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الحاكم هو املكلف

ة تقوية دعائم األرس

هل يعترب

ن مل يتضمن القانو

أنت نتوسع يف

إنجاب أحد الزوجني

ار فيصعب االستمر

وقد ذهب

وج ينفي عن الز

أن العقم أصبح

لطلب التفريق
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ء الحاجة إىل انتها

ز صدوره ال يجو

. الزواج بينهام

وج منه ثم تتز

ل يتم الدخو

وج عدتها من الز

جديداً تتوافر

أن ال يتضمن

وج هذا فالذي يتز

واج من جهة وألن الز

اض وتحقيق أغر

ول لزوجها األ

ال يحلها لزوجها

ال فاسداً ويتم

طلقها الثاين
ح الحل إذ النكا

زى الحل فيجا

م مورثه فإنه يحر

تزول البينونة

ويشرتط دخوله
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ث، الثال

خالفاً لبقية

تتم باملتاركة

الطالق فلو
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فاألصل يف

ف له األحنا

. أن تخطب الغري

ودليل ذلك

كانت املطلقة طالقاً

ا وعىل هذ

ء الوفاة، والقر

ء فلو طلقها أثنا

القرء الذي طلقت

وهذا الحكم

ز كتابية ألنه يجو

وعدة األقراء بالنسبة

لرباءة الرحم فقد

. ملعرفة ذلك

تكون العدة باألشهر

ن ١- ما تكو

ء ال تحيض سوا

الزمان الذي ال تحيض

، لسن أو غريه

ودليل ذلك قوله
(١)

(٢)

(٣)
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إذ متى

الزواج عقد

: الرشقية

وألي سبب

ج يتزو

ج وتزو

زنت

ن ويكو

الله

إال املوت
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