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 االىداء
 

 الى المؤمنين الذين انزل اهلل السكينة في قلوبهم فازدادوا ايمانا فإذا ىم خاشعون.

 الى من اكن لهم في القلب محبة وتقديرا

 وتفكيرا..... تفكراوفي العقل 

 الى ابي وامي واخوتي وكل احبتي...

 عانتني أالى الطيبين الذين مدوا لي يد العون إلنجاز ىذه البحث وكانوا عونا وسندا وقوة 

 على االنجاز

 الى كل من جاد بالعلم ومهد لي الطريق بالحرف والكلمة 

 اىدي جهدي المتواضع ىذا...
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 المقدمة

ونستهديو ونستغفره , ونعوذ باهلل من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا , من يهده اهلل فهو  احلمد هلل ضلمده ونستعينو    
ادلهتدي ومن يضلل فلن ذبد لو وليا مرشدا . ونصلي ونسلم على الرضبة ادلهداة والنعمة ادلسداة سيدنا زلمد وعلى الو 

 يل اىل الصراط ادلستقيم .اما بعدواصحابو اقمار اذلدى وصلوم ادلعرفة الذين اضاءوا دبسلكهم القومي السب

قد نظم االسالم حياة الناس يف الدنيا تنظيما شامال , سواء بُت العبد وربو أو يف عالقتهم مع بعضهم البعض. فجاء 
 تنظيم االسالم للعالقات االسرية بتشريع كامل وشامل.

 (.288رة اية قال اهلل تعاىل يف زلكم التنزيل))وذلن مثل الذي عليهن بادلعروف((.)البق

واعماال لذلك ادلبدأ فقد اعطى اهلل تعاىل لكل من طريف عقد النكاح حقوقا, واوجب عليهما يف مقابلهما واجبات وكما 
اعطى الزوج القدرة على ابقاء الطالق بإرادتو ادلنفردة , اعطى الزوجة حق طلب الطالق من القاضي ان كان ىناك ضرر 

االسباب ادلادية اليت اعطاىا االسالم للزوجة للخالص من رباط الزوجية , فهناك من واقع عليها منو , فضال عن تللك 
االسباب النفسية وادلعنوية اليت ال رلال دلعرفتها اال بقول الزوجة اليت تشعر هبا مثل كراىيتها لزوجها وبغضها اياه مع 

لب اخللع من زوجها بشروط وقيود مقدرة شرعا استحالة دوام العشرة بُت امثاذلما . ولذلك فقد اباح االسالم للمرأة ط
 وكذلك أباح ذلا قانون االحوال الشخصية بوالية بينانج ان تطلب اخللع من زوجها بشروط مقدرة.

فاخللع ما ىو اال تطبيقا من التطبيقات العملية ادلؤكدة لعدل اهلل تعاىل بُت عباده , ومساواتو بينهم. فكما جعل الطالق 
ره ادلرأة , فقد جعل اخللع بيد ادلرأة اذا كرىت الرجل. فوجود الكراىية من قبل احدىم ذباه االخر او من بيد الرجل اذا ك

قبلهما معا , سيؤدي استمرار العالقة الزوجية يف مثل تلك احلاالت اىل الوقوع يف احملظور واحلرام .وىذا ىو نتاج الستمرار 
فق بُت الزوجُت مع رفض الزوج اطالق سراح الزوجة ألسباب تعسفية احيانا احلياة الزوجية  مع وجود عدم الوفاق او التوا

 , او ألسباب ترجع اىل اخلوف من اجملتمع او العادات او التقاليد او اجلهل بالدين واحكامو.

ى رأي ودلا كان اخللع احد اسباب الفرقة بُت الزوجُت رضاء باالتفاق بُت الزوجُت او قضاء يف حالة رفض الزوج اياه عل
بعض الفقهاء, يعد طريقا صحيحا وسلرجا منها شرعا للمرأة ادلسلمة الكارىة لزوجها يف استمرار العالقة الزوجية اليت ال 
ترضاىا . ومن تكرمي االسالم للمرأة نظرتو للزواج انو شراكة بُت الزوجُت ربقق اىدافا سامية من تكثَت وانشاء اجملتمعات 



7 
 

ضبة , وىنا نرى ان االسالم يؤكد عقد الزواج وغلعلو ميثاقا غليظا ويكره الطالق وغلعلو ابغض النظيفة سبلؤىا ادلودة والر 
 .(1)احلالل . فقال اهلل تعاىل )) ابغض احلالل اىل اهلل الطالق ((

 وتوعد ادلرأة اليت تطلب الطالق من زوجها  بدون سبب فقال صلى اهلل عليو وسلم ))اؽلا امرأة سالت زوجها الطالق من
.وقد تطرأ على الزواج امور ذبعلو مصدر شقاء وذبول حياة الزوجُت اىل جحيم ال (2)غَت سبب فحرام عليها رائحة اجلنة((

يطاق شلا يصبح الفراق وسيلة ال بد منها للتخلص من تلك احلالة . فقد يتزوج الرجل ادلرأة مث يتبُت ان بينهما اختالفا يف 
ل من الزوجُت نفسو غريبا عن االخر فيكون الفراق امرا ال بد منو كما قال اهلل تعاىل االخالق وتنافرا يف الطباع فَتى ك

 .(3)))وام يتفرقا يغن اهلل كال من سعتو((

وقد ذبلى عدل االسالم  يف ربميل الطرف الذي ؼلتار اهناء عقد الزواج , التبعة ادلالية , فاذا اختار الزوج طالق امرأتو , 
وضلوه , وما يتبعو من نفقة واجبة , اذ ال يعقل ان يستمتع بادلرأة ما شاء , مث يصرفها اىل اىلها غرم ما بذلو من صداق 

مىت شاء , دون ان يغرم ما بذلو يف زواجو منها .وكذلك ليس من العدل ان ينفق الرجل مالو يف زواج امرأة حىت اذا 
ادلخرج من تعسف اي من الزوجُت , تغرمي من  قضت بعض الوقت قررت الرحيل , فال يبقى لو زوجة وال مال , فكان

اختار الفراق منهما . والن كان حكم الطالق حاضرا يف وعي الناس وفهمهم , وىو كثَتا ما ؼلتلط يف وعي العامة , 
بالتقاليد والعادات االجتماعية , حبيث ال ؼللع احدىم عن حكم اخللع , الذي كفل للمرأة حق طلب الفراق من زوج مل 

اغبة يف مواصلة العيش معو. كما مل يغفل االسالم عن وجود حاالت من اخلالف بُت الزوجُت, ال ذبدي معها كل تعد ر 
تلك العناية , فكان ال بد من تشريعات تضبط الفراق , كما ضبطت الزواج من قبل, فشرع من القوانُت واالحكام ما 

تسَت على النحو الذي يتوخاه الرجل يف اىلو , من ادلودة  يعطي للزوج حق اهناء ىذه العالقة, اذا وجد ان العالقة ال
والرضبة والتعاون , فكانت احكام الطالق تعبَتا عن حق الرجل يف اهناء العالقة الزوجية بشكل يضمن للزوجة حقها , دبا 

 ان الزوج ىو الذي اختار اهناء تلك العالقة .

ة ادلرأة اىل ادلبادرة باهناء العالقة الزوجية , اذا تبُت ذلا عدم القدرة ويف الوقت ذاتو مل تغفل التشريعات االسالمية من حاج
على مواصلة احلياة مع زوجها , و فكما ان الرجل بيده الطالق, اعطى االسالم للمرأة حق اخللع , للتخلص من زواج 

ا , فنزل حكم اخللع ملبيا ىذه ىي لو كارىة , وزبشى على نفسها اال تقيم حدود اهلل اليت اوجبها على الزوجة ذباه زوجه
 احلاجة للزوجة.

                                                           
 . 2009,دار الرسالة العادلية , 254,ص2سلمان بن االشعث االزدي السجستاين ابو داود , سنن ابو داود , ج(  (1
 .1998,دار الغرب االسالمية , بَتوت .142, ص1زلمد بن عيسى , سنن الًتمذي ,ج ((2
 .130(  النساء , (3
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وبناءا على ما سبق , فان اشكالية ىذا البحث تدور حول دور اخللع يف حل ادلشكالت الزوجية ادلستعصية بإهنائها , 
ة والكشف عن احكام اخللع وشروطو ادلقدرة من الناحية الشرعية , شلا ورد بشأن اخللع يف الكتاب والسنة ومصادر الشريع

 واقتضت طبيعة ىذا البحث ان يتضمن بعد ادلقدمة  على مبحثُت  وخاسبة . االخرى.

تناولنا يف ادلبحث االول ما ىية اخللع  وحكمو وادلة مشروعيتو , معرفت يف ادلطلب االول  اخللع لفة  وقانونا وشرعا , 
ين فقد تناولت فيو  شروط اخللع واركانو , ويف ادلطلب الثاين تطرقت اىل حكم اخللع وادلة مشروعيتو  اما ادلبحث الثا

ط اخللع واركانو  ويف الثاين خلع الزوجة ادلريضة و وخلع الزوجة ادلرضة مرض ادلوت  وكان يف مطلبُت تناولت يف االول شر 
 مرض ادلوت  , مث  ختمت البحث باىم النتائج اليت توصلت اليها  واورت ادلصادر  بقائمة مرتبة  على حروف ادلعجم 

 . فاحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث
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 :تعريف الخلع وطبيعتو وصيغتو وما يصح ان يكون بدال من الخلع المطلب االول

 تعريف الخلع لغة وقانونا وشرعا –أ 

 خلع فالن ثوبو اي ازالو عنو. ىو االزالة : يقال(1) -لغة:

( فقال ))اخللع : ازالة قيد الزواج بلفظ اخللع , او ما يف 46( من ادلادة )1عرفو الشرع العراقي يف الفقرة ) -:(2)قانونا
 .(3)من ىذا القانون وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام ادلادة التاسعة والثالثُت بإغلابمعناه , وينعقد 

 اخللع بأنو ازالة ملك النكاح ادلتوقفة على قبول الزوجة بلفظ اخللع او ما يف معناه . عرف األحناف (4) -: أما شرعا

اخللع شرعا  –اخللع فراق الزوج امرأتو بعوض يأخذه الزوج من أمرأتو بألفاظ سلصوصة . وقال ادلالكية  –وقال احلنابلة 
 طالق بعوض . مقصود وراجع جلهة الزوج بلفظ طالق أو خلع .

 اخللع طالق بعوض مقصود الزم جلهة الزوج .  –وقال اجلعفرية 

اخللع ىو االفتداء اذا كرىت ادلرأة زوجها , فخافت اال توفيو حقو , أو خافت أن يبغضها فال بوفيها  –وقال الظاىرية 
 اضيهما .واال مل غلرب ىو وال اجربت ىي , واظلا غلوز بًت  –حقها , فلها ان تفتدى منو ويطلقها ان رضي ىو 

 طبيعة الخلع وصيغتو , وما يصح ان يكون بدال من الخلع .  -ب

زبتلف طبيعة اخللع يف جانب الزوج عنها يف جانب الزوجة ويًتتب على ىذا االختالف بعض  -:(5) طبيعة الخلع
 النتائج بالنسبة لكل منهما.

                                                           

 .114, ص  1946 – 1945بغداد ,  –, مطبعة الرشيد  االحوال الشخصيةحسُت على االعظمي ,  (1)
 .247 ص  –بغداد  – 1972اضبد عبيد الكبيسي , االحوال الشخصية , ( 2)

على من اراد الطالق ان يقيم الدعوى يف احملكمة الشرعية بطلب ابقائو واستحصال حكم بو , فاذا تعذر عليو  -1( ونصها : )) (3
 تبقى حجة الزواج معتربة اىل حُت ابطاذلا من احملكمة ((-2احملكمة وجب عليو تسجيل الطالق يف احملكمة خالل مدة العدة مراجعة 

دار الكتب القانونية , مصر , دار شتات للنشر والربرليات  ,ستشار اضبد نصر اجلندي , شرح قانون االحوال الشخصية العراقية ادل ( 4)
 .128, مصر , ص

 249أضبد عبيد الكبيسي , ادلرجع نفسو  , ص ( د.  (5
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علق طالقها على مال والتعليق : ؽلُت يف اصطالح الفقهاء . اما من  ألنوفاخللع من جانب الرجل , يف معٌت اليمُت 
التزمت بدفع عوض يف مقابل طالقها وخالصها من الزوج . اال اهنا ليست معاوضة  ألهنا.  معاوضةجانب الزوجة فهو : 

 . وخالص الزوجة من خالصو . بل ىي شبيهة بالتربع . الن ادلعاوضة اخلالصة ال تكون اال اذا كان كل من العوضُت ماال
. وكون اخللع ؽلينا من جانب الزوج ومعاوضة من (1)زوجها ليست ماال . لذا ال يكون اخللع يف حقها معاوضة خالصة 

 جانب الزوجة يًتتب عليو النتائج التالية : 

 -:(2)يًتتب على كون اخللع ؽلينا من جانب الزوج , ما يلي – أوال

 ان يرجع عنو قبل قبول الزوجة . الن التعليق ال غلوز الرجوع عنو .اذا اوجب الزوج اخللع فليس لو  -1
اذا قام الزوج من اجمللس الذي اوجب فيو اخللع قبل قبول الزوجة , مل يبطل اغلابو هبذا القيام , وعلى ىذا  -2

 فلو قبلت الزوجة اخللع بعد قيامو كان قبوذلا صحيحا .
دلا مل يكن ؽللك الرجوع فأنو ال ؽللك اخليار  ألنور فيها , ليس من حق الزوج ان يشًتط مدة يكون لو اخليا -3

, وعلى ىذا كان الشرط باطال , وصح اخللع . الن اخللع ال يبطل بالشروط الفاسدة   ادلدة, فاذا اشًتط 
فلو خالع اجلل زوجتو على ان لو اخليار مدة ثالثة أيام , وقبلت الزوجة : وقعت الفرقة يف احلال , ولزمها 

 الذي تعهدت بو .العوض 
غلوز للزوج ان يعلق اخللع على وقوع امر يف ادلستقبل , او يضيف اىل زمن مستقبل , كأن يقول ذلا ان  -4

خرجت من البيت غدا فقد خالعتك على كذا , أو يقول ذلا : لقد خالعتك على كذا يف اول الشهر القادم 
حدوث االمر ادلعلق عليو . فاذا قبلت : , وحينئذ ال بد من قبوذلا عند حلول االجل ادلضروب او عند 

 وقعت الفرقة ولزمها ادلال , وترتبت على اخللع صبيع اثاره.

  -: ويًتتب على كون اخللع يف جانب الزوجة معاوضة ذلا شبو بالتربعات النتائج التالية –ثانيا 

.فاذا قالت لو اختلعت (3)ػلق للزوجة الرجوع عن اغلاب اخللع  اذا ما ابتدأت اغلابو ىي وليس الزوج  -1
نفسي منك بكذا , كان ذلا ان ترجع عن ىذا االغلاب قبل ان يصدر القبول من الزوج الن ادلعاوضات 

 .يصح الرجوع عن االغلاب فيها قبل صدور القبول من الطرف االخر
                                                           

 ىذا عن ايب حنيفة , وقال صاحباه : ان اخللع ؽلُت من الطرفُت . ((1

 173ص  6ج ادلبسوط :للسرخسي ,  ينظر  (2)
 –العدة ذلا ما دامت يف دذا مت اخللع فللزوجة الرجوع عن بما يلي ))ا 9712 - 24ادلؤرخ يف  71/ ش/  295جاء يف القرار رقم  ((3

 .عند اجلعفرية فاذا رجعت انقلب اخللع طالقا رجعيا ((
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ن ال بد من قبول الزوج يف رللس االغلاب ان كانت  حاضرة , او يف رللس علمها ان كانت غائبة , ال -2
 ادلعاوضات ادلالية تبطل تغرق ادلتعاقدان بعد االغلاب وقبل القبول .

غلوز ان تشًتط الزوجة لنفسها اخليار يف مدة معلومة , وذلا احلق يف ىذه ادلدة  ادلعلومة ان قبل ىذه  -3
 . الن ادلعاوضات يصح اشًتاط اخليار فيها .(1)الطالق على ىذه ادلال او ترفضو 

جة اخللع على حدوث أمر من االمور , وال ان تضيفو اىل زمن مستقبل الن ال يصح ان تعلق الزو  -4
 التمليكات ال تقبل التعليق وال االضافة .

 .(2)تعددت اآلراء الفقهية  -: أما صيغتو 

عند االحناف : كل فراق يتم بُت زوج وزوجتو مقابل مال يكون بلفظ اخللع أو ادلباراة أو تكون بلفظ الطالق  -
فإذا كانت ادلخالعة بلفظ اخللع كان طالقا بائنا واذا كان الطالق على مال فيصبح الطالق رجعيا اذا على مال 

 –فارقتك  –بارئتك  –خلى عن العوض أو كان العوض ماال غَت متقوم  . والفاظ اخللع ىي : خالعتك 
 بانيتك طلقي نفسك على الف مثال . وال يتم اخللع اال بإغلاب وقبول

والصلح وادلبارأة . وكلها تؤول اىل  كالفديةة : فاخللع عندىم ال ؼلتصر بلفظ معُت فتع بألفاظ سلتلفة  أما ادلالكي -
تكون  وادلخالعةقبل الدخول .  ادلخالعةنفس ادلعٌت وىو بذل ادلرأة ادلال يف سبيل طالقها . ويقال ادلبارأة ىي 

ق اخللع على شرط مضافا اىل زمن يف ادلستقبل كأن ببعض ماذلا . وغلوز تعلي ادلخالعةىي  وادلفتديةبعد الدخول 
يقول الرجل لزوجتو طلقتك غدا بألفُت فقبلت فورا فأهنا تطلق يف احلال ويلزمها ادلسمى ويقع اخللع طالقا بائنا 

 أو بلفظ الطالق على مال  ادلخالعةسواء كان بلفظ 
 

كان اخللع بعوض وقبلت واذا   لنيةػلتاج معو وعند الشافعية :أن لفظ اخللع أو ادلفاداة صريح يف الطالق ال  -
كان اخللع بدون ذكر مقدار ادلال فيكون اخللع على  بالعوض . أما أذا الزوجةومع الطالق بائنا والتزمت  الزوجة

مطابقو  ادلخالعةشًتط يف ي. و  بشيء الزوجةتلتزم  رلهول . أما أذا نفي اخللع صراحو يقع الطالق رجعيا وال
 . ادلخالعةقبلت على ألف فقط فال تقع  الزوجةقال الزوج خالعتك على ألفُت وقالت  فإذااالغلاب للقبول 

 
                                                           

ولذا قال صاحبا أيب حنيفة : ال يصح اشًتاط اخليار للزوجة ايضا . بناء على مذىبهما يف ان اخللع ؽلُت من جانب الزوجة ايضا  (1)
 عالزوج.

اجتهادات قضائية (  –اراء فقهية  –الزواج والطالق واثارعلا لدى االسالم وادلسيحية واليهودية )نصوص قانونية احملامية غادة  علج ,  ((2
 117ص ,م  2001قاعدة قانونية , اقرهتا زلكمة النقض وىيئتها العامة حىت عام  800, يتضمن حوايل 
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من اجلانبُت مامل يكن االغلاب باخللع صادرا من الزوج بصورة  معاوضةاخللع  احلنابلة:يعترب  احلنابلةعند  ادلخالعة -
 تسوي عليها أحكام االغلاب والقبول وتوافقهما والًتاضي . ادلعاوضةتعليق فعندئذ يكون تعليقا .وأحكام 

يقولون :أن  فالشافعية. الرجعة:أذا شرط الزوج يف صيغو اخللع أن يكون لو عليهما  الرجعةعلى شرط  ادلخالعة -
 لعةوادلخامن مهرىا  الزوجة.وقال بعضهم يقع الطالق بائنا أذا أبرأتو  الزوجةالطالق يقع رجعيا ويرد ادلال اىل 

 طالق بائن دبهر ادلثل ((. الرجعة. وقال أخرون منهم :))أن اخللع بشرط  الرجعيةتنايف 
ويكون الطالق رجعيا (( والبعض االخر قالوا:))أن ثبوت  الرجعة:فقال بعضهم :))أنو يصح شرط  ادلالكيةأما  -

 (( البينونةفادلقصود من اخللع ىو  ادلخالعةينايف مقتضى  الرجعة
 (1)ان يكون بدال يف اخللع : ما يصح

 منفعةماال منقودا أو  ما يكونكما يصح أن تكون النقود بدال يف اخللع يصح أن يكون غَتىا كذلك من عدا 
  (2), أو االنفاق عليو وما أشبو . حضانتوولدىا منو , أو  وكإرضاعتقابل بادلال كسكن الدار وزراعو االرض , 

ان يكون مهرا  يصح ان يكون عوضا يف اخللع  وعوض اخللع  قد يكون  واتفق الفقهاء على ان كل ما يصح
ادلهر كلو كما لو قالت  الزوجة  لزوجها  اخلعٍت  على ادلهر الذي قبضتو  منك  وقد يكون مهرىا ادلؤجل 

 .(3)باعتباره  وينايف  ذمة الزوج  كما لو قالت : اخلعٍت على ادلهر ادلؤجل 
على ان يكون ىذا الشي شلا يقوم بادلال شرعا وعليو   شي اخر غَت ادلهر ويصح ان يكون  عوض اخللع  

فالعوض يف اخللع  ؽلكن ان يكون من النقود ادلتداولة  بُت الناس  وؽلكن ان يكون من كل مال متقوم او منفعة  
نافع االعيان  تقوم بادلال  كادلنقوالت  والعقارات وسكٍت الدار او زراعة االرض دلدة معينو او غَتىا  من م

. ومؤدي ذلك ان اخللع على مال غَت متقوم كاخلمر او اخلنزير  ال يصح عند االمامية ولكن يقع (4)واالشخاص
 .ادلثل  للزوج مهربيو الطالق  ويصح بو اخللع عند الشافعية  

 
 
 
 

                                                           

. 252د. أضبد عبيد الكبيسي ,ادلرجع السابق , ص ( 1)  
ننبو اىل أن كل خلع يبطل فيو البدل ادلتفق عليو لسبب من االسباب . فأن الفرقة بُت الزوجُت طالقا بائنا. ( 2)  
 
 .288, ص  السابقوعة  االحوال الشخصية  , ادلرجع ( اضبد نصر اجلندي  , موس3)
 .288,ص  1994ية القاىرة .(عبد اجمليد زلمود  مطلوب , الوجيز  يف احكام االسرة االسالمية , دار النهضة العرب4)
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الن الزوج اذا خلعها عىب  بالتحرمي ,يصح بو اخللع  عند احلنفية  وادلالكية  واحلنابلة  اذا علم الزوج  والزوجة 
 .(1)حقو بغَت عوض بأسقاطشي , فاذا ذكر يف اخللع  وال يصح عوضا  يف حىت ادلسلمُت  فقد رضي  الزوج 

يف طللها  من شبر  وكان النخل ليس فيو شبر , فالزوج ادلهر الذي اعطاه ذلا ,  واذا خالعت الزوجة زوجها على  ما
غرتو بالتسمية  الثمر  وان خالعتو  على ما يثمر  طللها ىذا العام فاخللع جائز , فالفقهاء ال يشًتطون  يف  الهنا

بدل اخللع  ان يكون معلوما اذا ال امره اىل العلم كما لو قالت لو : اخلعٍت على ما يف البيت  او الصندوق  او 
 .(2)على مَتاثي من ايب 

الحوال الشخصية  العراقي ) كل ما يصح التزامو شرعا صلح ان يكون بدال يف ( من قانون ا97ونصت ادلادة )
 اخللع (.

( )اذا كانت ادلخالعة على مال غَت ادلهر  لزم اداؤه وبرئت  ذمة ادلتخالعُت  من كل حق 98ونصت ايضا ادلادة )
 يتعلق بادلهر  والنفقة الزوجية (.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .289( اضبد نصر اجلندي, مصدر سابق , ص 1)
 .289(اضبد نصر اجلندي , ادلصدر نفسو , ص 2)
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 المطلب الثاني
قانونا وشرعا وادلو مشروعيتوحكم الخلع   

 
, وقول أهنا غَت راغبو يف العيش مع, أذ يكفي من ادلرأة أن ت جوازهفاجلمهور على  -حكم اخللع قانونا:

واهلل تعاىل  األدلةخوفا من عدم قدرهتا على الوفاء حبقو ,ومل يطالبها الشارع بتعليل ذلك وهبذا ذبتمع 
(1)أعلم   

يف حالو الشقاق فقد نقلت  ذلك, فأمايف حاليت الوفاق والشقاق , على تفصيل  اجلملةاخللع جائز يف -:أما شرعا
االصباع عليو ,وأما يف حالو الوفاق فقد منعو بعضهم وكرىو أخرون ,وشلن قال بادلنع أبن ادلنذر ,وطاووس والشعيب وبعض 

حىت يقع الشقاق بينهم صبيعا , وأن وقع  ال غلوز, نقلو عنهم أبن حجر يف الفتح , قال : وأختار أبن ادلنذر أنو  التابعيُت
 ادلنذر, أشًتطومعٌت االمث الذي ذكر أبن  .(2) ووس والشعيب وصباعو من التابعُتمن أحدىم ال يندفع االمث وبو قال طا

نذر الشقاق من الزوجُت حىت ػلل اخللع , وأال أمث أالخذ وادلعطي أن كان الشقاق من واحد منهما فقط , حبسب أبن ادل
اكان النشوز من قبل ادلرأة ,ويذكر ىذا عن الزىَتي نقلو أبن عبد الرب يف التمهيد ,قال :  ومن وافقو .وأجازه بعضهم أذ

حىت يكون النشوز من  الفديةللرجل أن يأخذ من أمرأتو شيئا من  ال ػللذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزىَتي قال :
حيث يقول :))وان خالعتو لغَت ذلك ,اي لغَت سبب مع أستقامة   نقلو أبن مفلح يف ادلبدع , احلنبليةوبو يقول  (3) قبلها

.(4)احلال ,كره ووقع اخللع عند اصحابنا ((   

 

 

________________ 

,ص  2008استكماالت  دلتطلبات درجة  ادلاجستَت , امساعيل موسى عبداهلل , احكام اخللع يف الشريعة االسالمية  اصروحة (1)
17-21. 

 .401, ص 9بَتوت , ج –ابن حجر , فتح الباري شرح صحيح البخاري , دار ادلعرفة  (2)
 .37ص  – 23ابن عبد الرب , التمهيد دلا يف ادلوطا من ادلعاين  واالسانيد , ج (3)
 .220, ص 7, ج1997مية , بَتوت , ابن مفلح احلنبلي  , ادلبدع يف شرح ادلقنع , دار الكتب العل (4)
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يما أو واحد منهما ما امر بو (( ))وىو مكروه أال يف حالو سلافة أن ال يق:,  يقول يف فتح الباري  الشافعيةوىو قول عند 
, أن جواز اخللع مشروط بأن يكون الفساد من قبل ادلرأة وحكى االصباع فيو , قال  ونقل القرطيب يف تفسَته لآلية (1)

))واجلمهور على أخذ الفدية على الطالق جائز وأصبعوا على ربضَت أخذ ماذلا أال أن يكون النشوز وفساد العشرة من 
 (2)قبلها ((

عن غَت واحد جوازه دون سبب ظاىر ,أو معلن قالت : ويف االصباع على شرط أن يكون النشوز من قبلها نظر دلا ذكر 
وكراىتو عن البعض كما قدمت , وىو ينايف االصباع احملكي , فقد ذكر أبن كثَت يف تفسَته أن الشافعي غليزه حال 

  (3)الشقاق و الوفاق , قال :))وذىب الشافعي رضبو اهلل اىل أنو غلوز اخللع يف حال الشقاق وعند االتفاق ((

, أن اخللع جائز مع الكراىة أن كان بال سبب ظاىر مستدلُت بأحاديث عن  اجلملةن أقوال الفقهاء يف وما يستفاد م
رسول اهلل صلى اهلل عليو وعلى ألو وسلم , ومنها ما أخرجو أضبد وغَته عن ثوبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وعلى ألو 

  (4)((  اجلنةأس فحرام عليها رائحة وسلم قال :)) أؽلا امرأة سألت زوجها الطالق من غَت ما ب

(, اليت 229: )) فأن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت بو (( . )البقرة  كما استدلوا باالية
 .اشًتطت وقوع اخلوف من عدم القدرة على القيام حبق الزوج 

 

 

 

                                                           

. 396ص  – 9ابن حجر , فتح الباري , ج( 1)  

. 2006مطبعة مؤسسة الرسالة , 173 ص- 3القران ,ج الحكام زلمد بن اضبد االنصاري القرطيب ابو عبداهلل , اجلامع   (2)  

 .1401, بَتوت , سنو النشر  274ص  – 1أبن كثَت , امساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء , تفسَت القران العظيم , ج (3)
 
, قال شعيب االرناؤوط يف تعليقو على ادلسند حديث صحيح وىذا اسناد رجالو ثقات رجال  22433أخرجو أضبد يف مسنده برقم  (4)

, وعبد الرزاق  5469, والطرباين يف االوسط برقم  2055, وأبن ماجو برقم  1187والًتمذي برقم  , 2226الصحيح , وأبو داود برقم 
,  748, وابن اجلارود يف ادلنتقى  برقم  14637يف السنن الكربى برقم  , والبيهقي 19258, وابن ايب شيبو برقم  11892برقم 

  واحلديث صحيحو االلباين.
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 االصباعثبت اخللع بالكتاب والسنو و  -: (1)لعالخ ةادلو مشروعي

أما الكتاب فاستدلوا بقولو تعاىل ))الطالق مرتان فأمساك دبعروف أو تسريح  بإحسان وال ػلل لكم أن  
تأخذوا فما أتيتموىن سيئا أال أن زبافا أال يقيما حدود اهلل فأن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما 

ود اهلل فأولئك ىم الظادلون (( . سورة البقرة  .ايو فيما افتدت بو تلك حدود اهلل فال تعتدوىا ومن يتعد حد
(229) 

 -:(2)أما األدلة من السنو النبوية الشريفة 
أخرج البخاري من صحيحو ,قال ))حدثنا أزىر بن صبيل ,حدثنا عبد الوىاب الثقفي ,حدثنا خالد بن عكرمة 

ألو وسلم فقالت : يا رسول اهلل ,ثابت عن أبن عباس : أن امرأه ثابت بن قيس أتت النيب صلى اهلل عليو وعلى 
بن قيس ما أعتب عليو يف خلق وال دين ولكٍت أكره الكفر يف االسالم فقال :رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

  قال رسول اهلل صلى عليو وعلى ألو وسلم :أقبل احلد يقو وطلقها تطليقو (( نعم أتردين عليو حد يقتو , قالت

 

 ع: من االجما  األدلةأما 

يف عصر الصحابة على جواز اخللع, ومل يعرف ذلم سلالف يف عصرىم, ونقل االصباع غَت واحد من العلماء  أألموأصبعت 
على مشروعية اخللع, أخذا من قولو تعاىل ))الطالق مرتان فإمساك دبعروف أو تسريح بإحسان وال ػلل لكم أن تأخذوا 

فتم اال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت بو فيما أتيتموىن شيئا إال أن ؼلافا أال يقيما حدود اهلل فان خ
 .229 تلك حدود اهلل فال تعتدوىا ومن يعتد حدود اهلل فأولئك ىم الظادلون((. البقرة 

                                                           

.21عبداهلل , ادلرجع السابق , ص ( امساعيل موسى مصطفى 1)  

الناشر دار ابن   2021ص  – 5, ج 4971البخاري , زلمد بن امساعيل أبو عبداهلل اجلعفي , اجلامع الصحيح ادلختصر ,برقم ( 2)
 , ويف 169ص  – 6ج 3463, وقد أخرجو النسائي يف اجملتىب برقم  1987- 14076,  الثالثة الطبعةبَتوت ,  – اليمامةكثَت , 

, والبيهقي يف السنت الكربى برقم  663ص  – 1ج 2056, وأبن ماجو  برقم  369ص  – 3ج 5657الكربى برقم  نالسن
ص  – 11ج 11834, والطرباين يف ادلعجم الكبَت برقم  254ص  – 3ج 37, والدار قطٍت برقم  313ص  – 7ج 14615

310 
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ادلنقول يف ادلسألة, فقال: واصبع العلماء على  لإلصباعوشلن نقل االصباع ابن حجر يف الفتح, وقد انكر سلالفة ادلزين 
بكر بن عبد اهلل ادلزين التابعي ادلشهور, وكأنو مل يثبت عنده أو مل يبلغو, وانعقد االصباع بعده على  مشروعيتو إال

 . (1)اعتباره

وابن عبد الرب يف التمهيد: )) قول بكر ىذا خالف السنة الثابتة يف قصة ثابت بن قيس وحبيبة بنت سهل وخالف 
 .(2)(صباعة العلماء والفقهاء باحلجاز والعراق والشام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بعدىا.وما  395_ص9ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح خباري, ج   (1)
 

, وزارة عموم 376_ص 32ابن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النصري, التمهيد دلا يف....من ادلعاين واألسانيد, ج   (2)
 .22, عدد األجزاء 1387األوقاف والشؤون اإلسالمية, ادلغرب, سنة النشر 
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 : شروط الخلع وأركانوالمطلب األول

بالغا" عاقال", وان تكون الزوجة فحال" إليقاع الطالق, بأن تكون  شروط اخللع: يشًتط لصحتو أن يكون الزوج ادلخالع
الزوجة قائمة بينهما حقيقة أو حكما" كما إذا كانت يف عدة من طالق رجعي. وال يشًتط ذكر العوض يف اخللع, ويقع 

زمها ادلال, وكذا إذا صحيحا" بدون ذكره فإذا قال الزوج لزوجتو خالعتك يف مقابل ثالثُت دينارا" وقع الطالق البائن ول
قال ذلا خالعتك فقبلت وقع الطالق البائن وال يلزمها شيء. وال يشًتط يف صحتو أن تكون الزوجة مدخوال" هبا, بل 
يصح مطلقا" الن كل منهما زلل إليقاع الطالق فتكون زلال" للخلع, ومىت اتفق الزوجان على اخللع يف مقابل مبلغ 

الزوجة دفع ذلك ادلبلغ سواء كان اقل من مهرىا أو مساويا" لو أو أكثر منو, وسواء كان معُت وقع الطالق البائن ولزم 
 (1)سبب اخللع من الزوج أو الزوجة أو كليهما. 

فدية  واظلا عليو ان يصرب  ويشًتط كذلك ان يكون البغض من الزوجة  فان كان الزوج  ىو الكاره ذلا فليس ان ياخذ
عليها او يطلقها  ان خاف ضررا ولن ال يطلب الزوجة باخللع حىت تبلغ درجة  من الضرر  زباف معها  ان ال تقيم 
حدود اهلل  يف نفسها  او يف حقوق زوجها  وان ال يتعمد الزوج  اذية الزوجة  حىت زبالع  منو فان فعل فال زلل لو ان 

 وىو عاص اخللع  ينفذ طالقا بائنا  فلو اراد مراجعتها ال ػلل لو اال بعد عقد جديد.تاخذ  منها شي ابدا 

 (95ونصت ادلادة )

 يشًتط لصحة ادلخالعة ان يكون الزوج اىال اليقاع الطالق وادلراة  زلاال لو . -1
 ادلراة اليت مل تبلغ من الرشد اذا خولعت ال تلتزم  ببدل اخللع اال دبوافقة ويل ادلال . -2

 .(2)د األئمة اجلعفرية يشًتط لصحة اخللع العوض وحضور شاىدينوعن

 

                                                           

 .114, ادلرجع السابق, صاألعظميحسُت علي (1)
 

(يشًتط لصحة اخللع أن يكون الزوج ادلخالع أىال" إليقاع الطالق, 2(اخللع إزالة قيد النكاح بلفظ اخللع أو ما يف معناه, )1_)62(م2)
وان تكون الزوجة زلال" لو, ويقع باخللع طالق بائن. والعوض ليست بشرط يف اخللع عند أىل السنة, وعند اجلعفرية يشًتط لصحة اخللع 

 و على عوض أكثر شلا ساقو إليها يف ادلهر. ت( للزوج أن ؼلالع زوج3ىدين. )شا العوض وحضور
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:اإلغلاب والقبول. فإذا كان اإلغلاب على وزن ))فاعل(( فال يقع الطالق إال بقبوذلا سواء ذكر الزوج  (1)أركان الخلع
بدال" أو مل يذكر, كما إذا قال الزوج لزوجتو خالعتك يف مقابل عشرين دينارا" وقال ذلا خالعتك فقط. وذلك ألن 

ن صيغة ))فاعل(( ال تكون إال بُت اثنُت, وكذلك إذا كان طالقها علق على التزامها بدفع البدل فال بد من قبوذلا بو. وأل
بلفظ األمر فال يقع الطالق إال بقبوذلا سواء ذكر الزوج بدال أو مل يذكر, كما إذا قال اخلعي نفسك فقط, الن طالقها 

, أما إذا كان بلفظ على امتثال ادلأمور, فال بد من قبوذلا نفادهعلق على التزامها بدفع البدل أيضا, والن األمر يتوقف 
ادلاضي الذي ال يفيد ادلشاركة فان ذكر بدال توقف وقوع الطالق على قبوذلا وان مل يذكر بدال وقوع وان مل تقبل, وذلك 
الن صيغة ادلاضي ال تفيد ادلشاركة حىت يتوقف وقوعو على قبوذلا, وإذا كانت الزوجة ىي ادلوجبة للخلع فال بد يف وقوع 

 . (2)جها يف كل الصور ألنو ىو ادلالك للعصمة فال بد من رضاه بإسقاط حقوالطالق من قبول زو 

وكذلك فالركن عند صبهور الفقهاء كل ما يتوقف عليو  وجود الشي  ويعترب جزء من حقيقتو  وما ىيتو  واركان الطالق 
ذا  صدر االغلاب باخللع من اخللعي  عند صبهور الفقهاء  ىو االغلاب والقبول  قاخللع يعتمد على الًتاضي  ومن مث ا

الزوج وجب قبول الزوجة  كان يقول ذلا  خلعتك على كذا  وذكر عوضا  فاذا قبلت  مت اخللع  صحيحا  فال تقع الفرقة  
وال يستحق الزوج العوض  بدون رضا الزوجة  ويستند اصحاب ىذا الراي اىل قولو تعاىل ) فال جناح عليهما  فيما 

تدل على رفع اجلناح  عن الزوجُت عند االفتداء  ومل نتضمن امرا للزوج  بقبول اخللع  ويستندون افتدت بو( وىذه االيو 
قها تطليقو ( وىذا االمر امر ارشاد ايضا  اىل قول الرسول ) صلى اهلل عليو وسلم ( لثابت بن قيس ) اقبل احلديقة وطل

قط وعلى الزوج ان يستجيب  لزوجتو  اذا رغبت باخللع  االلزام , وركن الطالق اخللعي عتد بعض الفقهاء  ىو االغلاب ف
خشية اال تقيم  حدود اهلل فاخللع شرطو الًتاضي  بُت الزوجُت  فاذا مل يتم الًتاضي  بينهما فالقاضي الزام الزوج بايقاع 

يقبل احلديقة   اخللع  وسندىم يف ذلك  ان ثابت وزوجتو  رفعا امرعلا للنيب  والذمة الرسول  وىو قاضي الدعوى  بان
 ويطلقها  واالمر ىنا للوجوب .

 

 

                                                           

 .115( حسُت علي االعظمي , ادلرجع السابق , ص 1)
 : إذا اوجب الزوج اخللع وذكر معو بدال, توقف وقوعو واستحقاق البدل على قبول الزوجة.63م( 2)

 



21 
 

(  على انو ) اخللع ينعقد باغلاب وقبول امام 46( من ادلادة )1ودلا كان قانون االحوال الشخصية العراقي نص يف الفقرة )
يف نظر ادلشرع  العراقي علا االغلاب والقبول وبذلك فانو قد تاثر براي   القاضي ( وىذا يعٍت ان اركان الطالق اخللعي

 صبهور الفقهاء  ولكنو اوجب ايقاع اخللع امام القاضي .

 المطلب الثاني
 خلع الزوجة المريضة مرض الموت

يف أثناء صحتها, خلع الزوجة ادلريضة مرض ادلوت مقابل عوض تدفعو إليو فصحيح يقع بو الطالق البائن كما لو خالعها 
 : (1)إال إن ما يستحقو الزوج من بدل اخللع فيو تفصيل نبينو على الوجو التايل

: ال ينفذ بدل اخللع إال من ثلث ماذلا ألنو تربع والتربع يف مرض ادلوت حكمو حكم الوصية, والوصية ال تنفذ إال  أوال
يف كل حال, بل إن ماتت الزوجة وىي يف عدهتا فليس  من الثلث, مث إن البدل ادلذكور يف اخللع ال يكون ىو الواجب

 للزوج عند احلنفية سوى األقل من أمور ثالثة: بدل اخللع, وثلث الًتكة, ونصيبو من ادلَتاث.

وذاك ألنو ػلتمل أن يكون الزوجان قد اتفقا على اخللع يف مرض ادلوت ليحصل الزوج على أكثر من نصيبو من ادلَتاث, 
وإن ماتت الزوجة بعد انتهاء عدهتا  بنقيض مقصودىا كان للزوج على األقل من األمور الثالثة ادلذكورة.فمعاملة الزوجُت 

,وال يلتفت إىل نصيبو يف  او كان اخللع قبل الدخول حيث ال عدة فللزوج األقل من األمرين بدل اخللع, وثلث الًتكة
 . (2)عتبار الزوج وارثا" حبال ماادلَتاث ىنا ألنو بعد العدة أو حيث ال تكون عدة ال ؽلكن ا

فَتون ان خلع ادلريضة مرض ادلوت يقع بو الطالق البائن ويثبت بو االقل من االخرين بدل اخللع وثلث  اما الجعفرية
الًتكة ولو زاد عن نصيب الزوج يف ادلَتاث سواء اكانت الزوجة يف عدهتا ام بعدىا وىذا مبٍت على ما يرونو من صحة 

 . ( 3 )الوصية للوارث

 

 

                                                           
 .88ص, بغداد مطبعة, م1986_ه1416 سنة, األولى الطبعة, النكاح إنهاء أحكام, اإلسالمي الفقه في األسرة أحكام, حامد الستار عبد. د (1)

 . 4/80, والبحر الرائق 3/222شرح فتح القدير  ينظر  (2)
 .1947,للشيخ عبد الكرمي رضا احللي ,طبع سنة 294مادة 75نظر االحكام اجلعفرية ي (3)
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اما اذا برئت الزوجة من مرضها الذي وقع اخللع فيو فيلزمها صبيع البدل ولو زاد عن ثلث ماذلا باإلنفاق النو اتضح  ثانيا:
 .(1)ء اان ادلرض مل يكن مرض ادلوت فكان تصرفها وتصرف الصحيح سو 

يحة سواء بسواء , اال وال خالف بُت العلماء يف جواز اخللع  من ادلريضة مرض ادلوت فلها ان زبالع زوجها , كما للصح
 اهنم اختلفوا يف القدر الذي غلب ان تبذلو للزوج سلافة ات تكون  راغبة يف زلاباة الزوج  على حساب الورثة .

فقال االمام مالك : غلب ان يكون بقدر مَتاثو منها فان زاد على ارثو منها ربرم الزيارة وغلب ردىا , وينفذ الطالق  وال 
ن الزوج صحيحا , وعند احلنابلة  : مثل ما عند مالك , يف انو اذا خالعت بصَتتو منها فما دونو توارث بينهما  اذا كا

 صح وال رجوع فيو , وان خالعتو بزيادة بطلت ىذه الزيارة .

 وقال الشافعي : لو اختلعت منو بقدر مهر  مثلها جاز وان زاد على ذلك  كانت الزيادة  من الثلث وتعترب تربعا .

وصية  االحناف : فقد صححوا خلعها بشرط ان اليزيد عن الثلث شلا ظللك واهنا متربعة , والتربع يف مرض ادلوت اما 
 والوصية  ال تنفذ  اال من الثلث  لالجنيب والزوج صار باخللع اجنبيا .

دل اخللع  وثلث تركتها قالوا: واذا ماتت ىذه ادلخالعة  ادلريضة وىي يف العدة  ال يستحق زوجها اال اقل ىذه االمور ب
ومَتاثو منها  النو قد تتواطأ الزوجة مع زوجها يف مرض موهتا وتسمي لو بدل خلع باىظا يزيد عما يستحقو  بادلَتاث 

فالجل االحتياط حلقوق ورثها  وردا لقصد ادلتواطأ عليو قلنا : اهنا اذا ماتت يف العدة ال تاخذ اال اقل االشياء الثالثة فان 
رضها ومل سبت منو فلو صبيع البدل ادلسمى النو تبُت ان تصرفها مل يكن يف مرض ادلوت  اما اذا ماتت بعد برئت من م

انقضاء عدهتا فلو بدل اخللع ادلتفق  عليو بشرط ان ال يزيد  عن ثلث تركتها  النو يف حكم الوصية والذي عليو العمل 
لزوج االقل من بدل اخللع  وثلث الثروة اليت خلفتها  زوجتو ان ل 1946االن يف احملاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 

سواء كانت وفاهتا بالعدة  ام بعد انتهائها اذ ان ىذا القانون اجاز الوصية للوارث  وغَت الوارث  ونص على نفاذىا  فيما 
وجها باكثر من اليزيد عن الثلث بدون توقف  على اجازة احد وعلى ىذا  فال يكون عناك حاجة اىل فرض زلاباة  ز 

 .(2)نصيبو  ومنعها من ذلك 

 

 

                                                           

 .285االحوال الشخصية بُت مذىب اىل السنة ومذىب اجلعفرية ,(1)
 .46,ص  2003لبنان  –(الشيخ علي اضبد عبد العال الطهطاوي , تنبيو االبرار , دار الكتب العلمية , بَتوت 2)
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 الخاتمة 

 سأصبل أىم ادلسائل اليت ناقشتها يف البحث ,والنتائج اليت توصلت اليها ,يف نقاط زلددة .
أوال: أن اخللع نظام فريد أذا مت تفعيلة على الوجو الذي أراده اهلل تعاىل ؽلثل حال لكثَت من ادلنازعات ورفعا لكثَت من 

 الذي يقع من احد الزوجُت على االخر .الظلم 
ثانيا: كما ان الشارع أعطى احلق للزوج وحده بتطليق زوجتو أذا تبُت لو انعدام أو صعوبة استمرار  احلياة الزوجية ,اعطى 

 ادلرأة احلق بتخليص نفسها من زواج ال تتمكن من االستمرار معو 
ء ادلالية الهناء عقد اختيار قطعو دبفرده وكذلك تتحمل ادلرأة االعباء ثالثا :اذا بادر الزوج بالطالق يتحمل وحده االعبا

طع الزوجية يتحمل العبء ادلايل وحدة ألنو قي يقرر منهما ذادلالية لزواج اختارت ىي أن تقطعو ويف ىذا غاية العدل فال
 اختياره وفيو مصلحة خاصة لو .

ركن فيو ,والبدل ىو ما يعطي اخللع خصوصيتو ومغايرتو لعدل وآلنو قيقا لرابعا :ال يقع اخللع اال ببدل تدفعو الزوجة رب
 للطالق الرجعي .

ض اىل زوجها و صحة اختالعها والتزامها بدفع العخامسا :اذا كانت الزوجة بالغة عاقلة سلتارة صحيحة فال خالف يف 
 مقابل سبلك عصمتها .

  .ال غلوز بادلعاطاةسادسا :واخللع ؽلُت من جهة الزوج ومعاوضة من جهة الزوجة و 
 سابعا: يقع اخللع فرقة بائنة سواء اعترب طالقا او فسخا الن وقوع اخللع رجعيا يبطلو .

ثامنا: ال فرق بُت الطالق على مال واخللع ال ن معناعلا واحد والعربة للمعٌت  وليس اللفظ فان ربقق معٌت اخللع وقع باي 
 لفظ كان .

لع ما اخذت الزوجة من مهر او اقل منو او اكثر حسب االتفاق او حسب ما يقرر تاسعا: غلوز ان يكون العوض يف اخل
 القاضي ان لزم االمر .

 عاشرا : غلوز اخللع على عوض رلهول او على ما يوجد فيما بعد .
شلا سبق نستطيع ان نبُت ان ىذا ادلوضوع شديد االعلية وينبغي ان نبذل فيو كل اجلهود ادلمكنة وان ػلظى بكل النهاية 

اليت تفيد اجملتمع واالفراد وهبذا وفقٍت اهلل اىل  وينبغي علينا اخذ الدروس والعربادلتوفرة وكل االىتمام ادلستطاع تقدؽلة 
 .االنتهاء من كتابة موضوعنا ىذا 
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