة 

 �لقا� حق ا�دخل 
َ

ل و�
َ
�ع خ

ُ
ا��م، وأن يتفقا � ذ�ك فإن ا�م

 . �يث ال يتجاوز � � األحوال مقدار صداق ا�ِمثل وقت ا��م�قديره 



القانون

والقانون



القانون
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منها اد�ء الفقر، وهذا �عل حقوق األوالد � مهب ا�ر�ح، و�ؤدى إ� 

   . استفحال الظواهر االجتماعية من ��د وا�راف

ة وعدم توارث ،  و��تب � ا�لع ا�الل �يع �واثيق ا�زوجية من-
�
 ِعد

ساس �قوق األوالد
َ
ا، دون ا�م

َ
  . وال نفقة �ه

غر�، -
َ
 و��سب ا�لع لطلقة، � عداد الطلقات ا�الث � القانون ا�م

ا
ً
ا بائن

ً
  . و�عت� طالق

أن � ما جاز أن ي�ون مهًرا جاز أن : وضابط العوض عند ا�شافعية

ا ي�ون
ً
 Lجع مظ حط مض خض حضM :ا�لع لقو� تعا� � عوض

ألن ا�لع عقد معاوضة، فأشبه ا�يع وا�صداق، وهذا صحيح ) ٢٢٩: ا�قرة(

   .� ا�لع ا�صحيح 

ا�كية فقا�وا-
َ
َرر، كجن� � بطن بقرة، فلو نفق :  وأما ا�م

َ
�وز ا�لع بالغ

فال �ء �، و�انت، وجاز بغ� �وصوف، و�ثمرة �م يبد ) هلك(ا�مل 

   .و��تقل ا�ق � صالحها، و�إسقاط حضانتها �و�ه، 

 . و�ذا خالعها ��ء حرام كخمر، أو ��وق علم به، فال �ء �، و�انت

�وق �ر�ه، وال يلزم ا�زوجة �ء بدل ذ�ك، حيث 
َ
وأر�ق ا�مر، وُرد ا�م

ا با�رمة، علمت �، أم ال، أما �و علمت � با�رمة 
ً
�ن ا�زوج ��م

   . دونه، فال يلزمه ا�لع
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هاء إ� أنه �وز أن يأخذ ا�زوج من ا�زوجة ز�ادة �  وذهب �هور الفق-

 Lجع مظ حط مض خض حضM :ما أخذت منه، لقو� تعا�

 سعيد أ� عن ا�يه� روى وا�كث�، القليل ي�ناول وهذا .)٢٢٩: ا�قرة(

 اهللا رسول إ� فارتفعا ،األنصار من رجل �ت أخ� �نت: قال  ا�درى

 ، حديقته عليه فردت ،عليها وأز�د: قالت "حديقته؟ أتردين": فقال 

   .وزادته

ا رواه :  و�رى بعض العلماء-
َ
ا أخذت منه ، �ِم

�
أنه ال �وز أخذ أ�� ِ�م

إنه �ن أصدقها حديقة، فقال : ا�ارقط� بإسناد صحيح، أن أبا ا�ز��، قال

نعم وز�ادة، فقال : قالت: "أتردين عليه حديقته ال� أعطاك": ا�� 

  .  نعم" قالت "ا ا�ز�ادة فال ، ول�ن حديقته أم : ا�� 

سألة 
َ
  : وأصل ا�الف � هذه ا�م

  ا�الف � �صيص عموم ا�كتاب ، باألحاديث األحادية ،

  . ال �وز ا�ز�ادة: فمن رأى أن عموم ا�كتاب �صص بأحاديث األحاد، قال

ومن ذهب إ� أن عموم ا�كتاب ال �صص بأحاديث األحاد، رأى جواز 

   . ادةا�ز�
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 .  األخذ بأحاديث األحاد � ا�انب العم� � األح�م والعقيدة:وا�ق

عت��ن، �بن تيمية وغ�ه، ومن خالفهم ال يملك 
ُ
وهذا قول العلماء ا�م

   . ش�ئا من برهان

جتهد-
ُ
فمن شهد �سائر األعراض � :  وقال ابن رشد � بداية ا�م

عا�الت، رأى أن القدر فيه راجع إ� ا�
ُ
رضا، ومن أخذ بظاهر ا�ديث، ا�م

ال بغ� حق
َ
  . �م �ز أ�� من ذ�ك، فكأنه رآه من باب أخذ ا�م

 فإن �م يتم ال�ا� منهما، أ�زم القا� ا�زوج : ا�لع ب�ا� ا�زوج�-

ا رواه ا�خارى وال�سا�، عن ابن عباس، قال
َ
جاءت ا�رأة ثابت : با�لع �ِم

يارسول اهللا، ما أعتب : فقالت: ابن ق�س بن شماس إ� رسول اهللا 

أى  أنها ال تر�د مفارقته �سوء خلقه، وال نقصان (عليه � خلق وال دين 

دينه، ول�ن �نت ت�رهه �مامته، و� ت�ره أن �ملها ا�كراهية � 

قصود بال�فر
َ
  . )�فران العش�: ا�قص� فيما �ب � من حق، وا�م

أتردين عليه ":  اهللا ول�ن أ�ره ال�فر � اإلسالم، فقال رسول

بل ا�ديقة، وطلقها ": نعم، فقال رسول اهللا :  قالت"حديقته ؟
ْ
اق

  ."تطليقة

  :  وا�لع إنما �وز إذا �ن هناك سبب يقتضيه: ا�لع دون مقت�-

ِقه-
ْ
ل

َ
ا � خ

ً
  . كأن ي�ون ا�رجل معيب
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ِقه-
ُ
ل

ُ
ا � خ

ً
ئ
ّ
ِ�

َ
  .  أو س

  .  أو ال يؤدى �لزوجة حقها-

 
َ
رأة أال تقيم حدود اهللا، فيما �ب عليها من حسن ا�صحبة أن �اف ا�م

عا�ة ، كما هو ظاهر اآلية
ُ
  . و�يل ا�م

ا رواه أ�د، وال�سا� من -
َ
 فان �م ي�ن سبب ظاهر، فهو �ظور، �ِم

  : حديث أبو هر�رة

نافقات"
ُ
ن ا�م

ُ
ختلعات ه

ُ
  . رواه ال�مذى، وال�سا�، وأ�د"ا�م

لع ا�الف من قبل ا�زوجة �-
ُ
  :ف � ا�

  .�رد وجود ا�شقاق من قبل ا�زوجة �ف � ا�لع : قال ا�شو��

نذر
ُ
ا : واختار ابن ا�م

ً
 وتمسك .أنه ال �وز، ح� يقع ا�شقاق منهما �يع

  .قال طاوس، وا�شع�، و�اعة من ا�ابع� : بظاهر اآلية، و�ذ�ك

راد أنها إذ-
ُ
ا �م تقم �قوق  وأجاب عن ذ�ك �اعة، منهم الط�ى، بأن ا�م

خالفة إ�ها ��ك، 
ُ
�سب ا�م

ُ
ا، في

َ
 �غض ا�زوج �ه

ً
ا�زوج، �ن ذ�ك مقت�

 �م �ستف� ثابتا عن و�ؤ�د عدم اختيار ذ�ك من جهة ا�زوج، أنه 

ا، عند إعالنها با�كراهة � 
َ
  .كراهته �ه

وال يتقيد وقوعه بوقت، ألن اهللا سبحانه  : جواز ا�لع � الطهر وا�يض-

 .)٢٢٩: ا�قرة( Lجع مظ حط مض خض حضM: � قو� تعا�أطلقه 
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� � ا�لع بال�سبة ال�رأة ثابت بن ق�س من غ�  وإلطالق ا�رسول 

  .�ث 

�ل  : قال ا�شاف�-
ُ
ترك االستفصال � قضايا األحوال، مع قيام االحتمال، ي

قال، وا�� 
َ
  ؟  �م �ستفصل، هل � حائض أم الم�لة العموم � ا�م

 و� .� عند الطالق � ا�يض من أجل أال تطول عليها العدة وألن ا�

  .هنا � ال� طلبت الفراق، واختلعت نفسها، ورضيت با�طو�ل 

 �وز أن يتفق أحد األشخاص مع ا�زوج، � : ا�لع ب� ا�زوج وأجن�-

أن �لع ا�زوج زوجته و�تعهد هذا ا�شخص األجن� بدفع بدل ا�لع 

ال :  وقال أبو ثور-ة، و�ل�م األجن� بدفع ا�دل �لزوج �لزوج، وتقع الفرق

ا فيما ال منفعة � فيه 
ً
  .يصح ، ألنه سفه ، فإنه يبذل عوض

ا�كية-
َ
بأن يقصد به �قيق �صلحة، أو درء :  وقيده بعض علماء ا�م

  . فإن قصد به اإل�ار با�زوجة فال يصح .مفسدة 

رأة بيدها-
َ
ذهب ا�مهور، ومنهم األئمة األر�عة إ�  : ا�لع �عل أ�ر ا�م

رجعة �  أن ا�رجل إذا خالع ا�رأته، �لكت نفسها، و�ن أ�رها إ�ها، وال

ال �تخلص من ا�زوجية، و�و �ن يملك رجعتها، �م 
َ
عليها، ألنها بذلت ا�م

  �و وح� �، بذ�ه بما ا�زوج من االفتداء �لمرأة �صل
�
أخذ منها،  ما عليها َرد

ة، ألنها قد بانت منه بنفس ا�لع وقبلت
�
  .، ل�س � أن ير�عها � الِعد
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سيب، وا�زهرى، أنه إن شاء أن يراجعها ، فل�د عليها -
ُ
 روى عن ابن ا�م

ة، ول�شهد � رجعته 
�
  .ما أخذه منها � الِعد

ختلعة برضاها-
ُ
و�وز �لزوج أن ي�وجها برضاها � :  �وز زواج ا�م

ا عدتها، و�عقد عليه
ً
ا جديد

ً
  .ا عقد

م�ة-
ُ
  :  جاء � مذكرة أح�م األحوال ا�شخصية : خلع ا�صغ�ة ا�م

�ة، وخالعت زوجها، 
َ
م

ُ
أن األحناف ذهبوا إ� أنه إذا �نت ا�زوجة صغ�ة �

ال، أما وقوع الطالق، فألن عبارة 
َ
وقع عليها طالق رج�، وال يلزمها ا�م

ا، 
َ
وقد صح ا�عليق، �صدوره من ا�زوج معناها تعليق الطالق � قبو�ه

ن � أهل �، ألن األهلية 
َ
علق عليه، وهو القبول �م

ُ
أهله، ووجه ا�م

علق 
ُ
ق عليه، وقع الطالق ا�م

�
عل

ُ
  .ت�ون با�مي�، وم� وجد ا�م

 �لت�ع إذ �ش�ط � -
ً

ال فألنها صغ�ة ل�ست أهال
َ
 وأما عدم �زوم ا�م

  .جر، وا�سفه، أو �رض األهلية �لت�ع العقل، وا�لوع، وعدم ا�

ا، 
ً
ا �رد

ً
ال، �ن طالق

َ
ا �م يصح ال�ام ا�م

�
م
َ
وأما كون الطالق رجعيا، فألنه �

ال، فيقع 
َ
 ال يقابله �ء من ا�م

�
  .ا رجعي

�ة ا�صغ�ة غ� بال�سبة �لع أيضا ا�شخصية األحوال أح�م � وجاء -
َ
م

ُ
   . ا�م

، لعدم وجود ا�
ً

ا أصال
ً
ن أنه ال يقع خلعها طالق

�
علق عليه، وهو القول ِ�م

ُ
م

  .هو أهله 
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حجور عليه-
َ
إذا : وجاء � مذكرة أح�م األحوال ا�شخصية:  خلع ا�م

�نت ا�زوجة �جورا عليها �سفه، وخلعها زوجها � مال، وقبلت،        

�ة، � أنها 
َ
م

ُ
ال، و�قع عليها الطالق ا�رج�، مثل ا�صغ�ة ا�م

َ
ال يلزمها ا�م

 �ل
ً

  .ت�ع ، و�كنها أهل �لقبول ل�ست أهال

ر�ضة-
َ
ر�ضة �رض :  خلع ا�م

َ
ال خالف ب� العلماء � جواز ا�لع من ا�م

وت ، فلها أن �الع زوجها كما �لصحيحة سواء �سواء 
َ
  .ا�م

 واختلفوا � القدر ا�ى تبذ� �لزوج �افة أن ت�ون راغبة � �اباة -

  .ا�زوج، � حساب ا�ورثة 

 �ب أن ي�ون بقدر م�اثه منها، و�رم ا�ز�ادة � : قال اإلمام ما�ك-

ا .ذ�ك 
ً
  . و�نفذ الطالق، وال توارث ب�نهما إذا �ن ا�زوج صحيح

 مثل ما عند ما�ك فيما إذا خالعت بم�اثه فيها، فما : وعند ا�نابلة-

  .دونه صح، وال رجوع فيه، و�ن خالعته بز�ادة، بطلت هذه ا�ز�ادة 

اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز، و�ن زاد � ذ�ك �و :  وقال ا�شاف�-

 
ً

  .�نت ا�ز�ادة من ا�لث وتعت� ت��

ا تملك، : أما األحناف
�
فقد صححوا خلعها ��ط أال يز�د عن ا�لث ِ�م

وت وصية، وا�وصية ال تنفذ اإل من 
َ
وأنها مت�عة، وا��ع � �رض ا�م

  .ا�لث �ألجن�، وا�زوج صار با�لع أجن�يا 
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و�ذا ماتت و� � العدة، فلزوجها أقل من ا�لث بدل ا�لع، وثلث 

  ...تر�تها، وم�اثه منها 

س�، أما إذا ماتت بعد انقضاء 
ُ
فإن برأت من �رضها، فله �يع ا�دل ا�م

تفق عليه ��ط أال يز�د عن ثلث تر�تها ألنه 
ُ
عدتها، فله بدل ا�لع ا�م

  .� ح�م ا�وصية 

حا�م اآلنوا�ى عليه العمل �
َ
بعد صدور قانون ا�وصية �سنة :  ا�م

 أن �لزوج األقل من بدل ا�لع ،وثلث ال��ة ال� خلفتها زوجته ١٩٤٦

سواء أ�انت وفاتها � العدة، أم بعد انتهائها، إذ إن هذا القانون أجاز 

ا�وصية �لوارث، وغ� ا�وارث، ونص � نفاذها فيما ال يز�د عن ا�لث، 

  . ازة أحددون توقف � إج

و� هذا، فال ي�ون هناك حاجة إ� فرص �اباة زوجها، بأ�� من 

  . نصيبه، ومنعها من ذ�ك

  ؟  هل ا�لع طالق أم فسخ-

 ونأ� .سبق ا�ديث � �وائح أح�م األحوال ا�شخصية � ا��ان العر�ية

  : إ� رأى الفقهاء � هذا ا�سؤال

خذ ا�ديقة وطلقها " . بائن ذهب �هور العلماء إ� أن ا�لع طالق -

  ."تطليقة
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ا 
�
فسوخ إنما � ال� تقت� الفرقة الغا�ة �لزوج � الفراق، ِ�م

َ
وألن ا�م

  .ل�س يرجع إ� اختياره، وهذا راجع إ� االختيار، فل�س بفسخ 

منهم أ�د، وداود من الفقهاء، وابن :  وذهب بعض العلماء والفقهاء-

 �صحابة، إ� أنه فسخ ألن اهللا تعا�عباس، وعثمان، وابن عمر، من ا

   :ثم ذكر االفتداء، ثم قال تعا�، )٢٢٩: ا�قرة( Lجئ يي M: يقول

M خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلL )٢٣٠: ا�قرة(  

فلو �ن االفتداء طالقا، ��ن الطالق ا�ى ال �ل � فيه إال بعد زواج، هو 

  ...الطالق ا�رابع 

ا � فسوخ ا�يع كما � اإلقالةو�وزون أن الفسوخ تقع بال�ا�، 
ً
  .قياس

ب - وا�ى يدل � أنه ل�س بطالق أنه سبحانه وتعا� :قال ابن القيم
�
 َرت

الطالق بعد ا�خول ا�ى ال �ستوف عدد ثالثة أح�م ، �ها منتفية عن 

  . ا�لع

  . أن ا�زوج أحق با�رجعة فيه: األول

بعد اس�يفاء العدة، إال بعد أنه �سوب من ا�الث، فال �ل إال : ا�ا�

  . دخول زوج و�صابته

  . أن العدة فيه ثالثة قروء: ا�الث
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رجعة � ا�لع، وثبت با�سنة وأقوال  وقد ثبت با�ص واإل�اع أنه ال

، وثبت با�ص )وهذا أقوى د�ل(ا�صحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، 

 
�
ا � كونه ل�س جوازه بعد طلقت�، ووقوع ثا�ة بعدها، وهذا ظاهر جد

  . بطالق

  :تظهر � االعتداد بالطالق:  ثمرة هذا ا�الف-

  . فمن رأى أنه طالق اح�سبه طلقة بائنة

  . ومن رأى أنه فسخ �م ��سبه

 فمن طلق ا�رأته تطليقت�، ثم خالعها، ثم أراد أن ي�وجها، فله ذ�ك، -

ا غ�ه ألنه ل�س � غ� تطليقت�، ح� تنك
ً
ا و�ن �م تنكح زوج

ً
ح زوج

  . غ�ه، ألنه با�لع كملت ا�الث

ختلعة ال يلحقها طالق سواء �ن ا�لع -
ُ
ختلعة طالق؟ ا�م

ُ
 هل يلحق ا�م

تختلعة أجن�ية عن زوجها، و�ذا صارت 
ُ
ص� ا�م

ُ
ا و�هما ي

ً
ا أو فسخ

ً
طالق

  . أجن�ية عنه، فإنه ال يلحقها الطالق

ختلعة يلحقها الطالق، و�:  وقال أبو حنيفة-
ُ
�ك ال �وز عنده أن ا�م

بتوتة أختها
َ
  . ينكح مع ا�م

ختلعة-
ُ
ختلعة تعتد �يضة واحدة، :  عدة ا�م

ُ
ثبت من ا�سنة أن ا�م

ا ":  قال �وتلحق بأهلها، كما جاء � قصة ثابت أن ا�� 
َ
خذ ا�ى �ه
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 أن تعتد �يضة نعم، فأ�رها رسول اهللا :  قال"عليك، وخل س�يلها

  . )واه ال�سا� بإسناد رجالة ثقاتر(واحدة وتلحق بأهلها، 

 و�� هذا ذهب عثمان، وابن عباس، وأصح ا�رواي�� عند أ�د، وهو -

من نظر : مذهب إسحاق بن راهو�ة، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال

فإن مدة العدة إنما جعلت ثالث  وجده مقت� قواعد ا���عة، هذا القول،

ا�زوج، و�تم�ن من ا�رجعة � مدة حيض �طول زمن ا�رجعة، و��وى 

قصود براءة ر�ها من ا�مل، وذ�ك 
َ
العدة، فإذا �م ت�ن عليها رجعة، فا�م

  .ي�� فيه حيضة �الس��اء

ؤمن� عثمان بن عفان، وعبد اهللا :  وقال ابن القيم-
ُ
هذا مذهب أم� ا�م

�يع بنت معوذ، وعمها، وهو من كبار ا�صحابة    ر� اهللاـابن عمر، وا�ر�

م �الف منهم، كما رواه ـعنهم 
ُ
عرف �ه

ُ
 فهؤالء األر�عة من ا�صحابة ال ي

ا�ليث بن سعد، عن نافع �و� ابن عمر، أنه سمع ا�ر�يع بنت معوذ ابن 

عفراء، و� �� عبد اهللا بن عمر، أنها اختلعت من زوجها � عهد 

اختلعت إن ابنة معّوذ : عثمان بن عفان، فجاء عمها إ� عثمان، فقال �

من زوجها ا�وم، أفت�تقل؟ فقال عثمان، إال أنها ال تنكح ح� �يض 

ل، فقال عبد اهللا بن عمر
َ
ب

َ
فعثمان خ�نا : حيضة خشية أن ي�ون بها ح

  . وأعلمنا
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�سوخ:  ونقل عن أبو جعفر ا�حاس � كتاب-
َ
أن هذا ا�اع : ا�اسخ وا�م

  . من ا�صحابة

ختلعة عدتها ثالث حيض إن أن ا�:  ومذهب ا�مهور من العلماء-
ُ
م

ا �يض
�
  . �نت ِ�م

ذاهب  
َ
وجاء � وثيقة �مع فقهاء ا���عة بأ�ر��ا ما يتوافق مع ا�م

األر�عة � �وضوع ا�لع وما يتالءم مع �وائح وقوان� األحوال ا�شخصية 

 
َ
واد � ا��ان العر�ية واإلسالمية ف� الفصل ا�ا� من ا�اب ا�رابع ا�م

  :ا�ا�ة

ادة 
َ
أو بغ� عوض      ،ا�لع حل عقدة ا��ح بعوض تبذ� ا�زوجة): ١٤٣(ا�م

رأة  ، إذا وقعت الفرقة بلفظ ا�لع         ـ
َ
                 وذ�ك إذا أبغضت ا�م

 ص�ًا � اإلقامة معه دون سبب من جانبه،                   زوجها ـ
ْ

ِطق
ُ
  و�م ت

   .�طليق �ل�ر ايقت�                    ـ
  

ادة 
َ
     وأهلية ا�زوج  ، �ش�ط �صحةا�لع أهلية ا�زوجة �لت�ف): ١٤٤(ا�م

  .           إليقاع الطالق         ـ
  

ادة 
َ
،         صلح أن ي�ون بدال � ا�لع، � ما صح االل�ام به ��): ١٤٥(ا�م

             .ا�دل وال أل��ه                  دون تعسف وال مغاالة وال حد ألقل هذا ـ
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ادة 
َ
     وتملك ا�زوجة    ، يعت� ا�لع طلقة بائنة ب�نونة صغرى ):١٤٦(ا�م

             جديد إال بعقد �زوجها إ�ها بعد ذ�ك س�يل فال، بعده أ�رها                  ـ

              .ومهر جديد                     ـ
  

ادة 
َ
        ، ال �وز أن ي�ون بدل ا�لع ا�خ� عن حضانة األوالد): ١٤٧(ا�م

                       .فإن وقع صح ا�لع و�طل ا��ط، وال عن نفقتهم                     ـ
  

ادة 
َ
إذا أث�تت أن خلعها �ن       ، �لزوجة اس�جاع ما خالعت به): ١٤٨(ا�م

و�نفذ الطالق � �يع                      ، ار ا�زوج بها            ن�يجة إكراه أو إ�ـ

              .                    األحوالـ
  

ادة 
َ
فإذا �م �ستجب    ، األصل أن يتم ا�لع باتفاق ب� ا�زوج�): ١٤٩(ا�م

رفعت ا�زوجة أ�رها إ� القا� ا��� أو             ،      ا�زوج تعسفا         ـ

،                      من يقوم مقامه � ا�الد غ� اإلسالمية �لبت � أ�رها     ـ

                                              وعجز ا�كم� عن اإلصالح بعد إحالة األ�ر إ� ا�حكيم                   ـ

رأة حدد          فإن �ن سبب، ب�نهما        ـ
َ
 ال�شوز من جانب ا�م

                  ـ
َ
     و�ن �ن سبب، هر أو ك�ا�كمان عوض ا�لع قل عن ا�م

                         با�فر�ق القا� � ا�كمان أشار ا�زوج جانب من ال�شوز                  ـ

  .بدون عوض                    ـ
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ادة 
َ
ن الي�ب� ):١٥٠(ا�م

َ
    اإلسالمية غ� ا�الد � ا��� قضاءال مقام يقوم �م

                ـ
ُ
        ضار       أن يعجل بإصدار وثيقة ا�لع أو ا�طليق � ا�زوج ا�م

  إال                  ـ
َ
منعا �ل�ر ا�ي ي�تب ، د� أوالبعد صدور الطالق ا�م

 � �راغمة                    ـ
ُ
              . غاضب هذا ا�زوج ا�م

  

ادة 
َ
،    واختلفا � قدر العوض، إذا اتفق ا�زوجان � مبدأ ا�لع): ١٥١(ا�م

ا�صلح                     األ�ر إ� القضاء �قديره إذا فشلت �اوالته �                    أحيلـ

ا عند ا�قدير مقدار ا�صداق، ب� ا�زوج�                ـ
ً
مدة    و، �ستصحب

  . وا�الة ا�ادية �لزوج�، وأسباب طلب ا�لع،                    ا�زواجـ
  

ادة 
َ
قبضته  ما وأودعت ،وا�لوة ا�خول قبل ا�لع ا�زوجة طلبت إذا ):١٥٢(ا�م

       وامتنع ا�زوج ،  وما أنفقه ا�زوج من أجل ا�زواج،من صداق               ـ

           ، لقا� أو من يقوم مقامه عن اإلصالحعن ذ�ك وعجز ا             ـ

 .ح�م بالفسخ                     ـ

و�هذا تت��ل أح�م ا�لع مقارنة ب� األح�م الفقهية وقوان� 

  .و�اهللا ا�وفيق، األحوال ا�شخصية
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