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 التفريق للعيب يف القانون اجلديد مقارنة بني الفقه والقانون القديم
 رأفت زلمود عبد الرمحن محبوظ

 التفريق للعيب. ادلطلب األول:
وسنتكلم يف ىذا ادلطلب عن تعريف العيب بشكل عام، والعيب الذي يطلب من اجلو التفريق 
من قبل القاضي، واآلراء الفقهية اليت حتدثت عن التفريق، ودلن مسحت هبذا التفريق، وىل لو مدة 
زلددة، مث التحدث عن شروط التفريق للعيب من حيث الزمان والعيب وصاحب العيب إىل غَت 

 خر شي التكلم عن األمراض اليت تعد عيب. ذلك، وآ
 تعريف العيب الذي مع وجوده البد من التفريق. البند األول:  

 تعريف العيب لغة:
العيب والعيبة والعاب مبعٌت واحد، تقول: عاب ادلتاع قال: " 1الصحاح للجوىريلقد جاء يف 
 ".أي صار ذا عيب

 ". الوصمةالعيب: جاء مفاده: "  2القاموس الفقهيويف 
: " ع ي ب : الَعْيُب و الَعْيَبُة أيضا و الَعاُب مبعٌت و عاَب ادلتاع من باب  3ويف سلتار الصحاح

 باع و َعْيَبًة و عاباً أيضا صار ذا عيب و َعابَُو غَته يتعدى ويلزم فهو َمِعيٌب ".
ما توجد بو تنقص ويتضح أن ادلعٌت يف اللغة جيمع على انو ما بو وصمة وميزة غَت اجيابية، بل 

 مقدرة، فعكس وصمة ميزة.
ىو كل ما ال تستقيم معو احلياة الزوجية بأحد أمرين؛ ادلعاشرة الزوجية أو احلياة  االصطالح:

 الزوجي.
 فاألوىل تعٍت: العيوب اجلسدية اجلنسية.

 والثانية: العيوب اجلسدية ادلنفرة الستقرار الزوجية. 
 قهية األربعة بالعيب.آراء ادلذاىب الف البند الثاين:  

 ذىب العلماء رمحهم اهلل تعاىل إىل مذىبُت يف التفريق للعيوب:

                                                           
1
 .2/209الجوهري،  إسماعٌلالصحاح،  
2
 .1/268جٌب،  أبوالقاموس الفقهً، سعٌد  
3
 ي ب (. مختار الصحاح، محمد الرازي، تحقٌق: محمود خاطر، باب العٌن، تحت اصل )ع 
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، قالوا: ال جيوز التفريق بأي عيب كان، سواء أكان يف الزوج أم يف 1ادلذىب األول: رأي الظاىرية
أو  الزوجة، وال مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاء، إذ مل يصح يف الفسخ للعيب دليل يف القرآن

" ومن تزوج امرأة فلم يقدر على ، وقال ابن حزم: السنة أو األثر عن الصحابة أو القياس وادلعقول
وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو مل يطأىا قط، فال جيوز للحاكم وال لغَته أن يفرق بينهما 

 . "2شاء طلق وان شاء أمسك أنيؤجل لو أجال وىى امرأتو  أنأصال وال 
 أهنمادلذىب الثاين: ذىب أصحاب ادلذاىب األربعة إىل جواز التفريق للعيب بُت الزوجُت، إال 

 اختلفوا يف صاحب احلق يف ادلطالبة بالتفريق، فكانوا على النحو األيت:
جعلوا التفريق بسبب وجود العيب للزوجة فقط، فإذا وجد العيب بالزوج حق  3احلنفية أوال:

رق، أما جانب الزوج فنظروا إىل أن الزوج يستطيع رفع ادلشقة عن نفسو بتطليق للزوجة ادلطالبة بالتف
 .زوجتو

فقد ذىبوا إىل جواز التفريق لعيب الرجل وادلرأة على سواء،  6واحلنابلة 5والشافعية 4دلالكيةثانيا: ا
 وأن التفريق للعيب حق ذلما على سواء.

 أدلتهم:بعض من 
وهبا جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل هبا فلها إذا تزوج الرجل ادلرأة قال عمر: 

 .7الصداق مبسو إياىا وىو لو على الويل واهلل أعلم
 شروط التفريق للعيب. البند الثالث:  

 :8ىناك رلموعة من الشروط البد أن تتوفر حىت يتم التفريق بينهم
صراحة أو داللة، فإن رضي السليم عدم الرضا بالعيب قبل الدخول أو بعده، يف العقد أو بعده، 

من الزوجُت، كأن يقول: رضيت بعيب اآلخر، أو يطأىا، أو متكنو من الوطء. فإنو ال خيار ذلؤالء يف 
 الفسخ بعد ذلك.

                                                           
1
 .10/58المحلى، ابن حزم الظاهري،  
2
 ؛ 10/59المرجع السابق،  
3
 .3/128االختٌار لتعلٌل المختار، عبد هللا الموصلً الحنفً، تحقٌق: عبد اللطٌف محمد،  
4
 . 2/246الشرح الكبٌر، احمد الدردٌر،  
5
 . 7/195الدٌن النووي،  ؛ انظر روضة الطالبٌن، مح6/252ًالشافعً،  إدرٌسمحمد بن  اإلمام، األم 
6
 .8/193، علً بن سلٌمان المرداوي، تحقٌق: محمد الفقً، اإلنصاف؛ انظر 10/57المغنً، عبد هللا بن احمد،  
7
ه جمٌل السنن الكبرى، احمد البٌهقً، تحقٌق: محمد عطا هللا، كتاب النكاح، باب اعتبار السالمة فً الكفاءة، حكم على الحدٌث: قال الشوكانً فٌ 

 بن زٌد وهو وقد اضطرب فً هذا الحدٌث.
8
 .72-29/68الموسوعة الفقهٌة، وزارة االوقاف الكوٌتٌة،  
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فلقد أوضح الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل انو ال  ( سالمة طالب الفسخ من العيوب يف اجلملة:2)
اثل عيبو، مثل ادلصاب بالربص يطالب التفريق ال لوجود جيوز بع عيب أن يطلب التفريق لعيب دي

 .األخرالربص عند الطرف 
 األمراض اليت تعد عيب. البند الرابع:  

 اختلف الفقهاء يف األمراض اليت تعد من العيوب اليت تطلب التفريق:
 يفرق بالعيوب التالية: 1فعند ادلالكية

 (.4(، واالعًتاض)3( والعنة)2(، واخلصاء)1وىي: اجلب) 2عيوب الرجال
 . (9)والبخر (،8(، واإلفضاء )7(، والعفل )6(، والقرن )5وعيوب النساء ىي: الرتق )

( واخلناثة 13(، والعذيطة)12( والربص)11(، واجلذام )11والعيوب ادلشًتكة ىي: اجلنون)
 ادلشكلة. 

 بالعيوب التالية: يفرق 3وعند الشافعية
 عيوب الرجال وىي: العنة، واجلب.
 وعيوب النساء ىي: الرتق، والقرن.

 والعيوب ادلشًتكة ىي: اجلنون، واجلذام والربص.
 يفرق بالعيوب التالية. 4وعند احلنابلة

 عيوب خاصة بالرجال ىي: العنة، واجلب.

                                                           
1
 .2/247الشرح الكبٌر، احمد الدردٌر،  
2
 الحكم فً كالمجبوب فهو كالزر صغٌرا الذكر كان فإذا ، وحده الذكر قطع الحكم فً ومثله ، واألنثٌٌن الذكر قطع:  الجمهور عند هو:  لجب( 1) 

 .  المالكٌة عند الذكر دون األنثٌٌن قطع ومثله ، كالجمهور واألنثٌٌن الذكر قطع هو المالكٌة وعند.  أٌضا الحكم

 .  األنثٌٌن دون الذكر قطع المالكٌة وعند ، الذكر دون سلهما أو رضهما أو األنثٌٌن قطع:  الجمهور عند هو:  الخصاء( 2)

 المالكٌة وذهب ، الفرج فً ٌطأ وال وٌسرة ٌمنة ٌعن الذكر ألن بذلك وسمً ، العضو سالمة مع الوطء عن العجز:  الجمهور عند هً:  العنة( 3)

 .  الجماع به ٌتأتى ال بحٌث الذكر صغر هً العنة أن إلى

 .  العنة الجمهور عند وٌقابله ، الذكر انتشار عدم:  المالكٌة عند هو:  االعتراض( 4)

 .  فٌه اللحم لكثرة أو الحوض عظم فً لضٌق ذلك كان وربما الوطء معه ٌمكن ال بحٌث ، النكاح محل انسداد هو:  الرتق( 5)

 .  عظم أو لحم من ذلك كان وربما ، الوطء وٌمنع ٌسده الفرج فً ناتئ شًء هو:  القرن( 6)

 هو وقٌل.  الذكر به ٌنفذ فال فرجها به فٌضٌق المرأة مسلكً بٌن التً اللحمة فً ورم هو أو ، الجماع عند تحدث الفرج فً رغوة:  العفل( 7)

 .  القرن

 . الغائط مسلك مع النكاح مسلك اختالط أو ، البول مسلك مع النكاح مسلك اختالط هو:  اإلفضاء( 8)
 .  الفم نتن أو ، الفرج نتن هو:  البخر( 9)

 .  به فتذهب العقل تعتري آفة هو:  الجنون( 10)

 .  أكثر الوجه فً أنه إأل ، الجسم أعضاء من عضو كل فً ذلك وٌتصور ، وٌتناثر ٌتقطع ثم ٌسود ثم ، العضو منها ٌحمر علة:  هو:  الجذام( 11)

 .  سوداء بقعا كانت وربما ، أٌضا أبٌض شعر علٌها نبت وربما ، األٌام مع اتساعا تزداد الجلد على بٌضاء بقع:  هو:  البرص( 12)

 . مثله والتبول ، الجماع عند التغوط هو:  العذٌطة( 13)
3
 .2/83الشربٌنً،  اإلمام، اإلقناع؛ انظر 2/60الشٌرازي،  إبراهٌمالمهذب فً الفقه الشافعً،  
4
 .6/335؛ انظر الروض المربع، منصور بن ٌونس البهوتً، 7/176المغنً، عبد هللا بن احمد،  



 رأفت زلمود عبد الرمحن محبوظ                                         التفريق للعيب

موقع نسيم الشام                                                                        4
www.naseemalsham.com 

 .وعيوب خاصة بالنساء ىي: الفتق، والقرن، والعفل
 وعيوب مشًتكة، ىي: اجلنون، والربص، واجلذام. 

 وقد مت ذكر معٌت ىذه العيوب سابقا.
وىذه العيوب ىي اليت وردة يف كتب الفقهاء وىي توحي باحلصر ودليل ما جاء يف كتب 

 الفقهاء:
 : أنو ال يثبت اخليار لغَت ما ذكرناه.1ادلغٍت

قولو: واختصار ادلصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنو ال خيار  2وجاء يف مغٍت احملتاج
 قال يف الروضة : وىو الصحيح الذي قطع بو اجلمهور. فيما عداىا،

قولو: واختلف أصحاب مالك يف العلة اليت من أجلها قصر الرد على  3وجاء يف بداية اجملتهد
ىذه العيوب األربعة، فقيل: ألن ذلك شرع غَت معلل، وقيل: ألن ذلك شلا خيفى، وزلمل سائر 

 العيوب على أهنا شلا ال خيفى، وقيل: ألهنا خياف سرايتها إىل األبناء.
 وىناك نصوص تدل على عدم احلصر من كتب الفقهاء:

 . وترد ادلرأة بكل عيب ينفر عن كمال االستمتاع: 4الفتاوي الكربىابن تيمية يف  
وأما االقتصار على عيبُت أو ستة، أو سبعة أو مثانية دون ما ىو : 5ابن قيم اجلوزية يف زاد ادلعاد 

و أوىل منها أو مساو ذلا فال وجو لو، فالعمى واخلرس والطرش، وكوهنا مقطوعة اليدين والرجلُت أ
 .أحدمها، أو كون الرجل كذلك من أعظم ادلنفرات

: وقال زلمد: خلوه من كل عيب ال ديكنها ادلقام معو إال بضرر، كاجلنون، واجلذام، 6الكاساين 
 والربص شرط للزوم النكاح، حىت يفسخ بو النكاح حيث جاءت ىذه العيوب بصيغة التمثيل.

 الناس.الختالف طبائع ، حصر األوصافعدم  األنسبوىذا 
 مقارنة بُت القانون القدمي والقانون اجلديد يف مواد التفريق للعيب. ادلطلب الثاين:

 عند وجود االختالف أضعو بُت قوسُت.

                                                           
1
 7/597المغنً، عبد هللا بن احمد،  
2
 .3/203بٌنً، مغنً المحتاج، محمد الشر 
3
 .2/42بداٌة المجتهد، محمد بن احمد القرطبً،  
4
 .5/464الفتاوي الكبرى، ابن تٌمٌة، تحقٌق: حسنٌن مخلوف،  
5
 .5/163، تحقٌق: شعٌب االرنؤوط، أٌوبزاد المعاد، محمد بن  
6
 .2/327بدائع الصنائع،عالء الدٌن الكاسانً،  
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" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 128: ذكر ادلادة "البند األول  
 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.

 اجلديد:أوال القانون 
السادلة من كل عيب حيول دون الدخول هبا، أن تراجع القاضي وتطلب  للمرأة: 128ادلادة

كاجلب والعنة واخلصا، وال يسمع التفريق بينها وبُت زوجها إذا علمت أن فيو علة حتول دون بنائو هبا؛  
 طلب ادلرأة اليت فيها عيب من العيوب اليت حتول دون الدخول هبا كالرتق والقرن.

ىي حاالت خاصة بالرجال اجلب: قطع الذكر واألنثيُت. العنة: العجز عن الوطء مع سالمة 
 العضو. اخلصاء: قطع األنثيُت، أو رضهما، أو بًتمها دون العضو. 

: انسداد زلل النكاح أو القرن: انسداد الفرج بعظم أو حلم. الرتق ىي حاالت خاصة بالنساء:
 ضيقو.

 ثانيا القانون القدمي:
: للمرأة السادلة من كل عيب حيول دون الدخول هبا، أن تراجع القاضي وتطلب 113ادة ادل

التفريق بينها وبُت زوجها إذا علمت أن فيو علة حتول دون بنائو هبا؛ كاجلب والعنة واخلصا، وال يسمع 
 طلب ادلرأة اليت فيها عيب من العيوب اليت حتول دون الدخول هبا كالرتق والقرن.

 رأي الفقهي الذي اخذ بو.ثالثا ال
 .رمحهم اهلل تعاىل األخذ برأي الفقهاء األربعة

" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 129ذكر ادلادة " البند الثاين:  
 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.

 أوال القانون اجلديد:
اليت ترضى  أو: الزوجة اليت تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها ادلانع من الدخول هبا 129ادلادة 

داللة بعد العقد يسقط حقها يف التفريق ما عدا العنة فان العلم هبا قبل عقد  أوبالعيب صراحة 
 الزواج ال يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

 ثانيا القانون القدمي:



 رأفت زلمود عبد الرمحن محبوظ                                         التفريق للعيب

موقع نسيم الشام                                                                        6
www.naseemalsham.com 

اليت ترضى  أو تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها ادلانع من الدخول هبا : الزوجة اليت114ادلادة
بالزوج بعد الزواج مع العيب ادلوجود يسقط حق اختيارىا ما عدا العنة فان االطالع عليها قبل الزواج 

 ال يسقط حق اخليار.
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 .رمحهم اهلل تعاىل رأي الفقهاء األربعة
" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 131ذكر ادلادة " البند الثالث:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 أوال القانون اجلديد:

 راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب يف الزوج ينظر: إذا: 131ادلادة
 ريق بينهما يف احلال.. فان كان العيب غَت قابل للزوال حيكم بالتف1
 . وإن كان قابال للزوال كالعنة ديهل الزوج سنة:2

 أ.  من يوم تسليمها نفسها لو.
 ب. أو من وقت برء الزوج إن كان مريضا.

مرض أحد الزوجُت أثناء االجل مدة قليلة كانت او كثَتة بصورة متنع من الدخول أو غابت  وإذا
الزوجة، فادلدة اليت متر على ىذا الوجو ال حتسب من مدة األجل، لكن غيبة الزوج وأيام احليض 
 حتسب، فإذا مل يزل العيب يف ىذه ادلدة وكان الزوج غَت راض بالطالق و الزوجة مصرة على طلبها

 :حيكم القاضي بالتفريق، فاذا ادعى يف بدء ادلرافعة أو يف ختامها الوصول اليها ينظر
أ. فاذا كانت الزوج ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمُت. )ألن األصل سالمتو من العيب والظاىر 

 يشهد لو بذلك(
عملية رتق  ب. وان كانت بكرا فالقول قوذلا بيمينها.) ألن الظاىر يؤكد، واليمُت لدفع شبهة

 البكارة(
 ثانيا القانون القدمي:

: إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب يف الزوج ينظر فان كانت 115ادلادة 
)العيب( غَت قابلة للزوال حيكم بالتفريق بينهما يف احلال، وإن كانت قابلة للزوال كالعنة ديهل العلة

من وقت برء الزوج إن كان مريضا وإذا مرض أحد الزوجُت  الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها لو أو
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أثناء األجل مدة قليلة كانت أو كثَتة بصورة متنع من الدخول أو غابت الزوجة، فادلدة اليت متر على 
)الزواج وأيام( احليض حتسب، فإذا مل تزل الزوج أيامىذا الوجو ال حتسب من مدة األجل، لكن غيبة 

ان الزوج غَت راض بالطالق و الزوجة مصرة على طلبها حيكم القاضي بالتفريق، العلة يف ىذه ادلدة وك
فإذا ادعى يف بدء ادلرافعة أو يف ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوج ثيبا فالقول قول الزوج 

 )بيمينها(.بال ديُتمع اليمُت. وان كانت بكرا فالقول قوذلا 
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 .رمحهم اهلل تعاىل أي الفقهاء األربعةر 
" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 131ذكر ادلادة " البند الرابع:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 أوال القانون اجلديد:

ال ديكن  مرضأو  بعلةان الزوج مبتلى  بعدهاو  قبل الدخول: إذا ظهر للزوجة 131ادلادة 
مثل ىذه العلل  طرأت أوااليدز  أوالزىري  أوالسل  أواإلقامة معو بال ضرر كاجلذام او الربص 

اخلربة واالختصاص  بأىلتراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد االستعانة  أنفلها  واألمراض
 ينظر:

  احلال.. فان كان يغلب على الظن تعذر الشفاء حيكم بفسخ عقد الزواج بينهما يف1
مل  فإذازوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة  أو. وان كان يغلب على الظن حصول الشفاء 2

 الزوجة على طلبها حيكم القاضي بالتفريق.  وأصرتتزل يف ىذه ادلدة ومل يرض الزوج بالطالق 
 أما وجود عيب كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق.

و ادلصاب مث يسود مث يتقطع ويتناثر. الربص: بقع بيضاء على اجلذام: علة حيمر منها العض
اجللد، تزداد اتساعا مع مرور الوقت. السل: مرض معد ينتقل باللمس والسعال. الزىري: مرض 
جنسي يؤدي إىل ظهور تقرحات على القضيب أو الفرج وقد تظهر على الشفاه واللسان واليدين، 

 وتنتقل العدوى باالتصال اجلنسي. 
 نيا القانون القدمي:ثا

: إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض ال ديكن 116ادلادة 
اإلقامة معو بال ضرر كاجلذام أو الربص أو السل أو الزىري أو االيدز أو طرأت مثل ىذه العلل 
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واإلمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد االستعانة بأىل اخلربة 
)يغلب على الظن تعذر( بالشفاء حيكم بالتفريق   ال يوجد أملتصاص( ينظر فان كان )االخوالفن

بينهما يف احلال وان كان يوجد أمل )يغلب على الظن حصول( بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق 
)يف( ىذه ادلدة ومل يرض الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على طلبها بظرفسنة واحدة فإذا مل تزل 

 لقاضي بالتفريق. أما وجود عيب كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق.حيكم ا
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 .رمحهم اهلل تعاىل رأي الفقهاء األربعة
" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 132ذكر ادلادة " البند اخلامس:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 أوال القانون اجلديد:

وجد يف زوجتو عيبا جنسيا مانعا من  إذا: للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج 132ادلادة 
كن ادلقام معها عليو بال ضرر ومل يكن الزوج مرضا منفرا حبيث ال دي أوالقرن  أوكالرتق   إليهاالوصول 

 ضمنا. أورضي بو بعده صراحة  أوقد علم بو قبل العقد 
 ثانيا القانون القدمي:

: للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد يف زوجتو عيبا جنسيا مانعا من 117ادلادة 
مرضا منفرا حبيث ال ديكن ادلقام معها عليو بال ضرر ومل يكن الزوج  أوالقرن  أوكالرتق   إليهاالوصول 

 ضمنا. أورضي بو بعده صراحة  أوقد علم بو قبل العقد 
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 رمحهم اهلل تعاىل. -مالكية، شافعية، حنابلة-رأي مجهور الفقهاء
واجلديد مع بيان االتفاق  " يف القانون القدمي133ذكر ادلادة " البند السادس:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 القانون اجلديد: أوال

: العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من 133ادلادة 
 هر ثبت بالوطء(الزوج.) ألن ادل

 ثانيا القانون القدمي:
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جة بعد الدخول ال تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من : العلل الطارئة على الزو 117ادلادة 
 الزوج.

 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.
 رأي ادلالكية يف الراجح والشافعية بالقدمي رمحهم اهلل تعاىل.

" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 134ذكر ادلادة " البند السابع:  
 ذت بو.واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخ

 أوال القانون اجلديد:
 : يثبت العيب ادلانع من الدخول بتقرير من الطبيب ادلختص مؤيد بشهادتو.134ادلادة 

 ثانيا القانون القدمي:
أو الطبيب مؤيد  القابلةبتقرير من  ادلرأة أو الرجل: يثبت العيب ادلانع من الدخول يف 119ادلادة 
 بشهادتو.

 بو. ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ
 رأي الفقهاء األربعة رمحهم اهلل تعاىل.

" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 135ذكر ادلادة " البند الثامن:  
 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.

 أوال القانون اجلديد:
 جن الزوج بعد عقد الزواج وطلب الزوجة من القاضي التفريق: إذا: 135ادلادة 

 . فان كان ىناك تقرير طيب بان ىذا اجلنون ال يزول فرق القاضي بينهما باحلال.أ
مل تزول اجلنة يف ىذه ادلدة  فإذاكان من ادلمكن زوالو يؤجل التفريق دلدة سنة   وإذاب.      

 وأصرت الزوجة على طلبها حيكم القاضي بالتفريق.
 ثانيا القانون القدمي:

عقد النكاح)الزواج( وطلب الزوجة من القاضي التفريق يؤجل  : إذا جن الزوج بعد121ادلادة 
التفريق دلدة سنة فإذا مل تزل اجلنة يف ىذه ادلدة وأصرت الزوجة على طلبها حيكم القاضي بالتفريق.)مت 

 إضافة سؤال ادلختصُت(
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.
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 رمحهم اهلل تعاىل. -ادلالكية، الشافعية، احلنابلة–رأي مجهور الفقهاء 
" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 136ذكر ادلادة " البند التاسع:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 أوال القانون اجلديد:

مل يكن ذلا ولد ومل تتجاوز مخسُت سنة من عمرىا  أن اإلصلاب: للزوجة القادرة على 136ادلادة 
ثبت بتقرير طيب مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على  إذاعقد زواجها  حق طلب فسخ

 وذلك بعد مضي مخس سنوات من تاريخ دخولو هبا. اإلصلاب
 القانون القدمي:ثانيا 

 مل يتطرق إىل ىذا ادلوضوع.
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 ىذه مسألة اجتهادية.
يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق " 137ذكر ادلادة " البند العاشر:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 القانون اجلديد: أوال

العلة، فليس ألي منهما  أوجدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب  إذا: 137ادلادة 
 طلب التفريق للسبب نفسو.

 القانون القدمي:ثانيا 
الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة )بسبب العيب أو العلة( : إذا جدد 122ادلادة 

 .فليس ألي منهما طلب التفريق )للسبب نفسو(
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

، فال يوجد وصوغ اطالع على العيب ورأي الفقهاء األربعة رمحهم اهلل تعاىل، الن ىذا في
 للفسخ.
" يف القانون القدمي واجلديد مع بيان االتفاق 138ادة "ذكر ادل البند احلادي عشر:  

 واالختالف بينهما والرأي الفقهي الذي أخذت بو.
 القانون اجلديد: أوال
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 : تكون الفرقة للعيوب فسخا.138ادلادة 
 القانون القدمي:

 مل يتطرق إىل ادلوضوع.
 ثالثا الرأي الفقهي الذي اخذ بو.

 تعاىل.رأي الفقهاء األربعة رمحهم اهلل 
 الخاتمة.

ادلالحظ على القانون اجلديد انو توسع يف األخذ من ادلذاىب األربعة، وىذا عُت الصواب حىت 
 يتسٌت للناس االلتزام على الوجو األمثل، يقول النيب صلى اهلل عليو وسلم: " اختالف أميت رمحة ".

وما لو اثر يف حتديث ولقد راعى القانون اجلديد تقدم العصر، واختالف الزمان وادلكان، 
األحكام مبا يتناسب مع واقع احلال الذي تعيشو الناس، من التطور احلداثة، والتقدم يف الطب 

 واالتصال.


