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 safwathafnawy.islam.asw.b@azhar.edu.eg: البريد اإللكتروني

 : البحثملخص 
 ليكون والمرأة الرجل بين مقدسا   رباطا   سبحانه وتعالى الزواج اهلل شرع

ا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن)تعالى:  قال. لهما واستقرارا   سكنا    أزواج 
، ((يتفكرون لقوم   آليات   لكذ   في إن ورحمة   مودة   بينكم وجعل إليها لتسكنوا

 بين الحب يجلب الزواج أن على دليل   وهذا (20سورة الروم اآلية رقم )
لكن قد يأتي الموت بغتة فتنتهي  .األسرة بناء يتم أساسه وعلى الزوجين

 والمودة المحبة بميثاق الزوجين ربط بين كما أن اإلسالم العالقة نهاية طبيعية
 قال. متنافرة وقلوبهما معا   زوجان يعيش أن يمكن فال، والتقيد اإلجبار وليس
ا اهلل وكان سعته من كال   اهلل يغن يتفرقا وإن))تعالى  ا واسع  سورة ، (( حكيم 

 المودة وهي الوجود أساسيات إلى يفتقد الذي ( فالبيت130النساء اآلية رقم)
للزوجين وقد  الفراق ويتم يغلق أن من بد ال والسكينة واالستقرار والرحمة

يكون فقد المودة والرحمة بسبب حادث قبل الدخول فيختار الرجل طالق 
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 المرأة وقد تكره المرأة االستمرار في هذه العالقة فتطلب من الزوج الخلع
وقد يوجد بأحدهما من العيوب ما ينفر اآلخر من استمرار العالقة وقد 

حرم عليه نكاح أمر من األمور التي تجعل أحدهما ي يحدث قبل الدخول
اآلخر وقد يغيب الرجل أو يفقد أو يؤسر أو يمتنع من اإلنفاق على المرأة بعد 
دعوته إلى الدخول بها أو يحدث من أحدهما ما يؤدي إلى الشقاق والضرر 
 للطرف اآلخر قبل الدخول فهنا يتدخل الشرع الحكيم لعالج كل هذه األمور

 السبل كل وتوفير الزوجية ياةالح استقرار على حرصه مع، الحكيم فالشرع
 التي للمفاسد ودرءا، للواقع ومراعاة، ذلك مع ـ أنه إال، ذلك بتحقيق الكفيلة

 العالقة تنهي التي األحكام شرع ـ الزوجية الحياة هذه استمرار عن تنتج قد
 .أمكن ما وأسبابه التفريق آثار من يقلل حتى دقيقة بضوابط وضبطها، الزوجية

والفرقة قبل الدخول لها أحكام تميزها عن الفرقة بعد الدخول لذا كان هذا 
الموضوع من األهمية بحيث يحتاج إلى البحث والدراسة وقد اقتضت طبيعة 
التخصص االقتصار على بحث الموضوع في الفقه المالكي ولعل اهلل يمد في 

 .رى األجل فأضيف إلى آراء المالكية آراء مذاهب أهل السنة األخ

 الدخول.، المالكية، الفرقة، الطالق، الزواج: الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

God Almighty prescribed marriage as a sacred bond 
between a man and a woman to be a residence and stability for 
them. The Almighty said: “And among His verses is that He 
created for you husbands to dwell with, and He made affection 
and compassion among you. There are signs in that for a people 
who contemplate.” Surat Al-Room Verse No. (20) This is evidence 
that marriage brings love between the spouses and on the basis 
of which the family is built. Yet death may come suddenly and 
the relationship ends naturally just as Islam has linked the 
spouses to a covenant of love and affection not compulsion and 
restriction so it is not possible for a couple to live together and 
their hearts are incompatible. The Almighty said: “And if they 
separate, God will enrich all of His power, and God is vast and 
wise.” Surat Al-Nisa 'verse No. (130) The house that lacks the 
basics of existence which are affection, mercy, stability and 
tranquility must be closed and the dispersal of the two spouses 
may be completed and the loss of affection and mercy may be 
due to an accident before marriage, so the man chooses to 
divorce the woman and the woman may hate to continue in this 
relationship, and she asks the husband for Khula (divorce at 
instance of wife who pays compensation) and there may be 
defects in one of them that alienates the other from the 
continuation of the relationship One of the things that makes one 
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of them forbids him to marry the other may happen before 
marriage. The man may be absent, lost or be captured or refrain 
from spending money on the woman after he is invited to marry 
her or something happens from one of them that leads to discord 
(Shiqaq) and harm to the other party before entering, for here 
the wise law intervenes to treat All of these matters as the wise 
law, with its keenness to stabilize married life and to provide all 
the means to achieve that but nevertheless, taking into account 
reality, In order to ward off the evils that may result from the 
continuation of this marital life issued - the provisions that end 
the marital relationship are legislated and set with precise 
controls so as to reduce the effects of dispersal and its causes as 
much as possible. The separation before marriage has provisions 
that distinguish it from the separation after marriage, so it was so 
important that it needs to be researched and studied. The nature 
of specialization required restricting on researching the topic in 
Maliki jurisprudence. Perhaps God will extend in the time period 
so that I can add to the views of the Malikis the views of the 
other Sunni schools of thought. 

arriage.Maliki, Mispersal, Divorce, Darriage, : MKeywords 
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Hوخطة البحث 

 من ومنهم، سواء واالفتراق والتفرق، الـجمع خالف: في اللغة الفرقة
، فافترقا الكالمين بـين فرقت يقال الكالم؛ فـي واالفتراق لألبدان التفرق يجعل
: البقرة) ﴾البحر بكم فرقنا وإذ﴿: تعالى وقوله، فتفرقا الرجلـين بـين وفرقت

 الشيء من الفلق: والفرق .أفراق والـجمع، القسم: والفرق. شققناه معناه ؛(50
 كالطود فرق   كل فكان فانفلق﴿ : تعالى قوله ومنه، منه انفلق إذا

 فـي وصاروا العظام كالـجبال فصار البحر فانفرق أراد( 63: الشعراء﴾)العظيم
 موضع يوضع اسم الفرقة: األزهري قال. االفتراق مصدر: والفرقة .قراره

 واالسم، باينه: وفراقا   مفارقة   الشيء فارق و .االفتراق من الـحقـيقـي الـمصدر
: وفراقا   مفارقة   امرأته فالن وفارق. بعضا   بعضهم فارق: القوم وتفارق. الفرقة
  (1).باينها

 .الزوجين بين والمباينة والفصل ،الزواج رابطة انحالل: حصطالفي االو
وقد تكون بعد الدخول والفرقة  قبل الدخول قد تكون الفرقة بين الزوجينو

أو هما معا  حد الزوجينأموت  بسبب وذلك قد تكون طبيعية قبل الدخول
بإرادة الزوج والفرقة قبل الدخول في الحياة قد تكون  في الحياة وقد تكون

قبل  وذلك بالخلع وقد تكون باتفاق طرفي العقدقبل الدخول  وذلك بالطالق
أو حدهما أردة  حد الزوجين أوأوقد تكون عن طريق الشرع بإسالم الدخول 

رضاع إخر كمه على اآلو فروعه ما يحرأخر اآل حد الزوجين بأصولأفعل 
 أحد الزوجين و زناأ ته قبل الدخوللزوجأحد أصوله أو فروعه أو زوجاته 

                                                

 ، 10/299: العرب لسان 209: الصحاح مختار (1)
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أحد الزوجين  حرامالزوج اآلخر أو العقد في زمن إ فروعو أصول أحد أب
 عن طريق القاضي وذلكالفرقة قبل الدخول  وقد تكونبالحج أو العمرة 

عدم  سر وو األ للعيب و الغيبة والفقديالء والتفريق باللعان واإل كالتفريق
على مقدمة وخمسة مباحث الشقاق والضرر لذلك يشتمل البحث اإلنفاق و

 وخاتمة تشتمل على نتائج البحث

 الفرقة الطبيعية بالموت : ولالمبحث األ

 الزوج الطالقبإرادة الفرقة : المبحث الثاني

 العقد بالخلعالفرقة باتفاق طرفي : المبحث الثالث

أو حد الزوجين أردة  أوبإسالم  الفرقة عن طريق الشرع: المبحث الرابع
 أو الرضاعبخر و فروعه ما يحرمه على اآلأخر حد الزوجين بأصول اآلأفعل 
 .الزنا

 العيبويالء واللعان اإلب الفرقة عن طريق القاضي: المبحث الخامس
 .والضررالشقاق و وعدم االنفاق سراألو الغيبة والفقدو
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 ولاملطلب األ

 قبل الدخول على الصداق املوتر ثأ
سمى لها  الزوج ن يكونأما إإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ف

 : ولكل حالة حكمها صداقا قبل الموت أو ال

 : فإما أن تكون مسلمة أو كتابية (1)ذا مسى هلا صداقاإ - أ

 : حكم املسلمة
لو سمى لها في ف أو في المرضفي الصحة  الصداق يسمإما أن ي

، رقل أو كث، رأس مالهصحته صداقا إن رضيت به قبل أن يمرض فهو لها من 
فال شيء لها فيه إن ، ولم يدخل ما سمى لها في المرضإو، مات أو عاش

ألنه إذا صح  كان لها، ثم إن مات، تم لها ذلك، فإن صح، مات قبل صحته
أنه مما  وأنهم أخطأوا في ظنهم، تبين أن ذلك مرض ال يخشى منه الموت

 وإن ماتت قبل، وهي مريضة، فكان بمنزلة من فرض وهو صحيح، منه يموت
خل في مرضها ثم د، وإن سمى أن يفرض لها فال صداق عليه. وله الميراث

 .(2)فعليه ما سمى ويرثها

  :كتابيةحكم ال
أعطيت ، حتى مات ولم يبن بها، ولو سمى لها وهو مريض وهي ذمية

ال شيء لها إن لم يدخل حتى : قال عبد الملك قل أو كثر، ذلك المسمى
                                                

 135القوانين الفقهية ص (1)
 4/53النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (2)
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وهو أحسن؛ ألنه لم يقصد الوصية وإنما  مات؛ ألنه لم يسم إال على المصاب
 (1)تؤخذ على ما يجب في حكم الصداق قصد الصداق وأحكامه وأن

  :هلا مهرا يسمذا مل أما إ
وقبل  و مات الزوج أو الزوجة قبل البناء (2)لها صداقا ذا لم يسمإ
فهو نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول والتسمية  الفرض

وال صداق للمرأة وال لورثتها وإن نكحها نكاح تفويض ، فلآلخر الميراث منه
ثم مات ، مريضثم مرض ففرض لها صداق ا وهو ، غير مريض وهو صحيح

في مذهب مالك  وال صداق لها بفرضه، قبل الدخول بها فلها الميراث
.وال يجب صداق المثل بالموت ألنها (4)ال وصية لوارث. هألن، (3)وأصحابه

وقيل لها مهر المثل  (5)فلم تستحق مهر المثل، ماتت قبل الفرض والدخول
 ابن عن روي ما فهو األثر أما لألثر؛ القياس معارضة الختالفا سببو

 فمن صواب ا كان فإن برأيي؛ فيها أقول: فقال، المسألة هذه عن سئل أنه مسعود  
 وال وكس وال، نسائها من امرأة   صداق لها أرى: فمني خطأ   كان وإن، اهلل

: فقال، األشجعي سنان  بن  معقل فقام. الميراث ولها، العدة وعليها، شطط
                                                

 وما 5/979التبصرة للخمي (1)
التفريع في فقه  622و2/553الكافي في فقه أهل المدينة  136القوانين الفقهية ص (2)

 المسائل عيون2/715اإلشراف على نكت مسائل الخالف  1/403أنسبن  اإلمام مالك
 324مالكي صال الوهاب عبد للقاضي

 1/538المقدمات الممهدات (3)
 1/403أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك (4)
 764لمعونة على مذهب عالم المدينة (5)
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 .(1)"واشق   بنت بروع في  اهلل رسول بقضاء فيها لقضيت، أشهد
 المعوض يقبض لم فلما، عوض   الصداق أن فهو لهذا المعارض القياس وأما
ا، العوض يجب لم  (2)البيع على قياس 

 : بها يدخل أن قبل مات ثم صداق املرأة يف زاد الرجل كم إذااحل
 ثم مات قبل أن يدخل بها المرأة صداق زاد الرجل في للمالكية فيما إذا
 وهو: الثاني مما زادها شيءيجب لها البن القاسم ال ثالثة أقوال االول وهو

، أبى طالببن  . روى هذا عن على(3)بن الجالب أن تجب الزيادة لهاال
القول ، واألوزاعى، وبه قال مالك، وابن عمر، وابن عباس، ثابتبن  وزيد
، عن ابن مسعود روى هذا، لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة: الثالث

  وأبو ثور، وإسحاق، وأحمد، والكوفيون، (4)والثورى، وبه قال ابن أبى ليلى

  :(5)هل للمتوفى عنها زوجها متعة
}وللمطلقات : لقول اهلل عز وجل، الزوجة تمتع في الطالق دون الوفاة

ا على المتقين{ }ومتعوهن على الموسع قدره : وقوله، متاع  بالمعروف حق 
إذا نكحتم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا }: وقوله، اآلية (6)المقتر قدره{وعلى 

                                                

 يدخل فال يتزوج الذي باب النكاح اخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في كتاب (1)
 6/294يموت حتى يفرض وال

 3/52بداية المجتهد  (2)

 1/400أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك (3)
 7/526شرح صحيح البخارى البن بطال (4)
 2/201التهذيب في اختصار المدونة (5)
 236سورة البقرة من اآلية  (6)



 الفقه العــــــام

 3187 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  تعتدونها 
 (1){... فمتعوهن
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 49سورة االحزاب االية رقم  (1)



 الفرقة قبل الدخول يف الفقه املالكي

 3188 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 الثاني املطلب

 (2)العدة (1)ثر املوت قبل الدخول علىأ

بها صغيرة كانت  عدة الحرة من وفاة زوجها مدخوال  بها أو غير مدخول
وهي الزمة في المدخول بها والتي لم يدخل  (3)أربعة أشهر وعشرا، أو كبيرة

                                                

 لمختصر واإلكليل طالقه، التاج أو الزوج موت أو لفسخه النكاح منع مدة والعدة (1)
عقد الجواهر الثمينة في مذهب  391ص القفصي راشد البن اللباب لباب 5/470خليل

بن  التفريع في فقه اإلمام مالك 2/623الكافي في فقه أهل المدينة 2/576عالم المدينة 
روضة المستبين في شرح كتاب  1/136التلقين  5/203التبصرة للخمي 2/68أنس

الجامع لمسائل  918مدينة ص المعونة على مذهب عالم ال 2/861التلقين
 شرح في الجليل مواهب653و5/631مالك موطأ شرح في المسالك10/627المدونة
 في اللمع 2/59القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه4/151خليل مختصر
 109ص مالك االمام مذهب على الفقه

 2/623الكافي في فقه أهل المدينة 2/576عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  (2)
روضة  1/136التلقين  5/203التبصرة للخمي 2/68أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك

 918المعونة على مذهب عالم المدينة ص 2/861المستبين في شرح كتاب التلقين
 مواهب 653و 5/631مالك  موطأ شرح في المسالك10/627الجامع لمسائل المدونة

 زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه4/151خليل مختصر شرح في الجليل
 الحاجب البن االمهات جامع 391ص القفصي راشد البن اللباب لباب 2/59القيرواني

 المالكي الفقه مدونة - 2/128 زيد ابي البن والمختلطة المدونة اختصار 319ص
 89و 3/83 للغرياني وادلته

 فقه في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد2/68أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك (3)
  1/71مالك اإلمام



 الفقه العــــــام

 3189 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

ا يتربصن : بها لعموم قوله عز وجل }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج 
ا{ بأنفسهن أربعة أشهر  وعشر 
إنها في التي لم يدخل بها عبادة ال : فقيل (1)

ذلك االحتياط للزوج إذ قد درج وانطوى والعلة في ، إنها لعلة: وقيل، لعلة
وإن كان المتوفى عنها  (2)فلعله لو كان حيا لبين أنه قد دخل بها.، بحجته

زوجها لم يدخل بها زوجها أو كانت في سن من ال تحيض من صغر أو كبر 
جاء في  (3)يامأ ويؤمن الحمل منها حلت بتمام األربعة األشهر والعشرة

 أم يبلغها؟ يوم أمن تعتد؟ أين من زوجها وفاة بلغها إذا أرأيت: قلت، المدونة)
  (4)(الزوج مات يوم من: مالك   قال: الزوج؟ قال مات يوم من

 : حكم عدة الكتابية
: ناروايت عدتها منهقبل الدخول بها ففي ، إذا توفي المسلم عن الكتابية

تعتد أربعة أنها : ىببراءة رحمها. واألخر ملعليها للع ءأنه ال شي: إحداهما
ا. أشهر وعشر 
(5)  

 : (6)إقامة املعتدة يف بيت الزوجية مدة العدة
                                                

 234سورة البقرة االية رقم  (1)
 1/508المقدمات المهدات (2)
 1/509المرجع السابق  (3)
 2/12المدونة (4)

 2/866روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 2/435التهذيب في اختصار المدونة (5)
 4/403المختصر الفقهي البن عرفة

المقدمات  2/581عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة48و 2/37المدونة (6)
الكافي في فقه أهل  439و 2/234التهذيب في اختصار المدونة 1/514الممهدات 

═ 
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ال يجوز للمعتدة من وفاة أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه حتى 
تنقضي عدتها إن لم تخف عورة منزلها أو ما أشبه ذلك مما ال يمكنها المقام 

انتقلت إليه حتى وتقيم في الموضع الذي ، فتنتقل من منزلها إلى غيره، معه
معه  أسكنها تنقضي عدتها. وقيل ال سكنى لها إن مات قبل بنائه إال أن يكون

صغيرة ال يجامع مثلها إال إن أسكنها في كانت  وإن، وضمها إليه على األصح
غير محل سكناه ليكفها وهل لها كراء المسكن زمن العدة إن كان المسكن 

 (1)، بكل منهما يتوأف، باحته له في العصمة؟ قوالنلها وأ

لم يجز لورثته أن ، وإن كان مسكن المتوفى عن زوجته ملك ا له
ا وقد أدى ، يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها وكذلك إن كان مسكنه مستأجر 

ولم يؤد ، كانت أحق بسكناه من سائر ورثته. وإن لم يكن المسكن له، أجرته
كان ، ة استئجاره لهاولم يكن على الورث، أجرته كان ألربابه إخراجها منه

وتقيم ، هي ذلك من مالها للميت مال أو لم يكن له مال وعليها أن تستأجر
أخرجت منه ولم يؤاجر منها انتقلت ، في الموضع الذي كان فيه زوجها. فإن

                                                
═ 

 فقه في المسالك أشرف إلى السالك إرشادالتنبيهات المستنبطة على  2/623المدينة 
بن  قه اإلمام مالكالتفريع في ف 2/764الكتب المدونة والمختلطة1/72مالك  اإلمام
 2/796اإلشراف على نكت مسائل الخالف  5/256التبصرة للخمي 74و2/73أنس

 لباب 3/337الموطأ على الزرقاني شرح831المعونة على مذهب عالم المدينة ص
 210ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر 93ص القفصي راشد البن اللباب
 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 2/136 زيد ابي البن والمختلطة المدونة اختصار

3/118 
 1/485الشامل في فقه اإلمام مالك (1)



 الفقه العــــــام

 3191 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 وأقامت به.، إلى غيره

 : خروج املعتدة من بيتها يف حوائجها

ا في حوائجها وكذلك خروجها ، وال بأس على المعتدة أن تخرج نهار 
وإلى قدر هدوئهم في ، في طرفي النهار أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله

وإن كانت خرجت ، وال تخرج في وسط الليل وال تبيت في غير منزلها، آخره
فقد أثمت في فعلها. وال يجوز ، وباتت في غير منزلها، في أول ليلة من عدتها

  .(1)لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها

 : انتقال املعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة

وإذا توفي البدوي عن امرأته وهي في البادية اعتدت في بيتها ولم تنتقل 
انتقل أهل زوجها لم تنتقل  فإن، فلها أن تنتقل مع أهلها، منه. فإن انتقل أهلها

 وال مع أهل، وإن كانت في حضر وقرار لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها، معهم
 (2)زوجها

h 
  

                                                

 2/42المدونة (1)
وما بعدها التفريع في فقه اإلمام 2/72أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك2/40المدونة (2)

 2/75أنسبن  مالك
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 الثالث  املطلب

 (1)حدادثر املوت قبل الدخول على اإلأ

ترك ما هو  وقيل، اإلحداد هو ترك الزينة المعتادة في الخلوات لألزواج
ومن الحلي كله ، المتناع من الطيب كله مؤنثه ومذكرهوا ازينة ولو مع غيره
وال ، والخضر، لصفراو، ومن لباس المصبوغات الحمر، الخاتم وما فوقه

وتمتنع من الكحل إال أن ، والكحليات والدكن دابأس بلباس البياض والسو
ا تضطر إليه فتكتحل ليال  وتمسحه نهار 
، ويجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر (2)
وال ، وال بزعفران، وال تحصب بحناء وكذلك كل ما ال يختمر في الرأس

مثل اللبان والخيري ودهن وال تقرب شيئ ا من األدهان المطيبة ، بخلوق
اإلحداد على و والسمن وال بأس بالزيت والشيرج، ودهن البنفسج، الورد

                                                

 1/514المقدمات الممهدات  2/580عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
التفريع في فقه  2/622الكافي في فقه أهل المدينة 2/416التهذيب في اختصار المدونة

اإلشراف على نكت مسائل الخالف  5/206التبصرة للخمي 2/72أنسبن  اإلمام مالك
المعونة على  2/870شرح كتاب التلقين روضة المستبين في 137/ 1التلقين  2/799

 بدر 3/141بدايةالمجتهد 10/579الجامع لمسائل المدونة 829مذهب عالم المدينة ص
 7/504بطال البن البخاري صحيح شرح 210ص  للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين
 على الزرقاني شرح5/666مالك موطأ شرح في المسالك 6/229االستذكار

 البن والمختلطة المدونة اختصار 326ص الحاجب البن االمهات جامع 3/348الموطأ
 3/109 للغرياني وأدلته المالكي الفقه مدونة - 2/133 زيد ابي

 اإلمام فقه في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد4/455المختصر الفقهي البن عرفة (2)
 1/72مالك
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 المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها. 

 (1):إحداد الكتابية

ن أ أن عليها: إحداهما: وفي وجوب اإلحداد عليها في عدتها روايتان 
أنه ال إحداد عليها والخالف في ذلك مبني على : واألخرىعلى زوجها. تحد 

، إن عدة الوفاة عبادة: الخالف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى القول
ولذلك ألزمتها الصغيرة ومن يؤمن منها الحمل. وعلى القول بأنه من حقوق 

جاء في  فهو حكم بين مسلم وكافر، للنكاحالزوج للذريعة إلى التشوف 
 في مسلم   تحت كانت إذا الوفاة في إحداد   النصرانية على هل: تالمدونة)قل

؟قال قول  جعل ولم: قلت، مالك   لي قال كذلك اإلحداد عليها، نعم: مالك 
 اإلحداد عليها رأيت إنما: مالك   قال: مشركة ؟ قال وهي اإلحداد عليها مالك  
 ابن عن سحنون  وروى  العدة عليها وجبت فقد، المسلمين أزواج من ألنها
 يحل ال»: قال  اهلل رسول ألن عليها إحداد ال مالك   عن نافع  

 أرأيت: قلت «ثالث   فوق ميت   على تحد اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة  
 (2)(.مؤمنة   ليست والنصرانية

 h 
  

                                                

 2/745التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (1)
 16و 2/13المدونة  (2)
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 الرابع املطلب

 ثر املوت قبل الدخول على املرياثأ

أثر له على  الدخول القبل  أن موت أحد الزوجين على الفقهاء جمعأ
 وال منه ولدها تترك ولم زوجها وتركتالمرأة  ماتتذا فإ خر منهميراث اآل

 منه ولدا تركت وإن، النصف للزوج فإن أنثى وال ذكرا ابن ولد وال غيره من
 ولدها كان إذا وكذلك، الربع إلى النصف عن حجبه ابن ولد أو غيره من أو
 ويحجب، ويرثها للفراش الولد ألن الزوج؛ يحجب فإنه زنته زنى من هذا

، غيرها من وال منها ولدا لها يترك ولم زوجته وترك الرجل مات وإذا، زوجها
 ابنا غيرها من أو منها ولدا ترك وإن .الربع لها كان أنثى وال ذكرا ابن ولد وال
و سواء كانت الوفاة قبل الدخول أ الثمن لهاف ابن ابنة أو بنتا أو، ابن ابن أو

  (1)بعده

 

 

h 
 

  
                                                

 21/77المدونة لمسائل الجامع (1)
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 املبحث الثاني

 (1)بالطالقبإرادة الزوج دخول الالفرقة قبل 
                                                

، وهو يدل على لغة: تعريف الطالق (1) : الطاء والالم والقاف أصل  صحيح  مطرد  واحد 
: طلقها زوجها مقاييس اللغة عرفه ابن واصطالحا 3/420التخلية واإلرسال وامرأة  طالق 

ا تكررها مرتين للحر ومرة   عرفة بانه صفة  حكمية  ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب 
المختصر الفقهي البن عرفة  184لذي رق  حرمتها عليه قبل زوج  شرح حدود ابن عرفة

التنبيهات المستنبطة  1/497وعرفه ابن رشد حل العصمة المنعقدة بين الزوجين 4/86
: والطالق مباح، وقيل: مكروه، وقد كمهح 2/731ة والمختلطة على الكتب المدون

يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة 
وقد قال تعالى: }الطالق أدلته: : 1/394كما انقسم النكاح، الشامل في فقه اإلمام مالك 

[، 1}يا أيها النبي إذا طلقتم{ اآلية ]الطالق: [، وقال تعالى: 229مرتان{ اآلية ]البقرة: 
ا لما صدر منه -عليه السالم-وصح أن النبي  -: )آلى وطلق ولم يظاهر(، ولو كان ممنوع 

: والبد لنفوذ الطالق أركانه 2/805روضة المستبين في شرح كتاب التلقين عليه السالم
للفظ، ووالية على من أهل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل، وقصد إلى ا

 التاجاقوانين الفقهية  2/508المحل. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
: أن النكاح يعقد لألبد بقصد حكمة مشروعية الطالق 5/307خليل لمختصر واإلكليل

األلفة والنسل الذي تكثر به األمة ويدوم به العمل الصالح، وال يجوز فيه األمد أو 
و المقصود منه إال أنه قد تتعذر األلفة ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقى التأقيت هذا ه

على حاله من اللزوم واستمر على صفته من التأبيد لكان في ذلك ضرر  بالزوجين، فشرع 
اهلل عز وجل، النكاح لأللفة، وشرع الطالق مخلصا  عند وقوع النفرة، وهذا أمر ال ينبغي 

قد روى أبو داود)أبغض مباح  إلى اهلل الطالق( وروي أيضا  أن يكون إال وقت الحاجة؛ ف
يما امرأة  سألت زوجها الطالق من غير ما بأس  لم ترح رائحة الجنة( فينبغي للرجل أن أ"

ا عن المضرة..  ا للمنفعة، خالص  يوقعه، عند الحاجة إليه بشروطه التي بينها اهلل فيه مفيد 
═ 
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 مطالب  ةخمسوفيه 
  ونوعه حكم الطالق قبل الدخول: ولاأل المطلب
 والعدةوالمتعة ثر الطالق قبل الدخول على الصداق أ: الثاني المطلب
 الطالق قبل الدخول خلوة علىثر الأ: لثالثالمطلب ا
 الطالق قبل الدخول على ثر التخيير والتمليكأ: رابعالمطلب ال

 الطالق قبل الدخول ثر المرض علىأ: خامسالمطلب ال
  

                                                
═ 

ا حكمة  لطيفة  ؛ ألن  النفس كذوبة  ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة وفي جعله عدد 
والحاجة إلى تركها، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر، فشرعه تعالى 
ثالث ا ليجرب نفسه في المرة األولى فإذا كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة 

بته حتى عاد إلى وإال أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت النفس لمثل األول وغل
ا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة إال وقد جرب وقعه في حال نفسه، ثم  طالقها نظر أيض 
حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تنكح آخر ليثاب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني 
على ما عليه من جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده شرح الزرقاني على 

 3/252الموطأ
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 املطلب األول

 ونوعه حكم الطالق قبل الدخول

 : حكم الطالق قبل الدخول: أوال

قوله  جاء في تفسير القرطبي (1)الطالق قبل الدخول مباح ومشروع
ا من أحكام المطلقات ): تعالى ، ال جناح عليكم إن طلقتم النساء( هذا أيض 

ا أو ، وهو ابتداء إخبار  برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع فرض مهر 
عن التزوج لمعنى الذوق  ولما نهى رسول اهلل ، لم يفرض

وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب اهلل وقصد دوام ، وقضاء الشهوة
ا من ، بةالصح وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزء 

فنزلت اآلية رافعة  للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على ، هذا المكروه
 (2)المقصد الحسن (

)ال جناح عليكم إن طلقتم : في قوله تعالى وجاء في التحرير والتنوير
تمهيد  لذلك وإدماج  إلباحة الطالق قبل المسيس  (3)(النساء ما لم تمسوهن

                                                

جاء في  3/80والمنتقى للباجي763المعونة  4/250والذخيرة2/482مناهج التحصيل (1)
تفسير ابن جزي الكلبي)واختلف في الطالق هل هو مباح أو مكروه؟ فأما إذا كان على 
غير وجه السنة فهو ممنوع. ولكن يلزم، وأما اليمين بالطالق فممنوع( تفسير ابن جزي = 

 الفقه مدونة - 7/65البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 2/83التسهيل لعلوم التنزيل
 2/677 للغرياني وادلته المالكي

البحر  1/318المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 197و2/196( تفسير القرطبي2)
 2/528المحيط في التفسير

 236سورة البقرة من اآلية رقم  (3)
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وأبعد من الطالق بعد المسيس عن إثارة البغضاء ، ألنه بعيد  عن قصد التذوق
فكان أولى أنواع الطالق بحكم اإلباحة الطالق قبل ، بين الرجل والمرأة

 (1)البناء.(

 نوع الطالق قبل الدخول: ثانيا

 على نكت شرافجاء في اإل (2)الطالق قبل الدخول طالق بائن دائما
وجاء  (3)(، الدخول يوجب البينونة لعدم الوطء قبل  )الطالق  الخالف مسائل

وجاء في  (، ) ألن الطالق قبل الدخول بائن  (4)الموطأعلى  الزرقانيفي شرح 
 عدم قبل من للطالق توجد إنما البينونة أن على تفقواابداية المجتهد )

، (6)تحرمها والثالثبائنة  الواحدة، المدخول بهاطالق غير ف (5)(، الدخول
والمراد بكون (7) يكون طالقا سنيا وقد يكون بدعياقد  قبل الدخولوالطالق 

كم الطالق سنة ن حأطالق الموافق للسنة وليس المراد أي الالطالق سنيا 

                                                

 2/457( التحرير والتنوير 1)
روضة المستبين في شرح كتاب  150و القوانين الفقهية 825والمعونة  1/124التلقين  (2)

 2/806التلقين
 2/758االشراف على نكت مسائل الخالف  (3)
 3/257شرح الزرقاني على الموطأ (4)
 3/83بداية المجتهد  (5)

 -2/806روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (6)
 1/498المقدمات الممهدات2/505عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (7)

 5/183التبصرة للخمي 2/409التهذيب في اختصار المدونة  151القوانين الفقهية ص 
 291جامع األمهات ص 4/125المختصر الفقهي البن عرفة
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 وقد عرفه ابن عرفة بقوله )ما(1) حكام التكليفية الخمسةفالطالق تعتريه األ
 هذا وغير فقط واحدة   طلقة   تيممها أو غسلها بعد فيه يمس لم طهر   في كان

) بدعي 
(2)(3) 

 : (4)شروط طالق السنة

 : رط في الطالق حتى يكون موافقا للسنة ستة شروطتيش

 ائد عليها بدعي  فالز ن تكون الطلقة واحدة  أ -1

 بدعي  أو نفاس  ، فالطالق في حيض   الطالق في طهر  الزوجة يكونن أ -2

يطأ الزوج الزوجة فيه فالطالق في  أن يكون الطهر لم يمس فيه أي لم -3
 طهر  مسها فيه بدعي  

الطالق على الزوجة في عدة  من طالق  رجعي  فالطالق  يردف  أن ال  -4
 .المردف فيها بدعي  

                                                

 2/662 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - (1)

 5/300خليل لمختصر واإلكليل التاج 4/125عرفة البن الفقهي المختصر (2)

 2/3المدونة (3)

روضة المستبين في شرح كتاب 1/124التلقين  4/35منح الجليل شرح مختصر خليل (4)
 لمختصر واإلكليل التاج5/537مالك موطأ شرح في المسالك2/809التلقين
 الحاجب البن االمهات جامع 4/38خليل مختصر شرح في الجليل مواهب5/300خليل
 الحرمين ونفحة الزوجين بدر 108اللمع في الفقه على مذهب االمام مالك ص 292ص

 الفقه مدونة - 2/104 زيد ابي البن والمختلطة المدونة اختصار 169ص للكشناوي
 2/666 للغرياني وادلته المالكي
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ربع طلقة  وأطلقة  تكون الطلقة كاملة  فالطالق المكسور كنصف   أن -5
 .بدعي

 أو ربعها تكون الطلقة على كل الزوجة فطالق جزء الزوجة كنصفها أن -6
 .بدعي

ق بعد الدخول أما الطالق قبل الدخول فال لطالل وهذه الشروط الستة
رجعة بالتالي ال لعدم وجود المسيس و يصدق عليه الشرطان الثالث والرابع

 وقد اختلف المذهب في الشرط الثاني فتكون شروط طالق السنة في فيه
 :هي ول المتفق عليها ثالثةالمطلقة قبل الدخ

 .الطلقة واحدة   تكونن أ -1

 .تكون الطلقة كاملة   أن -2

 تكون الطلقة على كل الزوجة أن -3

 : (1)ن تكون الطلقة واحدة  أ: ولالشرط األ

ن يكون أفي غير المدخول بها  موافقا للسنة يشترط حتى يكون الطالق
بلفظ واحد أو في مجلس  المدخول بها ثالثاذا طلق غير إطلقة واحدة أما 

الثالث في لفظ لى تناول حكم الطالق إوهذا يدعو  (2) كان طالقا بدعيا واحد
 : واحد

                                                

المعونة على مذهب عالم  2/506عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
 345المالكي ص  الوهاب عبد للقاضي المسائل عيون833المدينةص 

 2/698 للغرياني وأدلته المالكي الفقه مدونة - (2)
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أنه : ومعنى البدعة (1)حرام وبدعة.. إلى أنه مالك مام اإلذهب  
: والبدعة في أصل الوضع الذي ورد الشرع بإيقاعه عليه وقع على غير الوجه

 الكريم بظواهر الكتاب واستدل  على غير مثال إحداث الشيء
 .(2) المطهرة ونصوص السنة

 فأما ظواهر الكتاب ، 

{: قوله تعالى -  ، (3)}الطالق مرتان فإمساك  بمعروف  أو تسريح  بإحسان 

ا بصفة الطالق أن يكون الخطاب في اآليةال يخلو : وجه الداللة ، أمر 
ا عن صفة الطالق  يفاألمر يقتض وكال  الشرعيالوجوب أو يكون إخبار 

 األمرين يقتضى أال يكون الطالق الشرعي على غير هذا الوجه

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" إلى ، "يا أيها النبي: قوله تعالى -
 (4)"ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرا": قوله

فكان ظاهر ذلك نهيا ، للعدة أمر سبحانه أن تطلق النساء :وجه الداللة
ودل بآخر اآلية أنه إذا أوقع الثالث المنهي ، واحدة عن إيقاع الثالث في كلمة

"ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرأ" وهي الرجعة : عنها أنها الزمة بقوله
ويلزمه لم  فجعلها بائنة بإيقاع الثالث في كلمة ولو لم يقع، فيما قال العلماء

                                                

 3/86بداية المجتهد  (1)

المعونة على  2/737اإلشراف على نكت مسائل الخالف  4/158( مناهج التحصيل2)
 828مذهب عالم المدينة ص 

 229سورة البقرة من اآلية رقم  -(3)
 1سورة الطالق اآلية رقم  (4)
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 (1)، ودلنا سبحانه أن الطالق يقع لسنة ولغير سنةيفت الرجعة 

 أما نصوص السنة : 
: قال، لبيدبن  بكير عن أبيه قال سمعت محمدبن  فما رواه مخرمة

ا  أخبر رسول اهلل ) عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات جميع 
: حتى قام رجل  فقال، يلعب بكتاب اهلل وأنا بين أظهركم: ثم قال، فقام غضبان ا

تحريم إيقاع  --أن مذهب مالك ثبت وبهذا (2)(أال أقتله، رسول اهلليا 
 - -وأن الكراهة التي يريدها مالك ، الثالث في كلمة  واحدة الطالق
 .(3) في ذلك والمسلمة والكتابية سواء، التحريم كراهة

على  خالف في ذلكهل يلزمه الطالق أو ال يلزمه؟ ف ذا ثبت التحريمإف
 : قولين

أنه : فقهاء األمصارو اإلمام مالك هب وهو مذ: (4)ولألالقول ا
جاء في المدونة  نها ال تحل له إال بعد زوجوأ، يلزمه ما أوقعه من الطالق

 تطليقات   ثالث طلق حتى واحدة   طهر   كل عند أو ثالث ا طلقها هو فإن: )قلت

                                                

 5/87النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (1)
 فيه المجموعة، وما الثالث طالق الطالق كتابأخرجه النسائي في السنن الكبرى في  (2)

 5/252التغليظ من
 1/502المقدمات الممهدات4/159مناهج التحصيل 
 5/88النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (3)
اإلشراف على نكت مسائل  2/507عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (4)

 836المعونة على مذهب عالم المدينة ص  2/737الخالف 
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؟ قال قول في ذلك أيلزمه  ويستدل لذلك بالقرآن والسنة (1)نعم(: مالك 

 : (2)دلةاأل

تلك حدود اهلل ومن يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه ال ): قوله تعالى -
ا{ وهي الرجعة فجعلها بائنة بإيقاع  (3) تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمر 

إذ لو لم يقع ولم تلزمه لم تفته الزوجة وال كان ، الثالث في كلمة واحدة
 (4)ظالما لنفسه

: البكير أنه قالبن  إياسبن  عن محمد مالك بسندهما أخرجه اإلمام  -
طلق رجل  امرأته ثالث ا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي )

عباس  وأبا هريرة عن ذلك فقاال ال بن  فذهبت معه أسأل له فسأل عبد اهلل
ا غيرك قال فإنما طالقي إياها واحدة قال بن  نرى أن تنكحها حتى تنكح زوج 

 (5)(رسلت من يدك ما كان لك من فضلعباس  إنك أ

)في هذا الحديث لزوم طالق الثالث المجتمعات  (6)فال ابن عبد البر
وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك وعلى ذلك جمهور الفقهاء 
وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر والمدخول بها وغير 

                                                

 2/3المدونة (1)
 2/739اإلشراف على نكت مسائل الخالف  (2)
 1سورة الطالق اآلية رقم  (3)

 1/502المقدمات الممهدات (4)
 2/570البكر طالق باب الطالق أخرجه اإلمام مالك في الموطأ في كتاب (5)
 6/109االستذكار (6)
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ا غيره(المدخول بها أن الثالث تحرمها   على مطلقها حتى تنكح زوج 

بن  أبي طالب و ابن مسعود والزبيربن  مذهب علي وهو: (1)القول الثاني
  بن عوف وهو مذهب ابن عباس العوام وعبد الرحمنبن  والزبير

وحكاه ، إسحاقبن  ومحمد، أةأرطبن  ويروى ذلك عن الحجاج أجمعين.
، أبو محمد عبد الوهاب في "اإلشراف" أنه يلزمه طلقة  واحدة يالقاض

 يستدل لهذا القول بالكتاب والسنة.و

 : األدلة
يريد أكثر الطالق الذي يمكن بعده  (2)}الطالق مرتان{: قوله تعالى -

}أو تسريح  : وهو الرجعة في العدة. ومعنى قوله: اإلمساك بالمعروف
} إحسان  إليه  وفي ذلك، ارتجاع حتى تنقضي عدتهايريد تركها بال ، بإحسان 

}ال تدري لعل اهلل يحدث بعد : قال اهلل تعالى، إن وقع الندم منهما، وإليها
ا{.يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة. وموقع الثالث غير  ذلك أمر 

فذكر اهلل تعالى لفظ ، وسع بها ونبه عليها محسن ألنه ترك للمندوبة التي
 الطالق مفرق ا يدل على أنه إذا جمع فهو لفظ  واحد.

الذي استدل به  في الحديث السابق قوله  قال ابن عباس -
وإنما يجوز ، ألنه لم يطلق ثالث مرات ال معنى له ثالثا أصحاب الرأي األول

ا عن ما مضى، في ثالثة: قوله عن  يخبر، طلقت ثالث ا: فيقول، إذا كان مخبر 
                                                

 لمختصر واإلكليل التاج2/507عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
 5/306خليل

 229سورة البقرة من االية رقم  (2)
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قرأت أمس سورة كذا : كرجل  قال، كانت منه في ثالثة أوقاتثالثة أفعال 
، قرأتها ثالث مرات: فلو قرأها مرة  واحدة فقال، يصح فذلك، ثالث مرات
  كان كاذب ا.

كان الطالق على عهد رسول ): عن ابن عباس قال مسلمخرجه أما  -
ا من خالفة عمر  اهلل  طالق الثالث ، وأبى بكر وصدر 

فلو أمضيناه ، لقد استعجلوا في أمر  كانت لهم فيه أناة: عمرفقال ، واحدة
  (1)(فأمضاه عليهم، عليهم

زوجته ثالثا في مجلس   طلق ركانة ): قال، عن عكرمة عن ابن عباس   -
ا، واحد  كيف طلقها  فسأله رسول اهلل، فحزن عليها حزن ا شديد 

 (2)(فارتجعها. إنما تلك طلقة  : وقال ثالث ا في مجلس  واحد؟

 : الثانيلقول أدلة أصحاب ا در
صحاب القول الثاني من أ ول ما استذل بهناقش أصحاب القول األ

 : السنة باآلتي

إنما رواه عنه من أصحابه ، حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين - 
جبير بن  رووا عنه لزوم الثالث منهم سعيد، وأن جملة أصحابه، طاووس

 دينار وجماعة غيرهم.بن  ومجاهد وعطاء وعمرو

، وأن ما رواه الثقة أن ركانة طلق زوجة البتة، حديث ابن إسحاق وهم   -
                                                

 2/1099الثالث طالق باب - 2 الطالق اخرجه مسلم في كتاب(1)
 الثالث جعل من باب والطالق الخلع اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (2)

 7/555ذلك خالف في ورد وما واحدة
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 ال ثالث ا.

ا -   قد روى عن أبيه عن ابن عباس خالف ذلك.، وأن ابن طاووس أيض 

رواية ابن طاووس عن ابن  عن أبو الوليد الباجي يالقاض جابأوقد 
وقد روى ، أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة يوعند): بقوله عباس

وأبوه طاووس ، وابن طاووس إمام، عنه األئمة معمر وابن جريج وغيرهم
وأبى  والحديث الذي يشيرون إليه على عهد رسول اهلل ، إمام

ا من خالفة عمر  ومعنى ، إنما وقع فيه الوهم في التأويل، بكر وصدر 
ويدل . واحدة بدل إيقاع الناس ثالث تطليقات أنهم كانوا يواقعون طلقة: ذلك

إن الناس قد : قال الخطاب بن  على صحة هذا التأويل أن عمر
استعجلوا في أمر  كانت لهم فيه أناة وأنكر عليهم في الطالق استعجال أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو كان ذلك حالهم في أول اإلسالم أن يطلقوا ثالث ا وفي 

وال عاب عليهم أنهم قداستعجلوا في ، ا قالهم زمن رسول اهلل 
أمر  كانت لهم فيه أناة.ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن ابن عباس 

فهذا معنى  من طريق  أنه أفتى بلزوم الطالق الثالث لمن أوقعها مجتمعة.
وإن حمل حديث ابن طاووس على ما يتأول فيه  حديث ابن طاووس عندي
وانعقد بهم ، الجماعة رجع ابن عباس إلى قولمن ال يعبأ بقوله فقد 

 (اإلجماع.

 : وسبب اخلالف
"تلزم طلقة : وبين من قال، بين من ألزم الثالثوسبب الخالف 

 بإلزام يقع الثالثة للطلقة البينونة من الشرع جعله الذي الحكم هلواحدة
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 إال ذلك من يلزم وال يقع ليس أم، واحدة   طلقة   في الحكم هذا نفسه المكلف
 كون وقوعها صحة في يشترط التي باألفعال الطالق شبه فمن الشرع؟ ألزم ما

 بالنذور شبهه ومن. يلزم ال: قال والبيوع كالنكاح فيها الشرعية الشروط
 كيفما الطالق ألزم؛  كان صفة   أي على لزمه منها العبد التزم ما التي واأليمان

ا ، التغليظ في الطالقفكأن الجمهور غلبوا حكم نفسه  المطلق ألزمه سد 
 - ذلك في المقصود والرفق الشرعية الرخصة بذلك تبطل ولكن، ، للذريعة
ا ذلك بعد يحدث اهلل لعل}: تعالى قوله في: (1)أعني   (2){أمر 

أنت طالق ثالثا بعضهن للسنة  وعلى ذلك فمن قال لغير مدخول بها 
وطالق ، فيها واحدةألن طالق السنة ، وبعضهن للبدعة طلقت مكانها ثالثا

 (3)البدعة ثالث

 (4)تكون الطلقة كاملة   أن: ثانيالشرط ال

لما لم تنقسم الطلقة الواحدة لزم من طلق بعض طلقة جميع الطلقة كما 
ومن طلق : لم تنقسم الحيضة في األمة فاعتدت لحيضتين. قال ابن القاسم

ويوجع ضرب ا من قال ذلك وهو : بعض طلقة لزمه طلقة كاملة. قال ابن شهاب
                                                

 4/164ناهج التحصيل م و3/84بداية المجتهد  (1)

 1سورة الطالق من االية رقم  (2)

عقد الجواهر  5/111النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (3)
 2/507الثمينة في مذهب عالم المدينة

 2/530عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة10/178الجامع لمسائل المدونة (4)
 2/828روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 2/580الكافي في فقه أهل المدينة

 2/167 زيد ابي البن والمختلطة المدونة اختصار
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ا: وإن قال لها: أملك بها. قال ربيعة وإن ، لزمه طلقتان، أنت طالق طلقة ونصف 
ا فهي ثالث. قال ابن القاسم: قال لها : ومن قال ألربع نسوة له: طلقتين ونصف 

طلقن ، خمس إلى ثمان: وإن قال، طلقن واحدة واحدة، بينكن طلقة إلى أربع
 طلقن ثالث ا ثالث ا.، تسع إلى ما فوق: وإن قال، اثنتين اثنتين

 (1)أن تكون الطلقة على كل الزوجة: ثالثالشرط ال

ما لو أ طلقت كلها، أو أصبعك طالق، أو رجلك، يدك: من قال المرأته
روي عن ووليس الشعر بشيء. ، فال شيء عليه، أو حرام، شعرك طالق قال

من محاسنها ومن خلقها حتى تحرم إذا حرم شعرها؛ ألنه : المالكية بعض
لحرمت؛ ألنه من محاسنها. قال ، كالمك علي حرام: يزايلها. وكذلك لو قال

وكذلك قال ابن المواز عن ابن ، ال أرى عليه شيئ ا في الكالم والشعر: سحنون
إذا طلق : إنها تحرم عليه. وقال بعض القرويين: عبد الحكم. وقال أشهب

، من كالم المرأة ما ال يحل أن يسمعه إال الزوج كالم امرأته لزمه الطالق؛ ألن
  فيلزمه الطالق لهذا، فقد حرم ذلك النوع على نفسه

ن يكون الطالق في طهٍر أ: المدخول بها غير فيالشرط المختلف فيه 
 : الزوجة

وأراد الزوج أن يطلقها وهي حائض فهل ، إذا كان ذلك قبل البناء - 
: (2)حائض أم ال؟ فالمذهب على قولين يجوز له إيقاع الطالق عليها وهي

                                                

 2/511ينةعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المد10/178الجامع لمسائل المدونة (1)
المعونة على مذهب عالم المدينة  2/812روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2)

الشامل في فقه  292جامع األمهات ص  10/550الجامع لمسائل المدونة 838ص
═ 
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ا: أحدهما  وهو قول ابن القاسم.(1) أنه يجوز له أن يطلقها وإن كانت حائض 
جاء في عقد  (2)(يطلق التي لم يبن بها في حيضتها ال بأس أن قال ابن القاسم)

وال بدعة في طالق غير الممسوسة من هذا الوجه( أي : )(3)الجواهر الثمينة
)وله أن يطلقها قبل البناء واحدة متى  (4)وجاء في التهذيب في مدة الحيض

 (، وإن كانت حائضا  أو نفساء، شاء

ألن العلة في منع إيقاع الطالق في الحيض تطويل العدة على المرأة؛ 
: واهلل تعالى يقول، ألن الحيضة التي طلقها فيها ال يعتد بها من أقرائها

 .(6)بها ال عدة عليها ويطلقها متى شاءوالتي لم يدخل (5) }فطلقوهن لعدتهن{
جاء في الكافي )والسنة إنما جاءت في طالق المدخول بها وليس في طالق 
غير المدخول بها سنة وال بدعة ولمطلقها أن يطلقها متى شاء وكم شاء 

 (7)والواحدة تبينها والثالث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره(

وهو قول ، حتى تطهر كالمدخول بهاأنه ال يجوز له أن يطلقها : يوالثان 
                                                

═ 

 3/87بداية المجتهد  1/395اإلمام مالك
 2/736التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (1)
و التاج واإلكليل  5/90زيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات النوادر وال (2)

 5/304لمختصر خليل
 2/505عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3)
 2/411التهذيب في اختصار المدونة (4)
 1سورة الطالق من اآلية رقم  (5)
 2/810روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1/505المقدمات الممهدات (6)
 2/571الكافي في فقه أهل المدينة (7)
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 .(1)أشهب

هل هو معلل أو غير ، النهى عن الطالق في الحيض: وسبب الخالف
وإن ، الطالق إذا كان قبل البناء زأجامعلل؟ فمن رأى أنه معلل بتطويل العدة 
ا لعدم العلة. ومن رأى أن غير  طالقال يجوز : قال، ه غير معللكانت حائض 

 (2).الحيض كالمدخول بها تماماوقت  المدخول بها
 

 

h 
  

                                                

ا،  ءجا (1) في تفسير البحر المحيط)ألن اآلية دلت على انتفاء الحرج في طالقهن عموم 
، ولمالك  قول  يمنع  ا أم ال، وهو قول أكثر العلماء ومشهور مذهب مالك  سواءكن حيض 

 2/530من طالق الحائض مدخوال بها أو غير مدخول  بها، ( البحر المحيط في التفسير
المقدمات  5/304واإلكليل لمختصر خليلو التاج 4/157مناهج التحصيل (2)

 2/736اإلشراف على نكت مسائل الخالف  1/500الممهدات
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 املطلب الثاني

 واملتعة والعدة أثر الطالق قبل الدخول على الصداق

 : أثر الطالق قبل الدخول على الصداق: اوال

أو سمى صداقا بعد العقد  ن يكون الزوج سمى صداقا في العقدإما أ
ة أأو وهب للمر صداقا حتى طلق قبل الدخول و لم يسم   قبل الطالق أ

  ولكل حالة حكمها شيئا بعد العقد وقبل الدخول

 ، : (1) إذا كان الزوج سمى صداقا في العقد -أ
اختلف المذهب هل تملك بالعقد شيئ ا من الصداق أم ال؟ على ثالثة 

 : أقوال
لها النصف  و يستقر، (2)أنها تملك بالعقد نصف الصداق: ولالقول األ

وهو قول مالك في "كتاب النكاح الثاني" من ، الدخولاآلخر بالموت أو 
قال مالك فيمن تزوج ) وفي "كتاب الزكاة الثاني" من "المدونة"، "المدونة"

فكل موضع  .(فلها نصف تلك التسمية: على تسمية صداق ثم طلق قبل البناء
 وجب الرجوع على الزوج بنصف الصداق، تصح فيه التسمية ثم يقع الطالق

 : ن والمعقولآوالدليل على ذلك من القر

                                                

 2/554الكافي في فقه أهل المدينة 2/471عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
 للغرياني وأدلته المالكي الفقه مدونة - 275جامع األمهات ص  4/952التبصرة للخمي

2/598 
 135القوانين الفقهية ص 1/537المقدمات الممهدات (2)
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}وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد : تعالىن قوله آمن القر - 
 (1)فرضتم لهن فريضة  فنصف ما فرضتم{

وكان من اشترى سلعة ثم كرهها ، لما فارق النكاح البيع: من المعقول -
، قبل البناءومن تزوج امرأة ثم كرهها ، باعها وأخذ العوض عنها، قبل القبض
ذ لها أن تبيع ذلك وتأخ وكان، ىولم يجز له بيع ذلك المشتر، شاء فارق إن

ا آخر كان ، ق بينهما حكمة من اهلل تعالىمن غيره. وجعل الصدا عنه عوض 
 ، لكل واحد منهما مقال

ا عن الزوج في الطالق جميع الصداق؛ ألنها تقول - : ولم يسقط أيض 
وألن  ولي فيك رغبة وأكره الفراق، عنه ضشيئ ا فاقبضه وادفع العو بعت

، النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ ألن كل واحد من الزوجين يستمتع باآلخر
ولهذا جعل اهلل عز وجل لها في عدم الوطء مقاال  في اإليالء وأن تقوم 

  (2)بالفراق.

وهو قول مالك في ، أنها بالعقد تستوجب جميع الصداق: القول الثاني
: فقال مالك، حيث قال فيمن رهن المرأته رهنا قبل بنائه بها، الرهون""كتاب 

في "كتاب  ةغيرموهو قول ال، ذلك جائز؛ ألنها تملك بالعقد جميع الصداق
النكاح الثاني" في باب هبة المرأة صداقها لزوجها أو ألجنبي وفي باب غالت 

 الصداق

وهو ظاهر قول ، الصداقأنها ال تملك بالعقد شيئ ا من : القول الثالث
                                                

  237سورة البقرة اآلية  -(1)

 14/950التبصرة، أبو الحسن اللخمي  (2)
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مالك في "المدونة" فيما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وكان فساده في عقده أو 
لشروط اقترنت به إذا طلق قبل الفسخ أن الصداق ال يشطر بينهما على 

 مشهور المذهب

هل سقوطه : الفخوسبب ال (1)قال ابن جزي وهو اختالف عبارة
إذ الساقط ال ، لوال ثبوته لم يسقط يقتضي تحقيقه قبل السقوط أم ال؟ إذ

 (2)، والتحقيق يقتضي أن العقد يوجب تحقيق نصفه، يسقط

 : (3)سمى صداقا بعد العقد قبل الطالق ذاإ -ب 

 وكان صداق ا لقوله ذلك جازالعقد  إن تراضيا على شيء من بعد
 "ما تراضى : وما العالئق يا رسول اهلل؟ قال: قيل، "أدوا العالئق"

األهلون" وألن الحق فيه ال يخرج عنهما فيما زاد على حق اهلل تعالى عليه 
به من  فما تراضيا، تراضيهما على إسقاطه وهو أقل المهور الذي ال يجوز

ا جاز. وقبل وقوع ، فرض بعد عقد النكاحما ف (4)شيء يجوز أن يكون عوض 
 : ويدل على ذلك الكتاب والقياس الطالق يتنصف بالطالق

}وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن : ظاهر قوله تعالىمن الكتاب  -
والفرض يصدق على  (5)وقد فرضتم لهن فريضة  فنصف ما فرضتم{

                                                

 135القوانين الفقهية ص  (1)
 1/748روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2)
 163و 2/153المدونة  (3)

 763المعونة ]القاضي عبد الوهاب[ (4)
 237سورة البقرة اآلية  (5)
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 المفروض في العقد والمفروض بعده

لقياس إن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد؛ فوجب أن يتنصف امن  -
 (1)بالطالق أصله الفرض المقترن بالعقد.

 : صداقا حتى طلق قبل الدخول ذا لم يسمإ -ج 

ما عقد دون تسمية مهر  وال إسقاطه وال صرفه لحكم أحد  يسمى نكاح 
أن يتزوج الرجل المرأة ولم يذكر الصداق ال : نكاح التفويضف (2)التفويض

}ال جناح : وال خالف بين األمة في جوازه لقوله تعالى إثباتا وال إسقاطا
معناه ولم  (3)تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة {عليكم إن طلقتم النساء ما لم 

فأباح اهلل تعالى الطالق قبل البناء  صداقا لهن اتسمو يأ تفرضوا لهن فريضة
نكاح التفويض؛ ألن الطالق ال  جواز فكان ذلك دليال  على، وقبل التسمية

وقد أذن اهلل سبحانه في نكاح التفويض فأباح  .، يلزم إال في نكاح صحيح
وألن النكاح لما كان ، وال خالف فيه، الطالق مع عدم الفرض والمسيس

والمكايسة جاز فيه من التسامح ما  والمكارمة دون المغابنة طريقه المواصلة
                                                

 3/198وتفسير القرطبي  1/292أحكام القرآن البن العربي ط العلمية]ابن العربي[ (1)
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 171شرح حدود ابن عرفة ص 2/162المدونة  (2)

بن  التفريع في فقه اإلمام مالك 2/549الكافي في فقه أهل المدينة 2/480المدينة
المعونة على  3/482المختصر الفقهي البن عرفة5/977التبصرة للخمي 1/401أنس

الشامل في فقه اإلمام  279جامع األمهات ص  763مذهب عالم المدينة ص
ص  القفصي راشد البن اللباب لباب 5/457مالك موطأ شرح في المسالك1/374مالك
 280ص الحاجب البن االمهات جامع 337

 236سورة البقرة اآلية  (3)
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 (2)، وال اختالف بين أهل العلم أن نكاح التفويض جائز (1)، لم يجز في البيوع
وال يسمون ، نكحناكأقد : وهو أن يقولوا، لتفويض جائزفنكاح ا: مالكقال 

 (3)، صداقا  

، إما أن يطلق وال يفرض: (4) فإذا ثبت ذلك فالزوج بين خيارات ثالث
وإما أن يفرض ما يطلبه إليه من له الرد ، وإما أن يفرض صداق المثل

وإنما لها والقبول. فإن طلق ولم يفرض لها فليس لها من الصداق شيء 
ومنهم من ذهب إلى أنها إذا طلبت (5) وهذا هو المشهور عند العلماء، المتاع

وال خيار له في ذلك. فإن ، الفريضة لزم الزوج أن يفرض لها صداق المثل
يكون لها نصف  الفريضة لزم على ما قال هذا القائل أن طلق الزوج قبل

ا، الصداق ألن اهلل تعالى لم يثبت ، لىومراغم لكتاب اهلل تعا، وذلك بعيد  جد 
 (6) لها إذا طلقت قبل البناء إال المتاع.

                                                

 763المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب  (1)
روضة المستبين في شرح  1/478مقدمات الممهدات ]ابن رشد الجد[ 1/116التلقين  -(2)

 9/237الجامع لمسائل المدونة 1/753كتاب التلقين
روضة  132القوانين الفقهية ص 9/237الجامع لمسائل المدونة البن يونس الصقلي (3)

 1/753المستبين في شرح كتاب التلقين
 5/982التبصرة للخمي 763المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب  (4)
 1/538المقدمات الممهدات (5)
مدونة وحل مشكالتها الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح ال (6)

 1/747روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 3/482سعيدبن  علي
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 (1)نكاح التحكيم يف حكم الصداق : 

 مرأة على حكمه أو حكمها أو حكم فالنلتزوج اي نكاح التحكيم أن
ويلزم المرأة ، فإن وقع الرضى بالحكم فيه وإال فسخ وال شيء لها، زئجا وهو

وكان ابن ، البناء صداق المثل كالتفويضالنكاح إن فرض لها الزوج قبل 
قال ابن  (2)القاسم يكره هذا النكاح حتى بلغه أنه قول مالك فأخذ به وأجازه

والنكاح ، وإن بنى بها في نكاح التحكيم قضى لها بصداق المثل: القاسم
ألنه ، أنه ال يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول بعض المالكيةوقال  (3)ثابت

 فيه من التفويض خرج عن حد ما أرخص

 (4):ثر الطالق قبل الدخول على اهلداياأ 

ثم في معنى الصداق في التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو ألبيها أو 
إذ هو للزوجة إن شاءت ، ألجله، في العقد أو قبله، لوصيها الذي يتولى العقد

ا رضيا بهوكذلك  (5)أخذته ممن جعل له. زادها ثم ، إذا سميا في العقد مهر 
، فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى، ثم طلقها قبل الدخول، بعده زيادة فيه

أن تعفو  اوالمطلقة قبل البناء له (6)وللزوج نصف المسمى مع نصف الزيادة
                                                

 95ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر (1)

 337ص القفصي راشد البن اللباب لباب 765المعونة على مذهب عالم المدينة ص (2)
 2/204التهذيب في اختصار المدونة  (3)
التفريع  136القوانين الفقهية ص 2/484عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (4)

 762المعونة على مذهب عالم المدينة ص 1/399أنسبن  في فقه اإلمام مالك
 4/960التبصرة للخمي 2/483عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (5)
ائل للقاضي عبد الوهاب المالكي عيون المس 329المعونة ]القاضي عبد الوهاب[ (6)

═ 
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له تعالى }إال أن لقو عنه هي إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها
الزوج وقد يراد به األب في وهو  (1)الذي بيده عقدة النكاح{يعفون أو يعفو 

  (2) البكر ابنته

، قبل البناءثم طلق ، ابن القاسم فيمن أهدى هدية لزوجته وروي عن
 (3)ء له فيهايوالهدية قائمة فال ش

ثم طلقت قبل البناء. ، وخادما  وطيبا  ، وإذا اشترت المرأة بالصداق جهازا  
إال أن تشترى ما ليس ، استغالهوال له تركه إن ، وليس لها حبسه، فذلك بينهما

 (4)من مصالح دخولها.

، فهو منهما؛ فإن باعته، أو ابتاعته منه ببعض الصداق، مهرها عرضا  أولو 
 .(5)أصدقها يكالذفيكون ، فعليها نصف الثمن؛ إال ان تشترى بثمنه جهازا  

و طلق قبل البناء لرجع بجميعه ، ومن تزوج على عطية شرطها لألب؛
                                                

═ 

 9/215الجامع لمسائل المدونة  2/195التهذيب في اختصار المدونة
 237سورة البقرة اآلية  (1)

 2/554الكافي في فقه أهل المدينة 2/668شرح زروق على متن الرسالة2/103 المدونة (2)
فقه اإلمام  التفريع في 2/614التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

 1/737روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1/400أنسبن  مالك
الجامع لمسائل  4/486النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (3)

 9/39المدونة
المعونة على مذهب  1/748روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1/115التلقين  (4)

 754عالم المدينة ص
 4/484النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (5)



 الفرقة قبل الدخول يف الفقه املالكي

 3218 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 (1)على األب

ثم طلقها قبل البناء فال رجوع  وإن وهبت امرأة صداقها كلة للزوج
فإن وهبت  ،ة دينارليها صداقها وهو مائإحدهما على اآلخر بشيء ولو دفع أل

ورجعت بنصفها  ،ردت علية نصفهاثم طلقها قبل البناء  ،يجنبتلك المائة أل
 (2)على الموهوب ألنها وهبت ما لم يتم لها ملكه

  (3)الصداق قبل الدخولاالختالف يف : 

 االختالف قد يكون بين الزوجين أو بين الشهود 

 : االختالف بين الشهود

 يجحد والزوج البناء بعد وآخران البناء قبل طلقها أنه اثنان شهد ذاإ
 شاهدي أحد ويرجع الطالق مع الصداق بجميع عليه يحكم والطالق الدخول
 على شيء وال الصداق التنازع شاهدا غرم الدخول شاهدي وأحد الطالق
 نصف فعليهما الطالق شاهدي دون الدخول شاهدا رجع ولو الطالق شاهدي
 شاهدا يغرم لم الدخول شاهدي دون الطالق شاهدا رجع ولو الصداق

                                                

 4/490النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (1)
التهذيب في  12/251النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (2)

ذهب عالم المدينة المعونة على م 4/961التبصرة للخمي 2/190اختصار المدونة
 9/205الجامع لمسائل المدونة 767ص

روضة المستبين  116/ 1التلقين  5/984التبصرة للخمي166و165و  2/154المدونة (3)
 اللباب لباب 768المعونة على مذهب عالم المدينة ص 1/756في شرح كتاب التلقين

 138ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر 340ص القفصي راشد البن
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 الدخول شاهد زاد وإنما حال   لكل ثابت الصداق نصف نأل شيئ ا الطالق
 إال الدخول شاهدا يغرم لم الدخول وجحد بالطالق أقر ولو اآلخر النصف
 (1)الصداق نصف

 : الصداق في الزوجينبين  ختالفاال 

، الوقت في أو، الجنس في أو، القدر في يكون أن يخلو ال واختالفهما
 القبض وأ

 (2): االختالف يف املقدار 

 - بمائة  : الزوج وقال، بمائتين مثال   المرأة فقالت القدر في اختلفا إذا 
ا؛ اختالف ا ذلك في اختلفوا الفقهاء فإن  االختالف كان إن إنه: مالك   فقال كثير 
 يتحالفان أنهما يشبه بما والمرأة يشبه بما الزوج وأتى، الدخول قبل

 وإن. الحالف قول القول كان - اآلخر ونكل، أحدهما حلف وإن. ويتفاسخان
ا نكال ا حلفا إذا ما بمنزلة كان جميع   كان منهما يشبه بما أتى ومن. جميع 
 .الزوج قول فالقول الدخول بعد االختالف كان وإن. قوله القول

 الفسخ تر ولم، المثل مهر إلى ورجع، تحالفا اختلفا إذا: طائفة   قالت
 يمين   دون المثل صداق إلى ترد إنها: قيل وقد. وجماعة  ، والثوري، و، كمالك  

 .هو ادعى مما وأقل، ادعت مما أكثر المثل صداق يكن لم ما

 البينة»:  قوله مفهوم في اختالفهم على مبني   واختالفهم

                                                

 10/312للقرافي الذخيرة (1)
 2/603 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - (2)
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؟ ذلك هل (1)«أنكر من على واليمين، ادعى من على ؟ غير أو معلل   فمن معلل 
ا يحلف: قال - معلل  : قال . وتفاسخا تحالفا استويا فإن، شبهة   أقواهما أبد 
 وجنس بالنكاح له تقر ألنها الزوج؛ يحلف: قال - معلل   غير: قال ومن

ا عليه وتدعي، الصداق ا قدر  ى فهو، زائد  ا وقيل. عليه مدع  ا؛ يتحالفان: أيض   أبد 
ى منهما واحد   كل ألن  والخالف، األشباه يراع لم من عند وذلك، عليه مدع 
 .المذهب في ذلك في

 مهر على زاد فيما قوله والقول، المثل مهر إلى قولها القول: قال ومن
ا يستويان ال أنهما رأى - المثل  بد وال أحدهما يكون بل، الدعوى في أبد 
 مثلها صداق يعادل فيما يكون أن من دعواها يخلو ال أنه وذلك، شبهة   أقوى
 .قوله القول فيكون ذلك فوق فيما يكون أو، قولها القول فيكون، دونه فما

 المثل صداق إلى والرجوع التحالف بعد التفاسخ في اختالفهم وسبب
 قال - به يشبه: قال فمن يشبه؟ ليس أم ذلك؟ في بالبيع النكاح يشبه هل هو -

 قال - العقد صحة شرط من ليس الصداق ألن؛  يشبه ال: قال ومن. بالتفاسخ
 .التحالف بعد المثل بصداق

 أن التحالف بعد لهما يجوز ال أنه مالك   أصحاب من زعم من وكذلك
 فهو - به ويرضى اآلخر قول إلى أحدهما يرجع أن وال، شيء   على يتراضيا

، ضعيف   تشبيه   وهو، باللعان يشبه فإنما هذا إلى ذهب ومن. الضعف غاية في
 .فيه مختلف   للعان الحكم هذا وجود أن مع

                                                

 تقتل المرأة في ذلك وغير واألحكام األقضية في اخرجه الدار قطني في السنن في كتاب (1)
 5/389ارتدت  إذا
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 االختالف يف جنس الصداق : 
 هذا على زوجتكت: مثال   هو فقال، الصداق جنس في اختلف إذا وأما

 أنهما المذهب في فالمشهور - الثوب هذا على زوجتكت: هي وقالت، العبد
 االختالف كان إن ويتفاسخان يتحالفان

 مما أكثر يكن لم ما مثل   صداق لها وكان، ثبت البناء بعد كان وإن البناء قبل
 .به اعترف مما أقل أو ادعت

 بعد الزوج قول والقول، الدخول قبل يتحالفان: القصار ابن وقال
 أو قولها أشبه سواء  ، يشبهه كان إن الزوج قول القول: أصبغ وقال. الدخول

ا قولها كان فإن الزوج قول يشبه لم فإن. يشبه لم  وإن، قولها القول كان مشبه 
ا قولها يكن لم  . المثل صداق لها وكان، تحالفا مشبه 

 االختالف يف الوقت : 
 على يجيء والذي. الكالئ في يتصور فإنه الوقت في اختالفهم وأما. 
ا، الغارم قول األجل في القول أن عنه المشهور في فيه مالك   قول أصل  قياس 
ا ويتصور. خالف   وفيه، البيع على  بعده؟ أو الدخول؟ قبل هل يجب؟ متى أيض 
ا الدخول بعد إال يجب ال: قال بالبيوع النكاح شبه فمن  ال إذ البيع؛ على قياس 
 عبادة   الصداق أن رأى ومن. السلعة قبض بعد إال المشتري على الثمن يجب
 يقدم أن مالك   استحب ولذلك، الدخول قبل يجب: قال الحلية في يشترط
 (1).الصداق من شيئ ا الدخول قبل الزوج

 : االختالف في قبض الصداق
                                                

 3/54بداية المجتهد  (1)
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فالقول ، ثم اختلفا في قبضه قبل الدخول بها، وإذا تصادقا على الصداق
قول الرجل فالقول ، وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول، قول المرأة مع يمينها

إنما قال مالك  إسحاق وغيره من شيوخنا.بن  مع يمينه قال القاضي إسماعيل
وأما في سائر ، ولخعادتهم جرت بدفع الصداق قبل الد هذا بالمدينة؛ ألن

يمينها قبل الدخول بها وبعده ألن الرجل قد  األمصار فالقول قول المرأة مع
فالقول قولها مع ، عليها ذلك أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة مدعى

  .(1)يمينها

، أقبض لم: الزوجة فقالت القبض في اختلفا إذا )وأما: جاء في المدونة
 قال وبه. المرأة قول القول: الجمهور فقال - قبضت قد: الزوج وقال

، الدخول قبل قولها القول: مالك   وقال .ثور   وأبو، وأحمد، والثوري، الشافعي
؛ ذلك قال إنما: أصحابه بعض وقال. الدخول بعد قوله والقول  ألن مالك 
 كان فإن، الصداق يدفع حتى الزوج يدخل ال أن عندهم كان بالمدينة العرف

ا قولها القول كان العرف هذا فيه ليس بلد   ا قولها القول بأن والقول. أبد   أبد 
ى ألنها أحسن؛  بها دخل إذا له التي الشبهة قوة راعى مالك   ولكن. عليها مدع 
؟ قوله القول يكون هل الدخول طال إذا مالك   أصحاب واختلف. الزوج  بيمين 

 أحسن؟( يمين   بغير أو

 (2)ضمان الصداق : 

                                                

 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 1/385أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك (1)
2/604 

 90ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر (2)
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 : الغيرإما أن يكون الضمان من الزوجين أو من 

 : الضمان من الزوجين

ثم طلقها قبل ، فتلف في يده أو في يدها، بعينه ءوإذا تزوجها على شي
وإن كان من ، له عليها إن كان تلفه من غير صنعها ءفال شي، الدخول بها

ثم طلقها قبل الدخول ، وإن نما في يدها أو نقص. صنعها ضمنت له نصفه
فاشترت به  صداقوإن تزوجها على . فالنماء بينهما والنقصان عليهما، بها

ثم ، شيئ ا من مصلحتها ومصلحة زوجها مما يجب عليها إصالحه في نكاحها
وليس عليها أن تغرم له نصف ، قبل الدخول بها فلها نصف ما اشترتهطلقها 
وإن اشترت به شيئ ا تختص هي بمنفعته فعليها أن تغرم له نصف ، صداقها
  (1)صداقها

 : للصداق غيرضمان ال

 األب تأخذ أن للبنت أيكون، لها الصداق وضمن ابنته زوج رجال   أن لو
 ضمانه ألن الزوج؛ على األب به يرجع الو مالك   قول في الصداق بذلك

 وجه على هذا في التزويج وإنما له؛ منه صلة   الموضع هذا في عنه الصداق
 أن قبل األب مات إنف .عنه ضمن مما بشيء   عليه يرجع فال والصدقة الصلة
 إنما النكاح عقدة كانت إذا أبيها مال من هاتستوفت صداقها؟ البنت تقبض
 أو فرسك فالن ا بع للرجل يقول الرجل مثل ذلك مثل وإنما بالضمان وقعت
 الثمن البائع يقبض ولم الضامن هلك إن فهو فباعه علي لك والثمن دابتك
 لم فإن .مال   له كان إن منه يستوفيه الضامن مال في مضمون   الثمن ذلك فإن

                                                

 968و4/964التبصرة للخمي 1/385أنس بن  التفريع في فقه اإلمام مالك (1)
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 لو المرأة وكذلك: مالك   وقال مالك   عند بشيء   عليه يرجع الف مال   له يكن
 صداقها من شيئ ا تقبض ولم مال   له وليس للصداق الضامن مات ثم بها دخل
 فال ماال   الميت يدع ولم بالمرأة دخل يكن لم فإن الزوج على لها شيء ال أنه

 حجره في الصغير ابنه زوجومن  مهرها يعطيها حتى الدخول إلى للزوج سبيل
 لالبن الورثة فيقول، صداقها المرأة تقبض ولم األب فيموت، لالبن مال وال
 أبوك ضمن مما بمورثك المرأة تقبض بما نقاصك فنحن عطيتك تقبض لم

 مما كامال   ميراثه االبن إلى ويدفع األب مال من صداقها المرأة تأخذف عنك
 (1)المرأة تقبض مما بشيء   إخوته يقاصه وال بقي

 (2)أثر الطالق قبل الدخول على املتعة: ثانيا
 تعريف املتعة : 

 " (3)ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطالقه إياها: عرفة بقوله عرفها ابن

 (4)من تستحق املتعة : 

؛ طلقت واحدة أو اثنتين أو ثالثا ، إال المطلقة قبل لكل مطلقة  المتعة

                                                

 5/611مالك موطأ شرح في المسالك2/150المدونة (1)
 3/80 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - (2)
 183لرصاع صل شرح حدود ابن عرفة (3)
التفريع في فقه  159القوانين الفقهية ص 1/548المقدمات الممهدات2/239المدونة  (4)

المعونة على  2/715اإلشراف على نكت مسائل الخالف  1/405أنسبن  اإلمام مالك
 االمهات جامع 373ص القفصي راشد البن اللباب لباب 780مذهب عالم المدينة ص

 284ص الحاجب البن
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البناء وقد سمى لها صداقها فحسبها نصفه وال متعة لها، وإن لم يسم فليس 
"البقرة }ومتعوهن{ : مطلقة لقوله تعالىإنها لكل : وإنما قلنا (1)لها إال المتعة

ولم ، فعم""241"البقرة آية}وللمطلقات متاع  بالمعروف{ : وقوله "236آية
للمخيرة والمملكة المتعة إذا قضت بالفراق، ألن الفراق إنما صار و يخص

المسلمة في المتعة  بالغةحكم ال والذمية إليها من قبل الزوج، وللصغيرة
 والطالق والمدخول بها وغير المدخول بها في ذلك سواء 

 (2)من ال تستحق املتعة : . 

وكل ما فسخ قبل البناء لفساد صداقه فال متعة فيه، وكذلك إن لم يفسخ 
للمطلقة قبل  (4): ة نسوةوال متاع لتسع   (3)حتى طلقها قبل البناء فال متعة عليه.
لها نصف المسمى : ولقوال األأوفيها ثالثة  الدخول إذا كان قد سمى صداقها

جاء في المقدمات)وأما المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية فإن وال متعة لها 
اهلل تبارك وتعالى ذكرها عقب المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فأوجب لها 

فدل على أنه لم يجعل لها متاعا واجبا ، نصف الفريضة ولم يأمر لها بالمتاع

                                                

الشامل في فقه اإلمام  463 9/460لمسائل المدونة البن يونس الصقلي  الجامع (1)
 7/523بطال البن البخاري صحيح شرح 4/449للقرافي الذخيرة 1/384مالك

 3/298الموطأ على الزرقاني شرح6/118االستذكار
 5/412خليل لمختصر واإلكليل التاج1/552المقدمات الممهدات (2)
النوادر والزيادات على ما في 9/463الجامع لمسائل المدونة البن يونس الصقلي  (3)

 2/2/617الكافي في فقه أهل المدينة  5/289المدونة من غيرها من األمهات
 6/513التبصرة للخمي (4)
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ألن نصف الصداق  (1)وهو مذهب مالك وجميع أصحابه(، وال مندوبا إليه
للتي لم يدخل بها كجميعه للتي دخل بها. وهذا غير صحيح؛ ألن المدخول 
، بها قد وجب لها الصداق بالوطء وجوبا مستقرا ال يسقطه فسخ وال ارتداد

ولو ، لها بالعقد شيء من الصداق وجوبا مستقراوالتي لم يدخل بها لم يجب 
وجب لها نصفه وجوبا مستقرا لما سقط بالفسخ أو االرتداد. فلما أوجبه اهلل 
تعالى لها ولم يكن واجبا قبل ولم يأمر لها بالمتاع دل على أن ال شيء لها 

 ، سواه

ولم يوجبه ، ومن أهل العلم من استحسن للزوج المتاع في هذه: الثاني
 ، لالحتمال لها

: من أهل العلم من أوجب لها المتاع بعموم قول اهلل عز وجل: الثالث
}يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

ا جميال{ ؛ إذ (2) فما لكم عليهن من عدة  تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح 
: ولعموم قوله عز وجل، لم يفرق بين أن يكون سمى لها صداقا أو لم يسم
ا على المتقين{ وقال هي من المطلقات ، (3) }وللمطلقات متاع  بالمعروف حق 

فلها المتاع مع نصف الصداق كما للمدخول بها المتاع مع جميع الصداق. 
 ولو لم يكن لها المتاع من أجل أن لها نصف الصداق لوجب أن ال يكون

جميع الصداق؛ ألن نصف الصداق للتي  للمدخول بها متاع من أجل أن لها
ي وهذا أقال ابن رشد بعد ذكر هذا الر لم يدخل بها كجميعه للتي دخل بها

                                                

 1/550المقدمات الممهدات (1)
 49سورة االحزاب آية  (2)
 241سورة البقرة آية  (3)
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  (1)غير صحيح؛

فال شيء لها وإن كان بسبب  المفتديةهي و (2)، والمختلعة، والمبارية
والتي ، والتي ردت بعيب، والمالعنة، تأخذالزوج ألنها تعطي فمحال  أن 

ا  ا وحكم بفسخه قبل الدخول أو بعدهنكحت نكاح  والتي نكحت ، فاسد 
ا فطرأ ما يوجب الفسخ دون الطالق ا صحيح   نكاح 

 (3)حكم متعة الطالق : 

أباها، ألن اهلل مستحبة غير مستحقة وال يجبر عليها من  متعة الطالق
تعالى إنما جعلها حقا  على المتقين، وعلى المحسنين فلذلك خففت ولم 

. قال (4)وإذا كان الزوج غير متق  وال محسن  فال شيء عليه وقيليقض بها. 
المتاع أمر  رغب اهلل فيه وأمر به، ولم ينزل بمنزلة الفرض من : ابن أبي سلمة

وهي  النفقة والكسوة، وليس تعدي عليه األئمة كما تعدى على الحقوق
ق بها وال يجبر عليها ولكنه يندب إليها وهي من أخالق لطمستحبة يؤمر الم

المحسنين المتقين والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا كله قول 
                                                

 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1/550 المقدمات الممهدات (1)
2/711 

 2/240المدونة  (2)

المقدمات  2/485عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة1/118التلقين  (3)
بن  التفريع في فقه اإلمام مالك 2/617الكافي في فقه أهل المدينة 1/549الممهدات

بداية المجتهد  1/116التلقين  1/384الشامل في فقه اإلمام مالك 1/1/405أنس
 4/448للقرافي الذخيرة3/117

 9/465الجامع لمسائل المدونة البن يونس الصقلي  (4)
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  (1)مالك وأصحابه

 (2)حكم القضاء باملتعة : 

 : على قولين، اختلف في القضاء بها

وال ، من الحق اهحيث يرى أن- - مالك ماملإل: ولاأل القول
 (4) و }على المحسنين{ (3)على المتقين{ ا}حق: لقول اهلل عز وجليقضى بها 

وألن الواجبات مقدرة وهذه غير أن األمر بالمتعة ندب ال فرض ذلك  دلف
ا على المتقين{: فقول اهلل تعالى، مقدرة ، (5) }وللمطلقات متاع  بالمعروف حق 
فنصف }وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  : وقال

وألن الطالق تأثيره اإلسقاط دون فقصرت هذه على ذلك، ] (6)ما فرضتم{
اإليجاب، دليله سقوط نصف المسمى قبل الدخول وألنه نوع من الفراق 

وألن الحقوق التي ، وألنه ضرب من التسريح بالجميل واإلحسان، كالموت
يتعلق وجوبها بالنكاح للمرأة ال بد أن تكون معتبرة بها وبالزوج كالمهر 

                                                

 2/616الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر (1)
 2/617الكافي في فقه أهل المدينة 2/381التهذيب في اختصار المدونة 2/238المدونة (2)

جامع األمهات  1/754روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 6/517التبصرة للخمي
 283ص 

 180سورة البقرة من اآلية  (3)
 236سورة البقرة من اآلية  (4)
  241سورة البقرة من اآلية  -(5)

 237سورة البقرة من اآلية  (6)
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  .(1)فأما بالرجل وحده فليس فيها، والنفقة

هي واجبة ويقضى بها؛ ألن هذين حق. وعلى هذا تقتضي : القول الثاني
وهو ، }بالمعروف{ ال يخرجه عن الوجوب: وقول اهلل سبحانه، الوجوب
والمعنى ال  (2) بالمعروف{ }وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن: كقوله
 (3)وال تقصير.، شطط

 (4)حكمة مشروعية املتعة : 

فيؤمر بها لكل  لجبر قلب المرأة من فجيعة الطالق المتعة شرعت -
ما لم تطلق قبل الدخول وقد ، وال اختيار لها فيه، امرأة اختار الزوج طالقها

ولو كان  أو كان الفراق جبرا  ، الق بسببهاالط فرض لها. وال متعة إن كان
لها : لم تكن لها متعة. وروي، كالمخيرة، وتمامه من المرأة، مبدؤه من الزوج

فأمر من نكح ، تسلية لوحشة الفراق ة فيهاعفالمت (5)شاذة. رواية وهي، المتعة
ولم ، على تفويض إذا لم يصل إليها شيء يكون فيه عزاء من فراقه بالمتاع

؛ ألن المبيع باق  لها لم يتلف عليها وطلق قبل الدخول  يؤمر به من سمى
 الصداق جابرا ومسليا(6)فكان فيما تأخذه من نصف، شيئ ا

                                                

 780المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب2/239المدونة  (1)
 233سورة البقرة اآلية  (2)

 6/516التبصرة للخمي اللخمي، أبو الحسن  (3)
روضة  159القوانين الفقهية ص 2/485عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة(4)

 1/754كتاب التلقينالمستبين في شرح 
 2/485عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة البن شاس  (5)
 6/516التبصرة للخمي 6/513التبصرة للخمي اللخمي، أبو الحسن  (6)
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 شروط املتعة : 
نكاح صحيح  أن يكون الفراق بطالق عن: وهي، والمتاع يصح بشروط

 وأن يكون الفراق بعد الدخول أو، أو فاسد فات وصار أمره إلى أال يفسخ
 وأال يكون الطالق برغبة من الزوجة، ولم يتراضيا على تسمية هقبل

 (1)ر املتعةاقدم : 

 قدر حال الرجل مع قدر حال المرأةليس للمتعة حد  معلوم. وهي على 
، وأدناها كسوةأعلى المت: وغيره قال ابن عباس   عة خادم  أو نفقة 
وال حد في المتعة .(2)على صاحب الديوان متعة ثالثة دنانير: وقال ابن حجيرة

إليه يعطي فيها ما  إال أن الموسر فيها بقدره والمعسر بقدره وهي موكولة
}على الموسع قدره : لقول اهلل عز وجل طابت به نفسه من غير حكم يلزمه

ا" و"متع عبد الرحمن(3) وعلى المقتر قدره{ عوف  بن  و"متع ابن عمر خادم 
ا سوداء خادم 
وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها  الزبيربن  وفعل ذلك عروة".(4)

 من مثله 

 : أثر الطالق قبل الدخول على العدة: ثالثا

                                                

 5/411خليل لمختصر واإلكليل التاج4/450للقرافي الذخيرة(1)
التهذيب في اختصار المدونة  9/466الجامع لمسائل المدونة البن يونس الصقلي  (2)

 2/617الكافي في فقه أهل المدينة 2/381
 226سورة البقرة اية  (3)

النوادر والزيادات على ما في المدونة من  6/516التبصرة للخمي اللخمي، أبو الحسن  (4)
 5/289غيرها من األمهات
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 (1)ال عدة عليها؛ لعلمنا ببراءة رحمهافقبل الدخول  طلقت المرأةإذا 
من  " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)(2)": قوله تعالىل

 : ( ووجه الداللة من اآليةن من عدة تعتدونها ن تمسوهن فما لكم عليهأقبل 

وخطبها النبي ، وكانت مدخوال  بها، لما جرت قصة زيد  وتطليقه زينب 
 خاطب اهلل المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل  بعد انقضاء عدتها

فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة  ال عدة عليها ، وبين ذلك الحكم لألمة، البناء
هذه اآلية نص  في أنه ال عدة على ف (3)األمة على ذلكبنص الكتاب وإجماع 

في قوله تعالى )إذا نكحتم  وال مفهوم لصفة اإليمان(4)، مطلقة  قبل الدخول
ال فرق بين مؤمنة وكافرة. فإن لم ف، ألنه خرج مخرج الغالب المؤمنات (

ألنه إقرار منها على نفسها ، يعلم دخول فإن أقرت هي به وجبت عليها العدة
فلزمها كسائر اإلقرارات بخالف ما لو أقر هو فقط فإنه دعوى عليها بغير دليل 

 (5)، فال يقبل كسائر الدعاوي
                                                

المقدمات  1/391سائل الخالف بين فقهاء األمصار البن القصارعيون األدلة في م (1)
 826المعونة على مذهب عالم المدينة ص  156القوانين الفقهية ص 1/510الممهدات

 اختصار 319ص الحاجب البن االمهات جامع 10/560الجامع لمسائل المدونة
 2/123 زيد ابي البن والمختلطة المدونة

  49سورة االحزاب اآلية رقم  (2)
 2/861روضة المستبين في شرح كتاب التلقين1/135التلقين  14/202تفسير القرطبي (3)

 واإلكليل التاج 3/108بداية المجتهد  911المعونة على مذهب عالم المدينة ص
 391ص القفصي راشد البن اللباب لباب 5/472خليل لمختصر

 3/587أحكام القرآن البن العربي ط العلمية البن العربي (4)
 2/619الكافي في فقه أهل المدينة 5/3التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5)
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 املطلب الثالث

  (1)أثر اخللوة على الطالق قبل الدخول
جاء في  رخاء الستورإهذا الموضوع في باب هاء المالكية يتناولون قف

وإن ، الرجل مع امرأته وخلوته بها)إرخاء الستور كناية عن تخلية  (2)المقدمات
: لم يكن ثم غلق باب وال إرخاء ستر( وأصل هذا الباب قول اهلل عز وجل

}وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  فنصف ما 
والخلوة بمجردها  (3) فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{

فال قبل الدخول الحقيقي  بزوجته ثم طلقهاجل الرإذا خال (4) ال تقرر الصداق
أن يتصادقا على وجود المسيس. : أحدها: (5)يخلو حالهما من أربعة أوجه

أن تدعي الزوجة المسيس : الثالث. نفي المسيسأن يتصادقا على : والثاني
 وتنكره المرأة.، المسيس الزوج يدعيأن : الرابعوينكره الزوج. 

                                                

 5/435االستذكار 7/520بطال البن البخارى صحيح شرح 14/238لسان العرب (1)
 مواهب 3/202 الموطأ على الزرقاني شرح 5/741مالك موطأ شرح في المسالك
 336ص  القفصي راشد البن اللباب لباب 4/141خليل مختصر شرح في الجليل

 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1/537المقدمات الممهدات  (2)
 2/833روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 2/2/703

 237سورة البقرة آية  (3)

المعونة  135القوانين الفقهية ص  2/471عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (4)
 865على مذهب عالم المدينة

 156وما بعدها القوانين الفقهية ص 1/538المقدمات الممهدات  (5)
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 (1)على وجود املسيس فإذا تصادق الزوجان: والأ

أال : أن تعلم الخلوة بينهما. والثاني: أحدهما: فال يخلو من وجهين 
فال خالف في المذهب في : فإن علمت الخلوة بينهما .الخلوة بينهما تعلم

وثبوت الرجعة له عليها من غير ، ووجوب العدة عليهالها وجوب الصداق 
 اإلحالل واإلحصان حاصل وأن عليها ابأن تكون رشيدة أو محجور، اعتبار
فال تخلو ، وقد تصادقا على المسيس، وأما إذا لم تعلم الخلوة بينهما. بينهما

 رشيدة أو سفيهة. المرأة  من أن تكون

في أمد ، فلها جميع الصداق وعليها العدة ولها النفقة: فإن كانت رشيدة
النكاح؛ ألنها أقرت العدة وال رجعة له عليها إال أن يعطيها ربع دينار فيلزمها 

 اتهمناهما أن يكون ذلك منهما تواطئا اله بثبوت الرجعة وبقاء العصمة غير إن
على إجازة النكاح بال صداق وال ولي. فإذا أعطاها ربع دينار فال مقال لها 

فال يجوز : إن كانت سفيهة أو يتيمةو وال لغيرها حتى يقوم بحق اهلل تعالى.
إذ النظر في ذلك إلى من له عليها والية ، دينار للزوج ارتجاعها بزيادة ربع

 الحجر من أب أو وصي أو حاكم.

 (2)إذا تصادقا على نفي املسيس: ثانيا

فإن كان : خلو من أن يكون ذلك باختيار من الزوج أو بغير اختيارهيفال  
                                                

 2/793اإلشراف على نكت مسائل الخالف  2/374التهذيب في اختصار المدونة (1)
 9/438الجامع لمسائل المدونة

التنبيهات المستنبطة على الكتب  2/428التهذيب في اختصار المدونة2/229المدونة (2)
  2/835روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 703/ 2المدونة والمختلطة
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: أن تعلم الخلوة بينهما. والثاني: أحدهما: فال يخلو من وجهين ذلك باختياره
فال يخلو من أن تكون ، فإن علمت الخلوة بينهما لخلوة بينهما. تعلم.أال 

فإنها تصدق في حقها الذي هو : فإن كانت رشيدة المرأة رشيدة أو سفيهة.
حق اهلل تعالى الذي هو  وال تصدق في إسقاط، كمال الصداق وإسقاط النفقة

فال تخلو ، إن كانت سفيهةو(1) وسواء كانت خلوة بناء أو خلوة زيارة، العدة
: بناء. فإن كانت الخلوة خلوة زيارةخلوة من أن تكون الخلوة خلوة زيارة أو 

ا كما لو كانت رشيدة. فإن كانت خلوة بناء فإنها فهل تصدق أم ال؟ ، أيض 
: . والثاني، ولها نصف الصداق، أنها تصدق: أحدهما: فالمذهب على قولين

فإذا لم تعلم ، داق والنفقةأنها ال تصدق ألنها تسقط ما وجب لها من الص
  فال خالف أنها تصدق رشيدة كانت أو سفيهة: الخلوة بينهما

مثل أن يعجز عن الوطء حتى ، إذا كان ذلك من غير اختيار من الزوج
أن لها : أحدها أم ال؟ فالمذهب على ثالثة أقوالطلق هل لها جميع الصداق 

ما ): قال عمر قد و، جميع الصداق طالت إقامتها معه أو قصرت
 (ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم 

، طالت إقامتها معه أو قصرت، أنه ليس لها إال نصف الصداق: والثاني
 ن قبل أن تمسوهن}وإن طلقتموهن م: وهذا القول يشهد له ظاهر قوله تعالى

جميع  فيجب لها: لتفصيل بين أن تطول إقامتها معها: والقول الثالث (2) {...
                                                

خلوة البناء هو اختالء الرجل بالمرأة في بيته أما خلوة الزيارة فهي اختالء الرجل بالمرأة  (1)
روضة المستبين في  2/704في بيتها التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

 9/442الجامع لمسائل المدونة 2/834شرح كتاب التلقين
 237سورة البقرة آية  (2)
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 ، ، فال يكون لها إال نصف الصداق: تقصر الصداق أو

هل هي ، واعي الوطءفي د الخالف في المسألة اختالفهمسبب و
طالت ، يجب لها جميع الصداق: فمن رأى أنها كالوطء قال كالوطء أم ال؟

ال يجب لها إال نصف : ومن رأى أنها ليست كالوطء قال. المدة أو قصرت
 ، الصداق

 الوطء وأنكره الزوجإذا ادعت الزوجة : ثالثا
فإن لم : (1) الخلوة بينهما فال يخلو من أن تعلم الخلوة بينهما أو ال تعلم

فال يخلو ، فإن علمت بينهما فالقول قول الزوج ويحلف.: تعلم الخلوة بينهما
فال يخلو من ، فإن كانت خلوة بناء .(2)من أن تكون خلوة بناء أو خلوة زيارة

 أن تدعي إصابة صحيحة أو إصابة فاسدة. 

أن القول : أحدهما: فالمذهب على قولين، فإن ادعت إصابة صحيحة
ا كانت أو ثيب ا، قولها وإن كانت ، أنها إن كانت ثيبا قبل قولها: ". والثاني، بكر 

بكرا نظر إليها النساء؛ ألن ذلك دليل يتوصل به إلى تصديق من شهد له 
. وعلى ، البكارة وبوجود البكارة وجود أثر عدم االفتضاض دليل لهابوجود 

هل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ فالمذهب على قولين ، القول بأن القول قولها
وسبب ، أن القول قولها بيمين: والثاني، أن القول قولها بغير يمين: أحدهما

                                                

المعونة على  381و273و236/ 2التهذيب في اختصار المدونة 238و 2/231المدونة  (1)
 865مذهب عالم المدينة ص

بداية المجتهد  2/472عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/229المدونة  (2)
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مقام الشاهد  لشاهدين أوهل يقوم مقام ا، اختالفهم في دليل الحال: الخالف
وهي محرمة أو ، أن تدعي أنه وطئها: مثلادعت إصابة فاسدة وإذا  الواحد؟.

يقبل؟ فالمذهب  هل يقبل قولها أو ال، معتكفة أو حائض أو في نهار رمضان
أن القول قول الزوج؛ : والثاني، القول قولها جملة أن: أحدها على ثالثة أقوال
 بين أن يكون ممن يشار إليه بمثل ذلكالتفصيل : والثالث، ألنه مدع الحالل

إن كانت ، يصدق أو يكون الرجل صالح فيصدق الف أي ممن يتهم في ذلك
فالمذهب على أربعة ، فادعت الوطء وأنكره الزوج، خلوتهما خلوة زيارة

أن القول : والثاني، حيثما أخذهما الغلق جملة، أن القول قولها: أحدها: أقوال
التفصيل بين أن تكون الخلوة : . والثالث، أخذهما الغلقحيثما ، قول الزوج

: والقول الرابع، في بيت أهلها فيصدق عليها أو تكون عنده فتصدق عليه
ا فالقول قولها. و.التفصيل بين البكر والثيب ا نظر فإن كانت ثيب  إن كانت بكر 

اإليناس ، اختالفهم في المقصود بخلوة الزيارة: وسبب الخالف إليها النساء
واالجتماع دون اإلصابة واالستمتاع أو المقصود بها التسليم والتمكين؟ 

 فيكون القول قول من ادعى ما يصدقه العرف.

 (1)إذا ادعى الزوج املسيس وأنكرته الزوجة: رابعا

 الخلوة بينهما فال يخلو من أن تكون الخلوة بينهما معلومة أو لم تعلم 
، فإن كانت خلوة زيارة فعليها العدة وال رجعة له فإن علمت الخلوة بينهما

وليس لها إال نصف الصداق. وإن كانت خلوة بناء كان لها جميع الصداق 
أنه : أحدهما: وهل للزوج الرجعة أم ال؟ فالمذهب على قولين، وعليها العدة

                                                

 2/2/703التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة2/230المدونة  (1)
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قياسا على اإلحالل فكما ال يصح اإلحالل إال باجتماعهما على ، ال رجعة له
فإن لم تعلم الخلوة بينهما ، أن له الرجعة: الرجعة. والثانيفكذلك ، الوطء
وهل يكون لها ، فال خالف في المذهب أنها ال عدة عليها وال رجعة له أصال  

على الزوج جميع الصداق إلقراره به أم ال؟ فالمذهب على ثالثة أقوال 
ءت أن لها عليه جميع الصداق العترافه إن شاءت أخذته وإن شا: حدهاأ

تصديقه أو  ظاهره أن لها جميع الصداق وسواء رجعت إلى تركته وهذا
، لها إال نصفه وليسأنها ال يكون لها الصداق : والثاني. اإلنكار تمادت على

، رجع إلى تصديقه فيكمل لها جميع الصداقتالتفصيل بين أن : والقول الثالث
  (1)، .تصديقه فال يكمل لها رجع إلىتأو ال 

 

 

h 
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 رابعاملطلب ال

  قبل الدخول على الطالقوالتمليك  التخيريأثر 

 : (1)أثر التخيري على الطالق قبل الدخول: أوال
                                                

ا لغيره " قوله "  (1) ا عليها حق  ا أو نص  تعريف التخيير جعل الزوج إنشاء الطالق ثالث ا حكم 
ا  ا " أخرج به التمليك والحكم كقوله خيرتك وما شابهه والنص ملكتك ثالث  ا أو حكم  نص 

حكمه: االصل في الطالق ان يكون بيد الرجل وهو أمر  197ابن عرفة نشرح حدوداف
جعله اهلل بأيدي األزواج وملكهم إياه دون الزوجات فقال: }وإذا طلقتم النساء فبلغن 

[ وقال: }وإن طلقتموهن من 232أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن{ ]البقرة: 
المقدمات 237فرضتم{ ]البقرة: قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  فنصف ما 

وقد اختلف المتأخرون في التخيير، هل هو مباح  أو مكروه  على  1/497الممهدات
أحدهما: أنه مكروه ، ألن  6/700التبصرة للخمي 10/812قولين الجامع لمسائل المدونة

، -صلى اهلل عليه وسلم  -ذلك يؤدى إلى إيقاع الثالث في كلمة واحدة، لنهى النبي 
: أن التخيير مباح إذ ليس بنفس إيقاع الطالق يى هذا ذهب بعض البغداديين الثانوإل

صلى  -وإنما هو سبب له وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين استدل باآلية في أمر النبي 
بالتخيير وفعله وقد خير الرسول عليه الصالة والسالم نساءه كما أمر اهلل  -اهلل عليه وسلم 

وما بعدها التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة  6/701 للخميالتبصرة سبحانه، 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل  2/807والمختلطة
المقدمات  2/515وما بداعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة5/7مشكالتها

الكتب المدونة التنبيهات المستنبطة على  155القوانين الفقهية ص 585الممهدات 
روضة 1/133التلقين  29 /2أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك 2/807والمختلطة

المعونة على مذهب عالم المدينة ص  2/841المستبين في شرح كتاب التلقين
الشامل في فقه  302جامع األمهات ص  10/812الجامع لمسائل المدونة 879و867

 التاج1/69مالك اإلمام فقه في المسالك شرفأ إلى السالك إرشاد-1/425اإلمام مالك
═ 
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فاختارت فالمذهب على ستة  الرجل امرأته في طالق نفسها إن خير
 (1): أقوال

نوت ، وال مناكرة للزوج إن اختارت المرأة ثالثة أن ذلك ثالث: أحدها
وهذا مذهب ، ال. فإن قضت بدون الثالث ال حكم لهالمرأة الثالثة أم 

سواء  ، أنها ثالث بكل حال: والثانيوهو المشهور من األقوال، الكتاب
أو لم تنو  شيئ ارح نوت تصرحت بما دونها بالواحدة أو االثنتين أو لم ص

: والثالث لملك.وهذا قول عبد ا، وال مناكرة للزوج، ءيل عن شأوال تس، شيئ ا
 يوهو أحد مذهب، ويز منداد عن مالكخبن  ذكره محمد، واحدة  بائنةأنها 
على ما حكاه ابن سحنون  يوهو تأويل اللخم، ب أبي طالبن  علي

والطلقة ، أن للزوج المناكرة في الثالث: والرابع واختاره، األصحابعن أكثر 
، رجعيةوالطلقة ، أن للزوج المناكرة: والخامس لجهم.وهو قول ابن ا، بائنة

ا. يوعليه تأول اللخم، سحنونوهو ظاهر قول  أنها إن : السادسو أيض 
دت الخيار عليه فهي زوجها أور وإن اختارت، اختارت نفسها فهي ثالث

وعلى  وحكاه النقاش عن مالك.، ثابتبن  وهو مذهب زيد، ةواحدة  بائن
                                                

═ 

 7/396بطال البن البخاري صحيح شرح 5/387خليل لمختصر واإلكليل
 على الزرقاني شرح5/578مالك موطأ شرح في المسالك6/25االستذكار

 راشد البن اللباب لباب 4/92خليل مختصر شرح في الجليل مواهب3/272الموطأ
 الحرمين ونفحة الزوجين بدر 303ص الحاجب البن االمهات جامع 360ص القفصي

 3/4 للغرياني وأدلته المالكي الفقه مدونة - 167ص للكشناوي
التنبيهات المستنبطة على الكتب  2/287التهذيب في اختصار المدونة2/271المدونة ( 1)

 111ص مالك االمام مذهب على الفقه في اللمع 2/808المدونة والمختلطة 



 الفرقة قبل الدخول يف الفقه املالكي

 3240 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

الخيار أم ال؟ فهل لها معاودة  القول بأنها إن اختارت دون الثالث ال حكم لها
وهو قول ابن ، أنها ال خيار لها بعد ذلك: أحدهما: فالمذهب على قولين
وهو قول أشهب في غير ، أن لها معاودة الخيار: والثانى". القاسم في "المدونة

 "المدونة

 (1)قبل الدخولعلى الطالق التمليك ثر أ: ثانيا

                                                

ا في الثالث يخص فيما دونها بنية ( تعريف التمليك: 1) ا لغيره راجح  جعل إنشائه حق 
ا لغيره " والحق  أحدهما " فقوله " جعل إنشائه " يدخل فيه التوكيل فأخرجه بقوله " حق 
ا في الثالث " قوله " يخص فيما دونها  للزوجة أو لغيرها ثم خرج التخيير بقوله " راجح 

رتها ويصدق فيما زاد على واحدة  بخالف التخيير وال بنية  أحدهما " أشار إلى أنه له مناك
بد من النية في التمليك وإال فال مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثالث وضمير 
أحدهما يعود على الزوجين والتمليك قوله: أمرك بيدك، أو طالقك بيدك، أو طلقي 

شرح المدونة وحل مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في  -نفسك، أو نحو 
المقدمات  2/514عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة13و5/12مشكالتها
التنبيهات  2/587الكافي في فقه أهل المدينة 155القوانين الفقهية ص 1/586الممهدات 

التفريع في فقه اإلمام  813و 812و 2/811المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
روضة المستبين في شرح 1/131التلقين  6/712التبصرة للخمي 2/23أنسبن  مالك

الجامع لمسائل المدونة  878المعونة على مذهب عالم المدينةص 2/842كتاب التلقين
 موطأ شرح في المسالك 2/271المدونة  425/ 1الشامل في فقه اإلمام مالك 10/834

 صرلمخت واإلكليل التاج3/258الموطأ على الزرقاني شرح5/557مالك
 راشد البن اللباب لباب 4/91خليل مختصر شرح في الجليل مواهب5/387خليل

 مذهب على الفقه في اللمع 303ص الحاجب البن االمهات جامع 358ص القفصي
 112ص مالك اإلمام
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وتمليك  تمليك مطلق. وتمليك مقيد.: (1)التمليك على ثالثة أقسام
 مفوض.

: "أمرك بيدك" وهو على وجهين: فهو أن يقول لها: فأما التمليك المطلق
أن يكتب إليها بذلك أو أرسل إليها : يوالثان أن يواجهها بذلك.: أحدهما

. فإن واجهها بذلك أو من فوض إليه فإلى متى يكون ذلك بيدها؟ ، رسوال 
 : ة"فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدون

وهو قول مالك في ، اأن ذلك بيدها ما لم يفترقا بأجسامهم: أحدها
أن ذلك بيدها ما لم يفترقا في الحديث وخرجا عما كانا فيه : يوالثان المدونة.

من الحديث إلى غيره وهو ظاهر قوله في المدونة إذا علم أنهما قد تركا ذلك 
اعتبار طول المجلس : والثالث وخرجا عن ما كان فيه إلى غيره من الحديث

فإذا طال المجلس وقعد معها ما يرى أنها تختار فيه لو أرادت فال .وقصره
"أما ما كان من : وهو ظاهر قوله في "المدونة" في قوله، لها بعد ذلك قضاء

فال أرى لها ، وعلم أنهما قد تركا ذلك، وذهب عامة النهار، طول المجلس
القول  أخرين على "المدونة".اق المتقضاء بعد ذلك وهو تأويل بعض حذ

ما لم توقف أو ، افترقا أم ال، أن ذلك بيدها طال بهما المجلس أم ال: الرابع
ا  وهو أحد قولي مالك.، توطأ طوع 

هل المعتبر في التمليك "اللفظ" فيكون قوله "أمرك : وسبب الخالف
"المعنى" بيدك" سؤاال  يفتقر إلى جواب في الحال فيتقيد بالمجلس أو المعتبر 

وقد ال ، ى المشورةوذلك أمر  تحتاج فيه إل، ألن الزوج ملكها أمر الطالق
                                                

 6/25االستذكار 1/589المقدمات الممهدات  (1)
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لعائشة  ولذلك قال النبي ، نفسها ألنه أمر  خطر يتستقل فيه برأ
 أبا  يحتى تستأمري أال تعجل"ما عليك : حين تال عليها آية التخيير

ل مالك في هذا وأما إن كتب لها أو أرسل إليها رسوال فلم يختلف قو بكر".
والطول ، وأنه ال يتقيد بالمجلس ما لم يطل ذلك، أن ذلك بيدها وإن افترقا

وهل  ماع ابن القاسم في "العتبية".في ذلك أكثر من شهرين على ما في س
اختارت ذلك إال لتقضى أو ال يقبل إال اليمين؟ فالمذهب  يقبل قولها أنها ما

 أنها تصدق بغير يمين.: يوالثان أنها تصدق بيمين.: أحدهما: على قولين

"أمرك بيدك إن شئت" أو "إذا : وهو أن يقول لها: التمليك المفوض
 ، فهذا يختلف باختالف معانيها، شئت" أو "متى شئت" أو "كلما شئت"

"أمرك بيدك إن فعلت كذا : هو أن يقول لها: بالصفة التمليك المقيد
، فال يكون أمرها بيدها: فيه على بروكذا" أو "إن لم أفعل كذا وكذا". فما كان 

ء عليه يفإنه ال ش: ا ما كان فيه على حنثحتى يفعل ما حلف على فعله. وأم
 ويضرب لها أجل اإليالء، السلطان حتى ترفع أمرها إلى

 ، (1)الفرق بني التخيري والتمليك: ثالثا

يكون وقد ، والفرق بينهما أن التخيير إنما يكون بين الشيئين المختلفين 
 وانصرافهما بين، بين المتغايرين وال شك أن وجود العصمة بين الزوجين

فإذا خيرها فإنما خيرها بين انصرام العصمة وانبتاتها وبين البقاء  المتغايرات.
نفسها أو سرحت بطالق الثالث فال مناكرة للزوج في  فإذا اختارت عليها

                                                

 11و5/10مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
 3/91بداية المجتهد  1/588المقدمات الممهدات 
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 يالئم ما جعل لها من الخيار.إذا كانت مدخوال  بها ألنها أتت بجواب  ، ذلك

من أعداد الطالق ، ملكت إيقاعه ما فإنما ملكها الزوج: وأما التمليك
ويملك إيقاع االثنين والثالثة ، وقد يملك إيقاع الواحدة للسنة، سنة وبدعة

ا.: واحدة" معناه "يملك إيقاع أكثر من: وقولنا للبدعة. فإذا  عادة  ال شرع 
فقد أوقعت ما كان يمكن إيقاعه  بالثالثةن أو قضت بالواحدة أو باالثني

 .بالثالثةفيلزم أال يناكرها الزوج إذا قضت ، وصدوره منه

ألن ، "في أن الزوج يملك المناكرة (1): والتخيير قبل البناء كالتمليك
فإذا ثبت ذلك  وإنما تملك أمر نفسها بها، دةالمقصود يحصل لها بالواح

أال يكون التمليك : أحدها: بثالثة شروطفللزوج المناكرة في التمليك 
، ألنه إن كان مشروطا مشروط ا في عقد النكاح وإنما تبرع به الزوج بعد العقد.

 ويبطل ثمرتها وفائدته، كان ذلك مما يخل بشرطها: فجوزنا المناكرة للزوج
ا من أن تكون نية أحدثت  أن يدعى نية يعتقدها عند التمليك.: يوالثان احتراز 

فإن لم يناكر عليها ، أن يبادرها بالمناكرة في الحال: والثالث بعد التمليك.
ا بما نه . ألحتى طال ذلك لم يكن له مناكرتها على حال يعد ذلك منه رض 

واألصل في  فإذا حصلت هذه الشروط الثالث كان للزوج المناكرة. صنعت.
، لقضاء ما قضت إال أن يدعى الزوج المناكرةأن "ا ابن عمر  ذلك أثر

 : شروط بأربعة وذلك المناكرة له وهو الذي اعتمده مالك  ويحلف".

 عن سكت وإن إمهال وال سكوت غير من سماعه حين ينكر أن: أحدها
 الطالق بتمليكه أراد بأنه يقر أن: لثانيوا .منه يقبل لم بعد من أنكر ثم ذلك

                                                

 2/291التهذيب في اختصار المدونة (1)
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 ما ويقع منه يقبل لم طالقا   أراد يكون أن نفى فإن عدده في مناكرته وتكون
 مع مالك عند منه قبل به قضت ما دون أراد أنه ذلك بعد ادعى إن ثم أوقعته
 .طالق نية له تكن لم بأنه العترافه منه يقبل ال أصحابه من غيره وقال يمينه

 لم قال فإن إياها تمليكه حال في اثنتين أو واحدة نوى أنه يدعي أن: والثالث
 بشرط كان فإن طوعا   تمليكه يكون أن: والرابع .مناكرة له تكن لم نية لي تكن
 (1).المناكرة له تكن لم عليه شرط

 

 

h 
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 اس املطلب اخل

 (1)قبل الدخول. أثر املرض على الطالق

أو يطلقها وهو صحيح إال أنه في ، ال يخلو من أن يطلقها وهو مريض
 (2).حكم المريض

 : ن طلقها وهو مريضإول الوجه األ 
أن يكون : أحدها: من ثالثة أوجه   هإن طلقها وهو مريض فال يخلو مرض
ا غير مخوف وال مطاول.   أن يكون مخوف ا غير مطاول: يوالثانمرضه مرض 

 أن يكون مطاوال  مخوف ا.: والثالث

فطلقها فيه ثم مات من ، إذا كان مرضه غير مخوف  وال مطاول: األول
 فال ميراث لها منه.ذلك المرض 

إذا كان المرض مخوف ا غير مطاول فال يخلو من أن يكون : الثاني

                                                

روضة المستبين في شرح  1/409أنسبن  : التفريع في فقه اإلمام مالك2/86المدونة  (1)
الجامع لمسائل  787المعونة على مذهب عالم المدينة ص 1/771كتابالتلقين
 6/112االستذكار 3/102بداية المجتهد  270جامع األمهات ص  9/259المدونة
 الجليل مواهب3/295على الموطأ الزرقاني شرح5/606مالك  موطأ شرح في المسالك
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 293جامع األمهات ص 788المدينة صالمعونة على مذهب عالم  2/584
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الطالق بإيثار الزوج واختياره أو يكون بغير اختياره. فإن وقع الطالق باختيار 
من غير ، الزوج وإيثاره ثم مات من ذلك المرض فإنها ترثه وإن انقضت العدة

وال فرق في ذلك بين أن يكون ، و بتات ااعتبار  بصفة الطالق إن كان بائن ا أ
الزوج ممن تتطرق إليه التهمة أو ال تتطرق إليه. ألن ذلك من باب سد 

ثبتت ال تنقضها إحدى المسائل وقد طلق عبد  والقاعدة إذا، الذرائع
فمات ، عوف زوجته تماضر حين مرض وكان ذلك آخر طالقهابن  الرحمن

من تركة عبد الرحمن.  ن من ذلك المرض فورثها عثمان ابن عفا
"ال ولكنها السنة يهاب الناس الفرار من : أتتهم أبا محمد؟ فقال: فقيل له

فإن وقع الطالق بغير اختيار الزوج فال يخلو من أن يكون  كتاب اهلل تعالى".
كالمعسر  للزوج في ذلك سبب أو ال سبب له. فإن كان للزوج في ذلك سبب  

بالنفقة تطلق عليه زوجته وهو مريض ثم مات من ذلك المرض بعد انقضاء 
العدة وبعد أن أفاد ماال  فإنها ترثه كالطالق الذي له فيه سبب اختيار وال يبعد 

للزوج في ذلك سبب فال يخلو من  لم يكندخول الخالف فيه بالمعنى فإن 
ن كان لها فيه سبب مثل أن يكون للزوجة في ذلك سبب  أو ال سبب لها. فإ

"إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلتها وهو مريض أو : أن يقول لها في صحته
"إن فعلت كذا فأنت طالق" ففعلته وهو مريض  معصية  وخالف ا فمات : قال لها

، أنها ترثه: أحدهما: فهل ترثه أم ال؟ فالمذهب على قولين، من ذلك المرض
وهو قول مالك في كتاب ، أنها ال ترثه: يلثانوا المدونة".وهو قول مالك في "

"المدنيين". وال شك وال خفاء أن الزوج من ذلك لم يقصد إلى الفرار وال 
تلحقه التهمة في ذلك غير أن هذا من تفاصيل القاعدة. فإن كان مما ال سبب 
لها فيه إال أن للزوج فيه سبب في الصحة مثل أن يقول لها في صحته "إذا قدم 
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نت طالق" فقدم فالن وهو مريض ثم مات من ذلك المرض فإنها فالن فأ
 وال خالف في المذهب ، ترثه

واختلف في الزوجة إذا كانت نصرانية فطلقها في المرض ثم أسلمت 
وهو قول محمد. ، أنها ترثه: أحدهما: النصرانية بعد انقضاء العدة على قولين

وهذا الخالف  "المبسوط".وهو قول عبد الملك في ، أنها ال ترثه: يوالثان
فمن جوز نكاحها : يتخرج على الخالف في نكاح المريض إياها في المرض

 ترثه.: هاهنا ال ترثه. ومن منع نكاحها قال: قال

ا مخوف ا متطاوال  كالسل واالستسقاء وحمى : الثالث إذا كان مرضه مرض 
يخلو من فال ، الريع وما أشبه ذلك فطلقها وهو في ذلك المرض ثم مات منه

مات بعد المطاولة. فإن عقبه الموت قبل  أن يعقبه الموت قبل المطاولة أو
فإن  المطاولة و قبل انقضاء العدة أو بعدها فال خالف في المذهب أنها ترثه.

: أحدهما: فهل ترثه أم ال؟ فالمذهب على قولين، عقبه الموت بعد المطاولة
ا: ألنه قال، وهو مذهب "المدونة"، أنها ترثه ، "إذا تزوجت بعد األول أزواج 

والذين تزوجوها أحياء أنها ، ثم تزوجت آخر، كلهم يطلقها وهو مريض
 حذاق وإن كان بعض، أبو محمد عبد الوهاب يوبه قال القاض، كلهم" ترثهم

أنها ال ترثه وأن : يوالثانالمتأخرين يضعف هذا االستقراء من "المدونة".
 الماجشون في "المبسوط".بن  ملكحكمه حكم الصحيح وهو قول عبد ال

فإن ذلك  إذا طلقها وهو صحيح إال أنه يف حكم املريض: الوجه الثاني
سب وذلك على ح، فمنه ما هو متفق  عليه. ومنه ما هو مختلف  فيه .يختلف

هو فيها. فإذا قرب للقتل في حق  وجب عليه  يقوة الخوف عليه في الحالة الت
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ا عمل عمال  إذا عمله المريض يكون مصروف ا إلى أو ، وإما حرابة، إما قصاص 
فحكمه حكم المريض. فإن طلق امرأته في تلك الحالة ورثته. وإن ، ثلثه

ولذلك يتحقق الخوف ، تصدق أو وهب فذلك كله مصروف  إلى الثلث
 خالف في المذهب في هذا الوجه. وال ويوقع ما منه الخوف

الشديد إذا حصل في  واختلف المذهب في راكب البحر في حال النوء
هل هو كالصحيح في أفعاله ، في حال الهول، وراكب النيل أو الدجلة، اللجة

أنه : أحدهما: على قولين منصوصين في "المدونة" (1)أو هو كالمريض؟
أنها من : يبن القاسم. والثانوهو قول ا، كالصحيح وأن أفعاله من رأس المال

 نافع عن مالك. وهي رواية ابن، الثلث وحكمه حكم المريض

واختلف في حاضر الزحف هل يحكم له بحكم من قرب للقتل فيكون 
ا أو يحكم له بحكم راكب البحر؟ فيتخرج الخ الف على كالمريض قوال  واحد 

: يلمدونة. والثانوهو قول مالك في ا، قرب للقتل يأنه كالذ: أحدهما: قولين
 .يالحسن اللخموحكاه الشيخ أبو ، يوهو قول قياس، أنه كراكب البحر

 : والرد عليهاعتراض 

ولم يتهم في ، لم اتهم المريض بطالق امرأته في ميراثها: فإن قيل
وما ، إذا كان الطالق قبل البناء حيث لم يجعل لها إال نصف الصداق، صداقها

والتهمة إذا تحققت عندكم وجب ، الفرق بين الميراث والصداق عندكم
 تبعيض العمل بمقتضاها من غير

 :الجواب
                                                

 3/481خليل مختصر شرح في الجليل مواهب (1)
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أن الميراث إنما اتهم فيه ألنه حق  من حقوق اهلل تعالى وفرض  من 
لى مخالفته حكم ا فلو سوغ له الطالق في مرضه لكان ذلك ذريعة، فروضه
التهمة على المطلق  فقويت، ووجوبه يختص بالموت.إسقاطه فرضه ياهلل ف

 .عند حصول سببه

، على قدره يوالتراضأمر  يجب بحكم المعاوضة فهو الصداق ما أ
وإنما مجراه فيما يزيد على ربع دينار ، وليس جميعه مقدر بفرض اهلل تعالى

ولم يحافظ عليه بتهمة الزوج كما ، مجرى حقوق اآلدميين من الديون وغيرها
فمنهم من  وجوب الصداق. يوألن الناس قد اختلفوا ف .يحافظ على الميراث

"كله واجب بالعقد". : ومنهم من يقول"نصفه واجب بعد النكاح". : يقول
"بل جميعه مترقب ألن النكاح معرض للفسخ والقائل بأنه : ومنهم من يقول

ه بالطالق قبل له أن يسقط عن نفسه نصف: يستقر عليه جميعه بالعقد يقول
ا بالعقد، ذلك يالبناء وال تهمة ف زل والزوج لم ي، ألن الصداق لم يزل واجب 

فإذا حضر السبب  الذى ال يجب إال بالموت ف الميراثمالك ا لإلسقاط بخال
 .(1)وهكذا منع الزوج من الطالق

h 
  

                                                

وما  4/328مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
 بعدها 
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 املبحث الثالث

 لعالفرقة باتفاق الطرفني اخل

 بها المدخول غير حكم خلع: المطلب األول 

 نوع الفرقة بالخلع : المطلب الثاني

 حكم الخلع في وقت الصحة : المطلب الثالث

 حكم الخلع في وقت المرض  :المطلب الرابع

 األجنبي من والخلع عيبا وجد ثم خالع من حكم: الخامس المطلب
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 األول املطلب

 بها املدخول غري خلع حكم

ن طالق غير المدخول بها مباح فكذلك خلع غير المدخول بها كما أ
}فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما : قال اهلل تعالى (1) مباح أيضا

فعم، فسواء كانت الزوجة مدخوال  بها أو غير مدخول  بها  (2)فيما افتدت به{
: قال ابن القاسم. (3)فإنه يحل للزوج ما أخذ منها إذا كانت اإلساءة من قبلها

على المتاركة، أو خالعته على أن أعطته عبدا  أو ماال   بارتهفإن صالحته، أو 
اق، وإن قبضته جميعه ردته، وذلك قبل البناء فليس لها أخذه بنصف الصد

وقلنا ذلك في المتاركة بغير شيء، فإذا ردت كان أبعد أن ترجع بشيء وقاله 
ولو سألته الطالق قبل البناء على عشرة دنانير من صداقها أو . مالك والليث

فإن لها نصف ما بقي بعد العشرة، قبضتها أو لم  -خالعته عليها من صداقها
وأما في الخلع المبهم فال شيء لها من : عن مالكقال ابن المواز . تقبضها

                                                

 المرأة بذل: وهو واحد   معن ى إلى تؤول كلها والمبارأة والصلح والفدية الخلع واسم (1)
 أعطاها، والصلح ما جميع له ببذلها يختص الخلع اسم أن إالطالقها،  على العوض

ا عنه بإسقاطها بأكثره، والمبارأة ببعضه، والفدية الفقهاء بداية  زعم ما على عليه لها حق 
المقدمات  500الى 2/498قد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةع 3/89المجتهد 
جامع األمهات  2/836لتلقينروضة المستبين في شرح كتاب ا 1/553الممهدات

 زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه5/268خليل لمختصر واإلكليل التاج288ص
 180ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر 2/34القيرواني

 229سورة البقرة آية  (2)

 5/582مالك موطأ شرح في المسالك (3()3)
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المهر، أعطته على الخلع شيئا  أو لم تعطه، قاله مالك وأصحابه وغيرهم في 
التي لم يدخل بها خال أشهب فإنه جعل أن ترجع عليه بنصف صداقها 

وأما المدخول بها فتصالحه : قال ابن القاسم. ويكون له ما أعطته ما أعطته
الها، فإن لها أن ترجع بمؤخر صداقها، بخالف التي لم يبن على شيء  من م

طلقني طلقة  : وأما إن قالت له قبل البناء: قال ابن القاسم: ومن المدونة. بها
من صداقي، ففعل، غرمت العشرة دنانير التي : على عشرة دنانير، ولم تقل

له  شرطتها، ألنها اشترت بها طالقها، وكان نصف صداقها، وكذلك إن قالت
؛ فإنها تتبعة بنصف الصداق وإن لم ينقدها مال  طلقني طلقة بغير: قبل البناء

أنت طالق على عبدك : وإن قال لها: قال ابن القاسم: ومن المدونة.. إياها
إذا : وإن قال لها هذا، فإن قبلت قبل التفرق وإال فال قبول لها بعد ذلك

 (1)متى ما أعطته. أعطيتني ألف درهم فأنت طالق  ثالثا ؛ فذلك لها

 

 

h 
 

  
                                                

المعونة على مذهب عالم  -481و 9/480الجامع لمسائل المدونة 2/244المدونة  (1)
 3/278الموطأ على الزرقاني شرح1/386الشامل في فقه اإلمام مالك 766ص  المدينة
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 املطلب الثاني

 (1)باخللع فرقةنوع ال

وهو : األول: اختلف العلماء في نوع الفرقة بالخلع على ثالثة أقوال
، وطاوس، ابن عباس وهو رأي: القول الثاني طلقة بائنة  مالك لإلمام

 هو فسخ وفي كتاب محمد عن عثمان : وإسحاق، وأحمد، وعكرمة
ا.  "أن عدة المختلعة حيضة " القول وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخ 

ا. وإن قال، خالعتك على ألف: إن قال: أبو ثور وهو قول: الثالث : كان فسخ 
قال النبي : وفي البخاري كان طالق ا وله الرجعة، طلقتك على ألف
 "ة ، فأمره أن يوقع تطليقة (2) لثابت "خذ الحديقة وطلقها تطليلق 

 فهو أشكل.، ولم يذكر طالق ا، خالعتك بالحديقة قد: وليس كذلك إذا قال

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم ال ألنه قصد 
كانت : المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها شيئ ا على أن يطلق طلقة رجعية

وشرطه ال يحيل ، يشترط فهي بائنة الخلع إذا لم والشرط باطل؛ ألن سنة، بائن ا
أن ذلك من  والرأي، أن له شرطه: وذكر أبو محمد عبد الوهاب سنة الخلع

والزوج بالخيار بين أن يقبل العوض ، حقوق الزوجين ليس بشرع وهو أبين
أو على أن يسقط حقه في الرجعة ، ويبقى حقه في الرجعة، على أن يوقع طلقة

                                                

 عيون7/423بطال البن البخاري صحيح شرح 90/ 3بداية المجتهد  2/241المدونة (1)
 القفصي راشد البن اللباب لباب 339المالكي ص الوهاب عبد للقاضي المسائل

 110ص مالك االمام مذهب على الفقه في اللمع 351ص

 7/46فيه الطالق وكيف الخلع باب الطالق اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (2)
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ا  ولم يأخذ ، أنت طالق طالق الخلع: فيمن قالوتكون بائنة. واختلف أيض 
وقاله ابن القاسم في كتاب  تكون طلقة بائنة:  فقال مالك، منها شيئ ا

هي واحدة رجعية. وقال ابن : وأشهب وابن عبد الحكم، محمد. وقال مطرف
ولك عشرة دنانير؛ ألن ، تكون ثالث ا وكذلك إذا قال قد خالعتك: الماجشون

بخالف أن يكون المال  منه كالمتعة ال يغير حكم الطلقةالدنانير إذا كانت 
إنها واحدة : فقول مالك، فإذا كان هو الدافع كانت الطلقة على ما نواه، منها

وأن ، بائنة موافق لما روى عنه إذا كان العطاء منها وشرط الرجعة أنها رجعية
 (1) األمر راجع في الجميع إلى ما نوى

ومن ذلك ما روى  يتقرر بالفعل دون قول باللفظ وقدالخلع  وقد يكون
ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال أهلها نرد لك ما أخذنا وترد لنا  عن
إن قصد : ابن القاسموقال ، ولم يكن طالق وال كلمة فهي تطليقة، أختنا

الصلح على إن أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع الزم ولو لم يقل أنت 
 (2)، طالق

، وقد اختلف إذا بارأها على أن يعطيها أو على أن ال تعطيه وال يعطيها
وهو قول ابن ، وقيل هي طلقة بائنة، وهو قول مطرف، فقيل هي طلقة رجعية

 .(3)وقيل هي ثالث تطليقات وهو قول ابن الماجشون، القاسم

ويجوز الخلع على جميع أعداد الطالق إال أنه يكره فيما زاد على 

                                                

 6/521التبصرة للخمي (1)
 4/92المختصر الفقهي البن عرفة (2)
 2/385التهذيب في اختصار المدونة 1/561المقدمات المهدات (3)



 الفقه العــــــام

 3255 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

فإن وقع نفذ ومضى. وإن خالعته على أن يطلقها ثالثا فطلقها واحدة ، الواحدة
من ملكها أمر  ةلم تكن لها حجة؛ ألنها قد نالت بالواحدة ما كانت تنال بالثالث

 .(1)وإن وقع الخلع دون تسمية طالق فهي واحدة بائنة نفسها.

 

 

 

 

h 
 

  

                                                

 1/560المقدمات الممهدات (1)
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 املطلب الثالث

 الصحة اخللع يف زسان

و من جهة الزوج أو أن يكون من جهة الزوجة أما إالخلع في الصحة 
 : ممن يتولى أمرهما

 : (1)قبل الدخول إذا كان الخلع من جهة الزوجة -1

فإن كان منها  فال يخلو من أن يكون ذلك بلفظ الخلع أو بلفظ الطالق 
ا، بلفظ الخلع  فال يخلو من أن يكون الخلع مبهما أو مفسر 

د على ذلك أو تقول تزخالعني ولم : مثل أن تقول (2)فإن كان مبهما - 
فهل ترجع على الزوج بنصف ، ولم تقل من صداقي على عشرة دنانير خالعني

أنها ال : أحدها الصداق أو ال ترجع عليه بشيء؟ فالمذهب على ثالثة أقوال
 عليه الجمهور الذي وهذا هو المذهب المشهور، ترجع على الزوج بشيء

وقد انفرد به من ، وهو قول أشهب، لصداقأنها ترجع عليه بنصف ا: والثاني
في الفصل بين أن تكون الزوجة قد قبضت : الثالثوالقول ، .بين سائر الفقهاء

وال شيء له ، فإن كانت قبضته فهو لها كله صداق ا من الزوج أو لم تقبض
وإن لم  وإن قبضت نصفه لم يكن له مما قبضت شيء سوى ما خالع عليه

 وهو قول، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، شيءتقبض شيئ ا لم يكن لها 
ا  وهو قول مدخول.، ضعيف جد 

                                                

الكافي في فقه أهل  5/269النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (1)
 6/546التبصرة للخمي 2/593المدينة 

 5/270النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (2)
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او - ا نصف فله، خالعني على عشرة من صداقي: كقولها، إن وقع مفسر 
: فإن كان ذلك منها بلفظ الطالق مثل أن تقول ما بقي بال خالف في المذهب

ا أو لم تذكر، طلقني ذكرت مع ذكر فإن  فال يخلو من أن تذكر مع ذلك عوض 
ا ، من صداقي: فال يخلو من أن تقول، طلقني على عشرة: مثل أن تقول عوض 

فإن  فلها نصف ما بقي، طلقني على عشرة من صداقي: فإن قالت أو لم تقل
ال يخلو الزوج من أن يصدقها عين ا ، صداقي ولم تقل من، على عشرة: قالت

ا وإن أصدقها  كما لو فسرتكان لها نصف ما بقي : فإن أصدقها عين ا أو عرض 
ا أن : والفرق بينهما كان لها الرجوع على الزوج بنصف جميع الصداق: عرض 

فإن كان  فالعشرة التي بها خالعت من جملة الصداق، الصداق إذا كان عينا
ا فوجب عليها أن تؤدي العشرة ، فالعشرة التي بها وقع الخلع في الذمة، عرض 

 وتأخذ نصف جميع الصداق.

ولم تزد على ذلك ، طلقني: مثل أن تقول تذكر مع ذلك عوضا إن لمو
وال فرق في  وال شيء للزوج عليها، فطلقها فلها نصف جميع الصداق

أن يكون لها : التحقيق بين المدخول بها وغير المدخول إذا كان الخلع مبهما
وغاية  جميع الصداق إن كانت مدخوال بها أو نصفه إن كانت غير مدخول بها

ولم تقل من صداقي ، على عشرة يخالعن: قولها: قالواهموا في ذلك أن ما تو
وأما  (1)وهذا وهم بعيد.، أنها قصدت إلى أن تكون العشرة زائدة على الصداق

وهو هل ، فذلك مبني على أصل تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ الطالق
ثم ومن  المعانيالنظر إلى األلقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى 

                                                

الى  4/120مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
123 
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 ال فرق؟

 : من ثالثة امور فال يخلو، ان الخلع من جهة الزوجإذا ك -2

ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن ، خالعتك على مال: أن يقول لها: أحدها
: على صفة الخلع كقوله أن يكون بلفظ الطالق: والثاني .هناك مال وال ذكره

على مال يدفعه أن يكون بلفظ الطالق : والثالثأنت طالق طالق الخلع 
على غير  إذا كان بلفظ الخلع على مال أو: األول. الزوج إليها من غير شرط

: هل يكون بائنا أو رجعي ا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"، مال
وهو قول ، يأنه رجع: وهو قول ابن القاسم. والثاني، أنه طالق بائن: أحدهما

: على أن جعل لها دين ا عليه وهو عينغيره في "المدونة" فيما إذا خالعها 
 فالمشهور أنه بائن.

هل النظر إلى األلفاظ أو إلى المعاني؟ فمن اعتبر اسم : وسبب اخلالف
: بائن. ومن اعتبر المعاني فيقول: فيقول، والسيما مع إضافة المال إليه، الخلع

المال الذي إن الخلع المعتبر فيه انتزاع المرأة نفسها من عصمة الزوج بوسيلة 
 هو طالق رجعي: قال، دفعته

أنت طالق : إذا وقع الخلع بلفظ الطالق على صفة الخلع كقوله: الثاني
 القول: ففي المذهب ثالثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" طالق الخلع

من ، وهو قول ابن القاسم في كتاب "إرخاء الستور"، أنها طلقة بائنة: أحدها
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" هو ، أنها ثالثة: الثانيالقول  و "المدونة".

وهو ، أنه طالق رجعي: الثالثالقول وقول عبد الملك في غير "المدونة". 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب ، قول مطرف وابن عبد الحكم وأشهب
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: فقال، أنت طالق تطليقة ال رجعة لي عليك: التخيير والتمليك" فيما إذا قال
 أنت طالق طالق الخلع.: مثل قوله، ال رجعة لي عليك: وقوله، إن له الرجعة

 هل النظر إلى مجرد اللفظ فيكون بائن ا أو النظر إلى: وسبب الخالف
فكأنه قصد إلى ، المعنى فيكون رجعي ا أو النظر إلى المقصود فيكون ثالث ا

 البينونة؟

، ج إليها من غير شرطإذا وقع بلفظ الطالق مع مال يدفعه الزو: الثالث
أنها : أحدهما: هل هو بائن أو رجعي؟ على قولين منصوصين في "المدونة"

وهي رواية ابن القاسم وابن وهب عن ، طلقة رجعية؛ ألنه رجل طلق وأعطى
ا وحكاه عنه سحنون ، أنها بائنة: والثانيمالك.  وهو قول مروي عن مالك أيض 

وأكثر : تبين بواحدة وقال في "المدونة": في "المدونة" وروى عنه غيره أنه قال
ا : وسبب الخالف الرواة على أنها غير بائن وهو قول مروي عن مالك أيض 

المال مع الطالق فيشبه الخلع ويكون بائن ا أو  هل النظر إلى مجرد وجود
 النظر إلى اللفظ والمعنى فيكون رجعيا؟

 : واإلناث روفي التصرفات من الذك مالمحجور عليه خلع -3

على  روفالذك ر وإناثوعلى ضربين ذك والمحجور عليهم في التصرف
 : ينالغبصغار أو : ضربين

، مقام نفسهب األيجوز الخلع عليهم من األب أو ممن أقامه : فالصغار
، ومن قدمه على النظر في مصالح اليتيم، كالوصي أو السلطان مع عدم األب

يرى أن فيه ، للصبي الصغير وال يكون إال على شيء يأخذه أحد ممن ذكرنا
، لم يجز؛ ألن طالق الصبي ال يجوز: وإن كان على غير ذلك، نظر أو مصلحة
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ا أن يطلق عليه إال على مال يأخذه له وال خالف في ، وال يجوز لوليه أيض 
 .ذلك في مذهب مالك 

محجور عليه لحق نفسه : على ضربين مالمحجور عليه ينالغالبما أ
فهل ، فأما المحجور عليه لحق نفسه كالسفيه، غيرهومحجور عليه لحق 

أنه يجور : أحدهما: يخالع عنه األب أو الوصي أم ال؟ فالمذهب على قولين
أن خلعهما عليه ال : والثانيخلعهما عليه وهو قول ابن القاسم في "العتبية" 

والقوالن قائمان من "المدونة". ، وهو قول عبد الملك وابن الماجشون، يجوز
فمن رأى أن األب : بني الخالف على الخالف في جبر السفيه على النكاحوين

ومن  يجوز خلعهما عليه: قال، أو الوصي يجبران السفيه البالغ على النكاح
 .منع الجبر منع الخلع

 .اتالغوب اتصغري: فهن على ضربني أيًضا، ما اإلناثأ

أو ذات ، إما أن تكون ذات أب: ال تخلو من ثالثة أوجه: فالصغرية
 أو مهملة األمر.، وصي

 فال خالف في المذهب عندنا في جواز خلع األب : فإن كانت ذات أب
وإن كان على إسقاط جميع ، عنها لما يقتضيه نظره ويراه مصلحة البنته

 المهر.
 فهل يجوز مباراة الوصي عنها كما يجوز ذلك : وإن كانت ذات وصي

: منصوصين في "المدونة"ألبيها أو ال يجوز؟ فالمذهب على قولين 
وال يجوز ذلك ال لوصي ، أن ذلك ال يجوز إال لألب خاصة: ماأحده

: والثاني وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في "المدونة".، وال غيره
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أن مباراة الوصي عنها كاألب ويلزمها ذلك وال خروج لها عنه إذا بلغت 
قول مالك في "المبسوط" وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة وهو 

ا لوصي اأن ابن القاسم رجع إلى جواز مباراة : ديناربن  وذكر عيسى، أيض 
ألنه هو الناظر لها في مصالحها في نفس  عن اليتيمة الصغيرة ما لم تبلغ.

هل يقاس الخلع على : وسبب الخالففأي ذلك رآه صوابا فعله ، أو مال
ال : الخلع على النكاح قالفمن جوز قياس  النكاح أو ال يقاس عليه؟

يجوز خلع الوصي كما ال يجوز أن يعقد عليها كذلك ال يجوز له أن 
: ومن منع جواز قياس الخلع على النكاح قال، يحل ما عقده األب عليها

وإن كان ، تجوز مباراة الوصي أو من يقوم مقام الوصي من قبل السلطان
 لها ال يجوز له أن يعقد

 وال مقدم من جهة السلطان، ي لها من قبل أبوال وص إن كانت مهملة ،
ا فيجوز أو يكون ، فخالعت زوجها على مال أعطته إياه فهل يكون خلع 

ا؟ فالمذهب على قولين أن الخلع جائز والمال نافذ : أحدهما: مردود 
وال فرق ، يحيى عن ابن القاسم في "العتبية"بن  وهي رواية يحيى، للزوج

أن المال مردود : بها أو لم يدخل. والثاني بين أن يكون الزوج قد دخل
 وهو قول أصبغ وهو المعروف من المذهب.، والخلع ماض

فإن : فال تخلو من أن تكون بالغة رشيدة أو بالغة سفيهة :اتالغالبأما 
. وزوال الحجر عنها، كانت بالغة رشيدة فال خالف في جواز فعلها في مالها

 و لحق غيرها أأن يكون الحجر عليها لحق نفسها  ماإف، فإن كانت بالغة سفيهة

فال تخلو من أن تكون ذات أب أو  ن كان الحجر عليها لحق نفسهاإف
 ذات وصي أو مهملة األمر 
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 سواء كان ذلك قبل البناء أو ، فخلع األب عليها جائز: فإن كانت ذات أب
والسيما على مذهب من ، بعده؛ ألن ذلك من باب التصرف في المال

 وإليه مال أهل المذهب.، إن الخلع معاوضة صحيحة: يقول

هل يجوز خلعه ، أو مقدم من قبل السلطان ن كانت ذات وصيإو -
المنع. : الجواز. واآلخر: أحدهما: عليها أو ال يجوز؟ فالمذهب على قولين

هل المغلب في الخلع التصرف في المال أو التصرف في : وسبب الخالف
: لمال قالفمن غلب التصرف في ا.يتضمن األمرين البضع؟ وذلك أن الخلع
ال يجوز خلع : ومن غلب التصرف في البضع قال يجوز خلع الوصي عليها.

 إال بإذنها كما ال يعقد عليها إال بإذنها ، الوصي عليها

فهل يجوز خلعها ويسوغ للزوج ما أخذ منها أو ال ، وإن كانت مهملة -
وهو قول سحنون في اليتيمة ، الجواز: أحدهما: يجوز؟ فالمذهب على قولين

وله ما أخذ وال رجوع لها ، ذلك جائز: البالغة تفتدي من زوجها قبل البناء قال
وهو المشهور. وينبني الخالف على الخالف ، أن ذلك ال يجوز: والثانيفيه. 

والشراء هل هي على الجواز حتى ترد  في تصرفها في المعاوضات من البيع
 تجاز؟ أو على الرد حتى

كمديانة خالعت بمالها ثم قام عليها : الحق غيره اوأما المحجور عليه
هل يمكنون من منعها أم ال؟ ، فأرادوا أن يمنعوها من ذلك، غرماؤها

 : فالمذهب على قولين

فكأنه إخراج ، أن لهم منعها لما لم يكن لهم حظ في خلعها: أحدهما
فإن نزل ، أنها تمنع ابتداء: والثاني فلم يمض عليهم فعلها.، مال بغير عوض
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ا على المديان إذا صالح عن دم العمد بأموال الغرماء فقد منع  مضى قياس 
ا مجمال ، إنها تمنع ابتداء: وقال في غير "المدونة"، ابتداء في "المدونة" نص 

 فإن نزل مضى.

هل يقاس الخلع على النكاح أو ال يقاس عليه؟ وذلك : سبب الخالفو
إليه كالحاجة إلى المأكول  مس الحاجة إليه وتدعو الضرورةأن النكاح مما ت

فإن لم يكن للغرماء ، والمشروب والملبوس وغير ذلك مما البد للمرء منه
وكأنهم على ذلك ، منعه من التزويج كما لم يكن لهم منعه من هذه األشياء

والخلع هل هو من هذا القبيل أم ال؟ فمن جوز القياس على النكاح ، عاملون
وكأنهم عاملوها على ، وليس للغرماء أن يمنعوها، خلع المديانة: بجواز: الق

ا ، أنها تتصرف في مالها بكل وجه يجلب إليها منفعة ويدفع عنها مضرة نادر 
ا. ومن منع قياس الخلع على النكاح قال الخلع ليس مما تمس : كان أو معتاد 

لعارض  يعرض وأمر  وإنما تقع الرغبة في التخلص من الزوج ، الحاجة إليه
ا من غير عوض.، ليس بمعتاد  فأشبه ما تخرجه من مالها اختيار 

h 
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 املطلب الرابع

 (1)اخللع يف املرض

 ال يخلو من أن يكون الزوج هو المريض أو الزوجة هي المريضة.

، وله ما أخذ من الزوجة، فالخلع جائز: إن كان الزوج هو المريض -1
المرض فهل ترثه أو ال ترثه؟ فالمذهب حالل له. فإن مات من ذلك 

أنها ترثه ويكون ميراثها من خالص ماله وفيما : أحدهما: على قولين
وهو قوله في "المدونة" ، اختلعت له؛ ألنه مال له يورث عنه

ألن الخلع في المرض أبين ، أنها ال ترثه أصال  : والثانيو"الموازية". 
ض؛ ألن الخلع باختيارها في البراءة من التهمة من الطالق في المر

 ولها فيه مدخل.

أنها ترثه من ماله دون ما اختلعت به : قول ثالثولو قيل في المسألة 
ا؛ ألن المال الذي أخذ منها على الخلع لم يدخل في ملكه إال بعد  لكان وجه 

 ، فكان الجواب أال ترث منه لبعده من تهمة الغرر، خروجها هي من عصمته

فال يخلو ، فخالعت زوجها في مرضها، هي المريضةإن كانت الزوجة  -2
: ما خالعته من أن يحمله الثلث أو ال يحمله فإن لم يحمله ثلث مالها

                                                

 5/275النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات2/254المدونة  (1)
التنبيهات المستنبطة  2/396التهذيب في اختصار المدونة 1/559المقدمات الممهدات

المختصر الفقهي البن  6/554التبصرة للخمي 2/725على الكتب المدونة والمختلطة
 الوهاب عبد للقاضي المسائل عيون9/506نة الجامع لمسائل المدو 4/102عرفة

 2/708 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 342المالكي ص
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ما الذي يصح للزوج من ذلك؟ ، بطل الزائد باالتفاق وإن حمله الثلث
 : فالمذهب على أربعة أقوال

ي وهو قول القاضي أب، أن للزوج جميع ما خالعها عليه: القول االول
أن الطالق كان بطوعه فسقط أن يكون وارث ا : محمد عبد الوهاب. ووجهه

ا ، وصح أن يكون من الثلث على أحكام أفعال المريض فيما لم يأخذ له عوض 
وما يملك الزوج ، وإن أجريناه على أحكام المعاوضات لكونها اشترت نفسها

زة ما لم ومعاوضة المريض جائ، فكان له حكم المعاوضة، منها بما أعطته
وهو ظاهر "المدونة" من غير ما ، فإذا حابا كانت محاباة في الثلث، يحاب
 موضع.

وهو قول ، امنه ميراثهأن له األقل مما خالعها عليه أو قدر : القول الثاني
إن كان قدر ميراثه منها هو األقل لم يظلم؛ : ابن القاسم في "المدونة". ووجهه

، والزائد ساقط؛ ألنه وصية لوارث، ماتتألنه القدر الذي يصح له منها لو 
 ألنه قد رضي به.، وإن كان القدر الذي خالعته عليه هو األقل فليس له إال هو

التفصيل بين أن يخالعها على أكثر من ميراثه منها فيبطل : القول الثالث
أن الثلث : فرد ذلك زوجها، كالمرأة إذا وهبت أكثر من ثلث مالها، الجميع

وهو ، وبين أن يخالعها بمثل ميراثه منها أو أقل فيجوز، مردود وما زاد عليه
قال في   ظاهر قول مالك وابن القاسم في "المدونة"؛ ألن مالكا

لم يجز وال يرثها. : إذا اختلعت من زوجها في مرضها بجميع مالها: "الكتاب"
م فإن خالعها على أكثر من ميراثه منها ل: ثم قال ابن القاسم بعد قول مالك

فظاهر قولهما لم يجز أنه يبطل  ى مثل ميراثه منها أو أقل فجائز.وأما عل، يجز
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 وعلى ذلك حمله ابن المواز وغيره، الجميع

، أن له من ذلك خلع مثلها أو ما أخذ منها أيهما كان أقل: القول الرابع
 وهو قول مالك في "كتاب محمد".

 : أثر اخلالف
وهو القول الثاني ، على القول بأنه يكون له مما خالع قدر ميراثه منها 
أن : أحدهما: متى يعتبر ذلك القدر؟ على قولين قائمين من "المدونة" والثالث

وهو ، يحيى في "العتبية"بن  وهي رواية يحيى، المعتبر في ذلك يوم الخلع
أنه يوقف : يريد، المالويوقف : حيث قال، ظاهر قول ابن نافع في "المدونة"

وهو قول ابن ، أن المعتبر في ذلك يوم الموت: والثاني القدر الذي خالعته به
وهو ظاهر "المدونة" إذا اعتبر في ذلك مقدار ، تاب محمد"ك القاسم في
والميراث ال يكون إال بعد الموت. وعلى القول بأن المعتبر في ، الميراث

، يع وعلى القول بأن المعتبر فيه يوم الخلعوال تنو، ذلك يوم الموت فال تفريع
هل يمكن الزوج من قبض ذلك من ساعته أو ال يمكن إال بعد الموت؟ 

 : فالمذهب على قولين

وهو قول ابن القاسم في "العتبية". ، أنه يمكن منه في الحال: أحدهما
 أنه ال يمكن منه ويترك حتى يموت.: والثاني

يمكن منه في الحال كان ضمان : قلناأنا إذا : وفائدة الخالف وثمرته
ولو هلك ما أخذ قبل أن تموت لم يرجع على التركة بشيء. ، ذلك منه بقبضه

ويقابله أن لو هلك بقية التركة أو ، وكذلك لو نما المال الذي بقي عما أخذه
 لم يرجع على التركة بشيء: بعضها قبل أن تموت
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له أن لو هلك بقية التركة ويقاب، عما أخذبقي وكذلك لو نما المال الذي 
وهذا ، لم يكن للورثة أن يرجعوا على الزوج بشيء، أو بعضها قبل أن تموت

 نص قول ابن القاسم في "العتبية".

هل يوقف ذلك ، وعلى القول بأنه ال يمكن منه ويوقف إلى بعد الموت
ا يمنع فيه من التصرف حتى تموت أو ال يوقف ويكون من جملة  القدر وقف 

 : فالمذهب على ثالثة أقوال مالها؟

بل يبديها على جميع مالها كما ، أنه ال يوقف وال يعزل عنها: أحدها
وهو مذهب أصبغ في "كتاب طالق السنة" على ما نقله ، كانت قبل الخلع

 الشيخ أبو محمد في "النوادر".

ا يمنع فيه من التصرف حتى تموت: والثاني وهو ظاهر ، أنه يوقف وقف 
 عن مالك في "المدونة". قول ابن نافع

لم : فإن كانت دراهم ودنانير، التفصيل بين العين وغيره: والقول الثالث
ا أو ما يراد لعينه من سائر العروض وقفت ومنعت من ، توقف وإن كان دار 
وهو اختيار بعض ، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، والتصرف فيه بيعه

وعلى  "المدونة" في "كتاب الوصايا"اهر وهو ظ، المتأخرين كاللخمي وغيره
القول بأن ذلك يترك في يدها على حاله هل يجوز لها أن توصي فيه بوصيتها 

أنها ال تدخل فيه الوصايا : أحدها: يجوز؟ فالمذهب على ثالثة أقوال أو ال
جملة؛ ألنها إنما قصدت أن تكون الوصية في بقية مالها غير الذي خالعت به؛ 

 ال يقصد بالوصية إال فيما يملك. والموصي، جملة مالهاألنها أخرجته من 
 جميع مالها ما صالحته به و غيره.أن وصاياها تخرج من ثلث : والثاني
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فإن  ذي خالعته به معين ا أو مضمون ا.التفصيل بين أن يكون ال: والقول الثالث
، فيهفالوصايا تدخل : فإن الوصايا ال تدخل فيه. وإن كان مضمون ا: كان معين ا

، وينبني الخالف على الخالف في الوصايا وهذا القول أسعد بظاهر "المدونة"
أو ال تدخل إال فيما علم ، هل تدخل فيما علم الموصي وفيما ال يعلم

 خاصة؟

 

 

 

 

h 
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 املطلب اخلاس 

 واخللع سن األجنيب حكم سن خالع ثم وجد عيبا

 (1):عيبا وجد ثم خالع من حكم: أوال

الخلع قبل البناء أو بعده أن به أو بها عيوبا ترد هي بها أو وإذا تبين بعد 
وله ما أخذ في كل شيء يجوز ، فالخلع ماض، يكون لها الخيار في عيوبه

إن : وقال ابن الماجشون يرد ما أخذ في نكاح ال يقر عليه.المقام عليه وإنما 
وكذلك في كتاب ابن ، منها كانت العيوب به مضى الخلع ورد ما أخذ

أن الرجل يفارق امرأته : والحجة على عبد الملك: قال ابن المواز سحنون.
 ، قد كان بها من العيوب ما ترد به فال يرجع بشيء وال حجة له: ثم يقول

 : اختالع األجنيب حكم: ثانيا
هو إذا قال أجنبي للزوج خالع زوجتك وأدفع لك كذا من المال ف

وإن ، بيالمال يجب على األجن لكن، وال يشترط رضاها، كاختالعها، صحيح
ويعرف ذلك ، أو بالوكالة، ر بين أن يخلع مستقال  ييخ، كان وكيال  من جهتها

كما ، تعلقت به العهدة، من لفظه ونيته. فإن لم يصرح بالسفارة ونوى النيابة
وإن اختلعها .كان كالوكيل، ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة في الشراء.

 (2)صح إذا رآه نظرا .بالبراءة من الصداق 

 

                                                

 5/274النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (1)
 2/502عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2)
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 املبحث الرابع

 الشرع كمحبقبل الدخول التفريق 

 حد الزوجينأسالم بإ التفريق قبل الدخول: المطلب األول

 أو أحدهما ردة الزوجينب الدخول قبل التفريق: المطلب الثاني

 بأصولحد الزوجين أفعل بسبب  الدخول قبل التفريق: المطلب الثالث
 ا والرضاعةنالزكما يقتضي التحريم  أو فروعه خراآل

 حرامإح حال اعقد النك الدخول بسبب قبل التفريق: المطلب الرابع
 و العمرةأبالحج  أو أحدهما الزوجين
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 األول املطلب

 (1)الزوجني أحد بإسالم الدخول قبل التفريق

الزوجة هي  من الزوجين معا أو تكون إما ان يكون، قبل البناء االسالم
 : ولكل حالة حكمها سلمت أوال أو يكون الزوج هو الذي أسلم أوالأالتي 

 : سالم الزوجني معاإ: أوال
، شرعيةا إذا خال عن الموانع المعلى نكاحه قراأ إذا أسلم الزوجان معا  

بل  ا فال نبحث عن شرط نكاحهماميقر على النكاح إلسالمه: ثم حيث قلنا
إال إذا أسلما أو أحدهما ، وفي العدة، نقرهما على النكاح بال ولي وال صداق

كما لو أسلم ، فيندفع النكاح، فإن المفسد قارن اإلسالم، قبل انقضاء العدة
، بعد األجل على ذات محرم منه. ونقرهم على النكاح المؤقت إن أسلموا

بنى أم ال. وال نقرهم على ما هو فاسد عندهم إال إذا ، وإن أسلموا قبله فسخ
قدوا غصب المرأة أو مرضاتها على اإلقامة مع تعولو ا.كان صحيحا  عندنا

الرجل بغير عقد نكاحا  أقررناهم عليه إذا أسلموا. وبالجملة فأنكحتهم فاسدة 
و لكن إذا أسلموا صحح اإلسالم منها ما لو ابتدأوا عقده بعد ، على المشهور

شرائط. ويعفى عما بنوها عليه من التحريم واإلخالل بال، اإلسالم لجاز عندنا
 (2)ثم المفسد إن قارن إسالم أحدهما كفى

 : (3)سالم الزوجةإ: ثانيا
                                                

 2/529مدونة الفقه المالكي وادلته للغرياني  (1)
 9/396الجامع لمسائل المدونة 2/444عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2)
التفريع في فقه  4/192النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (3)

═ 
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أو يسلم عقيب ، إما أن يسلم الزوج معها(1) أوال إذا اسلمت الزوجة
فال خالف في ، أو يسلم بعد إسالمها فإن أسلما معا الزوج والمرأة إسالمها

أسلما في الحال كان له ثم ، وإذا طلق الكافر زوجته ثالثا   ثبوت النكاح بينهما
ولو أبانها عنه بعد الطالق مدة ثم أسلم. ثم أراد أن ، أن يبقى على نكاحها

 .(2)لم يفتقر إلى محلل، يعقد عليها بعد اإلسالم

فقد  وأبى اإلسالم إن أسلمت قبل البناء والزوج مجوسي أو كتابي-
البناء أنه ال إن أسلمت قبل  أنه وال خالف وال رجعة له إن أسلم.، بانت منه

ألن النبي ، وذلك أن إسالمه ينزل منزل رجعته، سبيل إليها إال أن يسلما معا  
  جعل إسالم الزوج في العدة كرجعة المسلم فيها إذا طلق

فلما لم يكن في غير المدخول بها عدة ولم يكن فيها رجعة لم يكن ، واحدة
وكذلك إن أسلم في  ،إذ ال عدة عليها، لزوجها إذا أسلم بعدها عليها سبيل

ألن إسالمه أقيم ، فقد بانت منه، التي بنى بعد إسالمها وبعد انقضاء عدتها
 .(3)مقام ارتجاعه فكان موقوفا  على العدة

                                                
═ 

 1/120التلقين 815 المعونة على مذهب عالم المدينةص 2/48أنسبن  اإلمام مالك
اختصار المدونة والمختلطة البن ابي زيد  7/437بطال البن البخاري صحيح شرح

2/48 
روضة المستبين في شرح 2/242التهذيب في اختصار المدونة 132القوانين الفقهية ص (1)

 الموطأ على الزرقاني شرح5/519مالك موطأ شرح في المسالك1/788كتاب التلقين
 2/25القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه 3/236

 2/445عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2)
 2/196التهذيب في اختصار المدونة 9/376الجامع لمسائل المدونة (3)
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هل يقران على نكاحهما ويكون ، وإن أسلم عقيب إسالمها -
أنه : أحدهما: "كإسالمهما معا أم ال فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة

أن النكاح بينهما : والثاني. وهو ظاهر "المدونة، هورنكاح بينهما وهو المشال 
ثابت إذا أسلم عقيب إسالمها وهو قول ابن القاسم في العتبية وهو ظاهر 

ا وسبب الخالف  هل يعطى له حكمه أم ال ، ما قارب الشيء: المدونة أيض 

خالف في فال ، ا تراخموبين إسالمه، فإن أسلم الزوج بعد إسالمها -
وقد حكى بعض المتأخرين في هذا ، أن النكاح بينهما مفسوخ، هذا الوجه

، أنه ال سبيل له إليها، الوجه الذي قدمناه فيما إذا أسلم الزوج عقيب إسالمها
 (1)فكيف إذا تراخى إسالمه عن إسالمها

 : (2)سالم الزوجإ: ثالثا

، في اإلسالم لجازتحته من لو ابتدأ العقد عليها إذا أسلم الزوج وكان 
فيقر على الكتابية الحرة دون ، أسلمت معه أو بقيت على دينها، أقر عليها

وإن بقيت على ، فإن أسلمت ثبتت معه، ويعرض على غيرها اإلسالم، غيرها
تتعجل  كان قبل الدخول أو بعده. وقال أشهب، حالها وقعت الفرقة في الحال

اإلسالم  الزوج ولم يقل يعرض عليهابإسالم ، إن كان قبل الدخول، الفرقة
وينتظر فراغ العدة إن كان بعد : قال، وقاله أصبغ. وهو أحب إلى محمد

                                                

 44و4/43مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها  (1)
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، إذا بنينا على قول ابن القاسم فغفل عنها حتى مضى لها شهر: الدخول. فرع
وتبقى على النكاح إن أسلمت في ، فقال ابن القاسم ليس بكثير، وما قرب منه
سلم الزوج قبل البناء وهما مجوسيان فإنه يفرق بينهما وإذا أ (1) هذه المدة.

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين ، ألنه فسخ بغير طالق، وال صداق عليه
وذلك قبل البناء فال صداق للمرأة وال متعة. ألن الفراق من ، بإسالم أحدهما

قبلها. وإن أسلم الصبي الذمي وقد زوجه أبوه مجوسية لم بفسخ نكاحه إال 
إال أن تسلم هي عند ، يثبت على إسالمه حتى يحتلم فتقع الفرقة بينهماأن 

ثم حيث ألنه لو أرتد عن اإلسالم قبل بلوغه لم يقتل ، ذلك فتبقى له زوجة
، وقاله ابن المواز، إن الفرقة فسخ بغير طالق: فمذهب الكتاب، قلنا بالفراق

 هي طلقة بائنة: واختاره القاضي أبو بكر. وقال ابن القاسم في العتبية

أو قدمت إلينا بأمان ، وإن أسلمت امرأة في دار الحرب ثم قدمت إلينا
ولكن تستبرأ في نفسها بثالث حيض كاستبراء ، ثم أسلمت فال تنكح مكانها

ولو كان ، فإن أسلم زوجها فيها كان أملك بها إن ثبت أنها زوجته، الحرائر
قبل البناء لبانت وال سبيل  إسالم هذه الزوجة في دار الحرب أو عندنا وذلك

 وإن بنى بها فلها المسمى.، وإن فبضته ردئه، وال متعة لها وال صداق، له إليها

 : سالمة باإلنوع الفرق: رابعا
 ودليل ذلك طالق   بال فسخ   هو إنما طالق ا الزوجين أحد إسالم يكون ال

 اهلل رسول عهد في نساء   أن بلغنا»قال  ما اخرجه اإلمام مالك 
 يسلمن حين وأزواجهن مهاجرات   غير بأرضهن يسلمن كن 
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 يوم فأسلمت أميةبن  صفوان تحت وكانت المغيرةبن  الوليد ابنة منهن: كفار  
 اهلل رسول إليه فبعث، البحر فركب اإلسالم من صفوان وهرب بمكة الفتح
 اهلل رسول برداء خلف  بن  عميربن  وهب عمه ابن 
 اهلل رسول فدعاه، لصفوان أمان ا  يقدم أن إلى 

 في الجبار عبد: قال شهرين سيره وإال، أسلم يسلم أن أحب فإن، عليه
 عندك ما: فقال، وهب   أبا به فصاح، البحر في ركب وقد فأدركه الحديث
 فتقيم فتأتي، لك أمان ا  اهلل رسول رداء هذا: فقال تريد وماذا

ا رضيت فإن شهرين  فلما الحديث في قالوا، مأمنك إلى رجعت وإال قبلته أمر 
 على ناداه بمكة باألبطح وهو بردائه  اهلل رسول إلى صفوان قدم

 هذا إن محمد يا قال ثم عليه فسلم راكب   فرسه على وهو الناس رءوس
 رضيت إن عليك القدوم إلى تدعوني أنك فزعم بردائك أتاني عمير  بن  وهب
ا  أبا انزل:  اهلل رسول له فقال، شهرين سيرتني وإال قبلته أمر 

 بل ال:  اهلل رسول له فقال لي تبين حتى أنزل ال واهلل: قال وهب  
 بحنين   هوازن قبل  - اهلل رسول فخرج أشهر   أربعة تسير لك

 حتى امرأته وبين بينه يفرق ولم  - اهلل رسول مع صفوان وسار
 .(1) «النكاح بذلك عنده امرأته فاستقرت صفوان أسلم

 إسالم وبين صفوان امرأة إسالم بين وكان شهاب   ابن قال: مالك   قال
 بنت حكيم   أم وأسلمت شهاب   ابن عن قالوا، شهر   من نحو   صفوان
 من جهل   أبيبن  عكرمة زوجها وهرب بمكة الفتح يوم هشام  بن  الحارث

                                                

 زوجته أسلمت إذا المشرك نكاح باب النكاح أخرجه اإلمام مالك في الموطأ في كتاب (1)
  2/543قبله 
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 وهي هشام  بن  الحارث بنت حكيم   أم فارتحلت، اليمن قدم حتى اإلسالم
 على به فقدمت، فأسلم اإلسالم إلى فدعته، اليمن عليه قدمت حتى مسلمة  
 فرحا إليه وثب  اهلل رسول رآه فلما،  اهلل رسول
 بينه فرق  اهلل رسول أن يبلغنا فلم قال، بايعه حتى رداء   عليه وما

 .النكاح بذلك عنده واستقرت وبينها

 أبي تحت كانت  اهلل رسول بنت زينب أن» وروي
 أبا إن ثم، اإلسالم زوجها وكره وهاجرت فأسلمت، الربيعبن  العاص
ا الشام إلى خرج العاصي ، المدينة به فقدموا األنصار من رجال   فأسره تاجر 
 أبو: قالت ذلك؟ ومن: قال. أدناهم المسلمين على يجير إنه زينب فقالت
 على كان ثم عدتها في وهي فأسلم زينب أجارت من أجرنا قد قال. العاصي
 .(1) «نكاحه

 امرأة   أن يبلغنا لم قال أنه شهاب   ابن عن وقرة ويونس مالك  وقال 
 فرقت إال الكفر بأرض مقيم   كافر   وزوجها رسوله وإلى اهلل إلى هاجرت
ا زوجها يقدم أن إال الكافر زوجها وبين بينها هجرتها  تنقضي أن قبل مهاجر 
ا أن يبلغنا لم وأنه العدة ا عليها قدم أن بعد زوجته وبين بينه فرق أحد   مهاجر 
 في مضت قد السنة ولكن شهاب   ابن قال يونس قال. عدتها في وهي

 جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا}: وتعالى تبارك اهلل قال الالتي المهاجرات
 مؤمنات   علمتموهن فإن بإيمانهن أعلم اهلل فامتحنوهن مهاجرات   المؤمنات

                                                

 من اإلسالم أدرك متى: باب الطالق أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب (1)
 7/171طالق أو نكاح
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 فكانت قال (1){لهن يحلون هم وال لهم حل   هن ال الكفار إلى ترجعوهن فال
 عدتها انقضت فإذا، وتعتد الكافر عصمتها من يبرأ أن المرأة هاجرت إذا السنة

 .(2)المسلمين من لها بدا من نكحت

 

 

 

 

h 
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 الثاني املطلب

 أحدهما أو الزوجني بردة الدخول قبل التفريق

 : حكم الردة: أوال
انقطعت العصمة أو الزوجة إذا ارتد الزوج  نهجمهور المالكية على أ

 يريد (1) }وال تمسكوا بعصم الكوافر{: ل اهلل تعالىلقو، ويفرق بينهما حينئذ
ثم ردته تقطع  فال تمسكوا بعصم أولئك الكوافر.، من كفر من أزواجكم

إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين  العصمة بينه وبين زوجته ساعة ارتداده
إن رجعت إلى اإلسالم بقيت له : ، أشهب وقال كن مسلمات".أزواجه إذا 

 -مبني على حكمه هل هو حكم الكافر األصلي  وسبب الخالفزوجة 
أو أن ردته إن رجع إلى اإلسالم ملغاة وكأنه  -وإسالمه اآلن كابتداء إسالم 
 (2)لم يزل مسلما  على ما تقدم؟

 : مسلمةغري الزوجة  إذا كانت حكم ردة الزوج: ثانيا
: فقال ابن القاسم، إذا ارتد الزوج إلى دين زوجته اليهودية أو النصرانية 

ال : تقع الفرقة بينهما كما لو كانت مسلمة وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب
تقع الفرقة  وكذلك (3)وال تحرم عليه إن عاد إلى اإلسالم.، يحال بينه وبينها

 ابن قال في ارتداده كتابية لم يجز.و إذا تزوج ، وإن كن من غير أهل اإلسالم
                                                

 10سورة الممتحنة آية رقم (1)
 رسالة على الدواني الفواكه2/685التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (2)

 2/25القيرواني زيد أبي ابن
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 وإن عليه وحرمت بارتداده بينهما الفرقة وقعت ذميه وتحته ارتد وإن: القاسم
 رجع إياها نكاحه يجز لم ذميه ارتداده حال في تزوج ولو. دينها مثل إلى ارتد
إنه ال  وهذا هو مشهور المذهب. خالف قول أصبغ .يرجع لم أو اإلسالم إلى

 وال يحرمن عليه إن عاود اإلسالم. ، المرتد وبين زوجاته الكتابياتيحال بين 

 : نوع الفرقة بالردة: ثالثا
هل هو فسخ أم طالق ثم اختلف  اختلف المالكية في التفريق بالردة

 (1)جاء في القوانين الفقهية م بائنل هو طالق رجعي أهنه طالق القائلون بأ
 بفسخ وقيل بطلقة بائنة وقيل رجعية(ن ارتد أحد الزوجين انقطعت العصمة إ)

ابن أبي أويس وابن  عن روىوهو مأن الردة فسخ. : ولالراي األ
إذا أسلم ورجع إلى اإلسالم في : والمخزومي يقول: قال سحنون: الماجشون

إن تاب وأدرك زوجته في عدتها : عدتها فهو أحق بها. وقال ابن الماجشون
 كان أحق بها

ن أسلم في عدتها إوال رجعة له ، الزوج طلقة بائنة وردة: ي الثانيالرأ 
  (2).، وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة

النظر إلى أن للردة أثرا  فيما تقدم من عمله أم ال؟ ثم : وسبب اخلالف.
فمنهم من رأى أن ، فالذين رأوا لها أثرا  اختلفوا، النظر في تعيينه على القول به

                                                

و اإلشراف 254 253و 2/238التهذيب في اختصار المدونة  132القوانين الفقهية ص (1)
 2/226المدونة  2/710على نكت مسائل الخالف 

روضة  2/11أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك 9/396الجامع لمسائل المدونة (2)
 1/789المستبين في شرح كتاب التلقين 
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 .فقطع العصمة، أثرها إحباطه

فمن نظر منهم إلى تقدم ، اختلف القائلون بذلك في كيفية قطعها ثم
صحة النكاح جعل القطع طالقا . ومن اعتبر الغلبة على الفسخ جعله فسخا  

فحكم بطلقة ، ومنهم من رأى أثرها تشعيث العصمة ال قطعها، بغير طالق
 .رجعية

ها يرتفع وأما الذين لم يروا للردة أثرا  في العمل الماضي فرأوا أن حكم
كما هو ، وجعلوه باقيا  على زوجته، حتى يعود إلى ما كان عليه قبلها، بالتوبة

 باق على ماله على المعروف من المذهب.

 : كراه على الردةاإل: ثالثا
ثم ثبت ، ففرق بينه وبين زوجته، الذي لم يعلم ارتداده أطوعا  أو كرها  و
فإنه أحق بزوجته مالم يدخل بها ، فحاله كحال امرأة المفقود يقدم: أنه أكره
ألن الحكم عليه بالفراق ، فإن دخل بها بقيت له زوجة. وهو صواب، الثاني

، وفا  أن يكون ماتكالحكم على المفقود خ، خوفا  أن يكون تنصر طائعا  
من  كمسألة، ترد إليه وإن دخل بها الثاني: وقال المالكيةوعاب ذلك بعض 

أردت زوجة لي : وقال، حاضرة تسمى عائشةوله زوجة ، عائشة طالق: قال
ثم ظهر صحة ، وطلق عليه الحاضرة، فلم يقبل قوله، غائبة بعيدة تسمى عائشة

 أن الحاضرة ترد عليه وإن تزوجت، قوله

 : حكم الصداق: رابعا
مسلمة كانت أو ، وإن قتل على ردته فال صداق لها بنى أولم يبن
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رجع إلى اإلسالم قبل أن يفسخ ثبت وإن ، ماله .(1)ألنه حجر عن، نصرانية
زياد عن بن  روى على، ألنه إنما كان يفسخ للحجر في ماله وقد زال، نكاحه

أنه ال يكون طالقا ، وتبقى على : مالك في المرأة ترتد تريد بذلك فسخ النكاح
 عصمته.

بل : تزوجتها في حال الردة، وقالت هي: لمرتد امرأة  فقالاوإذا وجد 
إلى اإلسالم، فالقول قولها، ألنها مدعية للحالل، ويفسخ نكاحها بعد أن رجع 

 .بإقراره، ويحكم لها عليه بنصف الصداق

 : سالمالفرق بني الردة واإل: خامسا
وبين ردته أنه ، والفرق بين إسالم أحد الزوجين أنه فسخ بغير طالق

يلزمه لما ألن المسلم يلزمه طالقه فكذلك ، عند القائلين بذلك تلزمه طلقة
والكافر لو طلق لم يلزمه طالقه إن أسلم فلم يلزمه ، أحدث من الردة الطالق

 بما فعل طالق.

h 
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 املطلب الثالث

أو فروعه سا يقتضي التحريم  خرحد الزوجني بأصول اآلأفعل 

 الزنا و رضاعاإلك

 : (1)رضاعاإل: والأ

 وأصوله أ ىحدإ ترضعها وأ ىخرحدى زوجاته األإن ترضع أما إ
 (2)جنبيةأ ترضعها وأفروعه 

 : خرىإرضاع إحدى زوجاته األ - أ

من تزوج امرأة  ورضيعتين في عقدة  وسمى لكل واحدة  صداقها، أو في 
عقود  مفترقة، فأرضعت الكبيرة إحداهما قبل بنائه بالكبيرة وهي في عصمته، 

عليه أو بعد أن فارقها حرمت الكبيرة لألبد، ألنها من أمهات نسائه، وال تحرم 
الصغيرة المرضعة، ألنها من الربائب الالتي لم يدخل بأمهاتهن، وإن كان بعد 
بنائه بالكبيرة حرمت الكبيرة والصغيرة، وللكبيرة الصداق بالمسيس، وال 

  صداق للصغيرة، تعمدت الكبيرة الفساد أو لم تتعمده.

وج ومن نكح امرأة  فمسها أو تلذذ منها، ثم فارقها فبعد عشرين سنة  تز
رضيعة  فأرضعتها تلك المرأة التي كانت له زوجة حرمت الرضيعة عليه، ولو 
أرضع زوجته الرضيعة نساء أهل األرض لحرمن عليه، ألنهن يصرن أمهات 

عنه زوجته فتزوجت  خلعنسائه، والرضيع إذا زوجه أبوه أو وصيه امرأة  ثم 

                                                

 140و1/139التلقين  (1)
 1/139التلقين  2/301المدونة  (2)
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ولين لحرمت رجال  فأولدها ثم أرضعت الصبي الذي كان زوجها وهو في الح
على زوجها، ألنها من حالئل أبنائه، إذ صار هذا الصبي ابنا  له من 

  .(1)الرضاعة،

 : حكم الصداق
، وكان ذلك من غيرهما، إن كان الفراق بغير تسبب واحد من الزوجين

فنكاح الكبيرة ، فأرضعتهما الكبيرة قبل البناء، عتينيرضوكمن تزوج كبيرة 
وال شيء لها من الصداق؛ ألن ، من أمهات نسائهمنفسخ على كل حال؛ ألنها 

عتين. واختلف في التي يرضالالفسخ جاء من قبلها، وله أن يختار إحدى 
 : أم ال؟ على ثالثة أقوال، هل لها شيء من الصداق، يفارقهما منهما

وهو قول ابن ، ال نصف وال غيره، أنها ال شيء لها من الصداق: أحدها
 القاسم في "المدونة".

أن لها ربع صداقها؛ ألنه لو فارقها قبل أن يختار كان النصف : والثاني
 بينهما.

ا؛ ألنه طالق ال ، أن لها نصف صداقها: والثالث كما لو طلقها طوع 
 وهو قول ابن حبيب في "واضحته".، سبب لها فيه

ا لما ترك أم ال؟  هو: وسبب الخالف المخير بين شيئين هل يعد مختار 
 ويمسك التي طلق.، ادر على أن يطلق التي أمسكوذلك أن الزوج ق

                                                

التبصرة  2/451وما بعدها التهذيب في اختصار المدونة9/428الجامع لمسائل المدونة (1)
 1/491الشامل في فقه اإلمام مالك 4/956للخمي
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وهل يرجع الزوج ، وعلى القول بأن الزوج يغرم لها نصف الصداق
أو هل ترجع عليها الصغيرة بنصف صداقها على القول ، بذلك على الكبيرة

 : بأنها ال شيء لها على الزوج؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"

ليها بما غرم على المرضعة؛ ألنه بسببها أن الزوج يرجع ع: أحدهما
في الشاهدين : وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب القطع في السرقة"، غرم

ثم رجعا عن شهادتهما بعد ، إذا شهدا على رجل  أنه طلق زوجته قبل البناء
فظاهره أنهما يغرمانه ، يغرمان نصف الصداق: الحكم بها فقال ابن القاسم

 ف في ذلك.للزوج على الخال

أن الزوج ال يرجع على الكبيرة بشيء مما غرم وهو قول : والثاني
 أشهب في مسألة السرقة.

أو ال يلزم؟ فمن رأى الضمان  هل يلزم، الغرور بالفعل: وسبب الخالف
يرجع عليها؛ ألنها تسببت بفعلها إلى أن غرم : قال، أن الغرور بالفعل يلزم
ال يرجع : الغرور بالفعل ال يلزم قالومن رأى أن . الزوج نصف الصداق

 (1)عليها بشيء

 : فروعه لزوجته إرضاع إحدى أصوله أو - ب

فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو ، ومن تزوج صبية
وال ، وقعت الحرمة بذلك وف رق بينهما، امرأة أخيه أو بنت أخيه أو بنت أخته

ولكن  -وإن تعمدت  -صداق للصبية على الزوج وال على التي أرضعتها 
                                                

الى 3/472مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
479 
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 (1)تؤدب المتعمدة.

 : إرضاع أجنبية لزوجته - ج

ومن تزوج صغيرة  بعد صغيرة  فأرضعتهما أجنبية فليختر واحدة  ويفارق 
األخرى، وال يفسد نكاحهما كما يفسد عقد متزوج األختين في عقدة  لفساد 

فأرضعتهن كلهن فله  اتعيضرالعقد فيهما وصحته في هاتين. ولو تزوج أربع 
فإن أرضعت أن يختار أولهن رضاعا  أو آخرهن أو من شاء ويفارق البواقي، 

نكاحهن، وإن أرضعت ثانية؛ اختار أيتهن شاء وفارق  واحدة منهن فهن على
األخرى، فإن فارق األولى ثم أرضعت ثالثة؛ اختار، فإن فارق الثانية ثم 

 نوإن أرضعتهأرضعت رابعة حبس الثالثة إن شاء أو الرابعة وفارق األخرى، 
هن حدة  منهن؛ إن شاء أوالن يختار واكلهن قبل أن يختار واحدة  منهن فله أ

وابن : قال أبو محمد رضاعا  أو آخرتهن أو ما شاء منهن ويفارق البواقي
: القاسم ال يرى لمن اختار فراقها من األربع صداقا  كالفسخ. وقال ابن المواز

يعطيها ثمن صداقها، إذ لو فارقهن جميعا  لم يكن لهن إال نصف صداق  
كل واحدة  ممن يفارق نصف صداقها، ألنه يعطي ل: وقال ابن حبيب. بينهن

فسخ بال طالق عند ابن  فهوومن اختار فراقها . طالق  باختياره وليس كالفسخ
القاسم ألنه ال يرى لهن صداقا، ومن رأى لهن من الصداق شيئا  أوجب عليه 

وعلى قول ابن القاسم يكون فراقه طالقا  ألنه هو الذي  في كل واحدة  طلقة.
وليس كل موضع يكون الفراق بطالق  : يريد-فيمن أراد منهن  اختار الفسخ

                                                

المعونة على  4/5/165التبصرة للخمي 451و2/450التهذيب في اختصار المدونة (1)
 1/491الشامل في فقه اإلمام مالك 851مذهب عالم المدينة ص 
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يلزم فيه الصداق، بل يوجد في غير ما مسألة  الفسخ بطالق  وال يكون في 
ذلك صداق، وال شيء على المرضعة لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك، 
على مذهب ابن القاسم، ألن الزوج لم يجب عليه صداق، ألنه غير مطلق، 

قول من يرى لهن شيئا  من الصداق فيجب للزوج الرجوع على  وأما على
المتعدية لما غرم كرجوعه على الشاهدين عليه بالطالق قبل البناء إذا رجعا 

 عن شهادتهما، 

ولو مات الزوج قبل أن يختار واحدة  من األربع لم يجب عليه إال 
كاحها ن صحصداق  واحد  للجميع، وتتفق هاهنا األقوال كلها، ألن واحدة  ي

رهن، ولو طلق ئب عليه صداق  واحد  يقسم على ساوالثالث محرمات، فوج
لى سائرهن، وتتفق األربع قبل أن يختار لوجب عليه نصف صداق  يقسم ع

 األقوال أيضا .

 (1)الزناالتفريق بسبب : ثانيا

ن أحدهما في الموطأ واآلخر في هذه المسألة قوال  مام مالكلإل
 (2) المدونةما روي عنه في 

                                                

 65ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر (1)
 2/431عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة33و272/ 9الجامع لمسائل المدونة (2)

 2/542الكافي في فقه أهل المدينة  230و 2/229ي اختصار المدونة التهذيب ف
التفريع في فقه اإلمام  2/655التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

روضة المستبين في شرح 5/12 1/120التلقين التبصرة للخمي 1/388أنسبن  مالك
 263جامع األمهات ص  1/774كتاب التلقين



 الفقه العــــــام

 3287 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

فأما الزنا فإنه ال يحرم شيئ ا : قال مالك  : جاء في الموطأ: القول األول
: قال مالك   " (1)والذي عليه أمر الناس عندنا، فهذا الذي سمعت ... من ذلك

وينكحها ، ينكح ابنتها»: فيقام عليه الحد فيها. إنه، في الرجل يزني بالمرأة
اإن شاء. وذلك أنه أصابها ، ابنه وإنما الذي حرم اهلل ما أصيب ، حرام 

قال اهلل تبارك وتعالى }وال تنكحوا ما ، أو على وجه الشبهة بالنكاح، بالحالل
 (2)[22: ]النساء«{ نكح آباؤكم من النساء

، أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتها): جاء في المدونة: القول الثاني
؟ ، لنا مالك  يفارقها وال يقيم عليهاقال : قال أتحرم عليه امرأته في قول مالك 

أرأيت إن زنى الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أتحرم على ابنه أو : قلت (3)..
؟ الذي آخذ به أنه ال ينبغي لرجل  أو ابنه أن ينكح : قال أبيه في قول مالك 

 (امرأة  واحدة  كما كره مالك  أن ينكح الرجل الواحد المرأة وابنتها

أصحاب المذهب في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له لذلك اختلف 
نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه وهل 
الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم ال 

كما سبق إن الزنى بالمرأة ال يحرم على من  الموطأفي  فقول مالك 
كاح ابنتها وال نكاح أمها ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته وال زنا بها ن

وما روي ال يحرم الحرام الحالل فيحرم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحالل 
                                                

 5/462االستذكار -2/533موطأ مالك ت عبد الباقي  (1)
 الزرقاني شرح4/500المختصر الفقهي البن عرفة 2/534موطأ مالك ت عبد الباقي (2)

 3/215الموطأ على
 197و2/196المدونة  (3)
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أن من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح عنه في المدونة 
  أم امرأته ودخل بها

فقال من زنا بأم امرأته فارق امرأته بما في المدونة  بن القاسما قد اخذو
مالكا  أن يقيم كره  وقال وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها

إال أن يعذر ، فنكاحه ألمها وزناه بها في هذا سواء، عليها بعد الزنا بأمها
ويكون هذا آكد في التحريم ، ويلحق يه الولد، بجهالة  في تزويجه وال يحد

ن الزنا للحوق النسب وزوال الحد. يريد وإذا لم يعذر يجهل  في نكاحه م
وإذا عذر بالجهالة لم يحد ، لزمه الحد وفارق زوجته على أحد قولي مالك

 (1)ولزمه فراقها بال اختالف من قول مالك

 : أدلة الرأي األول -

فإذا وقع الوطء بأي ، أن النكاح إنما هو للوطء ووجه ما في المدونة 
  (2)فإذا وطء ختنته فارق امرأته، وجب أن يقع التحريم، وجه  وقع

 (3) ستدلوا بقوله تعالى }وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء{ا-
وصيغة النكاح في الوطء موضوع  للوطء فالظاهر يقتضي لعمومه أن كل امرأة  

  (4)وطئها األب فقد نهي عن وطئها ابنه

                                                

الشامل في  2/701اإلشراف على نكت مسائل الخالف  9/33الجامع لمسائل المدونة (1)
 1/336فقه اإلمام مالك 

 350و1/349تفسير الموطأ للقنازعي (2)
 22سورة النساء االية  (3)
 307و3/306المنتقى شرح الموطإ (4)
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التحريم على أمهات الزوجات دل ذلك دليل الخطاب وذلك أنه علق  -
 .(1)على انتفاله من أمهات غير الزوجات

 : أدلة الرأي الثاني -

أصحاب  ): سحنون  وأخذ أكثر أصحاب االمام بما في الموطأ قال 
 (2) (بن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأا امالك كلهم يخالفون

 كان ما حرم فإنما (3) {نسائكم وأمهات} قال وتعالى تبارك اهلل ألن -
ا  يصيب الحالل وجه على كان تزويج   فكل، الزنا تحريم يذكر ولم، تزويج 
 ، الحالل التزويج بمنزلة فهو، امرأته صاحبه

ا ولم (4) اهلل تعالى يقول }وأمهات نسائكم{ - فإنما حرم ما كان تزويج 
أن لفظ النساء إنما يخرج في العرف  يذكر تحريم الزنى يريد مالك  

والعادة إلى الزوجات دون من يصاب من النساء على وجه الزنى ألن لفظ 
النساء واقع  على كل أنثى ومعلوم  أنه لم يرد ذلك لثالثة أوجه  أحدها أنه قال 

وأمهات النساء من النساء فال يصح أن يراد بلفظ النساء  (5)}وأمهات نسائكم{
جماعة النساء والوجه الثاني أنه لو أراد بذلك جماعة النساء لحرمت كل امرأة  
لها بنت  وهذا باطل  بإجماع  والوجه الثالث أن عرف االستعمال جار  على أن 

                                                

 307و3/306المنتقى شرح الموطإ (1)
 795المعونة على مذهب عالم المدينة ص (2)
 23سورة النساء اآلية  (3)
 23سورة النساء االية (4)-

 23سورة النساء االية  (5)
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هذه من نساء  إضافة المرأة إلى الرجل تقتضي كونها زوجة  له فإذا قال إنسان  
فالن  فهم منه أنها من زوجاته وكذلك إذا قال هذه امرأة فالن  فهم منه أنها 

والمراد (1) زوجته ولذلك قال تعالى }يا نساء النبي لستن كأحد  من النساء{
إن المراد بقوله  وعلى هذا قال مالك   بذلك أزواجه 

م يذكر تحريم تحريم أمهات الزوجات قال ول(2)تعالى }وأمهات نسائكم{
الزنى يريد لم يتناوله ذكر التحريم ويحتاج في إباحته إلى زيادة  وهو أنه إذا لم 
يتناوله التحريم فيجب أن يتوقف فيه حتى توجد أدلة الشرع من غير اآلية بما 

 (3)يحرمه أو يبيحه

إلى آخر اآلية ثم قال جل (4) قوله تعالى }حرمت عليكم أمهاتكم{ -
ولم يذكر الزنى في جملة ما وقع به  (5) وراء ذلكم{ وعز }وأحل لكم ما

 التحريم 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا وطء  ال يثبت به التحريم المؤقت فلم  -
 يريد بالتحريم المؤقت العدة  يثبت به التحريم المؤبد كاللواط

أن الحرمة حكم  من أحكام النكاح الصحيح فلم تثبت بالزنى  -
 (6)وإسقاط الحدكاإلحصان والنفقة 

                                                

 32االية رقم سورة االحزاب  (1)

 23سورة النساء اآلية  (2)
 307و3/306المنتقى شرح الموطإ (3)
 23سورة النساء من االية  (4)
 24سورة النساء االية  (5)
 307و3/306المنتقى شرح الموطإ (6)
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ال : فقالذلك عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن بن  عن الحارث -
مثل ما قال ، نعم: الزبير فقالبن  قال ثم سألت عروة، يحرم الحرام الحالل

أبي ذئب  وقال ذلك ابن شهاب  وأخبرني رجال  من أهل ابن ابن المسيب قال 
ليس لحرام  حرمة  في : قالواجبل  وربيعة وابن شهاب  بن  العلم عن معاذ

 (1)الحالل

عباس  ال يحرم حرام  حالال  أنه بن  عن عطاء  أنه كان يفسر قول -
الرجل يزني بالمرأة فال يحرم عليه نكاحها زناه بها وقال الليث إن وطئها وهو 

 يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه 

بأم امرأته قال حصين  في رجل  زنا بن  روي عن قتادة وعن عمران - 
عباس  في ذلك فقال ال تحرم بن  قد حرمت عليه امرأته قال أبو عمر قد خالفه

 عليه 

أنه ال يحرم  -أهل الفتوى باألمصار المسلمين  -وقد أجمع الفقهاء  -
  (2)على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى

وأن الحد ، وذلك أن النسب ال يثبت فيه، أن الزنا ال يحرم حالال   -
 (3)فلهذا ال يحرم الزنا حالال  ، وأنه ال حرمة له، يجب فيه

أم امرأته وابنتها وكذلك  واهلل عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج -
ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء  ئأبوه بالنكاح وما وط ئما وط

                                                

 2/198المدونة  (1)
 364 5/463االستذكار (2)
 350و1/349تفسير الموطأ للقنازعي (3)
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 الحالل واهلل المستعان

يجوز قياس الزنا على الوطء الصحيح وإن استويا في فساد و ال  -
 (1)الصوم

 : سبب اخلالف
، فقال مرة فيمن زنا بأم زوجته، وقد اختلف قول مالك في هذا األصل

فرأى أنه شرع معلل وأن العلة ، يقع بها التحريم، أو أبيه، أو بزوجة ابنه
 (2)مرة. ورأى أنه غير معللأو منهما المرأة ولم يوقع التحريم ، االختبار لهما

 على داللته في: أعني، النكاح اسم في االشتراك الخالف وسبب 
 وال}: تعالى قوله في اللغوية الداللة راعى فمن. واللغوي الشرعي المعنى
: قال الشرعية الداللة راعى ومن. الزنى يحرم: قال (3){آباؤكم نكح ما تنكحوا

 وبين، والبنت األم بين التي بالحرمة الحكم هذا علل ومن. الزنى يحرم ال
ا الزنى يحرم: قال - واالبن األب  يحرم؛ ال: قال بالنسب شبهه ومن. أيض 

 .(4)بالزنى يلحق ال النسب أن على األكثر إلجماع

دونة مفي ال مام ن اإلعالمروي  ولهو القول األ والذي يظهر لي
نه ورد أال يحتاط في غيرها كما اط فيها ما ن الفروج يحتعمال باالحتياط أل

                                                

 307و3/306المنتقى شرح الموطإ (1)
 5/77التبصرة للخمي (2)
 22سورة النساء من االية رقم  (3)
 3/59بداية المجتهد  (4)
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وأنه رجع ، جاء في التنبيهات ) (1)أعن قوله في الموطرجع  مام ن اإلأ
 إلى -وأن الحرام ال يحرم الحالل  -من تحليل ذلك  عما في "الموطأ"

القضاء عليه  وقد نقل عنه بعض شيوخنا وثبت عليه إلى أن مات، تحريم ذلك
أقوال. والذي له في كتاب االستبراء مثل ما بذلك وحمل المسألة على ثالثة 

وما في االستبراء على أنه ال ، ما هنا على االستحباب: في "الموطأ". وقيل
بالفراق على اإليجاب أو على  واختلف األشياخ هل يحمل األمر (2)(يجب

أو الداللة ، وسبب الخالف في هذه المسألة مراعاة الداللة اللغوية االستحباب
 .(3)الشرعية

 

 

 

h 
  

                                                

 2/655التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (1)
 655و2/654التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (2)
 1/777روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (3)
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 املطلب الرابع

  (1)و عمرةأج حرام حبالتفريق للزواج يف اإل

ال يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يباشر عقد النكاح على نفسه وال 
لما يتضمن ذلك من الجناية على حق اهلل ، وال أن يعقده له غيره، على غيره

، يفسخ وإن بنى وطال زمانه فإن عقده أو عقد لهسبحانه وهو اإلحرام 
 طالق ربغي وفسخه بطالق أو تأبيد التحريم عليهفي وولدت األوالد. وحكى 

أن كل ما ، راث فيه. ومذهب أشهبيموال ، بغير طالق: وقال أشهبروايتين. 
ولم يختلف بالمدينة أن  فهو فسخ بغير طالق.، يقر يرى أنه وقت فسخه ال

 تزوج ميمونة وهو حالل. النبي 
: ولىاأل عن اإلمام نروايتاففيه  قبل اإلفاضةومن نكح بعد رمي الجمرة 

ولو كان  وقاله ابن القاسم.، بطالق: فقال فسخ بغير طالق. ثم رجعنه يأ
وإن تباعد جاز ، فإن نكح بالقرب فسخ نكاحه بطلقة، أفاض ونسي الركعتين

فالنكاح جائز ، ثم نكح، ولو نسي اإلفاضة وطاف للوداع وخرج وأبعد نكاحه.
ثم أحرم فزوجه بعد ، الوداع يجزيه. ومن أمر رجال  أن يزوجهألن طواف 

وإذا نسيت امرأة من الطواف الواجب ): فسخ النكاح. قال ابن القاسم، إحرامه
إال أن يبني ، فإنه يفسخ وال صداق لها، شوطا  ورجعت إلى بلدها وتزوجت

فإن كان بنى بها ، تغفإذا فر، سمى. وترجع على إحرامهافلها الم، بها
 (2)اعتمرت وأهدت. وتعتد بثالث حيض(.

  

                                                

جامع االمهات  324لباب اللباب البن راشد القفصي ص  132القوانين الفقهية ص (1)
 271البن الحاجب ص 

 448و2/447عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2)
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 املبحث اخلاس 

 القاضي حكم عن طريققبل الدخول التفريق 

 : ويشتمل على ستة مطالب

 وباإليالء التفريق قبل الدخول باللعان: المطلب األول

 التفريق قبل الدخول بالعيب : المطلب الثاني

 التفريق قبل الدخول للفقد واألسر والغيبة : المطلب الثالث

 التفريق قبل الدخول لإلعسار بالنفقة  :المطلب الرابع

 التفريق قبل الدخول للشقاق والضرر: المطلب الخامس
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 األول املطلب

 واإليالء باللعان الدخول قبل التفريق

 : (2)(1)حكم اللعان قبل الدخول: أوال

 فأنكره بولد   جاءت حتى يختلها ولم بها يبن فلم امرأة   تزوج رجال   أن لو
                                                

ى تكذيبه إن حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها الالزم له وحلفها علاللعان هو  (1)
أركان اللعان،  4/360أوجب نكولها حدها بحكم قاض المختصر الفقهي البن عرفة

أربعة: القذف، واألهل، واللفظ، والثمرة الركن األول: القذف، وهو نسبتها إلى وطء 
الركن الثاني: المالعن، وله شرطان أحدهما: أونفي الولد منها حرام في القبل أو الدبر، 

تصح من كل مكلفين، وإن كانا مملوكين، أو فاسقين، أو أحدهما، أهلية اليمين، ف
ويستثني الكافر. غير أن الذمية تالعن)لتدفع( العار عنها، الركن الثالث: اللفظ، أما اللفظ، 
فأن يقول أربع مرات في الرؤية: أشهد باهلل، قال محمد: يزيد: الذي ال إله إال هو، لرأيتها 

شهوده. وفي نفي الجمل: أشده باهلل لزنت. ويقول في  تزني. ويصف الزنى كما تصفه
الخامسة: أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تشهد أربع مرات تقول في 
الرؤية: أشهد باهلل ما رآني أزني. وتقول في الحمل: ما زنيت، وأنه منه. الركن الرابع: 

ة، ودفع عار الكذب. ويجوز للزوج الثمرة، وهي نفي النسب، وقطع النكاح، ورفع العقوب
اللعان بمجرد نفي النسب، ويجوز)لمجرد( إسقاط العقوبة وإن لم يكن له ولد، سواء كان 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب  5/455خليل لمختصر واإلكليل التاجحدا  أو تعزيرا . 
المدونة  والبد من الرفع للسلطان جاء في 161القوانين الفقهية ص 2/564عالم المدينة

 إلى ترافعه فلم امرأته رجل   قذف إن أرأيت: قلت السلطان إلى اللعان رفع )ترك2/363
 سمعت وكذلك: الزوج، قال على شيء ال: قال ال؟ أم شيء   الزوج على السلطان، أيكون

 (.فيها يقول مالك ا
 1/135التلقين  2/885التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة  (2)
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 وجاءت يمكن قالت ما وكان يغشاها كان وأنه منه أنه ادعت إذا يالعن الزوج
 عليه سكنى وال الصداق نصف ولها تزوجها يوم من فأكثر أشهر   لستة بالولد
، النساء له تلد ما لمثل بالولد فجاءت البناء قبل طلقها إن وكذلك متعة وال

 ادعت ما كان إذا وهذا الولد يلزمه لم العنها فإن، يالعن أن إال الولد يلزمه
ا تزوجومن  .قالت فيما يمكن إياها إتيانه من  حتى إليه يجمعها فلم بكر 

ا أهلي في يغشاني كان زوجي من هو: فقالت، حملت  زوجها فسئل، سر 
 وال يتالعنان المالعنة سنة سنتهاف، لبريء   ولدها من وإني أغشها لم: فقال
 وإن، العنها منها وعرف بذلك تكلمت إذا ربيعة وقال حملها تضع حتى ينكح
 (1).سنون مضت

 : (2)حكم الصداق: ثانيا

فغير  ؛ إذا عقد على امرأته فأتت بولد ال يمكن أن يكون منه لم يلحق به
وادعت أنه من الزوج وأنكره ، المدخول بها إذا جاءت بولد  لستة أشهر

ولها  األولوقد اختلف في حكم الصداق على قولين ، فإنهما يتالعنان، الزوج
فوجب أن ال يلحق به ، نصف الصداق. ألنها أتت بولد ال يمكن أن يكون منه

 ء لها من الصداق. يال ش: بن الجالبال والثاني(3)كالصغير.

 : وقد اختلف المتأخرون في سبب الخالف على أربعة أقوال

هل هو فسخ أو ، على الخالف عندنا في اللعانأن ذلك يتخرج : أحدها
                                                

 2/363المدونة  (1)

 390ص القفصي راشد البن اللباب لباب (2)

 2/790اإلشراف على نكت مسائل الخالف  (3)
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طالق؟ فإثباته فيه الصداق يدل على أنه طالق. وقد يحتج قائل هذا بقوله في 
أنها أثبتت الدخول : والثانى وهى مبتوتة.، ألنها في عدة منه: "الكتاب"
فقسم بينهما ، فتساوت الدعاوى في الصداق، والزوج نفاه بأيمانه، بأيمانها

واعترض على  األيمان في اللعان مقام الشهادة.ارضت الشهادتان وكما لو تع
، ا يوجب له نصف الصداقهذا التأويل بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعان  

 م تعدل القسمة بينهما على النصف.فل، توجب لها جميعه يودعواها ه
ويتهم أنه أراد أن يطلقها ، أنا إذا لم نعلم صدق الزوج: والقول الثالث

اه نصفه إذا حلف على نفى وتحريمها باللعان ليسقط عن نفسه الصداق ألزمن
هل هو فسخ أو ، أن ذلك الختالف الناس في اللعان: والقول ارابع الدخول.

 طالق؟ فأوجب لها نصف الصداق مراعاة للخالف

هو طالق وقد : ويحتمل أن يكون ذلك الختالف الناس وقول من قال
بن  طائفة من البصريين. وعبد اهللو وعثمان البتي تأوله بعضهم على المذهب.

 (1)فراقا . ونهال ير الحسن

تضرب مائة وإذا نكلت عن اللعان أو : فإن التعن فأبت أن تلتعن؟ قال
كون امرأته بحالها فال صدقته بإقرار وتقيم تحته كما كانت وتبرأ من الحمل وت

المرأة التي لم  قوله في الذي ينفي حمل: رشدبن  ال محمدق شيء عليه.
ومعناه إذا كان ما ادعت ، يريد وينفي الولد عن نفسه، يدخل فيها إنهما يلتعنان

امرأته من أنه كان يغشاها قبل أن يدخل بها يمكن وقد جاءت بالولد لستة 

                                                

 5/135مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
 186و2/185التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
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، ولها نصف الصداق وال سكنى عليه وال متعة، أشهر فأكثر من يوم تزوجها
ألقل من ستة أشهر أو ظهر بها حمل في فإن جاءت بالولد ، قاله في المدونة

فإن العن ، فال صداق لها وال لعان فيها، أيام ال يشك أن الحمل قبل العقد
قبل أن يوضع الحمل فأتت به ألقل من ستة أشهر لم يكن لها من الصداق 

قاله ابن ، شيء ولم يحرم عليه نكاحها بالتعانهما؛ ألنها كانت غير زوجة
 وهو بين في المعنى.، موازالماجشون ومحمد ابن ال

 أثر اللعان : رابعا
إذا التعن وأبت أن تلتعن تضرب مائة وتقيم تحته كما كانت بمنزلة 
النصرانية تنكل عن اللعان خالف قول سحنون في نوازله إن مالعنته إياها 

وقول ابن القاسم هو الصحيح على قولهم ، ونكولها عن اللعان قطع للعصمة
بين الزوجين إال بتمام اللعان من المرأة إذ ال فرق على  إن العصمة ال تنقطع

هذين القولين بين أن تنكل عن اللعان بعد لعان لزوج أو تصدقه قبل اللعان 
وال اختالف بينهم إذا صدقته أنها تحد وتكون ، على أن الولد ليس منه

كذلك قال هاهنا وفي كتاب الرجم من ، زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك
، وإنما اختلفوا هل ينتفي الولد منه دون لعان أو ال ينفيه إال بلعان، نةالمدو

 . (1)، محمد قول سحنون لمخالفته األصولبن  وقد أنكر أبو بكر

قال ابن سحنون في المطلقة قبل البناء تأتي بولد بعد موت الزوج فتقول 
هو منه أنه يلحق به ويرث أباه وال ترث هي الزوج وليس لها غير نصف 

                                                

 6/412البيان والتحصيل (1)
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 (1)، الصداق

حرمت عليه على ، ووقعت الفرقة بينهما، فإذا العن الزوج زوجته
تقع الفرقة باللعان دون حكم  (2)ولو أكذب نفسه، وال تحل له أبدا  ، التأبيد

  (3)حاكم الفرقة فسخ

 : (4)يالءاإلبقبل الدخول التفريق : ثانيا 

                                                

ونفس المعنى  555/286النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (1)
5/340 

 2/434عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  (2)
 2/854التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 163القوانين الفقهية ص (3)

 1/22أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك 887و
هو الحلف بيمين، يلزم بالحنث فيها حكم، على ترك وطء الزوجة، أو ما يتضمن ترك  (4)

القوانين  1/615الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة المقدمات الممهدات
: حلف زوج على ترك وطء زوجه يوجب خيارها في طالقه المختصر 159الفقهية

 أركانه، وهي أربعة: 4/294الفقهي البن عرفة
الركن األول: المولي، وهو كل زوج مسلم، مكلف، يتصور منه الوقاع، حرا  كان أو 

 رقيقا ، كانت رجعية، أو في صلب النكاح، كان الزوج مريضا  أو صحيحا ، 
الركن الثاني: المحلوف به، وهو اهلل تعالى، أو صفة من صفاته النفسية، أو المعنوية، أو 

لزوم صدقة أو صوم، أو نحوه علق بالوطء، كل ذلك  ما فيه التزام من عتق)و( طالق، أو
 إيالء.

الركن الثالث: المدة، وهي ما زاد على أربعة أشهر مدة مؤثرة، فلو قال: واهلل ال أجامعك 
ثالثة أشهر، أو أربعة أشهر، لم يكن موليا . فلو أعاد اليمين في آخر األشهر مرة أخرى، 

كان موليا . وكذلك ما زاد على أربعة أشهر،  لم يكن أيضا  موليا . فإن آلى خمسة أشهر
═ 
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انقضاء عند  لم يكن لها وقفه ومن آلى من صغيرة لم تبلغ الوطء
فذلك سواء وإذا بلغت ، وإن كان قد دخل بها وضمها إليه األربعة األشهر

الوطء كان لها وقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم بلغت ذلك إذا كان ضمها 
 يكن بنى بها حتى مضت أربعة أشهر من بعد بلوغها حد الوطء وإن لم، إليه

إليالء من الكبيرة قبل وادعى أن البناء بعد انقضاء جهازها وجهازه. وكذلك ا
وقبل أن ، البناء فال يراعى ما مضى من األمد قبل أن يدعى إلى الدخول

فإذا انقضى شأنهما فيما يريدان من ذلك ودعي إلى ، يمضي ما يتجهزا فيه
البناء فأبى كان األجل من حينئذ؛ ألنه الوقت الذي يوجب لها الحق في 

 (1)اإلصابة
  

                                                
═ 

فلو آلى ثمانية أشهر، فرفعته بعد أربعة أشهر فلم يف، فطلق عليه، ثم ارتجع، فإن 
 انقضت بقية المدة قبل تمام العدة، كانت رجعية

الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو الجماع. فكل يمين منعت من الجماع فهو بها مول، 
أو ال اغتسلت منك، أو ال دنوت منك، ونحو ذلك مما يتضمن ترك  كقوله: ال جامعتك،

أحكام 159القوانين الفقهية 2/544الجماع عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 
 االيالء: 

أحكامه فإذا آلى أمهل أربعة أشهر من يوم حلف فإن لم تطأ رفعته إلى القاضي إن شاءت 
ى طلق القاضي عليه وإن قال أنا أفيء لم يعجل عليه فأمره بالفيأة غلى الوطء فإن أب

بالطالق واختبره مرة وثانية فإن تبين كذبه طلق عليه وال تحصل الفيئة إال بمغيب 
ا واالفتضاض إن كانت بكرا وإن قال وطئت فأنكرت  الحشفة في القبل إن كانت ثيب 

 160فالقول قوله القوانين الفقهية
 882ونة على مذهب عالم المدينة صالمع 5/417التبصرة للخمي (1)
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 املطلب الثاني

 العيوب اليت توجب الرد يف النكاحالتفريق بسبب 

لى ثالثة إتنقسم ، العيوب التي يرد بها الزوجان أو أحدهما في النكاح
 : (1)أقسام

سواء اشترط ، وجب الخيار لمن اطلع عليهات ول العيوب التياأل
 ،إال أن يشترط السالمة، وجب الردت الثاني العيوب التي ال، السالمة أم ال

 لحق باألول أو الثاني؟تهل ، امختلف فيهال العيوب: الثالث

وهي ، اشرتط السالمة أم ال، يف العيوب اليت توجب الرد: (2)القسم األول
: وهي، الخطاب بن  العيوب التي نص عليها أمير المؤمنين عمر

 الجنون والجذام والبرص وداء الفرج.

علة ال يطيب فإنه يرد به من به ذلك منهما؛ ألن ذلك : أما الجنون
ا وال يستلذ معها بالجماع.، للزوج عيش معها ، وكذلك الجذام والبرص أيض 

                                                

 وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرح3/447خليل مختصر شرح في الجليل مواهب (1)
 البن االمهات جامع 346ص القفصي راشد البن اللباب لباب 2/277الدسوقي
 272ص الحاجب

الفقهية القوانين  2/450عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة2/142المدونة  (2)
الكافي في فقه أهل  226و 221و 219 2/177التهذيب في اختصار المدونة 1142ص

اإلشراف  2/595التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة  2/565المدينة
 1/757روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 2/711على نكت مسائل الخالف 

الشامل في فقه  271ع األمهات صجام 770المعونة على مذهب عالم المدينة ص
 1/350اإلمام مالك
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، ويمنعان أحدهما من اإللمام بالوقاع، ألنهما علتان تنفر النفس منهما
 من أن يتعد ذلك إلى األوالد واألحفاد، والسيما مما يخاف من عاقبة أمرهما

ا ع أو من استيفاء الشهوة. ثم ال ألنه يمنع من الوقا: وداء الفرج كذلك أيض 
ا. فإن كان : يخلو ذلك من وجهين أحدهما أن يكون بأحدهما أو بهما جميع 

  فال يخلو من أن يكون بالزوج أو بالزوجة، بأحدهما

 : (1)الزوجعيوب 

فال يخلو من أن يؤذيها وال يعفها من نفسه أو ال يؤذيها. : أما الجنون
فال خالف في المذهب أنه يحال بينه : يعفهافإن كان يؤذيها من نفسه وال 

وال ، وإال فرق بينهما وكان لها جميع الصداق، فإن برأ، ويؤجل سنة، وبينها
وال بين أن يكون أمر حدث ، فرق في ذلك بين أن يكون قبل البناء أو بعده

وسواء كان يجن مطبقا أو يجن عند رأس كل ، بعد العقد أو كان قبل العقد
هل يكون لها الخيار أو ال خيار ، يعفها من نفسه وال يؤذيهافإن كان  هالل

فإذا مرت ، أن لها الخيار بعد أجل سنة: أحدهما: لها؟ فالمذهب على قولين
وهو قول مالك في "المدونة" و"كتاب ، كان لها الخيار، السنة ولم يبرأ

المواز في وهو قول ابن ، ها من نفسهأنها ال خيار لها إذا أعف: لثانيمحمد". وا
 وهو قول مثل قول ربيعة في "الكتاب".، "كتابه"

                                                

 4/133النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات 2/194المدونة  (1)
المعونة على مذهب  4/900التبصرة للخمي 1/395أنسبن  التفريع في فقه اإلمام مالك

 ونفحة وجينالز بدر 9/169الجامع لمسائل المدونة 775و772عالم المدينة ص
 3/24 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 134ص للكشناوي الحرمين



 الفرقة قبل الدخول يف الفقه املالكي

 3304 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

فإن حدث : فال يخلو من أن يحدث قبل الدخول أو بعده: وأما الجذام
كان لها الخيار اتفاقا ووفاقا من : فإن تبين أنه جذام ال شك فيه، قبل الدخول

وهو ظاهر "المدونة" وتفسير ابن وهب في ، غير تفصيل بين القليل والكثير
فال خيار لها بالشك.وإن كان  ن شك في أمره ولم يتبين لها أمرهالعتبية".وإ"

: يسيره؟ قوالن وهل لها خيار في، ي كثيره اتفاقافلها الخيار ف: بعد الدخول
وهو ظاهر "المدونة". ، كما كان في كثيره، أن لها الخيار في يسيره: أحدهما
ادر"؛ ألنه قول أشهب في "النووهو ظاهر ، أنها ال خيار لها في يسيره: والثاني

ا وليس للجذام حد: قال وتغض ، ال يحتمل النظر إليه، إال أنه إذا كان متفاحش 
أنه إذا كان شيئ ا يسيرا مما ال يصل إلى : هذا فظاهر، األبصار دونه فلها الخيار

حتى ، أنه ال يفرق من قليله: وكذلك نقل اللخمي، فال خيار لها، هذا الحد
 فال يعجل بالفراق.، ألنه قد اطلع عليها، حشيتناهى ويتفا

: فقد اختلف المذهب في الرد به على أربعة أقوال: وأما البرص 
ا، أنه عيب يوجب الخيار للزوج: أحدها ا كان أو كثير  حدث بعد العقد ، يسير 

وهو ، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب النكاح األول"، أو قبله أو بعد الدخول
وال يوجب الخيار ، أنه ال يرد به الزوج: والثاني. ظاهر قول عمر 

وهو قول أشهب عن ، سواء كان قبل العقد أو حدث قبل الدخول، للزوجة
وهو قول ابن القاسم في كتاب "بيع الخيار" من ، مالك في "كتاب ابن المواز"

وال يرد به بعد ، أنه يرد به إذا كان قبل العقد: والقول الثالث "المدونة".
ا، إن حدثالدخول  وهو ، وهو قول ابن القاسم في "النوادر"، وإن كان شديد 

أنه يرد : والرابع على تأويل بعضهم، ب بيع الخيار"ظاهر "المدونة" في "كتا
رد بما حدث بعد الدخول إال أن  وال، وإن كان خفيفا، به قبل العقد والدخول
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ا ال صبر لها معه ا فاحش  ابن القاسم في وهي رواية عيسى عن ، يكون شديد 
 وهو قول ابن حبيب في "الواضحة".، "العتبية"

الذي أوردناه في هذه المسألة ال مستند له وال مأخذ على : والخالف
إن الخالف ينبني على الخالف في قول : وال بأس أن يقول القائل، الحقيقة
علل باإلذاية وما إنه م: هل هو معلل أو غير معلل؟ فمن قال، عمر 

بوجوب الخيار لها فيما كان : قال، في األوالد واألحفاد يلتراميخشى من ا
وما يسري إلى إسقاط االستمتاع ، يخشى ذلك منه مما يسري إلى األبدان
فال ضرر عليها في الفراق. وإن كان ، وإلي منع استيفائها. وإن كان قبل البناء

ذي يلحقها في آثر الشرع إزالتها على الضرر ال، فإن كثرت اإلذاية، بعد البناء
كان موضع الترجيح لذي النظر.ومن : كشف الزوج عنها وإن قلت اإلذاية

 ال فرق بين اليسير والكثير.: قال، رأى أنه غير معلل

كالجبة والعنة وما كان في معناهما من الخصي : وأما داء الفرج
 واالعتراض.

أو المقطوع الذكر أو الحشفة أو الحصور أو  فأما المجبوب الممسوح
أو من ال يتأتى منه االستمتاع ، الذي آلته كالزر على تفسير أهل اللغة عنينال

 فال خالف في وجوب الخيار.: أصال  

فإن برأ سقطت ، (1)فإن لها فيه الخيار غير أنه يؤجل سنة: وأما المعترض
واختلف في الخصي  وكان لها جميع الصداق.، ها الردوإن لم يبرأ فل، حجتها

                                                

 على الزرقاني شرح5/647مالك موطأ شرح في المسالك 6/192االستذكار (1)
 3/326الموطأ
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أنه : والثاني وهو قول مالك.، أن لها الرد: أحدهما: على قولين، القائم الذكر
 ألنه بمنزلة من كان عقيما؛ ألن ذلك ال ينقص من جماعه.، ال يرد به

 : (1)الزوجة عيوب

فال خالف في المذهب أنها ترد بهما من غير : أما الجنون والجذام
، في قليله واختلف، وكذلك ترد من كثير البرص تفصيل بين القليل والكثير.

وهو قول مالك في ، كما ترد من الكثير، أنها ترد منه: أحدهما: على قولين
ما سمعت إال ما جاء في الحديث. : قال، "العتبية"؛ ألنه سئل عن قليل البرص

أنها ال ترد من قليله الذي أحيط به : والثاني وما الفرق بين قليل وال كثير.
ا أنه ال يزيد  القاسم في "العتبية".وهو قول ابن ، علم 

 كالرتق والقرن.: قسم يمنع الجماع: فإنه ينقسم قسمين: وأما داء الفرج
: والعفل كالعفل والنتن واالستحاضة واإلفاضة وحرق النار.: وقسم ال يمنعه

وهي بروز ، رة في الرجالدكاإل، بفتح العين المهملة وفتح الفاء في النساء
قد يكون : مثله لكنه، القاف وسكون الراءبفتح : والقرن اللحم من الفرج.

 تضايق المحل والتحامه.، بفتح الراء والتاء: والرتق وقد يكون عظما.، لحما
ا بين اإلمساك والفراق إذا ، فإذا وجد الزوج شيئ ا من هذه العيوب كان مخير 

أنها : أحدهما: كان ذلك شيئ ا ال يقبل العالج. هل يرد به أم ال؟ على قولين
                                                

بن  التفريع في فقه اإلمام مالك 2/451عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
روضة المستبين في شرح كتاب 1/117التلقين  4/891التبصرة للخمي 1/394أنس

 بدر /9الجامع لمسائل المدونة 3/362المختصر الفقهي البن عرفة 1/758التلقين
 وأدلته المالكي الفقه مدونة - 134168 ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين
 3/25 للغرياني
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أنها ال ترد إال أن : والثاني ة" وغيرها.وهو قول مالك في "المدون، ترد به
هل المراعى في : وسبب الخالف وهو قول ابن حبيب.، يكون عيبا يمنع اللذة
وال شك أن الجنون  ة كلها أو ما يمنع من استيفائها؟ذلك ما يمنع اللذ

 ولكنهما يمنعان من استيفائها.، والبرص توجد اللذة معهما

 : لى المعالجة ورفضأحدهما اآلخر إ إذا دعاالحكم 

فهل يجبر عليها من أباها؛ ، إذا دعا أحدهما إلى المعالجة وامتنع اآلخر
، ضرر في المعالجة أن ال يكون عليه: أحدها: فال يخلو ذلك من أربعة أوجه

، ضرر في المعالجة أن يكون عليه: والثاني وال عيب باإلصابة بعد العالج.
وال عيب في ، ي المعالجةضرر ف أن يكون عليه: والثالث.عيبوفي اإلصابة 

 وفي اإلصابة عيب.، في المعالجة عليه أال ضرر: والرابع اإلصابة.

في معالجة الداء وقطعه وال عيب يستضر  فإن كان ال ضرر عليه: األول 
فالقول قول من دعى منهما إلى القطع : به الزوج في اإلصابة بعد العالج

ويجبر عليه من أباه منهما.فإن طلق الزوج بعد رضاها بالعالج وقبل ، والعالج
: فطلقها الزوج ألجل ذلك، لزمه نصف الصداق.فإن كرهت العالج: أن تفعل

 فال شيء لها؛ ألنه ألجل العيب طلق

: لكضرر في المعالجة وفي اإلصابة عيب بعد ذ .فإن كان عليه: الثاني
للضرر اآلخرالعالج إن دعا إليه  فضيرأن  كان لكل واحد منهما مقال.فله

  وإن رضيت بالعالج ألجل بقاء العيب، وله أال يرضى الالحق به.

بعده وال عيب في اإلصابة ، ي المعالجةضرر ف .فإن كان عليه: الثالث
كان الخيار للمرأة دون الزوج.فإن رضيت بالعالج سقطت مقالته وإن كرهت 
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 فارق وال شيء عليه.

ال ضرر عليها في القطع والعالج وفي اإلصابة بعد فإن كان : الرابع
وال ، وإن أحب فارق، إن أحب ألزمها القطع، ذلك عيب كان المقال له دونها

إن كان قبل : فينظر، لعيوبشيء عليه. وإذا رد الزوج المرأة بشيء من هذه ا
 فال شيء لها من الصداق وال نصف وال غيره. البناء

ا  (1)زوجةالزوج وال إن كانت العيوب بهما جميع 

وكان ذلك العيب من ، فاطلع كل واحد منهما من صاحبه على عيب 
جنس عيب صاحبه أو مخالفه كان لكل واحد منهما القيام بما اطلع عليه 

 .(2)ويظهر له

، وهو ما ال يوجب الرد من العيوب إال أن يشرتط السالمة: (3)القسم الثاني 
مقعدة أو شالء أو قد ولدت من الزنا أو مثل أن يصيبها عمياء أو عوجاء أو 

ا أو سوداء أو ما أشبه ذلك فال خالف في المذهب ، وجدها بغية أو وجدها ثيب 
فإذا اشترط  عندنا أن الزوج ال رد له وال مقال إال أن يشترط السالمة.

فال يجوز ، فإن اشترط البكارة كان له الخيار.، ثم وجد خالف ذلك، السالمة
فإن ، مثل أن ينظر إليها النساء، الدخول إال على أمر ثبت عنده له اإلقدام على

إنها ذاهبة : وإن قلن فال يقبل للزوج كالم بعد ذلك.، إنها قائمة البكارة: قلن

                                                

 132ص للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر (1)
 1/118التلقين  (2)
المعونة على  2/453عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة2/143المدونة  (3)

  773مذهب عالم المدينة ص
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في قبول قول النساء في هذا  خالفوال ، البكارة كان الزوج بالخيار في ذلك
 ، وقبول شهادتهن إذا كن ممن تجوز شهادتهن، الوجه

ولها ، فال يقبل قوله، وجدتها ثيبا: وقال، ودخل بها، اشترط البكارةفإن 
فأخذ ، عليه جميع الصداق واختلف إذا صدقه األب أنها قد زالت بكارتها

: هل لألب أن يسترجعه من الزوج؟على قولين، الزوج جميع الصداق
وهي ، وال شيء للزوجة، أن لألب أن يسترجع منه جميع الصداق: أحدهما
وظاهر قوله أنه ال شيء للزوج على ، أصبغ عن أشهب في "العتبية"رواية 

 أنه ال يكون لألب الرجوع على الزوج بشيء : والثانياألب وال على الزوجة. 

 (1)م الاليت توجب الرد أ هل هو من العيوب، وهو املختلف فيه: القسم الثالث

لتي هل هو من العيوب ا، المختلف فيها ذا كان العيب من العيوبإ
توجب الرد مع الجهل به أو من العيوب التي ال توجب الرد إال أن يشترط 

وهو ، والخشم، والبخر في الفم، والقرع، السواد: السالمة؟ وذلك في أربع
أنها ال ترد بشيء : أحدهما: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، نتن األنف
إذا كانت من ، ادأنها ترد من السو: والثاني.وهو ظاهر قول مالك، من ذلك

وترد بالقرع؛ ألنه مما يستتر باللفافة  وهو كالشرط.، ال سواد فيهم قوم بين
ا من بخر الفم والخشم وهو ظاهر قول مالك  وهو قول ابن حبيب. وترد أيض 

ألنه نص ، وفي "كتاب ابن الجالب"، في "مختصر ما ليس في المختصر"
ن بخر الفم والخشم أولى لقرب فبأن ترد م، هناك على أنها ترد من نتن الفرج

                                                

 1/766روضة المستبين في شرح كتاب التلقين2/178التهذيب في اختصار المدونة (1)
 3/486خليل مختصر شرح في الجليل مواهب
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 مضرته وبعد اآلخر.

، ترد المرأة من أربعة: اختالفهم في قول عمر : وسبب الخالف
بجواز القياس : لمعنى قال هل ذلك لمعنى أو ال لمعنى؟ فمن رأى أن ذلك

ال يجب له الرد من سوى األربعة : ومن رأى أن ذلك لغير معنى قال عليها.
 (1)، إال أن يشترط السالمة

  

                                                

 3/402 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها (1)
 416الى
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 املطلب الثالث

 واألسرالفقد والغيبة  التفريق قبل الدخول بسبب

 : (1)دالفق أوال التفريق بسبب

في بالد  امفقودوجه إما أن يكون أال يخلو المفقود من خمسة  
، في المعترك الذي يكون بين المسلمين والمشركين اومفقودأ، اإلسالم

في  امفقودوأفي أرض الشرك  امفقودوأ في الفتن التي بين المسلمين ا  ومفقودأ
 لكل قسم منها احكامهقسام فهذه خمسة ا سنة المجاعة

 : املفقود يف بالد اإلسالم -: ولالقسم اال

حتى  ي  فحكمه في نفسه يحمل على أنه حمن فقد في بالد االسالم 
                                                

 ء بعد حضوره وعدمه بعد وجودهيوهو عند أهل اللغة أعنى: الفقد، هو: تلف الش (1)
النوادر والزيادات على ما في المدونة من  ومن أندرس خبر زوجها قبل دخولها بها أو بعده.

 2/577عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة5/245غيرها من األمهات 
اإلشراف على نكت مسائل  144القوانين الفقهية ص 1/525المقدمات الممهدات

 شرح في المسالك5/495خليل لمختصر واإلكليل التاج 1/122التلقين  2/800الخالف 
ومن أندرس خبر  1/803روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 5/617مالك موطأ

التبصرة  2/567الكافي في فقه أهل المدينة 2/577زوجها قبل دخولها بها أو بعده.
المعونة على مذهب عالم  1/800روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 5/231للخمي

 1/478الشامل في فقه اإلمام مالك 10/609الجامع لمسائل المدونة 820المدينة ص
 للكشناوي الحرمين ونفحة الزوجين بدر 368ص القفصي راشد البن اللباب لباب
 المالكي الفقه مدونة - 2/115 زيد ابي البن والمختلطة المدونة اختصار 203ص

 3/102 للغرياني وأدلته
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ا أو معن ى  وما قبل ذلك فله حكم األحياء فيما له وعليه.، يتبين موته حس 

ا أو معن ى منفم وما ، مات له من ولد أو من له فيه ميراث  ولم يكن حس 
قبل ذلك فله حكم األحياء ولم يكن هناك من يحجبه فإنه يرث منه ويوقف له 

 سهمه منه.

ا وكان موته بعد موت من وقف له منه الميراث ضم ، فإن ثبت موته حس 
موت الغائب  ويقسم مع ماله.فإن كان، ذلك إلى ماله وكان من جملة تركته
 قبل موت الحاضر فإنه يرد إلى ورثة

 : (1)حكم زوجة المفقود

إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى السلطان واشتكت إليه وأظهرت 
وسألت ، وما يلحقها من الضرر في نفسها لغيبة زوجها، الحاجة والفاقة

من ويزيل ما تشكى به من الضيم الذي لحقها ، السلطان أن يدفع عنها الضرر
فإذا ثبت عنده ، ها ثبوت الزوجية وثبوت الغيبةفإن السلطان يكلف، يبة زوجهاغ

ويكتب إلى ، ودفع الضرر الالحق بها، وجب عليه االعتناء بحقها: األمران
إن لم يعلم أنه ، والي البلد الذي يظن أنه فيه أو يكتب إلى سلطان تلك البلد

ويكتب صفته ومتجره ، واسم أبيهفي بلد  بعينها ويعرفه في كتابه إليه باسمه 
، بلده يويكتب هو في ذلك إلى نواح، بهاوصنعته إن كانت له صنعة يشتهر 

ولم يقع له على خبر وال وجد له أثر ، ورد على اإلمام جواب كتابه فإذا
: أربع سنين وهذا هو مشهور المذهب. وقد قيل: فحينئذ  يضرب المرأته أجال  

عبد الحكم. بن  وهو قول محمد، يوم الرفع أربع سنين من: يضرب لها أجل
                                                

 4/155خليل مختصر شرح في الجليل مواهب(1)
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 : على أربعة أقوال، واألول أصح. واختلف في الحكمة في ضرب أربع سنين

وهو قول ، ة الحملألنه أقصى مد، أنه يضرب لها أربع سنين: أحدها
. وهذا تعليل  ضعيف. ألن العلة لو كانت كما ذكر لوجب أن يأبى بكر األبهر

ا أن ، الستوائهما في مدة لحوق النسبيستوى فيه الحر والعبد  ولوجب أيض 
أنها : يسقط جملة  في الصغيرة التي ال يوطأ مثلها إذا فقد زوجها. والمذهب

وهذا ، يضرب لها أجل  أربعة أعوام، لو قامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها
ا ألنه القدر الذي ، أن الحكمة في ذلك: يوالثان.(1)يبطل تعليله إبطاال  ظاهر 

ا  ا. وهذا التعليل أيض  ا وعود   ضعيفتصل إليه الكتابة في بلدان اإلسالم مسير 
، الكشف ألنه ما يتخرج إال على القول بأن ضرب األجل أربع سنين  قبل-

أن ذلك الختبار حاله والتماس موقعه في : الثالث وهو قول ضعيف  في نفسه.
لشمال والجنوب. فجعل لكل جهة  الجهات األربع في المشرق والمغرب وا

ا  يمكن أن يكون "وهذا مما:  يالعرببن  أبو بكر يقال القاض .عام 
أن األربعة األعوام : والرابع ".من غير أن يقطع عليه بذلك قصد عمر 

 البحث مع ألن الغالب أن من كان حي ا ال تخفى حياته، إنما أخذت باالجتهاد
 ألن الزيادة فيها والنقصان، االقتصار عليها فوجب، عنه أكثر من هذه المدة

ال  أن زوجته: أحدهما: ألن امرأة المفقود على قولين لإلجماع. خرق   منها
: يمان ما ال يحيا إلى مثله. والثانعليه من الز يأو يأت، تتزوج حتى تعلم موته

أنه يباح لها التزويج إذا اعتدت بعد تربص أربعة أعوام. فال يجوز إحداث 
                                                

 صحيح شرح 2/428التهذيب في اختصار المدونة 1/529المقدمات الممهدات (1)
 لمختصر واإلكليل التاج 301/ 3الموطأ على الزرقاني شرح7/447بطال البن البخاري
 5/595خليل
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ولها النفقة في هذه المدة التي وهذا هو المشهور عند األصوليين. ، ثالثقول 
 ألنها باقية في عصمة الزوج الغائب.، أربع سنين يه

إذا انقضت تلك المدة خيرها اإلمام بين البقاء على العصمة أو الخروج 
منها. فإن اختارت البقاء على العصمة كانت لها النفقة. وإن اختارت الخروج 

امنها أ وال نفقة لها في مال ، مرها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر 
إما : الغائب في تلك المدة. فإذا انقضت عدتها فال يخلو حالها من ثالثة أوجه

وإما أال يتبين حياته وال  وإما أن يثبت موته. زوجها أو العلم بحياته. ين يأتأ
ا : األولموته.  إن جاء بنفسه أو أتى العلم بحياته فإنها تمنع من النكاح جبر 

 ورجعت بالنفقة من يوم قطعت عنها وذلك من يوم أخذت في العدة. 

فإنه ينظر إلى تاريخ موته. : إن جاء الخبر بموته وثبت الخبر ببينة: الثاني
ا حلت لألزواج. فيه عدتها أربعة أشهر  وعش يقضفإن مضى من ذلك ما تن ر 

قى ويكون عليها اإلحداد في تربصت حتى تقضى ما ب: ء  يوإن بقى منها ش
ولها الميراث في كال ، وحالها في جميع األحوال حال المعتدة من وفاة   ذلك.

وهذا قول أشهب في كتاب "محمد". وقال عبد الملك في ، الوجهين
، الطالقهل يغلب فيها شائبة : " وسبب الخالف"ال إحداد عليها: "المبسوط"

ألن ، فيكون عليها اإلحداد، ثم ال إحداد عليها أو يغلب فيها شائبة الموت
المتأخرين وأراه أبا الحسن عدتها عدة الوفاة؟ وبهذا االعتبار قال بعض 

ا مع ثالثة قروء.فإن لم : ياللخم تطلب أقصى األجلين أربعة أشهر  وعشر 
ا.ن موته كان النكاح ليتبين حاله وال عرفت حياته م   ها مباح 

: فإن تزوجت ثم ظهر خبره فال يخلو ما يطلع به الخبر من وجهين



 الفقه العــــــام

 3315 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 .(1)بموته يظهر أن: يبحياته. والثان يظهرأن : أحدهما

هل يصح نكاح الثاني ويكون األول أحق بها ، (2)الخبر بحياتهظهر  فإن 
أم ماذا يكون الحكم فيها؟ فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من 

ا، أن األول أحق بها: أحدها: "المدونة" فإذا ، ما لم تتم أربعة أشهر  وعشر 
لخروجها من  زواج بانت من األولكملتها وخرجت من العدة وحلت لأل

ألنه ، وغيره من البغداديين يأبى بكر األبهر: شيخعصمته. وهو ظاهر قول ال
وهذا هو ."أن الطالق يقع عليه للضرر الذي يلحقها في عدم الوطء": قال

نها بانقضاء العدة أل .بوجه  ما لألول األظهر في النظر على القول بأنها تفوت
تحل لألزواج ويحل العقد عليها. ومحال  أن تبقى زوجته في عصمته وهي 

وهذا ما لم يعهد له في الشريعة  .مع ذلك تحل لألزواج ويحل العقد عليها
بانقضاء العدة وتحل واألصول موضوعة على أن المعتدة تحل ، نظير

 عصمتها.

 تفوت. فإذا عقد عليها الثاني فال سبيل لألول إليها. أنها بالعقد: يوالثان
ووجه القول أنها  المغيرة وغيره.: أصحابنا وبه قال من، وهو أحد قولى مالك

ما فظهوره ، اح النكاح مع إمكان حياة زوجهاأب تفوت بالعقد. ألن الحاكم
 يظن.كشف عن أكثر الذي كان 

                                                

 2/29المدونة(1)
التهذيب في  5/587النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (2)

 1/801روضة المستبين في شرح كتاب التلقين1/123التلقين  2/429اختصار المدونة
 4/158خليل مختصر شرح في الجليل مواهب 6/130االستذكار
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ك وهو قول مال، أن األول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني: والثالث
ا  توجيهه ظاهر.و وأشهب.وبه قال ابن القاسم ، أيض 

وأنها ال يفيتها العقد و الالدخول. أأن األول أحق بها أبد  : والقول الرابع
اعلى أحد األقوال في النصرانية تسلم وزوجها غائب. وقد قال فيها عبد  قياس 

الماجشون فيما حكاه عنه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد إن ثبت بن  الملك
مع اإسالمه قبلها أو بعدها في العدة كان أحق بها وإن ولدت من الثاني. والج

 نكاح في عصمة. انهما  بين المسألتين

في "القبس" وعزاه إلى  يالعرببن  بكر أبو يالقاضهذا القول نقله 
في التي ،  يالحسن اللخم يوهو اختيار أب، ئلهالمذهب ولم يسم قا

في المدونة   وقد ساوى مالك، ولم تعلم بالرجعة، علمت بالطالق
 جميع علمت بالطالق ولم تعلم بالرجعة في بين "مسألة المفقود" وبين التي

: ورام بعض المتأخرين استقراء هذا القول من "المدونة" من مسألة وجوهها.
 تعلم بالرجعة"التي علمت بالطالق ولم 

وذلك ، في المفقود الخطاب بن  قضية عمر: واألصل في ذلك
فمرة  : ثالثة أقوال، وقد تزوجت امرأته، أنه قد روى عنه في المفقود إذا قدم

األول أحق بها ما لم يدخل بها : األول أحق بها ما لم تنكح.ومرة قال: قال
ا. وروى عنه أيض   يخير بين : ا أنه قالالثاني. والقوالن مشهوران عنه أيض 

 المرأة وأخذ الصداق.

أن  مسعود بن  وعبد اهلل أبي طالب بن  وروى عن علي
: بين من قال: وسبب الخالف .، حتى يثبت موته، امرأة المفقود ال تتزوج
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اختالفهم في الحكم إذا وقع موقع السداد ثم انكشف عن : يفوت أو ال يفوت
 االبتداء أو يستصحب معه حالة االنتهاء؟هل يستصحب معه حالة ، الفساد

تعارض : ال تحل تحل وبين من قال: بين من قال: وسبب الخالف
وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن ال تخل ، استصحاب الحال للقياس

وهو : عصمته ال بموت  أو طالق  حتى يقوم الدليل على غير ذلك وأما القياس
، ضرر الالحق بها من اإليالء والعنةتشبيه الضرر الالحق بها من غيبته بال

 فيكون لها الخيار في هذين.

 : فال يخلو ذلك من ثمانية أوجه، الخبر بموته ظهرفإن 

ها فإن بعد موت األول وبعد انقضاء عدتها منه يأن يتزوجها الثان: أحدها
ألنه تزوجها بعد خروجها من العصمة ، يترث األول وتبقى زوجة للثان

 وانقضاء العدة.

ترث األول  فإنها أن يتزوجها بعد الموت وقبل انقضاء العدة.: يوالثان
كان ، ثم ينظر إلى دخوله. فإن دخل قبل انقضاء العدة، يوينفسخ نكاح الثان

والمشهور أنه يتأبد عليه التحريم. وإن دخل بعد : في تأبيد التحريم قوالن
 فعلى الخالف إذا عقد في العدة ودخل بعد العدة، انقضائها

، ثه باالتفاقفإنها ال تر أن يتزوجها ويدخل بها قبل موته.: والثالث
 .يوتبقى زوجة للثان

 العدة. يف الثاني أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل: والرابع
فهل ترث ، إذا مات بعد التزويج وقبل الدخول ثم دخل الزوج في العدة

أنها ال : يأنها ترثه. والثان: أحدهما: وليناألول أو ال ترثه؟ فالمذهب على ق
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ها العقد تيهل يف: الخالف في امرأة المفقوديتخرج على : ترثه. وهذا الخالف
فال ترثه. ألنه مات ، هاتيبأن العقد يف: ول؟ فعلى القولها إال الدختيأو ال يف

فإنها ، بأنها ال تفوت إال بالدخول: بعد انقضاء عصمته منها. وعلى القول
ا، وبين الثاني ويفرق بينها، ترث ألنه ناكح  في عدة لدخوله ، وال تحل له أبد 

 في العدة.

أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل بعد انقضاء : والخامس
وله أن يتزوجها بعد ، ألنه ناكح في عصمة، فإن النكاح الثاني مفسوخ العدة

ن فيها ألن العدة قد سلمت من أن يكو وال يتأبد التحريم بينهما، االستبراء
 وهل ترث األول أو ال ترثه؟ يتخرج على الخالف الذي قدمناه.عقد ودخول

 أن يكون التزويج والدخول بعد الموت وقبل انقضاء العدة.: والسادس
ويتأبد عليه ، وينفسخ نكاح الثاني، فهذا ال خالف فيه أنها ترث األول

 ألنه نكح في العدة ودخل فيها.، التحريم

إذا تزوجها بعد  أن يكون التزويج فى العدة والدخول بعدها.: والسابع
ا أنها ترث األول وينفسخ ، موته ودخل بعد انقضاء العدة. فال خالف أيض 

 وهل يتأبد عليه التحريم أو ال يتأبد؟ قوالن، نكاح الثاني

وقد ، هل مات قبل النكاح أو بعده؟وال يدرى ، إن عدم التاريخ: والثامن
  بالشك إذ ال ميراث، وال يفرق بينها وبين الثاني،  ترث األولفال، دخل الثاني

، الحكم إذا وقع موقع الفساد ثم انكشف عن السداد: ". وسبب الخالف
هل يستصحب معه حالة االبتداء أو حالة االنتهاء؟ وهذا الحكم في نفسها و 

 في ميراثها.
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 : حكم الصداق

تكون غيبة المفقود قبل فال يخلو من أن : (1)وأما الحكم في صداقها
 البناء أو بعده.

فإن كانت بعد البناء فال خالف في المذهب أنها تمكن من جميع 
وكانت غيبة (2) فإن كانت غير مدخول  بها اقها الستحقاقها إياه بالدخول.صد

ا انقضت عدتها أو ال يحكم لها المفقود قبل البناء فهل يحكم لها بالصداق إذ
؟ فالمذهب على يبش  : أربعة أقوالء 

 وهو قول، أنه يعجل لها جميع الصداق إذا كان على التأجيل: أحدها
وكتاب ، وبه قال أصبغ في "كتاب ابن المواز"، مالك في كتاب "ابن سحنون"

 "ابن حبيب".

أنه يعجل لها نصفه ويؤخر النصف حتى يموت بالتعمير : يوالثان
 المواز".فتأخذه. وهو قول عبد الملك في كتاب "ابن 

وهو قول ، ويعجل لها، أنه ليس لها إال النصف خاصة  : والقول الثالث
 ابن دينار.

ويوقف إلى ، وال يعجل لها، أنه ليس لها إال النصف: والقول الرابع
زوجت على القول بأن العقد وذلك إذا ت، الوقت الذي تلزم الغائب فيه طلقة

دخول هو المفيت. وهذا القول على القول بأن ال، ها. أو إذا دخل الثانيتييف
                                                

 5/270النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (1)
 الجليل مواهب 5/250النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  (2)

 4/158خليل مختصر شرح في
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: أبي زيد عن بعض األصحاب في "النوادر". وسبب الخالفبن  حكاه محمد
نصفه بالعقد أو ال  هل يجب جميعه بالعقد أو، اختالفهم في وجوب الصداق

وعلى القول بأنها يدفع لها جميع الصداق ثم إن قدم  ء؟.ييجب بالعقد ش
فعن مالك  هل يسترجع منها نصف الصداق أم ال؟ (1)، الغائب وقد تزوجت

 أنها ترد النصف على الزوج.: أحدهما في ذلك قوالن في كتاب "ابن المواز".
على الخالف في الحكم في  يال ترد شيئ ا. وهذا الخالف ينبن أنها: يالثان

أو يغلب فيها شائبة ، هل يغلب فيها شائبة الطالق فترد النصف، امرأة المفقود
ا؟وعلى القول  الوفاة فال ترد شيئ ا لكونها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر 

قبل أن  فإن كان ذلك: بأنها ال يكون لها إال النصف فإن جاء الخبر أنه مات
ال سبيل له  ن جاء الخبر في الوقت الذيإ.ويأخذت النصف الباق، تتزوج

 وهو قول سحنون.، النصف الذي قبضته ء لها إاليفال ش، إليها لو قدم

 ، (2)إذا فقد يف أرض العدو: القسم الثاني

فقد اختلف فيه المذهب على أربعة إذا فقد في أرض العدو 
ع أحواله جملة  بال أنه كالمفقود في أرض اإلسالم في جمي: أقوال.أحدها
أن يفقد  التفصيل بين: والثالث أنه كاألسير جملة  بال تفصيل.: يتفصيل.والثان

وإن فقد بعد وصوله ، قبل وصوله إلى بالد الشرك فيكون على حكم المفقود
التفصيل بين أن يكون سفره في البحر وفقد قبل : والقول الرابع كان كاألسير.

وإن كان سفره في البر كان على حكم ، الوصول كان على حكم المفقود

                                                

 5/249النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (1)
 7/447بطال البن البخارى صحيح شرح 1/533المقدمات الممهدات (2)



 الفقه العــــــام

 3321 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

يغلب؟ هل  أيهما لينتردد هذا الفرع بين هذين األص: وسبب الخالف األسير.
ون له حكمه؟ وعلى هذا أو يغلب األسر فيك، يغلب الفقد فيكون له حكمه

 الخالف في هذه المسألة. ياألصل ينبن

 .(1)واملشركني وهو املفقود يف الصف الذي يكون بني املسلمني: القسم الثالث

فقد اختلف  والمشركين المسلمين بين يكون الذي الصف إذا فقد في
 المذهب على خمسة أقوال.فيه 

كان القتال في أرض الحرب أو ، أن حكمه حكم األسير جملة  : أحدها
لها بذلك حتى  في أرض اإلسالم. فال يقسم ماله وال تنكح زوجته وال يحكم

 يأتى عليه من الزمان ما ال يحيا إلى مثله. وهي رواية ابن القاسم في "العتبية".
 واألصل الحياة، أمره متردد بين األسر والقتلألن : فوجه القول بأنه كاألسير

أن حكمه حكم المقتول جملة . بعد أن يتلوم لها السلطان سنة : والثانى
ثم تعتد. وهي رواية أشهب عن مالك في ، من يوم ترفع أمرها إلى السلطان

ووجه القول بأنه ينتظر سنة فألن الغالب في القتال القتل  الكتاب المذكور.
 وغيره إن قدر نادر فكان تعلق الحكم بالغالب أولى

أنه يحكم له بحكم المفقود في جميع األحوال. حكاه محمد : والثالث
أنه لما أشكل أمره بين القتل : ووجه القول بأنه كالمفقود ابن المواز في كتابه.

 المفقود كان له حكم، واألسر

، بعد التلوم أنه يحكم له بحكم المقتول في الزوجة فتعتد: والقول الرابع

                                                

 1/534المقدمات الممهدات (1)
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أن ذلك حكم  بين : القولهذا ووجه ، ويحكم له بحكم المفقود في ماله
 لما في ذلك من التشابه والتشاكل من الطرفين، حكمين

التفصيل بين أن يكون االلتقاء في بالد اإلسالم فتكون : القول الخامس
وبعد التربص والكشف عن أمره ، يوم افتراق الجيش من العدة واقتسام ماله

أو يكون في بالد الشرك فيكون ، إال أن يعلم أنه قد صار إليهم فيكون كاألسير
الشيخ أبى الحسن  حكمه حكم األسير إال أن يعلم أنه مقتول. وهو اختيار

  ياللخم

ن بين المسلمين فيما وهو المفقود في الفتن التي تكو: القسم الرابع
العادلة أنه حضر اللقاء.  أن تشهد البينة: أحدهما: فال يخلو من وجهين، بينهم
فإن  أن تشهد البينة أنه خرج مع العسكر ولم يروه في المعركة.: يوالثان

فيه على أربعة  شهدت البينة على حضوره في اللقاء فقد اختلف المذهب
 : أقوال

 وتعتد زوجته الموت وليس في ذلك أجل.أنه يحكم له بحكم : أحدها
 وهو قول سحنون في "العتبية".، بموته البينة اللقاء وإن لم تشهد من يوم

ابن  يوأحد قول، ص سنة. وهي رواية أشهبأن زوجته تترب: يوالثان
 : القاسم

 التفصيل بين قرب البالد التي فيها الفتن وبعدها.فما قرب من: والثالث
انصراف من انصرف وانهزام من  بعد، لزوجته باجتهاده البالد يتلوم اإلمام

إفريقية ونحوها يريد من المدينة تنتظر : وفيما بعد مثل وتتزوج. ثم تعتد انهزم
 الموازبن  محمد سنة. وهو قول مالك في "العتبية" وكتاب
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وتتربص أربع سنين ، أن ما بعد هو على حكم المفقود: والقول الرابع
ا. وعلى القول بأنها تنتظر سنةوهو قول مالك في  فهل ، كتاب محمد أيض 

أنها تعتد : أحدهما: تكون العدة داخلة في السنة أم ال ؟ فالمذهب على قولين
أن العدة داخلة في السنة. والقوالن البن القاسم في كتاب : يوالثانبعد السنة. 

زوجة "ابن المواز" على ما حكاه أبو محمد في "النوادر" وهذا كله حكم ال
فيتخرج الخالف فيه على الخالف الذي ذكرناه في الزوجة. فمن : وأما ماله

يقسم ماله ساعتئذ. ومن رأى أن : قال، رأى أن العدة من يوم التقاء الصفين
 يوقف ماله إلى التعمير.: قال، الزوجة تتربص أربع سنين

ي ولم يروه ف.مع العسكر إذا شهدت البينة أنه خرج: وأما الوجه الثاني
 .فهذا حكمه حكم المفقود في جميع أحواله وأحكامه، اللقاء

 : اجملاعة زمان يف أو الطاعون زمان يف املفقود: القسم اخلامس

 يتخرج فالمذهب الحي؟ بحكم له يحكم أو الميت بحكم له يحكم هل
، والراحة الرخاء زمان في المفقود بحكمله  يحكم أنه أحدهما قولين على
 بعد زوجته وتعتد، الميت بحكم له يحكم أنه: والثاني المذهب ظاهر وهو

 وإال االستحسان وجه على وهذا، اإلمام يرى ما قدر على واالستيفاء التربص
 اإلمام يأمرها المرأة أن الكتاب ظاهر وهو المذهب نصوص تقتضيه فالذي
 أصحاب بعضما حكاه  نص هذا .ورثتهم على ماله ويقسم تربص بغير بالعدة
 إال يسعل ال الرجل وكان، سعال مكة بطريق سنة أصابهم الناس أن. مالك
ا  فلم. الحج إلى خرجوا ممن ناس   وفقد عالم ذلك من فمات، يموت ثم يسير 
 نساؤهم وتعتد أموالهم تقسم أن": مالك فرأى .موت وال حياة   خبر لهم يأت
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 في" المدونة" في قوله ظاهر وهو، "غيره وال المفقود أجل لهم يضرب وال
 منهم الرجل عند فوقع، السنة تصيبهم: األعراب في" األول النكاح" كتاب
 فأباح. منه لها أنظر ومن بذلك بأس ال: مالك فقال، يزوجها أن فأراد، صبية
 وسائر أبيها على حكم لكونه إال ذلك وما، نكاحها للمربى  مالك

 المخمصة من بهم نزل ما ألجل البالد في انجلوا ألنهم، بالموت أوليائها
 ان "المدونة" مسألة على المتأخرين بعض تأويل على والسيما. والحاجة
 ينبغى ال وهذا، البلوغ قبل يزوجها أن له وأن النكاح على يجبرها أن للمربى

 في المفقود أن على الدالئل أدل من ذلك فكان، األب حياة مع منه يمكن أن
 (1)بالموت عليه يحكم أنه الطاعون وزمان المجاعة سنة

 : (2)ةأحكم فقد املر

: ثم قال األب، فبذل األب للزوج ماال على طالقها المرأة فقدت إذا
قال يوقف المال فإن عمي أمرها ، لعلها ماتت قبل هذا فرد علي ما أخذت

وإن تبين أنها ماتت قبل الفراق ، إلى وقت ال تجيء إلى مثله فذلك للزوج
أخذه األب وورثها الزوج وإن مات الزوج قبل كشف ذلك لم يوقف لها من 

ابن قال ميراثه شيء ألنه مات بعد أن طلق إن كانت حية أو مات بعد موتها. 
ال أرى أن ينزع ذلك من يد الزوج حتى يتبين باطل ما قبض بأن تقوم : المواز

، منعه نكاح غيرهاأأال ترى أنها لو كانت رابعة لم  ،بينه بموتها قبل الطالق
 ألن فراقه بائن.

                                                

 4/240مشكالتها وحل المدونة شرح في التأويل لطائف ونتائج التحصيل مناهج (1)
 5/273النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (2)
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 : (1)التفريق للغيبة: ثانيا

المفقود مرأته أجل يضرب ال ال، فعرف موضعه، من غاب عن امرأته
فليس بمفقود فإن احتبس عن امرأته كتب ، من عرف موضعهن أل والغائب

وإما أن يفارقها على ما جاء عن ، وإما أن يحملها إليه، إما أن يقدم عليها، إليه
فإن لم يفعل وطال األمر طلق عليه؛ ألن ذلك من ، عبد العزيزبن  عمر

ا لتعتدوا{: اإلضرار بها. وقد قال عز وجل ولم ، (2)}وال تمسكوهن ضرار 
وليس ، الثالث في ذلك قريبل إن السنتين وييحد هاهنا حدا في الطول. وق

 بطويل.

 .(3)المنعى لها زوجها وهي التي تبلغها وفاة زوجها حكم

فإذا بلغتها وفاة زوجها ثم تزوجت ثم جاء زوجها األول فال خالف في 
ا قال في الكتاب ألنها كذبت ، المذهب أنها ترد إلى األول وإن ولدت أوالد 

وعجلت ونكحت من غير اعتداد وال تربص من سلطان وتعتد في بيتها التي 
."  كانت تسكن فيه مع اآلخر حتى تحيض أويثبت حملها إن كانت حامال 

وإلى شىء  من محاسنها والنظر إليها ، "ويحال بين الثاني وبين الدخول عليها
ا أنه يمنع من عنها كسائر األجانب". و ي  ألنه أجنب أما األول فال خالف أيض 

                                                

 البن اللباب لباب 5/253النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (1)
 3/295ضوء الشموع شرح المجموع 368ص  القفصي راشد

 231سورة البقرة اية رقم  (2)
عندهم:  هوهو عند الفقهاء: بضم الميم وفتح العين، وهو خطأ عند أهل العربية، وصواب (3)

بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء.النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
 3/104 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 5/252من األمهات
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ال  يؤدى إلى اختالط األنساب. وإن ما في هذه العدة ألنها إن كانت حاوطئه
ا على مشهور المذهب لئال يسقى ماءه زرع غيره. وأما  كانت حامال  فيمنع أيض 

، ألنها زوجته وإنما حبست عنه، ما عدا الوطء من أنواع االستمتاع فمباح  له
من زنا أو غصب. وإلى هذا ذهب بعض  الط النسبين كما لو ابتدأهاألجل اخت

المتأخرين. وما قاله غير صحيح ومذهبنا حماية الذرائع وكيف يباح له 
االستمتاع بدواعى الوطء مع ما يخاف منه من اإلفراط المؤدى إلى الوقاع 

 ينعى المرأة عدة جاء في المدونة)في (1)المتفق على تحريمه في تلك الحال
ا فتتزوج زوجها لها ا تزويج   امرأة   أن لو أرأيت: قلت تعتد أين يقدم ثم فاسد 

األول؟  زوجها قدم ثم اآلخر زوجها بها ودخل فتزوجت زوجها لها ينعى
 غير وال خيار   اآلخر للزوج يكون وال األول زوجها إلى ترد: مالك   قال: قال
 حتى األول زوجها يقربها وال: مالك   قال، اآلخر زوجها مع تترك وال ذلك

 قد كانت وإن، حملها تضع حتى حامال   تكون أن إال حيض   ثالث تحيض
 امرأة بمنزلة هذه وليست: مالك   وقال أشهر   فثالثة المحيض من يئست

 من تفريق   وال تربص   من إعذار   يكن ولم وعجلت كذبت أنها وذلك المفقود
)  (2)إمام 

 (3):التفريق بسبب األسر: ثالثا
                                                

وما  4/216مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها(1)
 بعدها

 2/28المدونة (2)
ومن 5/248النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات 2/35المدونة (3)

  2/578أندرس خبر زوجها قبل دخولها بها أو بعده.
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أسره المشركون لم يجز المرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو  من
األسير بخالف المفقود ال يجوز المرأته أن تتزوج وال يضرب لها ف .(1)فراقه

 (2)قصد المضارة ظاهر ألن حياته معلومة وعذره في نفي، معه أجل

ا وينفق عليها من  إن خلف لها نفقة  ولم يكن لها شرط  فال تتزوج أبد 
ا (3)ماله أو يقضي تعميره إن جهل مكانه ، حتى يثبت موته أو تنصره طائع 

وتعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله في انقضاء التعمير ويوقف في التنصر حتى 
ألنه في أرض : (4)وإن راجع اإلسالم فهو أحق بماله.، يموت على ارتداده

أرض  وقد عرف أنه قد أسر وال يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في، العدو
 العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض اإلسالم

ويجري فيها  ال تطلق عليه ما دام حي ا: فقال مالك، ويختلف في األسير
ا على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد ، قول آخر أنها تطلق عليه قياس 

ا وكان في موضع تبلغه ، البناء أن لها أن تقوم بالفراق فإن لم يكن أسير 
 (5)إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه.: وطالت إقامته كتب إليه، المكاتبة

 : سريحكم تنصر األ

ا فرق بينه وبين امرأته  وإن ، إذا تنصر األسير فإن عرف أنه تنصر طائع 

                                                

  2/56التفريع البن الجالب (1)
 824المعونة على مذهب عالم المدينة]القاضي عبد الوهاب[ (2)
 10/624الجامع لمسائل المدونة (3)
 5/504التاج واإلكليل لمختصر خليل (4)
 5/390التبصرة للخمي (5)
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وإن لم يعلم أنه ، أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وينفق على امرأته من ماله
ا فرق بينه  ا أو طائع  وماله في ذلك كله يوقف عليه ، وبين امرأتهتنصر مكره 

 (1)أو يرجع اإلسالم. -فيكون في بيت مال المسلمين  -حتى يموت 

 : سريحكم هرب األ

وجهل خبره فإن ثبت ، وثبت هروبه، إذا هرب األسير من أرض الحرب
وإن لم يثبت فكاألسير الحتمال عدم خروجه ، دخوله بلد اإلسالم فكالمفقود

 (2)انتهى.من بلد الحرب 

 

 

h 
 

  

                                                

 مختصر شرح في الجليل مواهب 2/254التهذيب في اختصار المدونة 2/35المدونة (1)
 4/161خليل

 4/161مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2)
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 املطلب الرابع

  (1)نفاقلتفريق لعدم اإلا

 وغائباالمعسر بالنفقة إما أن يكون حاضرا أ

 : عسار احلاضر بالنفقةحكم إ -1

 على الرجل أن ينفق على زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت نفسها إليه
كانت ممن يمكن االستمتاع بها ألن النفقة ال تجب على الزوج بعقد  و

المقصود بالعقد فإذا  ألنهالنكاح حتى ينضم إليه وجوب الوطء لمن ابتغاه 
أسلمت نفسها إليه وجبت لها النفقة عليه أراد البناء أو لم يرده وال نفقة 

لصبية البكر ألبي او لصغيرة ال يجامع مثلها وال على صبي حتى يبلغ الوطء
أن يدعو الزوج إلى الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك االبنة؛ ألنه 

وكما  مقتضى المذهب ألنه بعضالالناظر لها والمنفق عليها. وإلى ذلك ذهب 
وكما ، له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على الدخول ويسلمها لزوجها

إلى أنه ليس  ينوذهب المأمو بضعها وتسليمه بغير أمرها كذلك، له بيع مالها
ومثله  وال يلزم الزوج النفقة عليها إال بدعائها هي أو توكيلها أباها، له ذلك

 (2)، البن عتاب..

ادفع : قيل له، بعد النكاح حتى ال تجامع فدعته إلى البناءمرضت ولو 
                                                

 التاج 9/282الجامع لمسائل المدونة 1/766روضة المستبين في شرح كتاب التلقين  (1)
 البن اللباب لباب 9/2788الجامع لمسائل المدونة 5/541خليل لمختصر واإلكليل

 3/14 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 364ص القفصي راشد
 2/635التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (2)
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 وادخل أو طلق. ويباع على الرجل فيما يلزمه من نفقة امرأته الصداق وأنفق
 عروضه وريعه إن لم يكن له عين.

أو أقل أو ، وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة فرض لها شهرا  بشهر
فإن أعوزته ، ويجتهد اإلمام في ذلك، أكثر بقدرها من قدره في عسره ويسره

ويختلف  التلومالنفقة ولم ترض الزوجة بالمقام معه فرق اإلمام بينهما بعد 
عبد العزيز أن يضرب بن  ]وأمر عمر، ال يرجى له التلوم فيمن يرجى له ومن

: قاال، المسيببن  وقاله سعيد، للزوجة في التلوم في النفقة شهر أو شهران
يا ابا : قيل البن المسيب، وإن لم ينفق عليها إلى ذلك األجل فرق بينه وبينها

قال ، نعم سنة[ سنة سنة: فقال، محمد أسنة هذا؟ فأقبل بوجهه كالمغضب
وإن ، ن شاءاإلمام بينهما ثم[ أيسر الزوج في العدة ارتجع إ وإذا ]فرق: مالك

 .لم يوسر فال رجعة له.

ذا رفعت أمرها للقاضي فإن كان الزوج حاضرا أمره أن ينفق أو يطلق فإ
الطالق باإلعسار بالنفقة رجعي فإن أيسر في وأبى طلق عليه القاضي  فإن

قاله ، نه وتطلق عليه قبل البناء بعدم النفقةجعة وإال بانت مالعدة بالنفقة فله الر
  ابن حبيب

 : (1)عسار الغائب بالنفقةإحكم  -2
وأما إن لم يبعث إليها بنفقة وال ، ال يفرق بينهما إذا بعث إليها بنفقة 

وأما إن علم ، فإنها تطلق عليه بعد اإلعذار إليه والتلوم عليه: موسر هأنعلم ي
وال يفرق بينهما. هذا ، النفقة عليه تتبعه بهافيفرض لها ، أنه موسر بموضعه

                                                

 3/19 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - (1)
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 (1)ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة.

لقاضي ذا كان الزوج المعسر بالنفقة غائبا ورفعت الزوجة امرها لفإ
كلفها إثبات الزوجية واتصالها وإثبات غيبته وإن الشهود ال يعلمون أنه ترك 

الشهادة في ذلك على عينها لها شيئا وال بعث لها شيئا وال أحالها به وتؤدي 
ثم يضرب لها أجال  من شهرين فإن قدم الزوج في األجل بقي مع زوجته 
ورجعت عليه بما أنفقت على نفسها منذ رفعت أمرها وكان القول في ذلك 
قولها مع يمينها وال تنتفع المرأة بإشهاد الجيران دون الرفع إلى السلطان فإن 

ت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت انصرم األجل ولم يقدم الزوج حلف
ا في عدتها فله ارتجاعها وإن قدم عديما لم  نفسها طلقة رجعية فإن قدم موسر 

 يكن له عليها سبيل إال أن ترضى بالمقام معه دون نفقة

وإذا غاب الرجل عن امرأته مدة ثم انصرف فادعى أنه كان يبعث إليها  
وأنكرت ذلك المرأة طالبته بالنفقة ولم نفقتها أو أنه خلف عندها ما تنفق منه 

تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم فالقول قوله مع يمينه ولو رفعت 
أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها ففرض لها الحاكم نفقتها ثم قدم زوجها 
فادعى أنه خلف عندها نفقتها وأنه كان يبعث بها إليها فلمالك في ذلك قوالن 

قول المرأة مع يمينها ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل أحدهما أن القول 
 (2)من عسره ويسره ما كان معروفا من مثله لمثلها

وإن كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقة على أن تنفق على 

                                                

 182و 4/159مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 5/353( البيان والتحصيل 1)
 661و 560و2/559الكافي في فقه أهل المدينة  (2)
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نفسها من مالها فذلك لها وال كالم لوليها إذ لو طلقت لم يكن لها بد من 
وإن كان غائبا وال  (1) ولى ألن فيه صونا لهاالنفقة على نفسها فمع الزوج أ

 مال له ينفق عليها منه كان لها الخيار أيضا على المشهور
 

 

 

h 
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 املطلب اخلاس 

 (1)التفريق للشقاق والضرر

ويبعث : قال: )ومن كتاب ابن المواز جاء في النوادر والزيادات
 : (3)ثالث حاالتالشقاق له و (2)(، ن بهابالحكمان فيمن بني بها وفيمن لم ي

وإال ، فإن هي قبلت، أن يكون النشوز منها فيعظها: األولىالحالة 
وإال ضربها ضربا  غير مخوف. فإن غلب على ظنه ، فإن هي قبلت، هجرها

 (4)أنها ال تترك النشوز إال بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصال .

، ذلك فيزجر عن، أن يكون العدوان منه بالضرب واإليذاء: الحالة الثانية
  ويجبر على العود إلى العدل

، وتفاقم أمرهما، وقد ساء ما بينهما، أن يشكل األمر: الحالة الثالثة
، ولم يقدر على اإلصالح بينهما، وال بينة مع واحد منهما، وتكررت شكواهما

أو من يلي عليهما حكمان ، فيبعث من جهة الحاكم أو من جهة الزوجين

                                                

اإلشراف على  6/589التبصرة للخمي 2/596الكافي في فقه أهل المدينة2/267المدونة (1)
 287جامع األمهات ص  9/534الجامع لمسائل المدونة  2/724نكت مسائل الخالف 

 على الزرقاني شرح5/636مالك موطأ شرح في المسالك3/117بداية المجتهد 
 2/657 للغرياني وادلته المالكي الفقه مدونة - 3/323الموطأ

 صحيح شرح 5/282النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات (2)
 6/182االستذكار 7/425بطال البن البخارى

 141القوانين الفقهية ص (3)
 344ص القفصي راشد البن اللباب لباب (4)
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واألكمل أن يكون ، ومن شرطهما أن يكونا عدلين فقيهينلينظرا في أمرهما. 
ولم يكن ، أو كان، فإن لم يكن لهما أهل، وحكم من أهلها، حكم من أهله

فإن الحاكم ، أو لغير ذلك من المعاني، فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة
أو عدال  ألحدهما إن كان التعذر ، يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما

وإن ، به. ويستحب أن يكونا جارين. ثم المبعوثان حكمان ال وكيالنمختصا  
وال ، أال ترى أن للزوجة دخوال  في التحكيم، كان البعث من جهة الزوجين

 بل هما وكيالن.: مدخل لها في تمليك الطالق. وقيل

، فينفذ تصرفهما في التطليق والخلع إن رأياه، وإذا فرعنا على األول
وال إلى موافقة حكم ، ح من غير افتقار إلى إذن الزوجلعجزهما عن اإلصال

 حاكم البلد.

وإن لم يقدرا ، فإن قدرا على اإلصالح أصلحا، والذي عليهما أن ينظرا
من قبل إلساءة اوإن كانت ، فإن رأيا اإلساءة من قبل الزوج فرقا بينهما، نظرا

ويطلقاها عليه ، شيئا  وإن رأيا صالحا  أن يأخذا له منها ، ائتمناه عليها ةالزوج
 وال، منهما فرقا بينهما على بعض ما أصدقهاإلساءة فعال . وإن كانت 

  يستوعبانه له وعنده بعض الظلم.

، لم ينفذ حكمهما، وعلم القاضي بذلك، لو كان الحكمان مستجرحين
وفي نفوذه إذا لم يعلم خالف. والمنصوص ها هنا أنه ال ينفذ. ولو تراضى 

 يمضي.: هما مستجرحان لم يمض حكمهما. وقيلبهما الزوجان و

 على تردد ئالخالف في أكثر هذه المسائل ينب))و: قال بعض المتأخرين
  حكمهما بين التحكيم والتوكيل((.
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: وكذلك لو قاال، وكانت طلقة بائنة، ثم إذا حكما بالفراق مضى فعلهما
أو ، بأكثر من واحدةفإن حكما ، أو حكمنا بالفراق أو الطالق، فرقنا أو طلقنا

لم ، ونوى بها الحكمان ثالثا  ، أو خلية أو برية، أو حكما بلفظة البتة، بثالث
ألن ما زاد على ، يدخل( دخل بها )أو لم، يلزم في ذلك كله إال واحدة فقط

 ينفذ ما حكما به.: واحدة خارج عن معنى اإلصالح. وقيل

أو حكم أحدهما ، اءواآلخر بالبق، فحكم أحدهما بالطالق، ولو اختلفا
على مال. واآلخر على غير مال لم يلزم شيء إال باجتماعهما؛ إال أن ترضى 

 وقد اجتمعا على الفراق فيلزم.، الزوجة بالمال الذي قال أحدهما

، فأوقع أحدهما واحدة، واختلفا في العدد، ولو اتفقا على إيقاع الطالق
ال : التفاقهما عليها. وقيل، طوقعت الواحدة فق، وأوقع اآلخر الثالث أو البتة
 يقع شيء أصال  الختالفهما.

فال ، تمضي الواحدة إن حكم معها بالثالث. فأما إن حكم بالبتة: وقيل
أبعاض الجمل كنوع  يمضي الحكم بشيء أصال . وهذا القول مبني على أن

وعليه يخرج حكم مطلق البتة إذا استثنى ، العلماء ختلف فيهيوهو أصل ، آخر
 (1)منها.

  

                                                

 راشد البن اللباب لباب 493و2/492عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (1)
بدر الزوجين ونفحة الحرمين  288ص الحاجب البن االمهات جامع 367ص القفصي

 38للكشناوي ص
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 أهم نتائج البحث 

 والفرقة الدخول بعد تكون وقد الدخول قبل تكون قد الزوجين بين الفرقة -
 معا هما أو الزوجين أحد موت بسبب وذلك طبيعية تكون قد الدخول قبل

وال فرق بين الموت قبل الدخول والموت بعده إال في مسألة واحدة هي 
لها الزوج مهرا ومات قبل التسمية فال  إذا كانت المرأة مفوضة أي لم يسم

 شيء لها 

 قد الحياة في الدخول قبل والفرقة الحياة في تكون الفرقة قبل الدخول وقد -
والطالق قبل الدخول  الدخول قبل بالطالق وذلك الزوج بإرادة تكون
دائما وال عدة على المرأة فيه ويجب لها نصف المسمى إن كان  اائنيكون ب

 .سمى لها وإال فلها المتعة

 قبل بالخلع وذلك العقد طرفي باتفاق تكون الفرقة قبل الدخول وقد - 
 الدخول وليس هناك فرق في أحكام الخلع قبل الدخول وبعده 

 أو الزوجين أحد بإسالم الشرع طريق قبل الدخول عن الفرقة تكون وقد -
 على يحرمه ما فروعه أو اآلخر بأصول الزوجين أحد فعل أو أحدهما ردة

 زنا أو الدخول قبل لزوجته زوجاته أو فروعه أو أصوله أحد كإرضاع اآلخر
 إحرام زمن في العقد أو اآلخر الزوج فروع أو أصول بأحد الزوجين أحد
  العمرة أو بالحج الزوجين أحد

 باللعان كالتفريق وذلك القاضي طريق عن الدخول قبل الفرقة تكون وقد -
 والشقاق اإلنفاق عدم و األسر و والفقد الغيبة و للعيب والتفريق واإليالء
 والضرر
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لبيان  وكل مبحث من هذه المباحث الخمس يحتاج إلى بحث خاص -
تفصيالته في المذهب المالكي فضال عن بيان أحكامه في المذاهب 

إخواني الباحثين بتناول هذه المباحث للكشف عن األخرى لذلك أوصي 
 .تفاصيلها

ل اهلل تعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم أوبعد فهذا جهد المقل أس
 إنه ولي ذلك والقادر عليه 

 واهلل ولي التوفيق

 

 

h 
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 البحث أهم سراجع

 .الكريم القرآن -

 :التفسري كتب
بن  المختار محمدبن  األمين لمحمد بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء -1

 و للطباعة الفكر دار: الناشر( هـ1393: المتوفى) الشنقيطي الجكني القادر عبد
 مـ 1995 - هـ 1415: النشر عام لبنان - بيروت التوزيع و النشر

 لمحمد «المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير -2
( هـ1393: المتوفى) التونسي عاشوربن  الطاهر محمدبن  محمدبن  الطاهر
  1984: النشر سنة تونس للنشر التونسية الدار: الناشر

 األنصاري فرحبن  بكر أبيبن  أحمدبن  محمد اهلل عبد ألبي القرطبي تفسير -3
 البردوني أحمد: تحقيق( هـ671: المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي
، الثانية: الطبعة القاهرة - المصرية الكتب دار: الناشر أطفيش وإبراهيم
 م 1964 - هـ1384

 : وشروحه احلديث كتب
بن  البر عبدبن  محمدبن  اهلل عبدبن  يوسف عمر أبو: المؤلف االستذكار -1

 محمد، عطا محمد سالم: تحقيق( هـ463: المتوفى) القرطبي النمري عاصم
 - 1421، األولى: الطبعة بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر معوض علي

2000 - 
 أبو، األنصاري الرحمن عبدبن  مروانبن  الرحمن عبد: المؤلف الموطأ تفسير -2

عي المطرف  األستاذ: نصوصه وخرج له وقدم حققه( هـ 413: المتوفى) الَقنَاز 
 األوقاف وزارة بتمويل - النوادر دار: الناشر صبري حسن عامر الدكتور
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 م2008 - هـ 1429، األولى: الطبعة قطر، اإلسالمية والشؤون
بن  محمد: المؤلف البخاري صحيح المختصر الصحيح المسند الجامع -3

 الناصر ناصربن  زهير محمد: المحقق الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيل
 عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناشر
 هـ1422، األولى: الطبعة( الباقي

بن  الباقي عبدبن  محمد: المؤلف مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح -4
: الناشر سعد الرءوف عبد طه: تحقيق األزهري المصري الزرقاني يوسف
 م2003 - هـ1424، األولى: الطبعة القاهرة - الدينية الثقافة مكتبة

بن  علي الحسن أبو بطال ابن: المؤلف بطال البن البخاري صحيح شرح -5
 دار إبراهيمبن  ياسر تميم أبو: تحقيق( هـ449: المتوفى) الملك عبدبن  خلف
  م2003 - هـ1423، الثانية: الطبعة الرياض، السعودية - الرشد مكتبة: النشر

بن  بكر أبو اهلل عبدبن  محمد القاضي: المؤلف أنسبن  مالك موطأ شرح-6
 الدكتور: المحقق( هـ543: المتوفى) المالكي االشبيلي المعافري العربي
، األولى: الطبعة اإلسالمي الغرب دار: الناشر كريم ولد اهلل عبد محمد
1992- 

 السيدبن  محمدبن  اهلل عبد محمد أبو: المؤلف أنسبن  مالك موطأ مشكالت -7
: الناشر التونسي سريح بو عليبن  طه: المحقق( هـ521: المتوفى) البطليوسي

 م2000 - هـ1420، األولى: الطبعة بيروت/  لبنان - حزم ابن دار
 المدني األصبحي عامربن  مالكبن  أنسبن  مالك: المؤلف مالك اإلمام موطأ -8

 عبد فؤاد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه( هـ179: المتوفى)
 - هـ 1406: النشر عام لبنان - بيروت، العربي التراث إحياء دار: الناشر الباقي
 م 1985

بن  بكر أبو اهلل عبدبن  محمد القاضي: المؤلف مالك ُمَوطَّأ شرح في المسال ك -9
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: عليه وعل ق قرأه( هـ543: المتوفى) المالكي االشبيلي المعافري العربي
ليماني الحسينبن  محمد ليماني الحسين بنت وعائشة السُّ م السُّ  يوسف: له قدَّ

 م 2007 - هـ 1428، األولى: الطبعة اإلسالمي الغَرب َدار: الناشر الَقَرَضاوي
 اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -10

 النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاجبن  مسلم: المؤلف 
 التراث إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق( هـ261: المتوفى)

 بيروت - العربي
 اللخمي مطيربن  أيوببن  أحمدبن  سليمان: المؤلف الكبير المعجم -11 

 عبدبن  حمدي: المحقق( هـ360: المتوفى) الطبراني القاسم أبو، الشامي
 عدد الثانية: الطبعة القاهرة - تيمية ابن مكتبة: النشر دار السلفي المجيد
 حمدي الشيخ المحقق الحقا نشرها التي القطعة ويشمل 25: األجزاء
 هـ 1415، األولى الطبعة/  الرياض - الصميعي دار) 13 المجلد من السلفي

- 1994  
بن  سعدبن  خلفبن  سليمان الوليد أبو: المؤلف الموطأ شرح المنتقى -12

( هـ474: المتوفى) األندلسي الباجي القرطبي التجيبي وارثبن  أيوب
 هـ 1332، األولى: الطبعة مصر محافظة بجوار - السعادة مطبعة: الناشر

 : املالكي الفقه كتب

 طلب في اللفظ واختصار المسائل باستيعاب والمختلطة المدونة ختصارا -1
 البي والتكرار الحجاج من وكثير اآلثار سنادوإ السؤال وطرح المعنى
 الكريم عبد حمدأ/ د هـتحقيق386 سنة المتوفى القيرواني زيد ابيبن  محمد
 للمخطوطات نجيبويه مركز منشورات2013 سنة االولى الطبعة نجيب
 المغرب البيضاء الدار الجيل دار التراث وخدمة
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 الدين شهاب للعالمة مالك االمام فقه في المسالك اشرف الى السالك إرشاد -2
 مصطفى احمد هـتحقيق732سنة المتوفى البغدادي عسكربن  الرحمن عبد
 الطهطاوي قاسم

: المؤلف «مالك األئمة إمام مذهب في السالك إرشاد شرح» المدارك أسهل -4
 دار: الناشر( هـ 1397: المتوفى) الكشناوي اهلل عبدبن  حسنبن  بكر أبو

 الثانية: الطبعة لبنان - بيروت، الفكر
 عبد محمد أبو القاضي: المؤلف الخالف مسائل نكت على اإلشراف -5

بن  الحبيب: المحقق( هـ422) المالكي البغدادي نصربن  عليبن  الوهاب
 م1999 - هـ1420، األولى: الطبعة حزم ابن دار: الناشر طاهر

بن  أحمدبن  محمد الوليد أبو: المؤلف المقتصد ونهاية المجتهد بداية -6
: المتوفى) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشدبن  أحمدبن  محمد
: النشر تاريخ طبعة بدون: الطبعة القاهرة - الحديث دار: الناشر( هـ595
 م 2004 - هـ1425

 الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة -7
 المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير الشرح)

َمام   ل َمْذَهب    الشهير، الخلوتي محمدبن  أحمد العباس أبو: المؤلف( َمال ك   اإْل 
 بدون: الطبعة المعارف دار: الناشر( هـ1241: المتوفى) المالكي بالصاوي

 تاريخ وبدون طبعة
 أبو: المؤلف المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -8

 محمد د: حققه( هـ520: المتوفى) القرطبي رشدبن  أحمدبن  محمد الوليد
، الثانية: الطبعة لبنان - بيروت، اإلسالمي الغرب دار: الناشر وآخرون حجي
 م 1988 - هـ 1408

بن  القاسم أبيبن  يوسفبن  محمد: المؤلف خليل لمختصر واإلكليل التاج -9
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( هـ897: المتوفى) المالكي المواق اهلل عبد أبو، الغرناطي العبدري يوسف
 م1994-هـ1416، األولى: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر

 باللخمي المعروف، الحسن أبو، الربعي محمدبن  علي: المؤلف التبصرة -10
: الناشر نجيب الكريم عبد أحمد الدكتور: وتحقيق دراسة( هـ 478: المتوفى)

  م2011-هـ 1432، األولى: الطبعة قطر، اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
بن  الحسينبن  اهلل عبيد: المؤلف  أنسبن  مالك اإلمام فقه في التفريع -11

ب ابن القاسم أبو الحسن  سيد: المحقق( هـ378: المتوفى) المالكي الَجالَّ
، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر حسن كسروي
 م 2007 - هـ 1428

 نصربن  عليبن  الوهاب عبد محمد أبو: المؤلف المالكي الفقه في التلقين -12
 بو محمد أويس ابي: المحقق( هـ422: المتوفى) المالكي البغدادي الثعلبي
-هـ1425 األولى: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر التطواني الحسني خبزة
 م2004

بن  إبراهيم الطاهر أبو: المؤلف العبادات قسم - التوجيه مبادئ على التنبيه -13
: المحقق( هـ536 بعد: المتوفى) المهدوي التنوخي بشيربن  الصمد عبد

، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، حزم ابن دار: الناشر بلحسان محمد الدكتور
 م 2007 - هـ 1428

نَة   الُكُتب   على الُمْسَتْنَبطةُ  التَّْنبيَهاُت  -14 بن  عياض: المؤلف والُمْخَتَلطَة   الُمَدوَّ
( هـ544: المتوفى) الفضل أبو، السبتي اليحصبي عمرونبن  عياضبن  موسى
 ابن دار: الناشر حميتي النعيم عبد الدكتور، الوثيق محمد الدكتور: تحقيق
 م 2011 - هـ 1432، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، حزم

بن  خليل: المؤلف الحاجب البن الفرعي المختصر شرح في التوضيح -15
( هـ776: المتوفى) المصري المالكي الجندي الدين ضياء، موسىبن  إسحاق
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 للمخطوطات نجيبويه مركز: الناشر نجيب الكريم عبدبن  أحمد. د: المحقق
 م2008 - هـ1429، األولى: الطبعة التراث وخدمة

 األزدي، محمد القاسم أبيبن  خلف: المؤلف المدونة اختصار في التهذيب -16
 دراسة( هـ372: المتوفى) المالكي البراذعي ابن سعيد أبو، القيرواني
 دار: الناشر الشيخبن  سالم محمد ولد األمين محمد الدكتور: وتحقيق
 هـ 1423، األولى: الطبعة دبي، التراث وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث

 م 2002 -
 عبدبن  صالح: المؤلف القيرواني زيد أبي ابن رسالة شرح الداني الثمر-17

 الثقافية المكتبة: الناشر( هـ1335: المتوفى) األزهري اآلبي السميع
 عمرو أبو، يونسبن  بكر أبيبن  عمربن  عثمان: المؤلف األمهات جامع -18

 أبو: المحقق( هـ646: المتوفى) المالكي الكردي الحاجب ابن الدين جمال
 والتوزيع والنشر للطباعة اليمامة: الناشر األخضري األخضر الرحمن عبد

 م2000 - هـ1421، الثانية: الطبعة
 يونسبن  اهلل عبدبن  محمد بكر أبو: المؤلف المدونة لمسائل الجامع -19

 رسائل في باحثين مجموعة: المحقق( هـ 451: المتوفى) الصقلي التميمي
 أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمية البحوث معهد: الناشر دكتوراه
 للطباعة الفكر دار: توزيع( بطبعها الموصى الجامعية الرسائل سلسلة) القرى
 م 2013 - هـ 1434، األولى: الطبعة والتوزيع والنشر

 عرفةبن  أحمدبن  محمد: المؤلف الكبير الشرح على الدسوقي حاشية -20
 طبعة بدون: الطبعة الفكر دار: الناشر( هـ1230: المتوفى) المالكي الدسوقي
 تاريخ وبدون

بن  ألحمد العشماوية ألفاظ حل في الزكية الجواهر على الصفتي حاشية -21
 قاسم مصطفى احمد الشيخ تحقيق979سنة المتوفى المالكي تركي
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 لبنان بيروت حزم ابن دار م 2007هـ 1432 سنة االولى الطبعة الطهطاوي
، الحسن أبو: المؤلف الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية -22

 من بالقرب، عدي بني إلى نسبة) العدوي الصعيدي مكرمبن  أحمدبن  علي
: الناشر البقاعي محمد الشيخ يوسف: المحقق( هـ1189: المتوفى( )منفلوط

 م1994 - هـ1414: النشر تاريخ طبعة بدون: الطبعة بيروت - الفكر دار
 علوم من الضروري على المعين المرشد شرح) المعين والمورد الثمين الدر -23

 المنشاوي اهلل عبد: المحقق المالكي ميارة أحمدبن  محمد: المؤلف( الدين
 م2008 - هـ1429: النشر سنة القاهرة الحديث دار: الناشر

 الرحمن عبدبن  إدريسبن  أحمد الدين شهاب العباس أبو: المؤلف الذخيرة -24
 محمد: 13، 8، 1 جزء: المحقق( هـ684: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي
 خبزة بو محمد: 12 - 9، 7، 5 - 3 جزء أعراب سعيد: 6، 2 جزء حجي
 م 1994، األولى: الطبعة بيروت -اإلسالمي الغرب دار: الناشر

 عبد، فارس وأبو، محمد أبو: المؤلف التلقين كتاب شرح في المستبين روضة -25
 بزيزة بابن المعروف التونسي التميمي القرشي أحمدبن  إبراهيمبن  العزيز

: الطبعة حزم ابن دار: الناشر زكاغ اللطيف عبد: المحقق( هـ 673: المتوفى)
 م 2010 - هـ 1431، األولى

: المؤلف القيرواني زيد أبي البن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح -26
: به أعتنى( هـ837: المتوفى) القيرواني التنوخي ناجيبن  عيسىبن  قاسم
: الطبعة لبنان - بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر المزيدي فريد أحمد
 م 2007 - هـ 1428، األولى

 الدين شهاب: المؤلف القيرواني زيد أبي البن الرسالة متن على زروق شرح -27
 المعروف، الفاسي البرنسي عيسىبن  محمدبن  أحمدبن  أحمد العباس أبو
 الكتب دار: الناشر المزيدي فريد أحمد: به أعتنى( هـ899: المتوفى) زروق بـ
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 م 2006 - هـ 1427، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، العلمية
رقاني شرح -28  الزرقاني عنه ذهل فيما الرباني الفتح: ومعه خليل مختصر على الزُّ

: المتوفى) المصري الزرقاني أحمدبن  يوسفبن  الباقي عبد: المؤلف
 دار: الناشر أمين محمد السالم عبد: آياته وخرج وصححه ضبطه( هـ1099
 م 2002 - هـ 1422، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، العلمية الكتب

 المالكي الخرشي اهلل عبدبن  محمد: المؤلف للخرشي خليل مختصر شرح -29
: الطبعة بيروت - للطباعة الفكر دار: الناشر( هـ1101: المتوفى) اهلل عبد أبو

 تاريخ وبدون طبعة بدون
بن  أحمدبن  محمد اهلل عبد أبو: المؤلف خليل مقفل حل في الغليل شفاء -30

( هـ919: المتوفى) المكناسي العثماني غازيبن  عليبن  محمدبن  محمد
 نجيبويه مركز: الناشر نجيب الكريم عبدبن  أحمد الدكتور: وتحقيق دراسة

: الطبعة العربية مصر جمهورية - القاهرة، التراث وخدمة للمخطوطات
 م 2008 - هـ 1429، األولى

بن  العزيز عبدبن  اهلل عبدبن  بهرام: المؤلف مالك اإلمام فقه في الشامل-31
ي   السلمي الدين تاج، البقاء أبو، عوضبن  عمر ير  م  ي   الدَّ

ْمَياط   المالكي الد  
: الناشر نجيب الكريم عبدبن  أحمد: وصححه ضبطه( هـ805: المتوفى)

 - هـ1429، األولى: الطبعة التراث وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز
 م2008

 األمير محمد: المؤلف المالكي الفقه في المجموع شرح الشموع ضوء -32
 ولد محمود محمد: المحقق المالكي العدوي حجازي: بحاشية المالكي
 مالك اإلمام مكتبة - تاشفينبن  يوسف دار: الناشر المسومي األمين محمد

 م 2005 - هـ 1426، األولى: الطبعة[ نواكشوط - موريتانيا]
 الدين جالل محمد أبو: المؤلف المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد -33
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: المتوفى) المالكي السعدي الجذامي نزاربن  شاسبن  نجمبن  اهلل عبد
 الغرب دار: الناشر لحمر محمدبن  حميد. د. أ: وتحقيق دراسة( هـ616

  2003 - هـ 1423، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، اإلسالمي
 الحسن أبو: المؤلف األمصار فقهاء بين الخالف مسائل في األدلة عيون -34

: المتوفى) القصار بابن المعروف المالكي البغدادي أحمدبن  عمربن  علي
: الناشر السعودي ناصربن  سعدبن  الحميد عبد. د: وتحقيق دراسة( هـ397
: النشر عام السعودية العربية المملكة - الرياض، الوطنية فهد الملك مكتبة
 م 2006 - هـ 1426

 الثعلبي نصربن  عليبن  الوهاب عبد محمد أبو: المؤلف الَمَسائ ل عُيونُ  -35
د علي: وتحقيق دراسة( هـ422: المتوفى) المالكي البغدادي  إبراهيم محمَّ
 لبنان - بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار: الناشر بورويبة
 م 2009 - هـ 1430، األولى: الطبعة

 غانمبن  أحمد: المؤلف القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه -36
 المالكي األزهري النفراوي الدين شهاب، مهنا ابن سالمبن  (غنيم أو)
: النشر تاريخ طبعة بدون: الطبعة الفكر دار: الناشر( هـ1126: المتوفى)

 م1995 - هـ1415
، اهلل عبدبن  محمدبن  أحمدبن  محمد، القاسم أبو: المؤلف الفقهية القوانين -37

 (هـ741: المتوفى) الغرناطي الكلبي جزي ابن
بن  اهلل عبدبن  يوسف عمر أبو: المؤلف المدينة أهل فقه في الكافي - 38

: المحقق( هـ463: المتوفى) القرطبي النمري عاصمبن  البر عبدبن  محمد
، الحديثة الرياض مكتبة: الناشر الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد محمد
 م1980/هـ1400، الثانية: الطبعة السعودية العربية المملكة، الرياض

 متوفى القفصي البكري راشدبن  اهلل عبدبن  محمد البي اللباب لباب -39
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 الطبعة طاهربن  الحبيب واالستاذ المدني محمد االستاذ تحقيق هـ 736سنة
 سلسلة التراث واحياء االسالمية للدراسات البحوث دار2007سنة األولى

  االمارات دبي الفقهية الدراسات
 بيأبن  ابراهيم اسحاق ابي ليفتأ مالك ماماإل مذهب على الفقه في اللمع -40

 الطبعة شريف شايب محمد تحقيق 663 سنة متوفى التلمساني يحي زكريا
 لبنان بيروت حزم ابن دار 2009سنة االولى

، النفزي الرحمن عبد( زيد أبي)بن  اهلل عبد محمد أبو: المؤلف الرسالة متن -41
 الفكر دار: الناشر( هـ386: المتوفى) المالكي، القيرواني

 علماء من الطليطلي عبيدبن  عيسىبن  علي الحسن بيأل الطليطلي مختصر -42
 ابن دار 2004 سنة ولىاأل الطبعة شريف شايب محمد تحقيق الرابع القرن
 والتوزيع والنشر للطباعة حزم

 الدين ضياء، موسىبن  إسحاقبن  خليل: المؤلف خليل العالمة مختصر-43
: الناشر جاد أحمد: المحقق( هـ776: المتوفى) المصري المالكي الجندي

 مـ2005/هـ1426، األولى: الطبعة القاهرة/الحديث دار
، عليش محمدبن  أحمدبن  محمد: المؤلف خليل مختصر شرح الجليل منح -44

: الطبعة بيروت - الفكر دار: الناشر( هـ1299: المتوفى) المالكي اهلل عبد أبو
 م1989/هـ1409: النشر تاريخ طبعة بدون

جُ  -45 يل   منَاه  يل لطائف ونتائج التَّحص  نة َشرح   في التَّْأو   ُمشك التها وَحل    المَدوَّ
 اعتنى( هـ633 بعد: المتوفى) الرجراجي سعيدبن  علي الحسن أبو: المؤلف

مَياطي الفضل أبو: به : الطبعة حزم ابن دار: الناشر علي  بن  أحمد - الد 
 م 2007 - هـ 1428، األولى

 اهلل عبد أبو الدين شمس: المؤلف خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -46
 بالحطاب المعروف، المغربي الطرابلسي الرحمن عبدبن  محمدبن  محمد
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عيني ، الثالثة: الطبعة الفكر دار: الناشر( هـ954: المتوفى) المالكي الرُّ
 م1992 - هـ1412

 الورغمي عرفة ابن محمدبن  محمد: المؤلف عرف البن الفقهي المختصر -47
 عبد حافظ. د: المحقق( هـ 803: المتوفى) اهلل عبد أبو، المالكي التونسي
 الخيرية لألعمال الخبتور أحمد خلف مؤسسة: الناشر خير محمد الرحمن
 م 2014 - هـ 1435، األولى: الطبعة

 المدني األصبحي عامربن  مالكبن  أنسبن  مالك: المؤلف المدونة -48
 - هـ1415، األولى: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر( هـ179: المتوفى)

 م1994
 محمد أبو: المؤلف «أنسبن  مالك اإلمام» المدينة عالم مذهب على المعونة -49

( هـ422: المتوفى) المالكي البغدادي الثعلبي نصربن  عليبن  الوهاب عبد
 - الباز أحمد مصطفى، التجارية المكتبة: الناشر الحق   عبد حميش: المحقق

 المكرمة بمكة القرى أم بجامعة دكتوراة رسالة: الكتاب أصل المكرمة مكة
 واالندلس افريقية هلأ فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار -50

 سنة متوفى الونشريسي يحيبن  محمدبن  حمدأ العباس بيأل والمغرب
 منشورات حجي محمد الدكتور شرافبإ العلماء من مجموعة تحقيق514
 1981 سنة المغربية سالميةاإل والشؤن وقافاأل وزارة

 القرطبي رشدبن  أحمدبن  محمد الوليد أبو: المؤلف الممهدات المقدمات - 51
 الغرب دار: الناشر حجي محمد الدكتور: تحقيق( هـ520: المتوفى)

 م 1988 - هـ 1408، األولى: الطبعة لبنان - بيروت، اإلسالمي
 هارونبن  الحق عبد محمد بيأل والمختلطة المدونة لمسائل والفروق النكت -52

 الطبعة عليبن  أحمد الدمياطي الفضل بوأ به اعتنى هـ466 المتوفى الصقلي
 حزم ابن دار المغربي الثقافي التراث مركز منشورات 2009سنة االولى
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 لبنان بيروت
يادات النَّوادر -53 نة في َما على والز    أبو: المؤلف األُمهات   من غيرها من المَدوَّ

 المالكي، القيرواني، النفزي الرحمن عبد( زيد أبي)بن  اهلل عبد محمد
، 3 جـ الحلو محمد الفت اح عبد/ الدكتور: 2، 1 جـ: تحقيق( هـ386: المتوفى)
د/ الدكتور: 4  عبد محمد/ األستاذ: 13، 11، 10، 9، 7، 5 جـ حجي محمَّ

 عبد محمد/ األستاذ، الترغي المرابط اهلل عبد/ الدكتور: 6 جـ الدباغ العزيز
 أحمد/ الدكتور: 12 جـ بوخبزة األمين محمد/ األستاذ: 8 جـ الدباغ العزيز

/ الدكتور: (الفهارس) 15، 14 جـ الدباغ العزيز عبد محمد/ األستاذ، الخطابي
د  م 1999، األولى: الطبعة بيروت، اإلسالمي الغرب دار: الناشر حجي محمَّ

 ابن حدود شرح. )الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية -54
 الرصاع، اهلل عبد أبو، األنصاري قاسمبن  محمد: المؤلف( للرصاع عرفة

، األولى: الطبعة العلمية المكتبة: الناشر( هـ894: المتوفى) المالكي التونسي
 هـ1350

 : املعاصرة املالكي الفقه كتب
 العزيز عبد للشيخ المسالك اقرب الى السالك تدريب شرح المسالك تبيين -1

 الموريتاني الشنقيطي حمدأبن  محمد الشيخ شرح االحسائي مبارك آل حمد
  لبنان بيروت حزم ابن دار 2013 سنة الرابعة الطبعة

 والميراث والمعامالت العبادات جميع في مالك االمام لمذهب السالك دليل -2
 بشرح المستثنيات رسالة به وملحق سعد محمد محمد العالمة الشيخ فضيلة
 تاريخ بدون الندوة دار طبعة الدردير حمدأ العالمة

 بري حسينبن  عثمان السيد ليفتأ المسالك سهلأ شرح السالك سراج -3
  بيروت صادر دار1994سنة ولىاأل الطبعة المالكي الجعلي
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 الهجرة دار مامإ فقه طبعة سرةاأل مرجع مالك ماماإل فقه في السالك طريق -4
   نسأبن  مالك

 الغرياني الرحمن عبد الصادق الدكتور ليفتأ دلتهوأ المالكي الفقه مدونة -5
 لبنان بيروت والتوزيع والطباعة للنشر الريان مؤسسة 2002سنة االولى الطبعة

 2010 سنة الثانية الطبعة التواني التواني/ د دلةباأل المالكي الفقه في المبسط -6
  بالجزائر الوعي دار

 : العربية اللغة كتب
د: المؤلف القاموس جواهر من العروس تاج -1 دبن  محم  اق عبدبن  محم   الرز 

بيدي، بمرتضى الملق ب، الفيض أبو، الحسيني ( هـ1205: المتوفى) الزَّ
 الهداية دار: الناشر المحققين من مجموعة: المحقق

 منصور أبو، الهروي األزهريبن  أحمدبن  محمد: المؤلف اللغة تهذيب -2
 التراث إحياء دار: الناشر مرعب عوض محمد: المحقق( هـ370: المتوفى)

 م2001، األولى: الطبعة بيروت - العربي
 بعبد المدعو محمد الدين زين: المؤلف التعاريف مهمات على التوقيف -3

 المناوي ثم الحدادي العابدين زينبن  عليبن  العارفين تاجبن  الرؤوف
-ثروت الخالق عبد 38 الكتب عالم: الناشر( هـ1031: المتوفى) القاهري
 م1990-هـ1410، األولى: الطبعة القاهرة

بن  محمدبن  الحسن الدين رضي: المؤلف الفاخر واللباب الزاخر العباب -4
 (هـ650: المتوفى) الحنفي الصغاني القرشي العمري العدوي حيدربن  الحسن

 المعروف، القاسم أبو، السعدي عليبن  جعفربن  علي: المؤلف األفعال كتاب -5
 األولى: الطبعة الكتب عالم: الناشر( هـ515: المتوفى) الصقلي الَقطَّاع بابن

 م1983- هـ1403
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 تميمبن  عمروبن  أحمدبن  الخليل الرحمن عبد أبو: المؤلف العين كتاب -6
 إبراهيم د، المخزومي مهدي د: المحقق( هـ170: المتوفى) البصري الفراهيدي
 الهالل ومكتبة دار: الناشر السامرائي

 ابن الدين جمال، الفضل أبو، علىبن  مكرمبن  محمد: المؤلف العرب لسان - 7
 - صادر دار: الناشر( هـ711: المتوفى) اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور
 هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بيروت

 أبو، الرازي القزويني زكرياءبن  فارسبن  أحمد: المؤلف اللغة مقاييس معجم -8
 دار: الناشر هارون محمد السالم عبد: المحقق( هـ395: المتوفى) الحسين
 . م1979 - هـ1399: النشر عام الفكر

، الطالقاني القاسم أبو، العباسبن  عبادبن  إسماعيل: المؤلف اللغة في المحيط -9
 ( هـ385: المتوفى) عبادبن  بالصاحب المشهور

 المرسي سيدهبن  إسماعيلبن  علي الحسن أبو: المؤلف المخصص -10
 التراث إحياء دار: الناشر جفال إبراهم خليل: المحقق( هـ458: المتوفى)

 م1996 هـ1417، األولى: الطبعة بيروت - العربي
 عليبن  محمدبن  أحمد: المؤلف الكبير الشرح غريب في المنير المصباح - 11

 المكتبة: الناشر( هـ770 نحو: المتوفى) العباس أبو، الحموي ثم الفيومي
 العلمية

 

h 
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