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The Defect as a reason for separating spouses in Islamic jurisprudence and Afghan civil law 
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 ملخص البحث:

 ،بينهمنا وقع شقاقإذا  التفريق بين الزوجين،وهي  ةاألمور األسري من قضايا حل قضيةب البحث مرتبطةموضوع هذا ن إ    

وقد يكون بتوافق  منفردة من قبل الزوج ويسمى طالقا،بإرادة وقد تتم  الزوجية، إنحالل عالقة التفريق بين الزوجينمعنى و

الزوجة عند من بطلب  أو الفقهاء جمهور وذلك عندلبة أحد أطراف العقد تتم بحكم القاضي عند مطا وقد فيسمى خلعا، الطرفين،

 .لمذهب الحنفي في ذلكباالمدني األفغاني  القانون واخذ ،الحنفية

في  نابحثولكننا  غيبة الزوج المنقطعة، أو ،الزوجةعدم اإلنفاق على  أو ضرر، من حدوث عيب أوة ديعد أسبابتفريق ولهذا ال

ونالحظ أن الفقه والقانون المدني األفغاني  والقانون األفغاني، اإلسالميوذلك في الفقه  عن التفريق بسبب العيب فقط،هذا المقال 

 الزوجية. بالحقوقب الذي تخل والعي أحدفي الزوج لقاضي إذا ظهر أعطيا حق مطالبة التفريق أمام ا

منهم من عمم ولم يحصر العيوب واألمراض المجوزة ف العيوب واألمراض المجوزة للتفريق؛تحديد نوعية  في اختلف الفقهاءو   

فق القانون المدني األفغاني و األفغانيةوقد كان العمل بالمحاكم الشرعية  هذه العيوب، ومنهم حصرو عدد معين، فيللتفريق 

ال  التفريق بكل عيب أو مرض ةلباطمجعل للزوجة حق و ه ش على رأي من عمم ولم يحصر،5355لسنة (353) رقمب الصادر

   بضرر. يمكن استمرار رابطة الزوجية مع بقائه على الزواج إال

 القاضييوقعها  التيحكم الفرقة  في طالق أم فسخ؟ هييب والمرض وهل تناول البحث حكم الفرقة بين الزوجين بسبب العثم      

والرأي  طالق بائن، عندهما التفريقف ؛حنفية والمالكيةلل األول: رأيين: الرأيوذهبوا الي ، بين الزوجين بسبب العيب والمرض

اعتبار  فيأى الحنفية والمالكية راألفغاني وقد وافق القانون  وليس طالقا، أنها فسخ للعقد،وذهبوا إلى ابلة لشافعية والحنالثاني ل

أو تجب عليها العدة بعد الدخول و هذا التفريق موجب للحرمة األبدية، بائنا. وليسة بسبب العيب والمرض طالقا الفرقة الحاصل

 بعد التفريق في مدة العدة. مات أحدهما إذا من اآلخر أحدهما ال يرثولكن  الخلوة

 سالمية، القانون المدني األفغاني، التفريق.اإلالعيب، الشريعة  الکلمات المفتاحية:
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The Defect as a reason for separating spouses in Islamic jurisprudence and Afghan civil law 

Abstract: 

The subject matter of this research is related to the solution of a case from the family cases, which 

is the separation between the spouses, when there is a discord between them, and the meaning of 

the separation between the spouses is the dissolution of the marriage relationship.  

Sometimes the dissolution occurs with the singular intention of the husband which is called 

divorce, and sometimes it occurs with the agreement of both the parties, which is called luxation 

(Khula), and sometimes it completes with the order of the court by the demand of the one side of 

the contract in the opinion of the majority of the jurists or by the demand of the wife in the Hanafi 

school of thought. Wherein the Afghan Civil Code took the opinion of Hanafi school of thought 

in this particular case.  

The above stated separation has various reasons of the occurrence of defect or harm, or not 

spending on the wife, or husband`s absent for a longer period, but we have discussed in this 

research the separation by reason of defect only, in the Islamic Law as well as in the Afghan law, 

we noticed that the Islamic law and the Afghan Civil Code give the right of separation to the court, 

in case there is a defect in the husband that is contrary to the marital life. 

The Jurist differs on the limitation of the kind of defect and sicknesses that give rise to separation, 

some of them generalized and did not limit the defects and sicknesses into a specific number, 

which give rise to separation, while some others confined the defects, while the Afghan law in 

accordance with the Civil Code issued in the official gazette no (353) dated 1355 H.S take the 

opinion of generalizing the defect and did not confined, and give to the wife the right to ask for 

separation against any defect or sickness with that the continuation of marriage is not possible 

except with harm to the wife.  

Then the research continues by discussing the ruling regarding the separation between the spouses 

by the reason of defect or sickness whether it counts as divorce or annulment? In respect of ruling 

on separation ordered by the court between the spouses by reason of defect or sickness there are 

two opinions between the jurists.  
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First Opinion: according to the Hanafi and Maliki School of thoughts, the separation is irrevocable 

divorce, the second is the opinion of Shafi and Hanbali School of thoughts, and they said that it is 

the annulment of the contract and not irrevocable divorce. This separation is not making the marital 

contract eternally prohibited, it makes obligatory on the wife to spare the waiting period after 

sexual intercourse or solitude, but none of them can inherent the other if one of them died after 

separation during the waiting period. 

Keywords: Islamic Law, Afghan Civil Code, separation, Defect, family cases. 

     

 المقدمة:

وعلى آله وأصحابه  ين،رحمة للعالمهللا سيدنا محمد الذي بعثه والصالة والسالم على  هلل الذي علم اإلنسان مالم يعلم، الحمد    

 أجمعين.

 وبعد:

الغرض من الزواج العشرة و وحفظ كيانه؛ ه،وسعادة أفراد اإلنسانيلمصلحة المجتمع  ىشرعه هللا تعال فالزواج نظام الهي،    

 يف جاء وقد علي الزوجة وقرر حقوقا للزوجة على الزوج وللزوج ،الدائمة بين الزوجين للتوالد والتعاون علي شؤون الحياة

ألن مكذب للقرآن  ذلك حق له فهو أنويزعم  ء عشرة زوجته،فالزوج الذي يسي( 1){َولَهُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ  }:القرآن

رفع  وأعن حقها  تملك الدفاعو ،يشاء ها صنع بها مامالكسلعة متى اشتراها فالزوجة ليست  يكذبه؛ وهو القرآن مقر على حقوقها،

ْمنَ  قوله تعالى} يشملهانسان عاقل مكرم إ ن الزوجةحاكم بل إلى إ كوىالش ْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُ ا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاهُم َولَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل  ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ يصال إفالزوج ممنوع عن  فحسابه علي هللا فمن ضيعهاثابت حق  الهف (2{) ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

لى إسكينة ال وانقلبذا فسدت العالقة بين الزوجين إو واألصل في الزواج أن يحقق السكينة والمؤدة بين الزوجين، ،ليهاإالضرر 

سورة بالنسبة ة ميوهذه الفرق سبيل للخالص إال بالفرقة، وال رابطة بينهما،لن يجدي دوام  وتبدلت المودة بالبغضاء فحينئذ ،قلق

لطالق فاإلسالم وإن جعل ا إذ ليس بيدها عقدة الطالق؛ يختلف، فالحال؛وأما بالنسبة للمرأة  للرجل ألن بيده حل الرابطة الزوجية،

 ؤذيها؛ي الزوجة بزوج يضارها و تبتليواذا ا إذا تأذت من العيش مع زوجها، خالص،إال أنه لم يغلق على المرأة باب ال بيد الرجل،

زوج التفريق من الزوجة الفقه والقانون المدني أن تطلب الباح أ ليس بمقدورها أن تطلقه فمن هنا فال هي قادرة علي تحمله كما

     ديه تضررها من البقاء معه.اذا ثبت ل ،بين زوجها و التفريق بينهاحق اضي لقمنح ان طريق القضاء ،وع

عض ا برأههل هي محصورة أم غير محصورة؟،فو في حصرها،الفقهاء  اختلف ،بين الزوجين العيوب التي تقع سبب الفرقةو    

  ،عند اآلخرين غير محصورةو اختالف في العدد،مع  محصورة اءهالفق

                                                           
 .222سورة البقرة اآلية -1 

 .07سورة اإلسرءاآلية -2 
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 معهاولكن ج ،من شأنه أن تتضرر به المرأة كل مامل تشت محصورة بل غير أنهاالموضوع فيري وموقف القانون المدني في هذا 

 المنقطعة، ولكنناغيبة والتفريق لل ،عليها اإلنفاقوالتفريق لعدم  ،للضرروالتفريق  التفريق للعيب، :أربعة وهي األفغاني فيالقانون 

ة طلب الفقهاء الذين يعترفون بحق الزوج وافق رأئالقانون المدني قد  فقط، ألنسوف نلخص البحث في التفريق بسبب العيب 

   التفريق أمام المحكمة بسبب العيب.

 الموضوع:أهمية 

تماعية يوجد فيه مشاكل اج نعيشهوالواقع الذي  وخاصة األسرية. االجتماعيةبواقع الحياة ق تتعل أنها في الموضوعتتجلى أهمية  

 .لهذا الموضوعال بد من بيان شاف وثقافية متعددة وقد تقع الزوجة تحت اضطهاد من الزوج وكذلك العكس ف

 الموضوع: اختيارب سب

ن مانعة عالعالج في هذا العصر والتي تكون  األمراض صعبةكثرة تفشي  نها:م الموضوع أسبابذا وللكتابة في ه  

قها فالبد أن تعرف ح حق الزوجة؛والتعدي علي  بالنساء أحيانا، األضرار األمراض، ومنهالنقل  تكون سبب عاشرة الزوجية أوالم

  .المسؤولية والبالغ للعامةمنها القيام بأداء و ق شرعية وقانونية،من هذا العقد بطر زوجها في التحللوحق 

لعثور على تسبب إلى االتي  الحياة اإلنسانية في النواحي المختلفة من الحديثةالعلم والكشوف  تقدم ظروفنعيش في  أنناوبما 

 وجية، ومنالزقاصد تحيل دون م الخطيرة التي للفيروساتمثل اإليدز الناقلة  اإلنسان قبل ذلك.بال األمراض التي لم يكن في 

ر من أكث وضوحناحية أخرى كثرة الوقوع حوادث التفريق بين الزوجين في المحاكم احتاج الموضوع إلى البحث والكتابة ل

 والقوانين العملية في هذا المجال.نصوص الفقه اإلسالمي 

 معنى التفريق:

 ،الكالميِن فافترقا بين تفرق األعرابِي وقال ابن ،بينهما فرقت بين الحق والباطل أي فصلت يقال: مصدر فرق؛ :في اللغة التفريق 

 ( 3)تشديد.لبا ،فرقت بين العبديِن فتفرقاو بالتخفيف،

 (4)التفريق جعل الشَّْيء مفارقا لغيره. بعبارة أخرى: أو 

قاق والضرر كالش لسبب؛ العالقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء علي طلب أحدهما إنهاء الفقهاء: اصطالحوالتفريق في 

 (5)الزوجين. ق الشرع كما اذا ارتد أحدلح بدون طلب من أحد حفاظا اإلنفاق...أو وعدم

 الفرق بين التفريق والطالق:

 ضح الفرق بينه وبين الطالق:أن نوورد في البحث مصطلح التفريق فيحسن هنا  لقد   

جية وأما التفريق: فيقع بحكم القاضي، لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الز ه،قاعيمادام أهال إل أن الطالق يقع باختيار الزوج وإرادته

  منها: أسبابوللتفريق  (6).وسائل االختيارية من طالق أو خلعجبراً عن الزوج، إذا لم تنجح ال

                                                           
 .،أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (471ص7جه  ۷۲۴۱)الفيومي -3 

الفروق اللغوية،حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم  ،الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،(454ص4م،  ۷۹۹۱)العسكري-4 

 .سليم

  (7ص42هـ،ج 4147 - 4141من ) .)الموسوعة الفقهية الكويتية،صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت -5 

 .،وهبة بن مصطفى،الفقه اإلسالمي وأدلته((7414ص2جهـ ۷۲۷۱)الزحيلي -6 
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 التفريق بسبب العيب)العلة(:  

ن فلها أ بضرر إاليل وال يمكنها المقام معه زمن طو يمكن في يمكن البرء منه أو كما الوجدت الزوجة بزوجها عيبا مستح إذا   

 منه. تطلب من القاضي تفريقها

 لعلة؟ لمراد بالعيب أوا ما

الوصمة، وبمعنى العاهة، وقد استعمله الفقهاء في المعنى األخير كثيراً، سواٌء  يستعمل بمعنى: الشين، و و النقص لغة: اْلَعْيُب:

 (7).فالعيب أعم من العاهة ا.زرع أم غيرهأكان في اإلنسان أم الحيوان أم ال

لوله يتغير بح ختيار، ومنه يسمى المرض علة؛ ألنلغةً: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بال ا العلة معني العلة:

ألجزاء التغيير في ا والعلة في العروض: عبارة عما يجب الحكم به معه، :واصطالحا شخص من القوة إلى الضعف،حال ال

 (8الثمانية، إذا كان في العروض والضرب.)

 ال  قلقة أو مثمرة، عقلي في الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير نقصان بدني أو هو لعلة: من العيب أو فقهاءلا عند المرادو

 (9).تمتع بالحياة الزوجيةالالزواج و ويمنع من تحصيل مقاصد فيها، استقرار

 لعيب:آراء الفقهاء في التفريق ل 

 : رأيان التفريق للعيب وعدم جوازللفقهاء في جواز   

في الزوج أم في الزوجة، وال مانع من تطليق  العيب سواء أكان فقالوا: ال يجوز التفريق بعيب لظاهرية،ل هو :األول رأيال  

 ل.عن الصحابة أو القياس والمعقو الوارد الزوج للزوجة إن شاء، إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو األثر

" ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا :5211 رقمالمسألة وصرح ابن حزم في كتابه المحلى في 

ء وهي امرأته إن شاء طلق وإن شا وال أن يؤجل له أجال، وال لغيره أن يفرق بينهما أصال، أو لم يطأها قط فال يجوز للحاكم،

 (10أمسك. )

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا { )قوله تعالىواستدل على   عن:علي )رضي هللا تعالى عنه(ثبت عن الذي  ل على األثراستد كما(11:} اَل يَُكلُِّف هللاَّ

ي اْمَرأٍَة لَْيَسْت بِأَيٍِّم َوال بَِذاِت بَْعٍل  قَاَل: َوَجاَء هَانَِئ ْبَن هَانٍِئ قَاَل: َرأَْيت اْمَرأَةً َجاَءْت إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَالَْت: هَْل لَك فِ 

: أاَل تَْستَِطيُع أَْن تَْصنََع َشْيئًا  قَاَل:  ْحِر قَاَل: ال، قَاَل لَهُ َعلِ َزْوُجهَا  فَقَاَل: ال تَْسأَْل َعْنهَا إال َمبِيتَهَا  فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ : ال، قَاَل: َوال ِمْن السِّ يٌّ

ا أَنَا فَلَْستهَ  قًا بَْينَُكَما  لََكْت َوأَْهلََكْت أَمَّ َ َواْصبِِريُمفَرِّ  ،ى استدالل الظاهريةعل الجمهوراعترض  قدو( 12)اتَّقِي هللاَّ

                                                           
 .، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا(،717ص4م،ج4211هـ =  4141)أبو حبيب -7 

، قاسم بن عبد هللا بن أمير الرومي الحنفي ،أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،المحقق (71ص4هـ،ج4141-م4441)القونوي 

 .230ص21، الموسوعة الفقهية الكويتية،ج.: يحيى مراد،

،علي بن محمد بن علي الزين الشريف،التعريفات،المحقق: ضبطه وصححه جماعة (451ص4م،ج4217- هـ4147لطبعة:األولى )الجرجاني -8 

 .من العلماء 

،القضاء الشرعي الٌسني،تنظميه واختصاصاته،دراسة مقارنة،منشورات (،414م،ص4441الطبعة األولى،)الشيخ حسن موسى الحاج موسى -

ة في اإلسالم،دارنهضة العربية،بيروت،الطبعة الحلبي الحقوقية، شلبي،محمد مصطفى ،أحكام األسر

 .،عبدالودود،أحكام الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية،الدارالجامعية،بيروت(424م،ص4225)،السريتي550الثانية،ص

  .،علي بن أحمد بن حزم األندلسي،اْلُمَحلَّى بِاآلثَارِ ( 4122، مسألة 444ص 2جهـ ۷۲۷۱)ابن حزم -10 

 .  222ة اآلية سورة البقر -11 

 ،علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد: (447ص2جهـ، ۷۲۴۷)اْلُمَحلَّى بِاآلثَاِر البن حزم  -12 
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 : من عدة وجوه 

ْسَحاَق، َعْن هَاِنِئ ْبِن هَاِنٍئ، قَاَل: أَْخبََرنَا َسِعيٌد، نا ُسْفيَاُن، نا أَبُو إِ " مختلفة: والرواية اآلتية ذكر ماعبارات رواية أن  األول:الوجه 

ُ َعْنهُ فَقَاَمْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ، فَقَالَْت لَهُ: هَْل لََك إِلَى  فَأَْيَن »اْمَرأٍَة اَل أَيٍِّم، َواَل َذاِت َزْوٍج؟ قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللاَّ

: اْلقَْوِم، فَقَاَم َشْيٌخ يَْجنَُح فَقَاَل: َما تَقُوُل هَِذِه اْلَمْرأَةُ؟ قَاَل: َسْلهَا هَْل تَْنقُِم ِمْن َمْطَعٍم أَْو ثِ  قَالَْت: هَُو فِي« َزْوُجِك؟ فََما »يَاٍب؟ فَقَاَل َعلِيٌّ

ْحِر، قَاَل: هَلَْكتَ « ِمْن َشْيءٍ  ْحِر، قَاَل: َواَل ِمَن السِّ ْق بَْينِي َوبَْينَهُ: قَاَل:  قَاَل: اَل، قَاَل: َواَل ِمَن السِّ  اْصبِِري، »َوأَْهلَْكَت، قَالَْت: فَرِّ

َ لَْو َشاَء اْبتاََلِك بِأََشدَّ ِمْن َذلِكَ   الحيث ق رضي هللا عنه عمر ثراألعلي رضي هللا عنه موافق  أثر   في البيهقي نقلو  (13.)«فَإِنَّ هللاَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن َخالِ ": ُل اْلِعنِّيَن َسنَةً فَإِْن َوَصَل َوإاِلَرَوى ُمَحمَّ ُ َعْنهُ قَاَل : يَُؤجَّ اِك َعْن َعلِىٍّ َرِضَى هللاَّ حَّ قَ  ِد ْبِن َكثِيٍر َعِن الضَّ  فُرِّ

   (14)"بَْينَهَُما

حكى عن الشافعي " :ناصرالدين األلباني ويقول عنه محمد أن في هذه الرواية راوي هوهَانِِئ ْبِن هَانٍِئ فيه مقال، الثاني:الوجه 

هانئ  قلت: ه:بقولوتعقبه ابن التركماني  .بن هانئٍ  رحمه هللا أن هانئا ال يعرف وأن أهل العلم ال يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ

وأخرج  ن.التابعي الثقات( من)في ليس به بأس وأخرج له الحاكم)المستدرك(وابن حبان في)صحيحه(وذكره  قال النسائي: معروف،

جهول م هذا قال ابن المديني: قلت: هانئحسن صحيح.  ثم قال: بالطيب،مرحبا  ترمذي من روايته قوله عليه السالم في عمار:ال

ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي فال تطمئن النفس لتوثيق من وثقه ال سيما وجلهم متساهلون في التوثيق والتصحيح ولذلك 

 (15)".رالتقريب: مستوقال الحافظ في 

 واواستدل (16) .الزوجين للعيوب التفريق بين على جواز اتفق جمهور الفقهاء :(واإلمامية مذاهب األربعةلا)للجمهور الرأي الثاني 

دُ  عمر)رضي هللا تعالى عنه(: على أثر ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَحافِظُ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ ُد ْبُن ْبُن يَْعقُوَب، أنب أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد هللاِ ُمَحمَّ أ ُمَحمَّ

ِب ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاُعبَْيِد هللاِ اْلُمنَاِدي، ثنا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، َعْن َسِعيِد ْبِن أَِبي َعُروبَةَ، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن سَ 

ةُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل فِي  َق بَْينَهَُما َولَهَا اْلَمْهُر َوَعلَْيهَا اْلِعدَّ ُل َسنَةً فَإِْن قَِدَر َعلَْيهَا َوإاِلَّ فُرِّ ولكن اعترض ابن (17" ) اْلِعنِّيِن: " يَُؤجَّ

  سعيدن أل، عن عمر-سعيد بِن المسيب - الرواية ذهحزم على ه

ابن التركماني بقوله : " قلت تخصيص  قول في هذا،باني رحمه هللا األلعن  نقلو (18.)رضى هللا عنه سمع من عمربن المسيب لم ي

ولكن نقل ابن الهمام من الحنفية  (19.)هذا أنه مرسل يوهم أن األول متصل وقال ليس كذلك ألن روايات ابن المسيب كلها منقطعة

                                                           
،سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، سنن سعيد بن منصور (.4444رقم األثر414ص4م،ج4214-هـ 4147لطبعة: األولى، ا)الجوزجاني-13 

 .،المحقق:حبيب الرحمن األعظمي

أبوبكرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الكبرى (.41744رقم األثر 774ص 7م ،ج 4447 -هـ  4141الطبعة: الثالثة،  )البيهقي، -14 

 .،المحقق: محمد عبد القادر عطا

 ،محمدناصرالدين،ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل،(744ص6جلدهـ ۷۲۷۱)األلباني -15 

،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي فتح القدير، ابن جزي المالكي،محمد بن (،422ص1الناشر: دار الفكر،جهـ ۷۲۴۲)ابن الهمام -16 

الصاوي، أبوالعباس أحمد بن محمدالمالكي،حاشية الصاوي على الشرح  ،542ص5أحمد الغرناطي،القوانين الفقهية،ج

،منصور بن يونس كشاف القناع عن (،447ص5هـ،ج4144بيروت،  –ار الفكر الناشر: د)، البهوتي الحنبلي502ص3الصغير،دارالمعارف،ج

،زكريا بن محمد بن زكريا (.474ص7م ،ج4444 –ه  4144لطبعة : األولى،ا)متن اإلقناع، تحقيق:هالل مصيلحي مصطفى هالل  األنصاري

 .،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق : د.محمد محمد تامر

 .54212رقم األثر322ص0السنن الكبرى،ج-17 

 .522ص1المحلى البن حزم،ج -18 

 523ص 2ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل ،ج -19 
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الزهري عن سعيد بن المسيب ، فمنها طريق عبد الرازق حدثنا معمر عن  وقال أما الرواية عن عمر فلها طرق، عدة  طرق:

وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم عن محمد بن مسلمة عن الشعبي أن عمر رضي هللا عنه كتب إلى شريح أن يؤجل العنين 

 (20حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الخطاب.) قال: حنيفة:سنة . ورواه محمد بن الحسن عن أبي 

أنه قد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد هللا بن قالوا و عمل جمهور الصحابة،وا ايضا على واستدل

 (21).بي طالبمسعود والمغيرة بن شعبة وال مخالف لهم من الصحابة إال شيء يروى عن علي بن أ

-522 -525-527-501-502-500-502 ه.ش في المواد5355 لسنة 353 األفغاني رقمالمدني  أخذ القانونالرأي الثاني ب )و  

511-275-272-272-252-253.) 

  للزوجين أو للزوجة فقط: حق التفريق بالعيب هل  

اختلفت آراء الفقهاء فيمن يحق له طلب التفريق بسبب العيب والمرض هل هو حق للزوجة فقط أم للزوجة والزوج معا؟ فمنهم 

 ق طلب التفريق للزوج والزوجة معا.من جعل ح الزوج، ومنهممن جعل هذا الحق للزوجة وحدها دون 

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقط، ال للزوج؛ ألن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه  لحنفية:ل :األولالرأي 

 الق.بالطالق، أما الزوجة فال يمكنها دفع الضرر عن نفسها إال بإعطائها الحق في طلب التفريق؛ ألنها ال تملك الط

ضناً و صيانة لها أن تقع في المحظور، ثبوت العيوب في الزوج تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها،ف

أما و الكاساني" اإلمامصرح  كما وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للتعسف والظلم. بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها،

عيب ليس بشرط للزوم النكاح بال خالف بين أصحابنا حتى ال يفسخ النكاح بشيء من العيوب فخلوها عن ال في جانب المرأة،

  (22)"   الموجودة فيها.

وب العي أو اآلخر عيباً من العيوب التناسلية)الجنسية(واحد من الزوجين إذا وجد في  ذهبوا الى أن أيلجمهور: ل الرأي الثاني:

م أما اللجوء إلى الطالق فيؤدي إلى اإللزا ن كالً منهما يتضرر بهذه العيوب،أل الزوجين؛التفريق بالعيب لكل من  طلب ،المنفرة

بعد الدخول و الرجل من نصف المهر قبل الدخول، بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول. وفي التفريق بسبب العيب يعفى

شافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كاألب واألخ لتدليسه لها المسمى باالتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة وال

  (23)بكتمان العيب، وال سكنى لها وال نفقة.

طلب التفريق بسبب العيب والمرض للزوجة وحدها دون  فيبرأي الحنفية وجعل الحق  القانون المدني األفغاني تمسك ولكن

 والمرأة ال يمكنها ذلك؛ فإن الطالق بيده، ع الضرر عن نفسه بالطالق،وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دف ألن الزوج، ،الزوج

  على حق الزوجة فقط.502  المادة نص فيألنها ال تملك الطالق. فلهذا 

 

                                                           
 .522ص4ج فتح القدير، -20 

 واألسانيد تحقيقلما في الموطأ من المعاني  محمد. التمهيد،يوسف بن عبد هللا بن (،225ص 53هـ ،ج 5320الطبعة األولى،  )ابن عبد البر -21 

: وزارة األوقاف والشئون الدينية، ولكن قال محمد ناصرالدين األلباني في كتابه البكري. المغربمصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير 

  فقط.عن ابن مسعود  صحيح.: 322ص 2ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل جلد

  .، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين(.320ص2م، ج5122 -هـ 5472)الكاساني  -22 

الحنبلي أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم، أسنى المطالب في شرح روض الطالب من فقه   ،417ص4،القوانين،ج477ص7ج-(لخليل، :ا23 

 .  525ص5ج الشاملة، المكتبة
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 أنواع العيوب  

 :التفصيل اآلتيقسم الفقهاء هذه العيوب على  العيوب عند الفقهاء: أنواع

 :الحنفية دعن

 .كاحيثبت بهما الخيار للمرأة في التفِريق والبقاء على النو ،(25) والعنة (24) جبال هي :عليهافية الحن العيوب التي اتفق :األول 

 والبرص ،(27) والجذام ،(26) ونالجن مثل:تخل بالوطء  والزوجة بالزوجوب يهي ع ؛عند الحنفية مختلف فيها عيوب ا:ثاني 

 (29.)الخيار لها د يثبتوقال محم رلها الخياقال أبو حنيفة ال يثبت ف؛(28)

 هي:زوجين المالكية عيوب ال الفقهاء دوعن

 خمسة:ب وتختص المرأة ،(30) واالعتراضوالعنة،  والجب، الخصاء، يختص الرجل بأربعة: ،ثالثة عشر عيبا المعتبرة أن العيوب

تَق)  ،والبرص والجذام، ،ونالجن ان في أربعة:كر،ويشت( 35وبخر الفرج)، (34واإلفضاء) ،( 33والعفَل) ،( 32) والقََرن،(31الرَّ

 (37).(36)والعذيطة

 

                                                           
َكِر َوالُْخْصيَتَْيِن، وعند الحنابلة: هو مقطوع جميع الذكر، أو قطع ما ال يتمكن معه من الجماع، قَاَل اْلَعْينِيُّ من الحنفية هَُو  الجب: -24  َمْقطُوُع الذَّ

، ْلبِيِّ يلعي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الز وهو عيب في الزوج يخول المرأة الفسخ. ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ْلبِيُّ ،،هـ(الحاشية: لطبعة: األولى  043متوفى: الحنفي )ال شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل (417ص4هـ،ج 4747 )الشِّ

أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم  ،شرح زاد المستقنع، بوالق، القاهرة -لكبرى األميرية هـ( الناشر: المطبعة ا 5725بن يونس )المتوفى: 

 (525ص5الخليل،ج

 سعدي أبو جيب الناشر: أو سحر.) القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ككبر سن، شرعا من ال يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، العنين: -25 

 (223ص5م،ج 5122هـ =  5472م الطبعة الثانية  5113الطبعة :تصوير  سورية،–دمشق  دار الفكر.

ان بأن ال تظهر آثارها، وتتعطل أفعالها،إما لنقص والقبيحة، والمدركة للعواقب، ميزة بين االمور الحسنة،اختالل القوة الم عند الحنفية الجنون: -26 

 (21ص5ج جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن االعتدال. ) القاموس الفقهي لغة واصطالحا،

 -هـ 4145 )اللحم.) مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الُجذام: داء معروف تتهافت منه األطراف ويتناثر منه  -27 

 .(،إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج 4541ص1م،ج4444

ة الفقهية لموسوعا البرص: هو: بقع بيضاء على الجلد تزداد اتساًعا مع األيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيًضا، وربما كانت بقعا سوداء. )-28 

 (20ص21الكويتية، ج

دار الكتب العلمية، بيروت  ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين، تحفة الفقهاء،(.455ص4م.ج 4221 -هـ  4141)السمرقندي -29 

 .لبنان –

 (0742ص1لته،جاإلعتراض: وهو حالة الرجل الذي ال يقدر على الوطء لعارض كمرض أو كبر.)الفقه اإلسالمي واد-30 

 (0742ص1الرتق:هوكون الفرج مسدوداً ملتصقاً بلحم من أصل الخلقة ال مسلك للذكر فيه.)الفقه اإلسالمي وادلته، ج-31 

عظم يكون في الفرج يمنع من اإليالج، لكن كثير من أهل العلم يقولون  وقيل أن القرن هو اْلقََرِن: هو لحم يحدث في الفرج يمنع من اإليالج، -32 

ي.)شرح نه لحم،ألنه ال يكون عظم في فرج المرأة وإنما يكون لحم، فقطعة اللحم الموجودة في الفرج حالت بين الزوج وبين الجماع وهذا العيب الثاأن

 ( 525ص5زاد المستقنع،ج

 للحم،أن هناك فرق بين الورم وبين اوقيل أنه ورم يكون في الفرج يمنع من اإليالج،ومن المعلوم  العفل قيل أنه أيضاً لحمة تسد الفرج، العفل:-33 

 (   525ص5ج أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، وقيل أنه رغوة تمنع من تمام اللذة.)شرح زاد المستقنع،

 (20ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج اإلفضاء: هو اختالط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختالط مسلك النكاح مع مسلك الغائط. ) -34 

 (20ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج هورائحة منتنة تثور في الوطء.) البخر:-35 

 (22ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج هو التغوط عند الجماع، والتبول مثله. ) العذيطة : -36 

دار  تحقيق محمد حجي، لذخيرة،ا شهاب الدين أحمد بن إدريس، (،457ص5جهـ  ۷۲۷۹)القرافي،، -حاشية الصاوي على الشرح الصغير -37 

 .542ص5القوانين الفقهية،ج ،422ص4م،ج5114بيروت، الغرب،
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  :زوجينعيوب ال الشافعية وعند 

تص ويخ رص.بوال والجذام، وهي الجنون، النساء منها في ثالثة:و خمسة تشترك الرجال رد بها عقد النكاِح،يالعيوب التي  يه

 ( 39.)مقابلتهما من النساء القرني فو،( 38) والخصاءالجب  الرجال منها اثنتين هما:

  ( 40) .والجب العنة، العيوب الخاصة بالرجل هي: الحنابلة: عندو

 وهي الجنون وسبعة في المرأة: هي الجنون والخصاء والعنة والجب،و أربعة في الرجل: :عيبا عشر اإلمامية أحد والعيوب عند 

 (41) والجذام والبرص والقرن واإلفضاء والعمى واإلقعاد.

 ومنها ما تتعدى نجاسته. أذاه، ومنها ما فيه تنفير ونقص، فهذه العيوب: منها ما يخشى تعدي 

 :معين أم ال؟ حصر هل فيها العيوب التي تجيز التفريق

  يمنع منال ه؛ ألنما ذكرناه أَنَّهُ اَل يَْثبُُت اْلِخيَاُر لَِغْيرِ " فقد جاء في المغني: ظاهر نصوص الفقهاء توحي بالحصر في هذه العيوب،

 اٍس،إجماٍع أو قي والفسخ إنما يثبت بنص أ وألن به النكاح، كالعمى والعرِج،فلم يفسخ  ،ال يخشى تعديهو ،عليه ودستمتاِع المعقاال

 ( 42)."يوب؛ لما بينهما من الفرقعاسها على هذه اليوال يصح ق ،وال نص في غيِر هذه وال إجماع

قتضي أنه ال خيار فيما عداها، قال في الروضة: واختصار المصنف على ما ذكر من العيوب ي"ي مغني المحتاِج قوله: وجاء ف

  (43)".وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور

ن ذلك فقيل أل واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب األربعة.": اية المجتهد قولهدوجاء في ب

أنها مما ال تخفى؛ وقيل ألنها يخاف سرايتها إلى األبناء، شرع غير معلل؛ وقيل ألن ذلك مما يخفى، ومحمل سائر العيوب على 

  (44)"وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع، وعلى األول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج.

احِ ِم النكوقال محمد: خلوه من كل عيب ال يمكنها المقام معه إاَل بضرر كالجنون والجذام والبرص، شرط لزو"البدائع:وجاء في 

 حتى يفسخ بِه النكاح، وخلوه عما سوى ذلك ليس بِشرط.

)وجه( قول محمد أن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرِر عن المرأة وهذه العيوب في إلحاِق الضرِر بِها فوق تلك؛ 

 (45)" .فلما ثبت الخيار بِتلك، فألن يثبت بِهذه أولى ألنها من األَدواء المتعدية عادة،

                                                           
 والسل هو استاللهما يعني الخصيتين مع بقاء الجلد، والوجاء هو رض الخصيتين. قطع الخصيتين، فهو الخصاء: -38 

 (520ص5)شرح زاد المستقنع،أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل،ج   

 دار الكتب الناشر: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه الشافعي،(446ص2هـ ،ج4141الطبعة:األولى )اوردي الم -39 

 .274ص55أسنى المطالب شرح روض الطالب،ج زكريا بن محمد بن زكريا، األنصاري،، العلمية

 .525ص5شرح زاد المستقنع،ج -40 

 .5707ص1الفقه اإلسالمي وأدلته،ج -41 

 .مكتبة القاهرة  المغني البن قدامة، ،عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي،(416ص7م،ج4261 -هـ 4711 )ابن قدامة -42 
 .،محمد الخطيب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ،دار الكتب العلمية(.714ص 1م ، ج 4221 -هـ 4145)الشربيني -43

الناشر: دار  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(.71ص7هـ.،ج 4145)ابن رشد -44 

 .القاهرة –الحديث 

 . 320ص 2ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -45 
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وترّد " تيميّة في كتابه االختيارات العلميّة:ما قاله ابن  :ذلك المذكورة، ومنعلى العيوب  عدم القصر ذهب الىمن الفقهاء من و  

 (46) ".عيب ينفّر عن كمال االستمتاع المرأة بكل

سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو أو  ا االقتصار على عيبين أو ستة،وأم" المعاد:زاد  كتابه وما قاله ابن قيّم الجوزيّة في  

الّرجل كذلك من أعظم أو كون  عة اليدين والّرجلين أو أحدهما،وكونها مقطو فالعمى والخرس والطّرش، جه له،مساو لها فال و

جب حمة والموّدة يووال يحصل به مقصود النكاح من الر وج اآلخر منه،ل عيب ينفّر الزك القياس أنو وقوله: المنفّرات.

   (47)"الخيار.

وليست عيوب الزوج التي نسوغ طلب التطليق محصورة وإنما المدار على كون العيب  خالف:" عبد الوهاب صرح دكتور وايضاً 

 ( 48)."يمكن بعد زمن طويل وال تستطاع العشرة معه بضرر أيا كان نوعه يمكن البرء منه أو مستحكما ال

لذلك و أن هذه العيوب المنصوص عليها ليست للحصر، وإنما هي للتمثيل، فقهية الكويتية:بتأليف الموسوعة ال وترى اللجنة المكلفة

 (49)فإنه يلحق بها كل ما كان في معناها أو زاد عليها، كاإليدز وما شابهه من األمراض التي تفوق بعض ما ذكر.

 

رجحان هذا القول عليه صالح لم يخف عليه من الم اشتمل مصادره وموارده وعدله وحكمته ومامقاصد الشرع في  ومن تدبر

ابن تيمية  إمام رأئ :ش-هـ 5355سنة 353 الرقم األفغانيلجنة التقنين في القانون المدني  ختارا وقربه من قواعد الشريعة فلهذا

ب التفريق للزوجة أن تطل ":502مادة ونص في بضرر، قامتها معه إاليمكن ا مطلق العيب الذي ال وذكر ،جوزيلوتلميذه ابن قيم ا

 ."يمکن بعد زمن طويل وتتعذرعليها اإلقامة إال بضرروبينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحکما اليمکن البرء منه أ

مراض األل ك محصورة، يتناول التفريق، ليستالعيوب التي كانت لسببه حق مطالبة  األفغاني: أنيفهم من أحكام القانون المدني و

وتتعذرعليها إإلقامة؛ فإذا كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل  طويال ازمن يستمر، يأخذيوجدأمل ولكن  ا، أوشفائه التي ال أمل في

 القاضي سنة واحدة.

 شروط التفريق بالعيب:

 :اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب هما

ْغديمن الفقهاء الحنفية    دته ة رجال فوجمرأ"فاذا تزوجت ال :قالهـ(425،)المتوفى: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ

 عنينا فان على اوجه:

 .ان علمت به عند النكاح فال خيار لها بعد ذلك :أحدها

                                                           
قهية، المحقق : علي بن محمد بن عباس الف االختيارات، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،(517ص4م ،ج4271-هـ4727)ابن تيميه -46 

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان الناشر: البعلى الدمشقي،

عبد  -شعيب األرناؤوط  تحقيق: ،زاد المعاد في هدي خير العباد ، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر،(467ص 5م،ج4216 – 4147)ابن القيم -47 

  .الكويت –بيروت  -ر اإلسالمية مكتبة المنا -مؤسسة الرسالة  القادر األرناؤوط،

 عليه العمل بالمحاكم، على وفق مذهب أبي حنيفة وما أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية، ،عبدالوهاب،(464م،ص4224)خالف -48 

 .والتوزيع دار القلم للنشر

 هامش. 21ص 21ج الموسوعة الفقهية الكويتية،  -49 
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يت وان رضك ا فال خيار لها بعد ذلوجهوان اختارت ز ن علمت به بعد ما نكحته ثم رضيت به فال خيار لها بعد ذلكإ والثاني:

 ( 50)".كبطل خيارها وال يلتفت الى قولها بعد ذل بالرضااقرت وة او بعدها بالعنة قبل تمام السن

 شروط:ثالثة  لها في جواز طلب التفريقمن المعاصرين  ةزهرأبو وذكر 

جوز ي فإنه ال كان المرض قريب الزوال؛ نطويل، فإ ولكن بعد زمن يمكن، أو أن يكون العيب مستحكما ال يمكن البرء منه، -5

 من أجله. لها طلب التفريق

وظاهر أنه يجب  نسلها، والضرر عام يشمل ضررها وضرر والجزام والبرص، كالجنون بضرر،أال يمكن المقام معه إال  -2

 أثرا في ذريتها.يبقي  أو يمكن احتماله، ال شديداً  أن يكون ضرراً 

 التفريق، فليس لها أن تطلب إنشائه،فإن كان العيب قائما وقت العقد وعلمت به عند  أال يثبت رضاها به مع العلم بذلك العيب، -3

 ( 51داللتا فليس لها طلب التفريق إيضا.) وكذلك إن لم تعلم به وقت العقد ثم رضيت به بعد العلم صراحة أو

 ة الزحيلي في كتابه الفقه االسالمي وادلته:د كتور وهبذكر  وتاكيدا

ألن  ق؛يحق له طلب التفري ، لمالزواجوعقد  علم به في العقد، أال يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن-5

 قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضا منه بالعيب.

 ه،علم به بعد إبرام العقد ورضي بثم  جاهالً بالعيب،فإن كان طالب التفريق  ؛أال يرضى بالعيب بعد العقد حال اطالعه عليه-2

 ( 52)سقط حقه في طلب التفريق.

يسقط حق الزوجة فی طلب التفريق ": 500 مادة في الشروط وصرحفي ضوء هذه المدني األفغاني  القانون كم فيبني الح و

إذا علمت بها قبل العقد فتزوجت عالمة بالعيب أو إذا حدث العيب به بعد العقد ورضيت  -502-بسبب العيوب المشارإليها فی مادة 

 به صراحة أو دال لة."

ق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما اليمكن البرءمنه، أويمكن بعد زمن طويل، واليمكنها أن للزوجة ح هذا معنىو

المقام معه إال بضرر،سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد،ولم تعلم عند إنشائه،أم حدث بعد العقد ولم ترض به،فإن تزوجته عالمة 

،اليجوز طلب التفريق وإن طلبته اليحكم لها، واعتبر التفريق في هذه بالعيب بعد العقد ورضيت به صراحة أوداللة بعد علمها

 الحال طالقا بائنا ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر.   

زوجين تفريق بين الالفي  وتقدم الدعوى حاجة الى حكم الحاكمتحس الهل  حكم الحاكم في انحالل عقد النكاح بسبب العيب: أثر 

  : الى رأيين الفقهاء ذهب لعيب أم ال حاجة؟بسبب ا

                                                           
ْغدي -50  المحقق: المحامي الدكتور صالح الدين الناهي،  ،علي بن الحسين بن محمد ، حنفي ، النتف في الفتاوى،(747ص4،ج4211 – 4141)السُّ

 الدمشقي الحنفي، ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز(125ص7م،ج4224 -هـ 4144)،ابن عابدين .عمان األردن ،بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 .يروتب-رد المحتار على الدر المختار،دار الفكر

 .الفكر ،محمد، األحوال الشخصية ،دار(751ق،ص-ه4717)زهرة ابو -51 

 .0753ص1الفقه اإلسالمي وأدلته،ج  -52 
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على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب  اتفقوا :(الشافعيةمالكية والحنفية وال)لجمهورل الرأي األول:

ألن الزوجين وألن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين الفقهاء، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخالف،  ،المصلحة

  (53)يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، وفي أنه يجوز التفريق به أو ال يجوز، وقضاء الحاكم يقطع دابر الخالف.

 ثالثة أقوال: ولهم لحنابلة:ل الرأي الثاني:

لزوج أو ا حكم، فال يقوم بهالبد أن يكون الفسخ بالعيب عن طريق الحاكم، والسبب في ذلك أنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر و االول:

 الزوجة من تلقاء نفسه.

 موجود فال نحتاج إلى حكم الحاكم.إلى حكم الحاكم، ألن سبب الفسخ حاجة  الولكل منهما الفسخ  والقول الثاني: أن

كم حاكم، بد من ح االختالف؛ فالمع  إالتم الفسخ لم يوالقول الثالث: أنه إذا تم الفسخ برضا الطرفين فال نحتاج إلى حاكم، وإذا 

    (54)إن شاء هللا. الى الحق األقربى جداً وقوالراجح واأل وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو

 حكم الفقهي في المجبوب: 

ق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛      ن العابدينكما صرح اب  لعدم الفائدة في التأجيل. وإذا تبين أن الزوج مجبوب، فرَّ

تبين للقاضي  إذاأما  (55) بعد التفريق ال يبطل التفريق. " امرأتهولدت  الحال ولويفرق في  يؤجل بلإن المجبوب ال  على هذا:"

 سنة أنه العنِّين فيؤجله القاضي

  :في العنين التأجيل حكم

 لمقام معه على ذلك صراحتا أوباولم ترض  ولم تكن قد علمت حين العقد حاله، ،عنينا ووجدت زوجهاتزوجت المرأة  إذا     

 :رأي أهل الخبرةب الزوج أو على إقرار بشهادة الشهود الزوج أو اْلُعنَّته باقرارثبت و منه،التفريق  ت المرأةوطلب داللة،

  ( 56).َسنَةً  مدة الحاكم جلهأ ُعنَّةثَبَتَْت يرى أَنَّ اْلَمْرأَةَ إَِذا ادََّعْت أَنَّ َزْوَجهَا ِعنِّيٌن الَ يَِصُل إِلَْيهَا وَ  فإن ُجْمهُوُر اْلفُقَهَاءِ  

نٍَة أَْو َمِدي قَاِضي ِمْصرٍ  يكون أجل العنين إال عند ال" و:اإلمام السرخسي على ذلك نص يصح التأجيل من غير القاضي كما وال

 ( 57)"، وال يجوز عند من هو دوَن هؤالءهيَُجوُز قََضاؤ

 أو غفلَة أو لدهشةا سكوتهاَن ك فَإن المدة، تضرب لم سكتت فَإن الزوجة. طلَبتا إذ الإ سنة جلؤيالَ  :والقا :الشافعية فقهاءولكن 

  (58).انبيههتببَأَْس  فاَل جهل،

                                                           
حمد ا دراسة وتحقيق: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الحنفي، ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد (724 ص 2م ،ج 4444-هـ 4144)ابن نجيم -53 

دار  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط،(441ص5م،ج4227-هـ4141) ،السرخسي .دار احياء التراث العربي عزو عناية الدمشقي الناشر:

،أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى (754ص7م،ج4217) بيروت ، الهيتمي -المعرفة 

،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية (.741ص6م ،ج4211هـ 4141)الرملي.بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

 ة.الطبعة: ط أخير الناشر: دار الفكر، بيروت، المحتاج إلى شرح المنهاج،

 .502ص5ج شرح زاد المستقنع، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، -54 

  415ص3ج رد المحتار على الدر المختار، -55 

 .50ص 35ج الموسوعة الفقهية الكويتية، ،210ص4ج فتح القدير، -56 

 .574ص5ج المبسوط للسرخسي، -57 

 .345ص 2نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج -58 
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بِيِع قَاَل َسِمْعُت أَبَا طَ  أ:رواه البيهقي َواْستََدل اْلُجْمهُوُر بقول عمر وعمل ابن شعبة كما َكْيِن ْبِن الرَّ ْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعِن الرُّ ُث ْلٍق يُ ََ َحدِّ

ُ َعْنهُ : أَنَّهُ ُرفَِع إِلَْيِه َرُجٌل َعَجَز أَْن  لَهُ َسنَةً. يأتيَعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ َرِضَى هللاَّ   (59)اْمَرأَتَهُ فَأَجَّ

م( ي هللا عنهواإلمام المتبع في أحكام العنين عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس )رض اإلجماع وذكر" على هذاإدعى ابن نجيم و

د من فال ب ،وقد يكون آلفة أصلية؛ ألن عدم الوصول قد يكون لعلة معترضة محل اإلجماع؛هذا فحل  ولم ينقل عن أقرانهم خالفه؛

مذهب الحنفية أن  في كتبنا في القواعد الفقهية وقد  .در بسنة الشتمالها على الفصول األربعفقٌ  العنة؛ضرب مدة الستبانة العلة من 

 ( 60.)لو قضى بِعدِم تأجيل العنيِن لم ينفد قضاؤهقاضيا 

شتاء أو برودة زال صْيفا أو  ذا تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زالإ حكمته مضي الفصول األربعة :يننجيِل العأْ ت حكمة

  (61.)الثبوتتداؤها من وقت الضرب ال ابزال خريفا، فَإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي، و يبوسة زال ربيعا أو رطُوبة

 رفعها او ،اوبرأته عنه ايرجي زواله قسم ال العيوب الى قسمين: قسم القانون المدني ألفغاني التقنين هيئة أن موقف القانون: 

حية وأختص صال،على حدة الحكم لهذا القسمين فبين؛يرجي زوالها وقسم ،ها اإلقامة إال بضررمعاليمكن  و بعد زمن طويل ولكن

يفرق القاضی ليها غيرقابلة للزوال،:" إذا کانت العيوب المشارإ501في المادة رقم شأنهذا الونص في المحكمة،  حكم التفريق الى

 فإذا کان زوالها ممکنا يؤجل الدعوی مدة التتجاوز سنة فإن لم يزل العيب فرق بينهم ."،بين الزوجين فی الحال

 :فيهاأهل الخبرة رأي  و أسباب ثبوت العيب 

 معاينات، قبيلليست من  ألنها شهادة الشاهد،تثبت ب وال لزوج،بإقرار ا الزوج امام المحكمة ةتثبت عنّ  ثبوت العيب:أوال:اسباب 

 ( 62)رأي أهل الخبرة ،وب الزوج عند الحاكم على إقرار ولكن تصح أن تكون الشهادة

 ختلفاإ او ،وجودها دعيوالمرأة ت أة من العيب،ج يعلن البرفالزو في ثبوت العيب؛ولو اختلف الزوجين :أهل الخبرةرأي  أثرثانيا:

 هاحسية أن يثبت عليقرينة  دليل قطعي او ست هناكي، ولفقال الزوج: وصلت وقالت المرأة: لم يصل إلي في الوصول إليها،

يرجع االت التي حوذكر الفقهاء ؟ أم ال في بقاء عيوب  أورفعها وعدم استحقاق  طلب التفرقة يستعان بأهل الخبرة؛ فحينئذ ،حقيقته

اض األمرهذه المجاالت  منوعد برة في معرفة العيوب المتعلقة بالرجال والنساء؛لهم خِ  الذين إلى المختصين من األطباء فيها 

  (63.)على حاجة إظهار رأي أهل الخبرة اْلفُقَهَاءُ  اتفاق ونقلاالسالمي  لمنظمة المؤتمر تأكد هذا المبدأو الجنسية

إذا كان يعرف حقيقة حاله بالمس من غير نظر يمس من وراء الثياب وال تكشف عورته وإن كان ال يعرف  ذكر ابن نجيم: كما

وفي عدد أهل الخبرة (64)إال بالنظر أمر القاضي أمينا لينظر إلى عورته فيخبر بحاله؛ ألن النظر إلى العورة يباح عند الضرورة.

   (65).أفضل ث فهوالثال األثنين أو من واحد إن كان أكثر لشلبي:ا قال

                                                           
 54214رقم األثر 321ص0ج السنن الكبرى للبيهقي، -59 

 .315ص1ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق،-60 

 .543ص2ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، -61 

 .0753ص1الفقه االسالمي وادلته، -62 

 .23ص51ج الموسوعة الفقهية الكويتية، -63 

 .321ص1ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -64 

، (  47ص7هـ ،ج 4747)الزيلعي -65  ْلبِيُّ شهاب الدين أحمد بن  ،عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي ومصنف الحاشية: الشِّ

، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية محمد بن أ ْلبِيِّ بوالق،  -حمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  .القاهرة
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يستعان بأهل الخبرة بمعرفة العيب الذی يطلب التفريق من :"معرفة العيوب الي 502المادة القانون المدني األفغاني  في واشار 

على هذا  ونص 022رقم المسلسل  ه ش5320\5\35المدنية،الصادر قانون أصول المحاكماتفي  أخذ المحاكم األفغانيةو أجله.(

يرقابل الزوج أو المرض غ إلثبات العيب رجع و يتستطيع المحكمة في الدعوى التفريق بسبب العيب الزوج ": 525مالرقفي المادة

 "متخصصة طبيةإلى طبيب متخصص أو هيئة  في ذلك ترجع ومدة طويلة،أو كان قابل البرء ولكن يستمربقاه البرء

 :ها إلى أقوالإختلف فيها  إختلف في الفقهاء أثرالتفريق بالعيب على المهر:

تاوي ففي ذكر  كما نصف المهرلها لها المهر كامال وعند ابي يوسف ومحمد  حنيفة عند أبيقوالن:ف ولهملحنفية:لاألول:القول 

ولها المهر كامال في قول ابي حنيفة ونصف المهر في قول ابي يوسف ومحمد وعليها العدة في قولهم جميعا اذا كان قد ":السغدي

  (66)"بينهما خلوة فان لم يبن بها ولم يكن بينهما خلوة فلها نصف المهر في قولهم جميعا وليست عليها العدة. بني بها او كانت

العيب إن  ألن طالق، فال شيء للمرأة من المهر؛الهم يقولون إن كانت التفريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ  لمالكية:القول الثاني ل

اء مأربها، وكانت راضية بسقوط حقها في المهر، وإن كان العيب بالمرأة فتكون غاّرة فقد اختارت فراقه قبل قض كان بالرجل،

 للرجل مدلسة عليه.

وإن كان التفريق بعد الدخول، استحقت المهر المسمى كله، إن كان العيب في الزوج؛ ألنه يكون غاّراً للزوجة ومدلساً عليها، ثم 

كله. وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب الدخول، لكن يرجع  إنه قد دخل بها، والدخول بالمرأة يوجب المهر

م والبرص. االزوج بالمهر على وليها كأب وأخ وابن لتدليسه بالكتمان إن كان قريباً ال يخفى عليه حالها، وكان العيب ظاهراً كالجذ

أما إن كان الولي بعيداً كالعم والقاضي، أو كان العيب خفياً، فيرجع الزوج على الزوجة ال على الولي؛ ألن التغرير والتدليس منها 

 وحدها.

و أ هم يقولون أن الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر، وإن كان بعد الدخول، وكان العيب مقارناً للعقد لشافعية:القول الثالث ل

حادثاً بين العقد والوطء، وجهله الواطئ، فلها في األصح مهر المثل. وإن حدث العيب بعد العقد والوطء، فلها في األصح المهر 

  (67)المسمى كله.

لزوجة، إن حدث الفسخ قبل الدخول فال مهر للمرأة على الرجل، سواء أكان من جهة الزوج أم من جهة ا لحنابلة:ل رابعال القول

  (68).وإن حدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب، فلها المهر المسمى، لوجوبه بالعقد واستقراره بالدخول ل الشافعية وغيرهم.كما قا

   :الفرقة بسبب العيب نوع

 : نقولي الفقهاء إلى أراءتفرق 

                                                           
ْغدي، ج -66   .373ص5النتف في الفتاوى للسُّ

 .0750ص1الفِْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ ،ج -67 

  502ص5شرح زاد المستقنع ،ج -68 
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كأنه طلقها يضاف إلى الزوج، فينقص عدد الطالق؛ ألن فعل القاضي  ،الفرقة تطليقة بائنةوقعت  افعندهم ل الحنفية والمالكية:قو

بائناً  وإنما جعل الطالق والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طالقاً ال فسخاً. وألنها فرقة بعد زواج صحيح، فسه،بن

  (69)عاد الضرر ثانياً. لزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة،لرفع الضرر عن المرأة، إذ لو جاز ل

الفرقة بالعيب فسخ ال طالق، والفسخ ال ينقص عدد الطالق، وللزوج إعادة الزوجة هم يقولون أن : ةل الشافعية والحنابلوقو

من  والفرقة إذا كانت طلبها التفريق أو بسبب عيب فيها،ألنها فرقة من جهة الزوجة إما ب نكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر؛ب

 (70جهة الزوجة تكون فسخاً ال طالقاً.)

 :ق والفسخالفرق بين الطال

 : يأتي كما الفرق بين الطالق والفسخ عند الفقهاء رحمهم هللا

 .الفسخ الطالق أو وهو شرعاً، ها إال على وجه معتبرأن العصمة إذا ثبتت فال يحكم بزوال  

ي عيب ف ومن أمثلة ذلك: إذا ظهرعديدة ، ويأتي على صور بطلب من المرأة،يكون و عقد الزواج، فهو منع الستمرار لفسخ: اأم

 الرجل، كما لو كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب

 وال يحتسب في الطالق. وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل. فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي،

ي أواحتسابه من الطلقات الثالث التي يملكها الزوج على زوجته  كون للرجل،،األصل في الطالق أن ي إنهاء الزواجوالطالق:

 (71)يحتسب من عدد الطالق.

 :المدني األفغاني القانونموقف 

نص في و المالكيةرأي الحنفية وب فالقانون المدني األفغاني أخذ ؟فرقة طالق أم فسخأهي ه في هذ موقف القانون المدني األفغاني

 رقة بسبب العيب طالق بائن.":"الف527  المادة

 مؤبّدةً؟هل تكون الحرمة الواقعة بالتّفريق للعيب 

 جديد.ولهما العود إلى الّزوجيّة ثانيةً بعقد  مؤبّدة،ها غير ذهب الجمهور إلى أن

 (72)وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أّن الحرمة الواقعة بالتّفريق للعيب مؤبّدة .    

لعود امجال  لهمابل  ،هذه الفرقة ليست موجبة للحرمة المؤبدة القانون المدني االفغاني على أنموقف أن  موقف القانون المدني:

والرجل التزوج  المرأة، ويجوزللمرأةعلی الفرقة بالعيب تحريم  اليترتب" :525الرقم  ةدفي الما ونص جديد، بعقد لى الزوجيةإ

 ".كان ذلك فی العدة أو بعدها التفريق؛ سواءثانيابعد 

 حكم الميراث:

وجين اذا مات احد الزاذا توفي أحدالزوجين بعدالتفريق بسبب العيب في أثناء العدة هل يرث الحي من الزوجين عن اآلخرأم ال؟: 

ن ويقطع عالقة الزوجية بالطالق البائ اً بائن اً كون طالقألن هذه الفرقة ت بحكم القاضي اليجري بينهما حقوق اإلرث ةبعد الفرق

                                                           
أبو عبد هللا محمد بن الحسن ، اللكنوي  محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري الهندي، الجامع الصغير وشرحه النافع  شيباني،ال -69 

 .415ص1ج ،الفقه اإلسالمي وأدلته،542ص5هـ ج 5472بيروت الطبعة: األولى،  –الناشر:عالم الكتب  الكبير لمن يطالع الجامع الصغير،

 .415ص 1اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ،جالفِْقهُ  -70 

محمد بن إبراهيم بن  ، التويجري،214ص53،محمد بن محمد المختار ، شرح زاد المستقنع، ج(427ص1م،ج 4442 -هـ  4174)الشنقيطي -71 

  .موسوعة الفقه اإلسالمي، ،الناشر: بيت األفكار الدولية عبد هللا،

 .02ص37موسوعة الفقهية الكويتية،ج -72 
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:  "إذا  522 وصرح في مادة مع هذا الرأئ، موقف القانون المدني األفغاني وإتفق(73)دالنكاحي،بغيرتجد لزوج الرجوعيه ايحق فال

 مات أحد الزوجين فی الفرقة بالعيب فال يرثه اآلخر."

 : حكم العدة بعدالتفريق في الفقه والقانون  

اإلنتظاروالتربص حتى تنقضي عدتها واليجوز لها أن تتزوج بغير  اذا وقعت الفرقة بين الزوجين تجب على المرأة: عندالفقهاء

 ولكن وماهي العدة؟، زوجها األول

  يجب على المرأة االنتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة. ، هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة : العدة 

ن وإعطاء الزوج فرصة يتمك، ى التختلط األنسابحت، حكمة العدة في التفريق؛التعرف على براءة الرحم: وحكمته، حكم العدة

 فيها من إعادة زوجيتها.

 (74)العدةعند الفقهاء واجبة شرعاًعلى المرأة بالكتاب والسنة واإلجماع.: حكمها الشرعي والقانوني

 (75"إذا فرق القاضي بين امرأة العنين وبين العنين وجبت عليها العدة." ): ولذا قال ابن نجيم من الحنفية

سبب وجوبها حصول الفرقة بين الزوجين بأي سبب غيرالوفاة.و وجه وجوب العدة الفرقة إما معرف برأة الرحم والتحقق من و

وهذا إنمايكون إذا دخل الزوج بزوجته حقيقة أوحكما في الزواج الصحيح أو دخل بها ، منعا الختالط األنساب، أنها غير حامل

هذا تجب على المرأة اإلنتظاروالتربص حتى تنقضي عدتها واليجوز لها أن تتزوج بغير حقيقة في الفاسدة أوبناء على شبهة فل

    (76زوجها األول.)

 : "اآلتي: (511مادة ) وبين القانون المدني األفغاني حكم العدة في: حكم القانون

 (العدة من موانع النکاح لغيرالزوج.5) 

 : ( وتجب العدةعلی کل امرأة في الحاالت التالية2)

دة فی وبعد الخلوة الصحيحة أوالفاس، اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة فی النکاح الصحيح والفا سد -5

 النکاح الصحيح؛سواء کا نت الفرقة عن طال ق رجعي أو بائن ببينونة صغری أوکبری؛

 متارکة فی النکاح الفاسد أو وطء بشبهة."إذا كانت الفرقة بعيب أولعان أونقصان مهر أوخيار بلوغ أوفسخ أو-2 

 : أنواع العدة ومقاديرها 

 وعدة بوضع الحمل.، وعدة باألشهر، عدة باألقراء: العدة عند الفقهاء على ثالثة أنواع

 : وللفقهاء رأيان في تفسير القروء، لغة مشترك بين الطهر والحيض القرء: بالقروءالعدة  األول

ف لبراءة الحيض: بالقرءإلى أن المراد : ةذهب الحنفية والحنابل: -5  فالذي، العدةالمقصود من  وهو، الرحم؛ ألن الحيض ُمَعرِّ

 يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض ال الطهر.

 ( 77أن المراد بالقرء هو الطهر.) إلى: والشافعية ذهبة المالكية: -2

                                                           
 .  322،ص ،األحوال الشخصية،أبو زهره320ص3لمحتار على الدر المختار،جرد ا -73 

  522ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته-74 

 .325ص0ج، البحر الرايق شرح كنزالدقائق -75 

 .522ص، للخالف، حوال الشخصية في الشريعة االسالميةأحكام األ ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته -76 

 .522ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته -77 
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: ة والحنابلةالحنفي المالكية والشافعية ثالث أطهار؛ فعند وعند، ث حيضحنابلة ثاللباألقراء فعند الحنفية وا األول:: عدتها مقدار

 ولم تكن حامال وقت الفرقة فعدتها تنقضي، إذا كانت المرأة من أوالت الحيض وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها

 بثالث حيضات كوامل بعد الفرقة.

 : اآلتية تعتد باألشهر من النساء: الثاني العدة باألشهر

لت أو وص، وهي خمس عشرة سنة ولم تحضبلغت بالسن  مراهقة أو بأن كانت صغيرة أو، الزوجة التي ليست من ذوات الحيض 

ن تاريخ م فعدتها تنقضي بثالثة أشهر ولم تحض وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها ولم تكن حامال وقت الفرقة؛ اليأسإلى سن 

ئِ لقوله  الفرقة. ِئي لَْم يَِحْضَن{) يتعالى}َوالالَّ تُهُنَّ ثاََلثَةُ أَْشهٍُر َوالالَّ يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ
78  ) 

 كان الوضع بعد الفرقة ولو كانت الزوجة حامال وقت الفرقة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها اذا: والثالث العدة بوضع الحمل

: عالىلقوله ت بعضه حتى يصدق عليها أنها وضعت حمال وتنقضي عدتها به. ص الحمل ظاهرا كل خلقة أوبلحظة بشرط أن ينف

(}  (79} َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُهُنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَهُنَّ

"عدة  :275 ادةهذا في ملفظ )القرء(ونص على  في تفسير، بقول الحنفية والحنابلة أخذ القانون المدني األفغاني هنا: موقف القانون

الطالق أوالفسخ بجميع أسبابه للمرأة غيرالحامل المدخول بها حقيقة أوحکما فی النکاح الصحيح ثالث حيضا ت کامالت لمن 

 وال تحتسب الحيضة التی وقعت فيه الفرقة بأی نوع."، تحيض

"إذا لم تکن المرأة  :  272ونص في مادة ، سهاوبين القانون المذكور حكم العدة المرأة التي لم تحض من سبب صغرها أومن يأ

 من ذوات الحيض لصغرأوکبر أوبلغت بالسن ولم تحض أصال فعدة الطالق أوالفسخ فی حقها ثالثة أشهر کاملة."

"مدة الحامل وضع جميع حملها مستبينا بعض خلقة :  446 ونص ايضافي عدة المرأة التي كانت حاملة في وقت الفرقة في مادة

 "أوکله.

 : حكم النفقة في مدة العدة

المعتدة مادامت في العدة فهي محتبسة لحق زوجها اليحل لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها ولهذا تجب لهاعلى : حكم الفقهي

ا سارفتقدر بحسب حال الزوج ي، المطلق النفقة بأنواعها الثالثة من طعام وكسوة وسكنى ويراعي فيها ما روعي في نفقة الزوجة 

ويشترط الستحقاقها أن ال يفوت إحباسها بسبب من قبلها كأن تخرج من مسكن العدة بغير ، وإعسارا وحال األسعارغالء و رخصا

والنساء التي تستحق النفقة في حالة العدة وهي المعتدة وقع الفرقة من قبل الزوج سواء كانت طالقا ، عذر يبيح لها ترك اإلقامة فيه

وغ كأن اختارت نفسها عند البل: والمعتدة لمعتدة لفرقة من قبل الزوجة بسبب غيرمحظور، ير محظورأوفسخا بسبب محظورأوغ

  (80أوفسخ الزواج لنقصان المهر عن مهرالمثل.)

 : يشتمل القانون المدني األفغاني في نفقة المرأة المعتدة على األحكام اآلتية: حكم القانون 

 تجب النفقة على المطلق كما نص في ، طالقاأوفسخا، كان إن كان الفرقة من قبل الزوج بأي نوع  

                                                           
 .4سورة الطالق اآلية -78 

 .4سورة الطالق اآلية -79 

 .504، 550ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية -80 
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"کل فرقة وقعت من قبل الزوج طالًقًاً کا نت أوفسخاً التوجب سقوط النفقة سواء کانت بمعصية أوال  فتجب عليه  :  252مادة 

 النفقة مَدة العدة.

"تجب :  447ة دجب لها النفقة كما نص في الماوإن كانت الفرقة من قبل الزوجة ليست بسبب المحظورمثل الفرقة بسبب العيب ت 

 النفقة للمعتدة بخياربلوغ أوعدم کفاءة أونقصان مهر ولمن اختارت نفسها فی التفريق با لعيب."

   

 : أهم نتائج البحث

 االمام ابن حزم الظاهري. عند يجوز وال، الجمهور (التفريق بسبب العيب جائز عند5)

 لزوج فالحق له في طلب التفريق بسبب عيوب أماالمذهب الحنفي، ت للزوجة فقط عمال على (أن طلب التفريق بالعيب ثاب2)

 الزوجة.

 إنما، لجوزيهقيم ا وابن(أن حق الزوجة في طلب التفريق ليس مقصوراً على عيوب المقاربة الجنسية فقط وفق قول إبن تيمية 3)

 ل ولكن يستمر أكثر من سنة.أو يوجد أم ، أمل في شفائها يتناول كذلك األمراض التي ال

 فعال بعد النكاح يسقط خيارها. رضيت به قوال أو أو، (اذا كانت الزوجة عالمة قبل النكاح بعيب زوجها4)

ية وأما عند شيخ اإلسالم ابن تيم، على قول واحد (التفريق بين الزوجين بسبب العيوب تحتاج الى حكم الحاكم عند الجمهور5)

هو قوي جداً و  ، وإذا لم يتم الفسخ مع االختالف فال بد من حكم حاكم ، برضا الطرفين فال نحتاج إلى حاكمإذا تم الفسخ  : ويقول

 وهو األقرب الى الحق

والقانون  طالق بائن كما هو رأي الحنفية والمالكية فكل تفريق بالعيب يعتبر، (الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطالق البائن2)

 المدني األفغاني.

 الموارد على فقه مذهب الحنفيي. أخذ القانون المدني األفغاني في أكثر(0)

 

 و المراجع مرتباً ترتيباً أبجدياً  المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم .5

شعيب األرناؤوط : تحقيق، زاد المعاد في هدي خير العباد (.م.5122 – 5470 ). بكرعبد هللا محمد بن أبي  أبو، القيمابن  .2

 .الطبعة الرابعة عشر، الكويت – بيروت-المنار اإلسالمية  مكتبة-مؤسسة الرسالة ، اؤوطالقادر األرن عبد-

 الفكر. دار: الناشر، فتح القدير ه(.۴۱۴۱.)كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام .3

بن محمد  علي المحقق: .، اإلختيارات الفقهية(.م5122 – 5470)الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  تقي، تيميهابن  .4

 .بيروت، المعرفةدار : الناشر، بن عباس البعلى الدمشقي

 .القوانين الفقهيةت(. -.)ب ، محمد بن أحمد الغرناطي، ابن جزي المالكي .5

 .اْلُمَحلَّى ِباآلثَارِ ت(. -)ب  ،األندلسيعلي بن أحمد بن حزم ، ابن حزم .2
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، المقتصدبداية المجتهد و نهاية  (.هـ. 5425 ). القرطبيأحمد بن رشد  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن، ابن رشد .0

 .القاهرة  -دار الحديث  : الناشر

 ، رد المحتار على الدرالمختار (..5112 -هـ 5452 .)الدمشقي الحنفي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، ابن عابدين .2

 .الثانية: الطبعة، بيروت-دار الفكر

ـ  5320 .) محمد،ف بن عبد هللا بن يوس، ابن عبد البر .1 تحقيق مصطفى  ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد.(ه

 .الطبعة األولى ، وزارة األوقاف والشئون الدينية : يالمغرب بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكر

 مكتبة القاهرة. ، البن قدامة المغني، (م5122 -هـ 5322)عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي قدامة،ابن  .44

دراسة  ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق(.م2772-هـ 5422.)، الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد نجيم،ابن  .55

 الطبعة االولى.، دار احياء التراث العربي: احمد عزو عناية الدمشقي الناشر: وتحقيق

، سورية –الفكر. دمشق  دار: الناشر، قهي لغة واصطالًحاالقاموس الف (.م5122هـ =  5472)، سعدي، حبيبأبو  .52

 .الثانية: الطبعة

  دارالفكر.،  األحوال الشخصية (.ق-ه5323)، محمد، زهرة ابو .53

 .ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل، الدين ناصر محمد، األلباني .54

محمد  د. تحقيق: .طالب في شرح روض الطالبأسنى الم(.م2777 –ه  5422.)، ، زكريا بن محمد بن زكريااألنصاري .55

 األولى. : الطبعة  - بيروت-الكتب العلمية  دار النشر:دار الكتاب اإلسالمي دار : الناشر، محمد تامر

هالل مصيلحي مصطفى : تحقيق، كشاف القناع عن متن اإلقناع(.هـ.5472.)، منصور بن يونس، البهوتي الحنبلي .52

 .بيروت –فكر دار ال : الناشر، هالل 

محمد عبد  : المحقق،  السنن الكبرى ، (.م 2773 -هـ  5424.)، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر، البيهقي .50

 الثالثة. : الطبعة، لبنات –بيروت  ، دار الكتب العلمية: الناشر، القادر عطا

بيت األفكار  : الناشر، فقه اإلسالميموسوعة ال(.م 2771 -هـ  5437.)، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا، التويجري .52

 األولى. : الطبعة، الدولية

وصححه جماعة  ضبطه: المحقق، التعريفات(. م5123-هـ 5473.)، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، الجرجاني .51

 األولى.: لبنان،الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت  : الناشر، من العلماء 

حبيب : المحقق ،منصورسنن سعيد بن  (.م5122-هـ 5473 .)شعبة الخراساني،سعيد بن منصور بن ، الجوزجاني .27

 .لىاألو: الطبعة، الهند –السلفية  الدار: الناشر، الرحمن األعظمي

على وفق مذهب أبي حنيفة وماعليه ، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية(.م5117.)، عبدالوهاب، خالف .25

 الثانية. الطبعة، والتوزيع للنشرلم دار الق، العمل بالمحاكم

 المكتبة الشاملة.  ، من فقه الحنبلي، شرح زاد المستقنع، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم، الخليل .22

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                                 216  

ISSN: 2706-6495 

 

، هاية المحتاج إلى شرح المنهاجن (.هـ5474.)، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرملي .47

 .-أخيرة  ط: الطبعة، بيروت، الفكر دار: الناشر

 .المنقحة الرابعة: الطبعة، دمشق–سوريَّة -دارالفكر: الناشر، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة بن مصطفى، الزحيلي .24

ْلبِيُّ  : فخر الدين الحنفي ومصنف الحاشية ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، الزيلعي  .25 ن شهاب الدين أحمد ب، الشِّ

ْلِبيِّ  (.هـ 5353.)، ن إسماعيل بن يونس محمد بن أحمد بن يونس ب ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 األولى.  : الطبعة، القاهرة ، بوالق-المطبعة الكبرى األميرية : الناشر

 بيروت. -دار المعرفة ، المبسوط (.م5113-هـ5454.)، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي .22

ْغدي .20 المحامي الدكتور صالح  : المحقق، النتف في الفتاوى(.5124 – 5474.)، ن بن محمد حنفي علي بن الحسي، السُّ

 الثانية.  : الطبعة، بيروت لبنان ، عمان األردن -مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان : الناشر، الدين الناهي

دار الكتب ، تحفة الفقهاء (.م 5114 -هـ  5454.)، أبو بكر عالء الدين ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، السمرقندي .22

 . الثانية: الطبعة، لبنان – بيروت، العلمية

دار الكتب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(.م5114 -هـ 5455.) الخطيب،محمد ، الشربيني .21

 األولى. : العلميةالطبعة

 ،الطبعة الثانية.  السريتي بيروت،، ةنهضة العربي دار، أحكام األسرة في اإلسالم(.م5115.) مصطفى،محمد ، شلبي .37

 .  بيروت، الجامعية الدار، أحكام الزواج والطالق في الشريعة إلسالمية، عبدالودود

 .زاد المستقنع شرح المختار،محمد بن محمد ، الشنقيطي .35

 ،) ب ت( هندياللكنوي  محمدعبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري ال الحسن،أبو عبد هللا محمد بن ، الشيباني .32

 . األولى: بيروت الطبعة –عالم الكتب : الناشر، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرلمن يطالع الجامع الصغير

منشورات ، دراسة مقارنة، تنظميه واختصاصاته، القضاء الشرعي الٌسني(.م2772) ،موسىالشيخ حسن موسى الحاج  .33

 الطبعة األولى.، الحلبي الحقوقية

 دارالمعارف.، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ه( ۴۱۴۱)المالكي العباس أحمد بن محمد أبو، الصاوي .34

: عليهحققه وعلق ، الفروق اللغوية ه(. ۴۱۴۱.)، بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران الحسن، العسكري .75

 مصر. – القاهرة، والتوزيعالعلم والثقافة للنشر  دار: الناشر، إبراهيم سليم محمد

 .الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ت(.  -.)ب ، أحمد بن محمد بن علي، الفيومي .32

 بيروت .، دار الغرب، تحقيق محمد حجي، الذخيرة(.م5114.)، شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي .30
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