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ٱ ٻ ٻ

 ملخص البحث:
مسائل أحكام النساء تناول البحث موضوع الفروق الفقهية، وتطبيقها على 

ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث. أما المقدمة  ،في باب الخلع
شكالية البحث، ومنهجه، وخطته. وأما التمهيد فقد  فقد تناولت أهمية الموضوع، وا 

 م الفروق الفقهية، وأهميته، ومعنى الخلع.إلى عل تناول مدخًل 
وأما المباحث فقد تناولت الفروق بين المسائل الفقهية في باب الخلع، 

أو ليس من قبلها في  ،فالمبحث األول تناول الفرق بين ما إذا كان النشوز من قبلها
ن في جواز الُخلع واألخذ، والمبحث الثاني تناول الفرق بين جواز انفراد أحد الوكيلي

الخلع والطلق، والمبحث الثالث تناول الفرق بين الغرر والجهالة في الصداق وفي 
واجتماع  ،عوض الخلع، والمبحث الرابع تناول الفرق بين اجتماع النكاح والبيع

الخلع والبيع، والمبحث الخامس تناول الفرق بين من قال: خالعتك على هذا الثوب، 
ثم ختم البحث بأهم النتائج  تك، ثم بان غيره.ومن قال: إن أعطيتني ثوًبا طلق

 والتوصيات.
 

 الفروق الفقهية يف أحاكم النساء يف اخللع

 : إعداد
 نهلة حسين فرغلي

 مساعد بقسم الشريعة اإلسالمية مدرس
 جامعة القاهرة –كلية دار العلوم 
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Summary: 

This research focused on the jurisprudence’s differences, and its 

applications on the women juristic provisions in Dislocation. The 

research consists of an introduction and preface and five chapters. The 

introduction handled the importance and reasons for choosing the 

subject, and methodology of the research. The preface is entrance to 

the study. 

The first chapter studies the different between taking money 

from the wife if the disavowal is caused by her and him, The second 

chapter studies the different between the separation between two 

agents in dislocation and divorce, The third chapter studies the 

different between ignorance in the exchange in dislocation and dowry, 

The fourth chapter studies the different between joining selling and 

marriage and joining selling and dislocation, The fifth chapter studies 

the different between saying: if you give me this cloth, you’ll be 

divorced and saying: if you give me a certain cloth , you’ll be 

divorced, then he finds it different. 

The research ended by conclusion that included the results and 

recommendations. 

 :مقدمةال
الحمد هلل رّب العالمين، والصلة والسلم على خير الخلق  أجمعقين، سقيد ولقد 

 آدم من األولين واآلخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد:
صقلىى هللا عليقه وسقلم، وتعهقد -زل هللا كتابقه العزيقز علقى خقاتم أنبيائقه قلققد أنقف

رض ومن عليها، فقيض له من العلماء الراانيين من ققام بحفظه إلى أن يرث هللا األ
 ولم ُتحفظ به رسالة. ،بما لم ُيخدم به كتاب ،وتعليًما ،وفهًما ،بخدمته حفًظا

فكانقت العلققوم امسققلمية علقى مققر العصققور تصققب فقي بيققان ديققن هللا والققدعوة 
وهقو مقن أدق  ،الذي نشأ منه علقم الفقروق الفقهيقةإليه، وكان منها الفقه امسلمي، و 

العلوم وأجلها "إذ به ُيكشف الستار عقن أسقرار الشقريعة ومحاسقنها، وبقه يققع التمييقز 
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ليقققه يسقققتند التفريققق  بقققين المتمقققاثلت، والجمقققع بقققين المختلفقققات،  بقققين المتشقققابهات، وا 
 .(1)وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات"

جققوه اتخققتلس وأسققبابها بققين وعلققم الفققروق هققو العلققم الققذي يبحققث فيققه عققن و 
المسقائل الفقهيققة المتشققابهة فققي الصققورة والمختلفققة فققي الحكققم، مققن حيققث بيققان معنققى 
تلقك الوجقوه ومقا لقه صققلة بهقا، ومقن حيقث صققحتها وفسقادها، وايقان شقروطها ووجققوه 

 .(2)دفعها
ماثلققة فققي أذهققان  –كشققأن سققائر العلققوم والقواعققد  –وقققد كانققت الفققروق الفقهيققة 

نقذ عصققر الصقحابة الكققرام، رغقم عقدم اسققتقلله بالتقدوين حتققى نهايقة القققرن العلمقاء م
الثالقققث الهجقققري، ذلقققك أنهقققم تمثلقققوا أسقققلوب الققققرآن الحكقققيم فقققي الجمقققع والتفريققق  بقققين 

 المسائل في األحكام الشرعية.
د جليلققققة فققققي دراسققققة الفقققققه وفوائقققق ،مققققن هنققققا كققققان لعلققققم الفققققروق أهميققققة كبيققققرة

ه أن يطىلققع علققى مققدارك الفقققه ومذخققذه، وكققذلك معرفققة إذ بققه يمكققن للفقيقق ؛امسققلمي
لحاق المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة من عدمه، والجمع بين  علل األحكام، وا 

دراك  ،والتفري  بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة ،المؤتلف في الحكم وا 
 .(3)ما بينها من وجوه اتتفاق واتفتراق

اء فققي أبققواب الفقققه المختلفققة فققل زالققت أرًضققا خصققبة للبحققث أمققا أحكققام النسقق
ينبنقققي والتقققي  ،والدراسقققة، وتسقققيما فقققي بيقققان الفقققروق الدقيققققة بقققين األحقققوال المتشقققابهة

مما زاد الحاجة إلى دراسة علم الفروق وتطبيقه على  ؛عليها اختلس الحكم الشرعي

                                                 

بن قيم الجوزية: د. أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني، مكتبة اممام الفروق الفقهية عند  (1)
 .14/ 1، 2009الرشد، الرياض 

باحسين، مكتبة الرشد، الرياض الفروق الفقهية واألصولية: د. يعقوب بن عبد الوهاب ال (2)
 .25م، ص1998

 2علم الفروق الفقهية: د. عبد هللا بن مبارك آل سيف، بحث مقدم لكلية الشريعة، الرياض، ص (3)
-3. 
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ل الدقيققققة التققي يقققوهم المسققائل واألحققوال المختلفقققة، حيققث ظهققرت العديقققد مققن المسققائ
تشابهها اتشقتراك فقي الحكقم، لكنهقا بعقد البحقث والدراسقة يظهقر مقا بينهقا مقن فقروق 

 توجب اختلس الحكم الشرعي.
إذا اسقتحالت العشقرة  اوالخلع من أنواع ُفقرقق النكقاح التقي جعلهقا الشقارع مخرًجق

واقين زوجهقا، بين الزوجين، ليكون بيد الزوجة ما تتمكن به من طلقب التفريق  بينهقا 
وقد تبين في جزئياته وتفاصيله بعض المسائل التي تبدو متشابهة في ظاهر األمر، 

بالبحث  احري   تلف فيها حقيقة الحكم، من هنا كالكنها بعد الدراسة يتبين أنها مما تخ
 تناول هذه المسائل الفرعية التي تظهر فيها هذه الفروق.

 أهمية الموضوع:
 يما يلي:تتمثل أهمية الموضوع ف

 تأصيل ودراسة الفروق في أحكام النساء في باب الخلع. -1
 إشكالية البحث:

تتمثقل إشقكالية البحقث فقي جمقع ودراسقة الفقروق الفقهيقة بقين المسقائل الجزئيققة 
في أحكام النساء في الخلع، والتي تشترك في أمور ظاهرة توهم اتشتراك فقي الحكقم 

 تدعي اختلًفا في الحكم الشرعي.مما يس ؛الشرعي، لكنها في حقيقتها تختلف
 منهج البحث:

 يتبع البحث المنهج اتستقرائي، التحليلي، المقارن، وذلك على النحو التالي:
المنهج اتستقرائي: ويتمثل في تتبع المسائل الجزئية المتعلقة بالنساء في باب  -1

، يقة تختلفالشرعي، لكنها في الحقالخلع، والتي يوهم ظاهرها اتشتراك في الحكم 
 وذلك بالرجوع إلى كتب الفروق بين المسائل الجزئية، واستنباط ما لم ينص عليه.

المنهج التحليلي: ويتمثل في تحليل كل مسألتين تشابه ظاهرهما من أجل  -2
 الوصول إلى الفرق بينهما.
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المققققنهج المقققققارن: ويتمثققققل فققققي مقارنققققة جزيئققققات كققققل مققققن المسققققألتين مققققن أجققققل  -3
ثققم البحققث عققن آراء الفقهققاء فققي كققل  مققن  ،لحكققم الشققرعي لكققل منهمققاوصققول إلققى اال

 فرعي المسألة، والترجيح وايان اعتبار الفرق.
 خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحقث أن يقتم تقسقيمه إلقى مقدمقة، وتمهيقد، وخمسقة مباحقث، 
 وذلك على النحو التالي:

شكالية المقدمةا  لبحث.: تناولت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وا 
 .: مدخل إلى علم الفروق الفقهية: أوًت التمهيد
 : معنى الخلع.اثانيً    

بلها أو ليس من قبلها في جواز الفرق بين ما إذا كان النشوز من ق   المبحث األول:
 .الُخلع واألخذ

 .الفرق بين جواز انفراد أحد الوكيلين في الخلع والطلق المبحث الثاني:
 .الغرر والجهالة في الصداق وفي عوض الخلع الفرق بين المبحث الثالث:
 .الفرق بين اجتماع النكاح والبيع واجتماع الخلع والبيع المبحث الرابع:

الفققرق بققين مققن قققال: خالعتققك علققى هققذا الثققوب، ومققن قققال: إن  المبحثثث الخثثام :
 أعطيتني ثوًبا طلقتك، ثم بان غيره.

 : النتائج والتوصيات.الخاتمة
 اجع.  المصادر والمر ر هف
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 تمهيد
 :: مدخل إلى علم الفروق الفقهيةأوًل 

 المطلب األول: الفروق لغًة:
ًقققا ققُرُق فقرف ،  ،اتفريًققق يء، وفرقققت الشققوُفرقاًنققا ،فقققرقق بققين الشققيئين يفف ققلق وتفرقققة: فقصق

. أي: ُيقضققى، وقيققل: أي: يفصققل، (1) َّ  جي يه ىه مه جه ين ُّٱتعققالى: -وقولققه 
ًقا  .(2)اًقا: ضد تجمع، وفارق الشيء مفارقة: بايقنقهُ ت ف رى و  ،وتقفقرىق القوم تقفقرُّ

وفرقت بين الشيئين: فصلت بينهما، سواء أكان ذلك بفصل يدركه البصر، أم 
 .(3)بفصل تدركه البصيرة

فتفرقا، فيكون اتفتراق  ،فافترقا، وفرىقت بين اثنين ،فيقال: فقرققت بين الكلمين
 .(4)والتفرق باألبدان ،في القول
 الثاني:الفروق اصطالًحا: المطلب

عقققرىس العلمقققاء علقققم الفقققروق بأنقققه: الفقققن القققذي ُيقققذكر فيقققه الفقققرق بقققين النظقققائر 
 .(5)المتحدة تصويًرا ومعنى، المختلفة حكًما وعلة

 
 
 

                                                 

 .4سورة الدخان: اآلية  (1)
، 1987الصحاح تاج اللغة وصحاح العراية: أبو نصر الجوهري، دار العلم للمليين، بيروت  (2)
النفيس من كنوز القواميس: خليفة محمد التليسي، لقاس فصل الفاء، مادة فرق، و ، باب ا4/1540

 ، مادة س ر ق.1722 – 1719، ص3الدار العراية للكتاب: تونس، ج
، مادة 479، ص2009مفردات ألفاظ القرآن: الراغب األصفهاني، مكتبة فياض: المنصورة،  (3)

 فرق.
 .327/ 4، فتح الباري تبن حجر 131/ 1الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  (4)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: اممام جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  (5)

 .26، ص2012السيوطي، المكتبة التوفيقية: القاهرة، 
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 المطلب الثالث: موضوع علم الفروق:
إن علققققم الفققققروق الفقهيققققة يبحققققث الفققققروع أو المسققققائل الفقهيققققة المتشققققابهة فققققي 

فيمققا  يققان أسققباب اتفتققراق، أو اتجتمققاعتلفققة فققي الحكققم، مققن حيققث بالصققورة، والمخ
 .(1)بينها، وما يتعل  بذلك من األمور

 المطلب الرابع: أهمية علم الفروق:
إزالقققة األوهقققام التقققي أثارهقققا بعقققض مقققن اتهمقققوا الفققققه بالتنقققاقض، بسقققبب إعطائقققه  -1

فبمعرفقة أسقباب التفريقق   ،ا مختلفققة، وتسقويته بقين المختلفققاتاألمقور المتماثلقة أحكاًمق
 في الحكم بين الصور المتشابهة ُيدرك وهن مثل هذه اتعتراضات وسقوطها.

وت يققع فقي القوهم، وت  ،فقل يتعثقر فقي اتجتهقاد ؛تبصير العالم بحققائ  األحكقام -2
 يتسرع في الفتيا بناء على الشبه الظاهري.

 ،تشقققابهة فقققي الظقققاهرإن معرفقققة الفقققروق الصقققحيحة الفاصقققلة بقققين المسقققائل الم -3
هقي ضقرب  ؛لعلل الرابطة بقين الفقروع وأصقولهاكمعرفة النظائر الجامعة للمسائل، وا

 من ضروب الفقه اللزم للفقيه للستنباط الصحيح لألحكام.
يحق  الكشف عن الفروق بين المسائل وضقوًحا فقي علقل األحكقام ومقا يعقارض  -4

الصققحيح، ويحققق  لققه غلبققة الظققن فققي هققذه العلققل ويققدفعها، ممققا يهيققل للفقيققه القيققاس 
 .(2)إلحاق الفروع بغيرها من األصول

 : معنى الخلعاثانيً 
لفًعق لغة: لقعق ثوبه ونعله خق زع، إت أن فقي الخقالع مهلقة، واتسقم: ق، والخلقع: النقاخق

نمققا قالققت العققرب فققي افتققداء المققرأة مققن ، (3)الُخلعققة، والخققالع: كققل مققن المتخققالعين وا 
 اوقققققد خلعهققققا زوجهققققا؛ ألن المققققرأة جعلققققت لباًسقققق ،اعققققت اختلًعققققاختل :زوجهققققا بمالهققققا

                                                 

 .27 ، السيوطي،األشباه والنظائر (1)
 .31 – 30قهية واألصولية للباحسين، ، الفروق الف53 – 52الفروق للدمشقي، مقدمة المحق ،  (2)
 ، باب العين، فصل الخاء، مادة خلع.1/713القاموس المحيط  (3)
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لهققا، فققإذا فققارق الرجققل امرأتققه علققى عققوض يصققل إليققه منهققا  اوالققزوج لباًسقق ،لزوجهققا
 .(1)فكأنه خالٌع للباسها عن لباسه

 .(2)إزالة ملك النكاح بأخذ المال :ااصطالحً 
 .(3)أو هو: افتراق الزوجين على عوض

 حكم الخلع:
فل بقأس أن تفتقدي نفسقها منقه  ؛الزوجان، وخافا أت يقيما حدود هللا إذا اشتاقى 

 بمال يخلعها به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة، ولزمها المال
(4). 

 هت مت خت  حت جت هب مب ُّٱ تعققالى:-واألصققل فققي إباحققة الخلققع قولققه 

في هذه اآلية األخذ  -سبحانه–، فقد حرم هللا (5) َّ حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث
ت بعققد الخققوس أت يقيمققا حققدود هللا، والمعنققى: أن يظققن كققل واحققد منهمققا بنفسققه أت إ

يقيم ح  النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليقه فيقه؛ لكراهقة يعتققدها، فقل حقرج علقى 
 .(6)المرأة أن تفتدي، وت حلج على الزوج أن يأخذ

 

                                                 

 .10/3، الحاوي الكبير 1/212الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  (1)
 .1/101التعريفات  (2)
 .10/3الحاوي الكبير انظر:  (3)
 .1/163انظر: مختصر القدوري  (4)
 .229ية سورة البقرة: من اآل (5)
 .3/118انظر: الجامع ألحكام القرطبي  (6)
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 المبحث األول
 بلهاالنشوز من قبلها أو لي  من قالفرق بين ما إذا كان 

 في جواز الُخلع واألخذ
الُخلققع ليكققون مخرًجققا للزوجققة إذا اسققتحكم الشقققاق بينهققا  -سققبحانه-شققرع هللا 

وأباح لقه أن يأخقذ منهقا فقداء، ويسقترد مقا  ،واين زوجها، فأباح لها أن تطلب طلقها
 دفعه لها من صداق عند الزواج.

وأثقر ذلقك علقى  ،لكن الفقهاء فرقوا بين أن يكقون الشققاق مقن قبلقه أومقن قبلهقا
 إباحة أخذه منها شيًئا مما دفعه إليها.

 معنى النُّشوز:
قققُز: المكقققان المرتفقققع مقققن األرض كالنشقققاز والنىشقققز، والجمقققع نشقققوز،  لغثثثًة: النىشف

قز مقن األرض وظهقر، ونشز الرجل في مجلسه: ارتفع قليًل  ز: أشرس علقى نشف ، ونقشق
 .(1)والنشاز: المكان المرتفع

، والنشقوز (2)ورفقع نفسقها عقن طاعتقه ،لمرأة بغضها لزوجهقانشوز ا اصطالًحا:
منهمققا ارتفققع عمققا  وسققوء عشققرته، وكققأن كققًل  ،كراهققة كققل واحققد مققن الققزوجين صققاحبه

 .(3)عليه
 نص المسألة:

الفققرق بققين أخققذ الققزوج الفققداء علققى تطليقق  زوجتققه إذا كققان النشققوز مققن قبلهققا، 
 وأخذه إذا لم يكن من قبلها.

 وجه الشبه:
 وج فداء مقابل الطلق.أخذ الز 

 
                                                 

 ، باب الزاي فصل النون، مادة نشز.3/899الصحاح تاج اللغة وصحاح العراية  (1)
 مادة نشز. 623مفردات ألفاظ القرآن  (2)
 .350/ 5شرح الزركشي على مختصر الخرفي  (3)
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 وجه الفرق:
وكأنقه  ،الفرق بين أن يكون النشوز من قبقل المقرأة، وأن يكقون مقن قبقل الرجقل

 يضطرها لدفع الفداء.
وذكققر الفققرق اممققام الكرابيسققي فققي كتابققه الفققروق: "إذا كققان النشققوز مققن قبققل 

ن لم يكن العلى المرأة جاز للزوج أن يخلعها، وت تزيد  نشوز من قبلها ما أعطاها، وا 
: أنقه هقو المعتقدي والفثرق وت كثيًرا.  كره له أن يخلعها وأن يأخذ منها شيًئا، ت قليًل 

 حص ُّٱتعققققققالى: -فققققققي السققققققبب؛ ألن عليققققققه أن يعاشققققققرها بققققققالمعروس، قققققققال 

فيكققره لققه أخققذ البققدل.  ،، فقإذا أسققاء فققي العشققرة فقققد تعققد  فققي السققبب(1) َّ مصخص
ن كققان النشققوز مققن قبلهققا فهققي المعت ديققة فققي السققبب؛ فصققارت كالملجئققة إيققاه إلققى وا 

 .(2)"الخلع، فكان له أن يأخذ عليه بدًت 
 آراء الفقهاء في حكم أخذ الزوج في الخلع:

ذهققب جماعققة فقهققاء الحنفيققة، والمالكيققة، والشققافعية، والحنابلققة علققى أن الققزوج 
ديانقة  يجوز له أن يأخذ في الخلع إذا كان النشوز من قبقل الزوجقة، فيمقا ت يحقل لقه

 أن يأخذ منها إن كان النشوز من قبله.
قال الحنفية: من وقع بينه واين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جعل يأخقذه 
ن كققان النشققوز مققن قبلهققا يكققره لققه أن يأخققذ  منهققا علققى أت يتجققاوز بققه مققا أعطاهققا، وا 

 أن األخققذ منهققا للزجققر لهققا عققن أن يكققون النشققوز مققن والفثثرق:، (3)أكثققر ممققا أخققذت
فققل يزيققد علققى ذلققك إيحاشققها  ،قبلهققا، أمققا إن كققان مققن قبلققه فهققو قققد أوحشققها بققالفراق

 .(4)بأخذ المال

                                                 

 .19سورة النساء: من اآلية  (1)
 .182الفروق للكرابيسي  (2)
 .183/ 6، والمبسوط 163/ 1مختصر القدوري انظر:  (3)
 .269/ 2تبيين الحقائ  انظر:  (4)
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وقال المالكية: إذا كان النشوز من قبلها جقاز للقزوج مقا أخقذ منهقا بقالخلع، وت 
يجقوز لقه أن يأخقذ منهقا شقيًئا علققى طلقهقا إت إذا كانقت الكراهقة والنشقوز منهقا، ولققم 

إذ لقيس لقه أن يعارضقها علقى نشقوزها عليقه بامضقرار لهقا  ؛هقايكن في ذلك ضرر ب
يقبله إذا والتضيي  عليها حتى تفتدي منه، فإن بذلت له شيًئا على الفداء حل له أن 

 ؛ولققم تققرض ذلققك مققن فعلققه ،وأمققا إذا كققان النشققوز مققن قبلققه ،لققم يتعققد أمققر هللا فيهققا
لقى الرضقا بقاألثرة، والبققاء فالواجب عليه أن يفارقها، إت أن يصطلحا بقأن يعطيهقا ع

أو علققى تققرك األثققرة،  ،معققه، أو تعطيققه علققى أن ت يطلقهققا وتبقققى معققه علققى األثققرة
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعققالى-لققك الصققلح المققذكور فققي قولققه وذ
؛ وأمقققققا إذا كقققققان النشقققققوز مقققققن قبلقققققه (1)َّ ينىن من خن حن جن  يم ىم

ا، وت يضققققر بهققققا وأرادت الطققققلق فققققل يجققققوز لققققه أن يأخققققذ منهققققا شققققيًئا علققققى طلقهقققق
 .(2)ويضي  عليها حتى تفتدي

فإذا كره كل منهما صاحبه، فخاس هو إن أمسكها أت يقيم حدود هللا فيها مقن 
مخافقًة امثقم  ؛فخالعتقه ،أجل كراهته إياها، وخافت هقي أت تققوم بمقا يلزمهقا مقن حققه

 .(3)فتعطيه مالها على الطلق طيبة به نفسها إذا لم يضطرها إلى ذلك ؛والحرج
ويقر  الشقافعية أنقه إذا كققان النشقوز مقن قبلهقا وهققي طيبقة القنفس فلقه أن يأخققذ 

ويحظقققر عليقققه األخقققذ إن كقققان مقققن قبلقققه، فقققإن أخقققذ منهقققا شقققيًئا علقققى طلقهقققا  ،منهقققا
 .(4)بامضرار بها مضى عليه الطلق ورد ما أخذ منها

                                                 

 – 555/ 1، والمقدمات الممهدات 241/ 2. انظر: المدونة 128سورة النساء: من اآلية  (1)
556. 

 .622 – 621/ 17، والبيان والتحصيل 241/ 2المدونة انظر:  (2)
 .555/ 1انظر: المقدمات الممهدات  (3)
 .121/ 5انظر: األم  (4)
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صقح لقه لم ي ؛ويؤذيها بأنواع األذية لتخالعه ،ويسقط حقها ،فإن كان يضّر بها
ذا منعها بعض حقها حتى ضقجرت وافتقدت  ،أو تسقطه عنه ،له أن يأخذ ما تبذله وا 

 .(1)فالخلع مكروه، والزوج آثم، ووجهه أن منعه حقها كامكراه على اتختلع
ه أن يأخقذ ممقا أعطاهقا وير  الحنابلة أنقه إن كقان النشقوز مقن قبلقه لقم يحقل لق

 ،فققققالخلع باطققققل ؛فسققققها منققققه، ففعلققققتلتفتققققدي ن (2)كثققققر، فققققإن عضققققلها وقققققل أ ،شققققيًئا
أو يمنعهقققا حقوقهقققا مقققن النفققققة  ،أو يضقققي  عليهقققا ،والعقققوض مقققردود، كقققأن يضقققراها

والقسققم ونحققو ذلققك لتفتققدي نفسققها، فيكققون عوًضققا أكرهققت علققى بذلققه بغيققر حقق  فلققم 
 .(3)يستحقه

ن كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ ، فإن كانت مبغضة لقه، وتخقاس (4)وا 
لققه ،وت تقيم حدود هللا في طاعته ،هأت تؤدي حق أو  ،أودينقه ،أو ُخُلققه ،أو تكرهه لخق

 .(5)جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي نفسها منه ؛أو ضعفه، أو نحو ذلك ،كبره
 مت خت  حت جت هب مب ُّٱ: تعقققالى-الققققرآن الكقققريم بققققول هللا  وققققد اسقققتدلوا مقققن

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

حظققر علققى  -سققبحانه-ووجققه الدتلققة مققن اآليققة الكريمققة أن هللا  ،)6) َّ معجع  مظ حط
القققزوج أن يأخقققذ منهقققا شقققيًئا ممقققا أعطاهقققا إت علقققى شقققريطة أن يظنقققا أن يتركقققا إقامقققة 

مققا أن يكققون  حققدود هللا فيمققا افتققرض علققى كققل واحققد منهمققا فققي العشققرة والصققحبة، وا 

                                                 

 .13/361كفاية النبيه انظر:  (1)
وحال بينه واين ما يريد. )الصحاح تاج اللغة  ،عضل يعضل: أي: ضّي  عليه في أمره (2)

 ، باب اللم، فصل العين، مادة عضل(.5/1767وصحاح العراية 
، والكافي في فقه 1978/ 4، ومسائل اممام أحمد 228/ 11انظر: الجامع لعلوم اممام أحمد  (3)

 .58/ 3، وشرح منتهى امرادات 12 – 11/ 22، والشرح الكبير 96/ 3اممام أحمد 
 .228/ 11الجامع لعلوم اممام أحمد انظر:  (4)
 .323/ 7، والمغني 96/ 3الكافي في فقه اممام أحمد انظر:  (5)
 .229سورة البقرة: من اآلية  (6)
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وت  ،ة حققدود هللاهمققا ذلققك إلققى تققرك إقامققفيفضققي ب ،الخلقق ، أو جميًعققا يلأحققدهما سقق
وت تبقر لقه قسقًما، فقإذا فعلقت  ،يحل للرجل أن يأخقذ الفديقة مقن امرأتقه إت أن تعصقيه

ويخلققي  ،حلققت لققه الفديققة، وت يأخققذ أكثققر ممققا أعطاهققا شققيًئا ؛وكققان مققن قبلهققا ،ذلققك
 .(1)سبيلها

يكقن لقه أخقذ شقيء منهقا، وقامت الدتلة على أن النشوز إذا كقان مقن قبلقه لقم 
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعققالى-قققال 
فمنققع أخققذ شققيء منهققا إذا  ،)2) َّ ىه مه جه ين  ىن منخن حن جن

 .(3)كان النشوز من قبله، وهو أن يريد استبدال زوج مكانها
واقتضققت اآليقققة الكريمققة إيجقققاب المهقققر لهققا تمليًكقققا صققحيًحا، ومنقققع القققزوج أن 

أو  ،ل بهقققاسقققواء اسقققتبد ،يأخقققذ منهقققا شقققيًئا ممقققا أعطاهقققا، وأخبقققر أن ذلقققك سقققالم لهقققا
بقه أخقذ مقال  -تعقالى–أمسكها، وأنقه محظقور عليقه أخقذ شقيء منقه إت بمقا أبقاح هللا 

فاآليقة تقدل علقى  ،ا أعطاها إذا كان النشقوز مقن قبلقهالغير، فيمنع من أخذ شيء مم
 .(4)أن الزوج هو المريد للفرقة دونها

 جح مج حج  مث هت ُّٱ: تعققالى-إن كققان مققن قبلهققا فققي قولققه  وجققوازه

 .(6)، فالفاحشة هي النشوز)5) َّ مسخس  حس جس مخ جخ مح
فقالقت: يقا رسقول  ملسو هيلع هللا ىلصأتقت النبقي  (1)واستدلوا من السنة أن امرأة ثابقت بقن ققيس

ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خل  وت دين، ولكني أكره الكفر فقي امسقلم،  ،هللا

                                                 

 .90 – 89/ 2جصاص أحكام القرآن للانظر:  (1)
 .20سورة النساء: من اآلية  (2)
 .163/ 1، ومختصر القدوري 455/ 4شرح مختصر الطحاوي انظر:  (3)
 .49 – 47/ 3أحكام القرآن للجصاص انظر:  (4)
 .19سورة النساء: من اآلية  (5)
 .49/ 3أحكام القرآن للجصاص انظر:  (6)
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اقبثثل ": ملسو هيلع هللا ىلص قققال رسققول هللا .قالققت: نعققم أتثثردين عليثثه حديقتثثه : "ملسو هيلع هللا ىلص فقققال رسققول هللا
 كان قد أصدقها إياه. ،؛ وحديقته: بستانه(2)"يقة وطلقها تطليقةالحد

أنها كرهت أن أقامت عنده أن تقع فيما يقتضقي الكفقر، أو أن  :ووجه الدللة
إذ هققو تقصققير  ؛قققوع فيققه، أو تقققع فققي كفققران العشققيرتحملهققا شققدة الققبغض علققى الو 

نققافي حكمققه مققن المققرأة فققي حقق  الققزوج، أو أنهققا تخققاس علققى نفسققها فققي امسققلم مققا ي
وقد رّدت عليه حديقتقه التقي  ،مما يتوقع من امرأة مبغضة لزوجهانشوز وكره، وغيره 

 .(3)بفراقها ملسو هيلع هللا ىلصكان قد أصدقها إياها، فأمره النبي 
 اعتبار الفرق:

واهقققذا يتبقققين لنقققا أن الفقققرق معتبقققر فقققي جقققواز أخقققذ القققزوج الفقققداء علقققى طقققلق 
عطتققه عققن طيققب فأ ،أو منهمققا جميًعققاامرأتققه، فيبققاح لققه إن كققان النشققوز مققن قبلهققا، 

وت يبققاح لققه أن يأخققذ منهققا إن كققان النشققوز وامعققراض مققن ، نفققس دون مضققاّرة منققه
ممقا يوافق   ؛(4)أو أراد أن يستبدل بها غيرها، وهقذا مقن مواضقع إجمقاع الفقهقاء ،قبله

مقصققد الشققريعة فققي تطييققب نفققس الققزوج إن كققان النشققوز مققن قبلهققا، وعققدم مسققاءتها 
 ال إن كان هو المفارق.بأخذ الم

وهذا هو ماُشرع له الخلقع، فقأبيح للمقرأة أن تققدم لزوجهقا مقن مالهقا مقا تخلقص 
، دون إيققذاء أو ضققرر، أمققا إذا ضققي  الرجققل اتطيقققه بغًضقق بققه نفسققها منققه حينمققا ت

بمقال تدفعقه ودفعها بظلمه إياها وامضقرار بهقا إلقى طلقب الطقلق، واتفتقداء  ،عليها
                                                                                                                            

صلى -ن الخزرج، من كبار الصحابة، بشره النبي ثابت بن قيس بن شماس، أحد بني الحارث ب (1)
صلى هللا عليه وسلم، وكان خطيب -بالجنة، سكن المدينة ورو  عن النبي  -هللا عليه وسلم

، 1/386)معجم الصحابة للبغوي  يوم اليمامة. ااألنصار وأميرهم في قتال أهل الردة، وقتل شهيدً 
 (.1/133، تقريب التهذيب 2/391سير أعلم النبلء 

رواه اممام البخاري في صحيحه، كتاب الطلق، باب الخلع وكيفية الطلق فيه، حديث رقم  (2)
5273 ،7 /46. 

 .400/ 9فتح الباري تبن حجر انظر:  (3)
 .67مجماع تبن المنذر اانظر:  (4)
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لهقققا بأخقققذ الفقققداء، وتيكقققون هقققو الخلقققع  افإنقققه يكقققون ظالًمققق ؛ضقققيةإليقققه كارهقققة غيقققر را
كان الحكقم أن الطقلق ينفقذ عليقه  ؛وطلقها ،المشروع، فإذا أخذ المال في تلك الحال

لهققا بأخققذ الفققداء، ويجققب عليققه رد  اوكققان ظالًمقق لهققا مققن الضققرر واميققذاء، اتخليًصقق
 .(1)المال الذي أكرهها على دفعه
قانون األحوال الشخصية المصري، فقد جقاء فقي مقادة  وهذا يواف  ما جاء في

كانقققت امسقققاءة كلهقققا مقققن جانقققب إن  -1: 1929لسقققنة  25( مقققن ققققانون رققققم 10)
مققن حقققوق الزوجققة  يءالتطليقق  بطلقققة بائنققة دون مسققاس بشققاقتققرح الحكمققان  الققزوج

ذا ك -2المترتبقققة علقققى القققزواج والطقققلق.   انقققت امسقققاءة كلهقققا مقققن جانقققب الزوجقققةوا 
ذا كانت امسقاءة  -3التطلي  نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.  اقترحا وا 

 مشتركة اقترحا التطلي  دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة امساءة
(2). 

: للقزوجين أن يتراضقيا 2000( لسقنة 1( مقن ققانون رققم )20وجاء في مادة )
 ،زوجقققة دعواهقققا بطلبقققهفيمقققا بينهمقققا علقققى الخلقققع، فقققإن لقققم يتراضقققيا عليقققه، وأقامقققت ال

وردت  ،وافتقدت نفسققها وخالعققت زوجهققا بالتنققازل عقن جميققع حقوقهققا الماليققة والشققرعية
 .(3)حكمت المحكمة بتطليقها عليه ؛عليه الصداق الذي دفعه لها

                                                 

 .112-111، وفقه الطلق 173-172انظر: امسلم عقيدة وشريعة  (1)
 .9حوال الشخصية للمصريين المسلمين قوانين وتشريعات األ (2)
 .25الساب  المصدر  (3)
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 المبحث الثاني
 الفرق بين جواز انفراد أحد الوكيلين في الخلع والطالق

كل الرجل غيره في إجقراء الطقلق، من األمور التي أبيحت فيها الوكالة أن يو 
وكققذلك الخلققع، كمققا يمكققن أن يوكققل رجلققين، وقققد تنققاول الفقهققاء هققذه المسققألة، واينققوا 
الحكققم إذا وكققل الققزوج رجلقققين بققالخلع، وبققالطلق، ومقققا إن كققان يجققوز ألحقققدهما أن 

 ينفرد.
 معنى الوكالة:
ققل بققاألمر إذا ضققمن القيققام  :وكققل األمققر سققلمه، ويقققال لغثثًة: بققه، ووكلققت توكى

إذا استكفاه  :واعتمدت فيه عليه. ووكل فلن فلًنا ،ألجأته إليه :أي .أمري إلى فلن
أو عجًزا عن القيام بأمر نفسه، ورجل مواكل: ضعيف يتكل علقى  ،أمره، ثقة بكفايته

 .(1)غيره
 .(2)وتجعله نائًبا عنك ،أن تعتمد على غيرك :والتوكيل
موكول إليه، ويكون بمعنى فاعقل إذا كقان  ألنه ؛فعيل بمعنى مفعول :والوكيل

 .(4)، والجمع وكلء(3) َّ من خن حن جن ُّٱ بمعنى الحافظ، ومنه:
وهققي اسققتنابة جققائز ، الغيققر مقققام نفسققه فققي تصققرس معلققوم إقامققة اصثثطالًحا:

 ،ورجعقة، وكتابقة، وتقدبير ،وفسق،، وطقلق ،التصرس مثله فيما يدخلقه النيابقة، كعققد
 .(5)وصلح
 

                                                 

النفيس من كنوز القواميس ، مادة وكل، و 3/447المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث  (1)
 ، مادة و ك ل.2518/ 4
 ، كتاب الواو، مادة وكل.687مفردات ألفاظ القرآن  (2)
 .173سورة آل عمران: من اآلية  (3)
 ، باب الواو مع الكاس وما يثلثهما.294اح المنير المصب (4)
 .497/ 3معجم المصطلحات  (5)
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 نص المسألة:
 رق بين ما إذا وكل رجلين بالخلع، وبالطلق في جواز انفراد أحدهما.الف

 وجه الشبه:
 وكالة رجلين في فصم عر  الزوجية، وحكم انفراد أحدهما.

 وجه الفرق:
 والوكالة في الطلق. ،الفرق بين الوكالة في الخلع

 وذكر الفرق اممام الكرابيسي في كتابه الفروق: "إذا وكقل رجلقين بقالخلع لقيس
 ألحدهما أن ينفرد بالخلع، ولو وكل رجلين بالطلق ألحدهما أن ينفرد به.

لوكيلين األن المقصود بعقد الخلع المال، فصار كالبيع، وليس ألحد  والفرق:
بالبيع أن ينفرد به، كقذلك هقذا، والمعنقى فيقه أنقه أشقرك بينهمقا فقي القرأي واتختيقار، 

ر، فلققم يكققن رضققاه بققرأي أحققدهما رًضققا والشققيء ممققا يحتققاج فيققه إلققى الققرأي واتختيققا
 فلم يلزمه. ؛برأي اآلخر

ألن المقصققود منققه لققيس هققو المققال، فقققد أمرهمققا بتنفيققذ  ؛ولققيس كققذلك الطققلق
وامتثققال أمققره فيمققا ت يحتققاج فيققه إلققى الققرأي واتختيققار، فصققار كمققا لققو أمرهمققا  ،قولققه

 .(1)ا"بتبليغ الرسالة، فألحدهما أن ينفرد بتبليغ الرسالة، كذلك هذ
 آراء الفقهاء في جواز انفراد أحد الوكيلين:

يققر  الحنفيققة، والمالكيققة أن الرجققل إذا وكققل رجلققين بققالخلع لققم يجققز أن ينفققرد 
ويقر  الحنابلقة أنقه ت يجقوز انفقراد أحقدهما  ،ما، فيمقا يجقوز انفقراده فقي الطقلقأحده

 بالطلق ما لم ينص الموكل على ذلك.
 الرأي األول: (1

لقم يجققز، ألن الخلققع  ؛فخلققع أحققدهما ،ه إذا وكققل رجلققين بقالخلعيقر  الحنفيققة أنق
ورأي  ،ثنققىعقققد معاوضققة يحتققاج فيققه إلققى الققرأي والتققدبير، وهققو إنمققا رضققي بققرأي المق 

                                                 

 .184الفروق للكرابيسي  (1)
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الواحققد ت يكققون كققرأي المثنققى، فققل يحصققل مقصققوده إذا انفققرد بققه أحققدهما، كمققا فققي 
 .(1)البيع

ألن إيققاع  ؛دهما جقاز ذلقكبغير مال، فطلقها أحأما لو وكلهما بطلق امرأته 
الواحقد وعبقارة المثنقى  الطلق مجرد عبارة، ت يحتاج فيه إلى الرأي والتقدبير، وعبقارة

 .(2)سواء، وما هو مقصود للزوج يحصل بإيقاع أحدهما
فقل  ؛فخلعهقا أحقدهما ،وير  المالكية أنه إن وكل رجلين على أن يخلعا امرأته

ففعققل ذلققك أحققدهما  ،يشققتريا أو يبيعققا لققه سققلعةألنققه لققو وكلهمققا جميًعققا ل ؛يجققوز ذلققك
، (3)وبالتالي فل يجوز الخلع إت باجتماعهمقا جميًعقا ،فذلك غير جائز ،دون صاحبه

 .(4)وذلك بخلس رسولقي الطلق، فيجوز إن انفرد أحدهما
 الرأي الثاني: (2

 ؛اآلخقر فطلق  أحقدهما دون  ،ير  الحنابلة أنه إذا جعل أمر امرأته بيقد رجلقين
إت أن يكقون جعقل إليهمقا أن  ،(5)يجوز ذلك حتى يجتمعا إذا جعقل األمقر إليهمقا فل

 .(6)يطلقاها على اتجتماع واتنفراد، فيقع ما أوقعه كل واحد منهما
 الراجح:

القققذي يظهقققر هقققو تقققرجيح القققرأي األول القائقققل بجقققواز انفقققراد أحقققد القققوكيلين فقققي 
 ،القزوج، وت حاجقة فقي ذلقك لقرأي إيقاع الطلق دون الخلع، ذلقك أنهمقا ينفقذان رغبقة

أو مشورة، وهو المعنى الموجود في الخلع، حيث يحتاج إلى رأي فيما يتم  ،أو تدبير

                                                 

 .175/ 7، والبحر الرائ  281/ 9، والبناية شرح الهداية 193/ 6المبسوط انظر:  (1)
 .144 /2، واللباب في شرح الكتاب 281/ 9، والبناية شرح الهداية 193/ 6المبسوط انظر:  (2)
 .479/ 9، والجامع لمسائل المدونة 244/ 2المدونة انظر:  (3)
 .96/ 4، والمختصر الفقهي 479/ 9الجامع لمسائل المدونة انظر:  (4)
 .392/ 11الجامع لعلوم اممام أحمد  انظر: (5)
 .420/ 1، والهداية على مذهب اممام أحمد 297/ 1امرشاد إلى سبيل الرشاد  انظر: (6)
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ت  ،رجلقققين الخلقققع عليقققه، وهنقققا ت يتحقققق  المعنقققى القققذي مقققن أجلقققه اختقققار أن يوكقققل
 واحًدا.

 اعتبار الفرق:
يجقوز انفقراد وفقي طقلق، ف ،يتبين لنا اعتبار الفرق بين توكيل رجلين في خلقع

تحقيًققققا لمقققراد القققزوج فقققي اجتمقققاع رأيهمقققا مًعقققا فقققي  ؛أحقققدهما فقققي الطقققلق دون الخلقققع
 الخلع، وعدم الحاجة لذلك في الطلق.



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-456- 

 المبحث الثالث
 الفرق بين الغرر والجهالة في الصداق وفي الخلع

أن تقققوم المعققاملت بققين النققاس علققى أسققاس مققن البيققان  -سققبحانه-أمققر هللا 
ل تفضي الجهالة إلى المنازعات فيما بعد، ومقن ذلقك األمقر بقأن يكقون لئ ؛والوضوح

 .و الجهالةالمهر المسمى محدًدا، خالًيا عن الغرر أ
وفرقققوا بققين الغققرر اليسققير أو الجهالققة  ،وقققد تحققدث الفقهققاء عققن هققذه المسققألة

 اليسيرة في تسمية المهر، وفي تسمية عوض الخلع.
ر به تغريًرامعنى الغرر:  والغرر هو ما كان له  .(1)تغرة: عرضه للهلكةو  ،غرى

 .(2)وباطن مجهول ،ظاهر يغر
 نص المسألة:

 الفرق بين وجود الغرر أو الجهالة في تسمية الصداق، وفي عوض الخلع.
 :وجه الشبه

 الغرر أو الجهالة في العوض.
 وجه الفرق:

 الفرق بين الصداق وعوض الخلع.
كتابقه عقدة البقروق: "إنمقا يغتفقر الغقرر وقد ذكر الفقرق اممقام الونشريسقي فقي 

والشققققارد فققققي الخلققققع، وت يغتفققققر فققققي الصققققداق؛ ألن األصققققل أت  ،كققققاآلب  ،والجهالققققة
فلقذلك  ؛فإن األصل فيه عقدم العوضقية ؛بخلس الطلق ،يستباح البضع إت بعوض

 .(3)افترقا"
 
 

                                                 

 .48/ 1ر، التعريفات الفقهية  ر، باب الغين، مادة غ648/ 2معجم الوسيط ال (1)
 ، مادة غ ر ر.1626/ 3النفيس من كنوز القواميس  (2)
 .272عدة البروق للونشريسي  (3)
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 آراء الفقهاء في الغرر والجهالة في الصداق وفي عوض الخلع:
ر الحنفية، والمالكية، والحنابلة على أن الغرر أو الجهالة ت تجوز اتف  جمهو 

نما يغتفر اليسقير منهقا فقي عقوض الخلقع، فيمقا يقر  الشقافعية أن مقا  في الصداق، وا 
 ت يصح عوًضا في النكاح ت يصح عوًضا في الخلع.

 الرأي األول: رأي الجمهور: (1
ألن  ؛لقم تصقح التسقميةير  الحنفية أنه لو تزوجهقا علقى مقا فقي بطقن أغنامقه 

، ومققا فققي الققبطن لققيس بمققال متقققوم، وفققي شققرط صققحة التسققمية كققون المسققمى مققاًت 
فكققققذلك ؛ ضققققافة، وت يحتمققققل التعليقققق  بالشققققرطالنكققققاح أحققققد العوضققققين ت يحتمققققل ام

 .(1)العوض اآلخر
أمققا بققاب الخلققع فهققو أوسققع مققن بققاب النكققاح، فلققو خالعهققا علققى مققا فققي بطققن 

، وأحقد باتنفصقال ن ما في البطن بغرض أن يصير مقاًت غنمها صحت التسمية؛ أل
العوضين في الخلع يحتمقل امضقافة وهقو الطقلق، فقاآلخر كقذلك يحتمقل امضقافة، 
فققإذا سققمى مققا فققي الققبطن فكأنققه أضققاس التسققمية إلققى مققا بعققد اتنفصققال، والتسققمية 

منقع فقل ت ؛والجهالقة ليسقت بمتفاحشقة ،لكنقه مجهقول ،وقعت على مال متققوم موجقود
 .(2)استحقاق الشيء

وير  المالكية أنه ت يشترط في صحة الخلع كونه سليًما من الغرر والجهالة، 
إذ لققققيس سققققبيله سققققبيل  ؛ووقققققع الطققققلق ،بققققل لققققو خققققالع علققققى مجهققققول صققققح الخلققققع

نمقققا المبتغقققى فقققي هقققذا تخلقققص  المعاوضقققات المحضقققة التقققي تبتغقققى فيهقققا األثمقققان، وا 
 .(3)ا حاصل بالرضا بما هما فيهالزوجة من الزوج وملكها نفسها، وهذ

                                                 

 .188/ 6، 83/ 5المبسوط انظر: (1)
 .148/ 3، و بدائع الصنائع 83/ 5الساب انظر: (2)
 .354/ 4، والذخيرة 498/ 2عقد الجواهر الثمينة انظر: (3)
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سققبحانه، وتجققويز الجهالققة فيققه ذريعققة -ألن الصققداق حقق  هلل  ؛وفققارق النكققاح
 .(1)إلى إخلء النكاح عنه

وكققذلك ذهققب الحنابلققة إلققى أن مققا ت يصققح مهققًرا لغققرر أو جهالققة صققح الخلققع 
ه أد  مقققا يتناولققق –ونحوهمقققا  ،وثقققوب ،كقققدار – ًت ذومققق بقققه، ووجقققب فيمقققا يجهلقققه حقققاًت 

 –كمقا يحمقل شقجرها، ومقا فقي بيتهقا مقن متقاع  –اتسم، وأمقا فيمقا يتبقين فقي المقال 
 .(2)أو يحصل منه، وجاز الخلع ،فله ما يتكسب

 .(3)، فلم تؤثر جهالة تفصيلهوذلك لمعرفة العوض إجماًت 
أما لو أصدقها داًرا مطلقة، أو دابة مطلقة، أو ما يثمر شجره، أو حمل غنمه 

أو صقققفة، والغقققرر  ،لجهالقققة هقققذه األشقققياء ققققدًرا ؛م يصقققح امصقققداقأو متقققاع بيتقققه، لققق
إذ ت أصقل لقه يرجقع  ؛زاعقألنقه يقؤدي للنق ؛والجهالة فيهقا كثيقر، ومثقل ذلقك ت يحتمقل

إليققه، ولققو وقققع الطققلق لققم يققدر مققا يرجققع إليققه، وكققذا كققل مققا هققو مجهققول القققدر أو 
 .(4)الحصول ت يصح أن يكون صداًقا

 شافعية:الرأي الثاني: رأي ال (2
 يققر  الشققافعية أن النكققاح إذا ثبتققت صققحته بجهالققة المهققر أو تحريمققه، فققالمهر

ن فسقد الصقداق ، (5)باطقل وكقل جهالقة منعقت صقحة البيقع تمنقع مقن صقحة المهقر وا 
رجعنقققا إلقققى مهقققر المثقققل، فكقققل فسقققاد يرجقققع إلقققى الجهالقققة نقطقققع بقققالرجوع إلقققى مهقققر 

 .(6)المثل

                                                 

 .498/ 2عقد الجواهر الثمينة انظر: (1)
 .404/ 8، وامنصاس للمرداوي 46/ 2المحرر في الفقه  انظر: (2)
 .178/ 5، ومطالب أولي النهى 8/ 3شرح منتهى امرادات  انظر: (3)
 .9/ 3شرح منتهى امرادات  انظر: (4)
 .382/ 9، بحر المذهب 395/ 9الحاوي  انظر: (5)
 .86/ 13نهاية المطلب  انظر: (6)
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: أن ينظققر إلققى كققل مققا وقققع عليققه ومققا ت يجققوز ،وجمققاع مققا يجققوز بققه الخلققع
ن كان  ت يصح أن يكون الخلع، فإن كان يصلح أن يكون مبيًعا فالخلع به جائز، وا 

أو طققائر فققي  ،وذلققك مثققل أن يخققالع امرأتققه بجنققين فققي بطققن أمققه ،مبيًعققا فهققو مققردود
ت ُيققرد، ويرجققع  ،واقققع وت ُيعققرس الققذي فققي يققده، فققالطلق ،السققماء، أو بمققا فققي يققده

 ،أو فقققي عينقققه، تحالفقققا ،، وكقققذلك إن اختلفقققا فقققي ققققدر العقققوض(1)بمهقققر مثلهقققاعليهقققا 
 .(2)ووجب مهر المثل

واهققذا لققم يفققرق الشققافعية بققين العققوض فققي الخلققع، والصققداق فققي النكققاح، فلققم 
 .(3)ألن كليهما عقد معاوضة كالبيع ؛ا الخلع على ما فيه غرر أو جهالةيجيزو 

 الراجح: 
مهققققور القائققققل باغتفققققار اليسققققير مققققن الغققققرر الققققذي يظهققققر هققققو تققققرجيح رأي الج

تكقون عليقه تسقمية  والجهالة في عوض الخلع، بخلس الصداق، وذلك لما يجقب أن
إذ قققد يترتققب عليققه اسققتحقاق نصققفه إن طلقق  قبققل الققدخول، أو  ؛المهققر مققن الضققبط

الرجوع إليقه إن لجقأ إلقى الخلقع، فضقبط التسقمية تمنقع اتخقتلس القذي ققد ينشقأ عقن 
 الجهالة.

 اعتبار الفرق:
فيققه يسققير  واهققذا يتبققين أن الفققرق معتبققر بققين العققوض فققي الخلققع الققذي ُيغتفققر
 الغرر أو الجهالة، واين الصداق الذي ت يجوز أن يلحقه غرر أو جهالة.

                                                 

 .5/215األم  انظر: (1)
 .173/ 1التنبيه  انظر: (2)
 .494/ 2المهذب  انظر: (3)
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 المبحث الرابع
 الفرق بين اجتماع النكاح والبيع واجتماع الخلع والبيع

عققد واحقد، ولكقن تخقتلس  أجازت الشقريعة امسقلمية اجتمقاع معقاملتين فقي
 فقد تناول الفقهاء اجتماعهما في عقد واحد. عة البيع عن كل من النكاح والخلعطبي

وبعتقك عبقدها بكقذا، إذا كانقت  ،زوجتقك ابنتقي :وصورة البيع والنكاح أن يققول
 .(1)أو وكلته في البيع ،تحت حجره

 نص المسألة:
احد، واين حكم اجتماع الخلع الفرق بين حكم اجتماع النكاح والبيع في عقد و 

 والبيع في عقد واحد.
 وجه الشبه:

 اجتماع عقدين مختلفين في عقد واحد.
 وجه الفرق:

الفققرق بققين النكققاح الققذي ت يصققح دون عققوض، والخلققع الققذي يصققح اتتفققاق 
 على إسقاطه.

نمققا جققاز اجتمققاع  وذكققر الفققرق اممققام الونشريسققي فققي كتابققه عققدة البققروق: "وا 
، وت يجقققوز اجتمقققاع النكقققاح والبيقققع؛ ألن وجقققود العقققوض الحاصقققل فقققي الخلقققع والبيقققع

تعققالى، ت يصققح التواطققؤ مققن الققزوجين علققى إسقققاطه، فققل ُبققد -النكققاح مققن حقق  هللا 
من وجود العوض، وت كذلك حل العصمة فإنقه حق  للقزوج، فيصقح اقترانقه بقالعوض 

 .(2)وانفراده عنه"
 لنكاح أو الخلع:مذاهب الفقهاء في الجمع بين البيع وبين ا

اختلفت المقذاهب الفقهيقة فقي مسقألة الجمقع بقين البيقع والنكقاح فقي عققد واحقد، 
 واين البيع والخلع في عقد واحد.
                                                 

 .104/ 4النجم الوهاج  انظر: (1)
 .272عدة البروق للونشريسي  (2)
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 المذهب األول: (1
 ،هققو الققراجح عنققد الشققافعية والحنابلققة، وهققو قققول عنققد المالكيققة: بصققحة النكققاح

 وصحة الخلع بل خلس، وصحة البيع على الراجح.
ألن  ؛ي صققفقة بيققع ونكققاح صققّحا فققي األظهققرأنققه لققو اجتمققع فققيققر  الشققافعية 

ذا تققرر هقذا فوجقه الصقحة القيقاس  ،النكاح ت يفسقد بفسقاد العقوض بخقلس البيقع، وا 
ن اختلفقققا فقققي حكقققم الشقققفعة،  ،مقققن دار، فإنقققه يجقققوز اعلقققى مقققا إذا بقققاع ثوًبقققا وجقققزءً  وا 

 .(1)مثلويصح البيع والصداق على األصح، فيوزع على قيمة المبيع ومهر ال
جمع عققدين يختلقف حكقم كقل واحقد منهمقا  اوأصل المسألة أن العقد الواحد إذ

 ،ألنققققه لمققققا صققققح انفرادهمققققا صققققح الجمققققع بينهمققققا ؛علققققى انفققققراده فققققاألظهر الصققققحة
ن جمققع  ،(2)كالعبققدين، واخققتلس حكمهققا ت يمنققع مققن الجمققع بينهمققا فققي عقققد واحققد وا 

 .(3)بين بيع وخلع صح الخلع
فقققال: زوجتققك  ،ة أنققه لققو اجتمققع بيققع ونكققاح بعققوض واحققدوكققذلك يققر  الحنابلقق
صقققح النكقققاح علقققى الصقققحيح مقققن المقققذهب، وكقققذلك لقققو  ؛ابنتقققي وبعتقققك داري بمائقققة

واختلعققت نفسققي بكققذا  ،اجتمققع بيققع وخلققع بعققوض واحققد، فقالققت: ابتعققت منققك السققلعة
ا، فيصقققح البيقققع ، (4)ألن اخقققتلس العققققدين ت يمنقققع الصقققحة ؛ومقققا جمقققع إليقققه ،صقققحى

 .(5)ك ت يفسد النكاح وت الخلع بفساد العوضوكذل

                                                 

 – 104/ 4، والنجم الوهاج 389/ 9، والمجموع 238/ 1اللباب في الفقه الشافعي  انظر: (1)
 ،.98/ 3اشية الجمل ، وح105

 .441/ 9بحر المذهب  انظر: (2)
 .83/ 3، وحاشية الجمل 105/ 4النجم الوهاج  انظر: (3)
 .377/ 4، وحاشية الروض 48/ 3، ومطالب أولي النهى 322 – 321/ 4امنصاس  انظر: (4)
 .308/ 1المحرر في الفقه  انظر: (5)
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يجقوز البيقع والنكقاح بعققد واحققد إذا  أشقهب وابقن الماجشقون مقن المالكيققة وعنقد
 .(1)كان ما يبقى مما يعطي الزوج أقل المهر فصاعًدا

 المذهب الثاني: (2
 الراجح عند المالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة: 

 .(2)بين أي عقدين سو  البيع وامجارة ير  المالكية عدم جواز الجمع
ه خادمهقققا بكقققذا وكقققذا درهًمقققا، فقققل يقققعطتفقققل يجقققوز أن يتقققزوج امقققرأة علقققى أن 

 .(3)يجتمع في صفقة واحدة نكاح وايع، ويفس، النكاح وترد السلعة
المعاوضة بأحكقام ت توجقد ووجهه أن النكاح عقد مخصوص من سائر عقود 

 .(4)لتنافر العقدين ؛غيره فوجب أت يضم إليه عقد ؛في غيره
وفي وجه ير  الشافعية أن اجتمقاع البيقع والنكقاح غيقر جقائز، ووجقه القبطلن 

فيحقوج إلقى التوزيقع، وتلقزم  ؛كقام ققد يعقرض بسقببه مقا يوجقب الفسق،أن اختلس األح
ألن مقابلة العوض لهما مًعا مفضية إلى جهالة العقوض فيمقا يقابقل ؛ (5)منه الجهالة

د، فققإذا جمققع مققا يختلققف حكمققه ثققم إن العقققد الواحققد لققه حكققم واحقق كققل واحققد منهمققا،
 .(6)فيبطل ؛تنافى

ألن فساد الصداق ت يوجب  ؛وت يبطل النكاح ،ويبطل الصداق ،ويبطل البيع
 .(7)ولها مهر المثل ،فساد النكاح

 

                                                 

 .172/ 9، والجامع لمسائل المدونة 468/ 4، والنوادر والزيادات 146/ 2المدونة  انظر: (1)
 .417/ 1عيون المسائل  انظر: (2)
 .468/ 4، والنوادر والزيادات 195/ 3، وشرح مختصر خليل 146/ 2المدونة  انظر: (3)
 .600/ 2التنبيهات المستنبطة و ، 172/ 9الجامع لمسائل المدونة  انظر: (4)
 .104/ 4النجم الوهاج  انظر: (5)
 .441/ 9بحر المذهب  انظر: (6)
 .442/ 9الساب  المصدر  (7)
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وفققي روايققة عنققد الحنابلققة ت يصققح اجتمققاع البيققع مققع النكققاح، فإنققه إذا انفسقق، 
 .(1)يع الصفقةالبيع لزم توز 

 الراجح: 
 الققذي يظهققر هققو تققرجيح الققرأي الثققاني بعققدم جققواز الجمققع بققين البيققع والنكققاح،

ليقوم على أسقاس مقن الوضقوح والبيقان، وجمقع  ؛فالشريعة قد شددت في شأن النكاح
عقققد النكققاح مققع عقققد البيققع يفضققي إلققى جهالققة الصققداق، ممققا يفضققي إلققى التنققازع، 

  دخول أو خلع، وكذلك لو فس، البيع.وتسيما لو حدث طلق قبل ال
 اعتبار الفرق:

والنكققاح،  واهققذا يتضققح أن الفققرق معتبققر بققين كققل مققن الجمققع بققين عقققد البيققع
ألن الصققداق فققي مقابلققة البضققع، ويترتققب عليققه بنققاء حيققاة  ؛واققين عقققد البيققع والخلققع

  فكان األحر  ،أخر  في حال انفصام عر  الزوجية زوجية، كما تترتب عليه أحكام
أن يتم تحديده واستقلله في عقد مستقل، أما الخلع فبابه أوسقع مقن النكقاح، وُيغتفقر 

وت يترتب عليقه  ،فيه اليسير من الجهالة، كما أنه عوض في مقابلة انفصام الزوجية
 فافترقا. ؛سو  ذلك من أحكام

                                                 

أو تفري  الصفقة: بيع  ،ومعنى توزيع الصفقة .308/ 1، والمحرر 322/ 4امنصاس  انظر: (1)
 أو تسليم بعض المعقود عليه دون بعضه اآلخر. بيعه في عقد واحد، ما يجوز بيعه وما ت يجوز

 .(1/139، معجم لغة الفقهاء 1/213)القاموس الفقهي 



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-464- 

 المبحث الخام 
 ين من قال: خالعتك على هذا الثوبالفرق ب

 ثوًبا طلقتك، ثم بان غيره ومن قال: إن أعطيتني
نهم قققد فققإ اليسققير مققن الجهالققة فققي عققوض الخلققعإذا كققان الفقهققاء قققد اغتفققروا 

عمقا  افبقان مختلًفق ،وضعوا له ضقوابط، وفرققوا بقين مقن خقالع علقى شقيء ُمشقار إليقه
 ثم بان على غير صفته. ،ظنه، واين من خالع على شل موصوس

 نص المسألة:
العتققك علققى هققذا الثققوب المققروي، فبققان هروًيققا، الفققرق بققين مققن قققال لزوجتققه: خ

 ومن قال: إن أعطيتني ثوًبا مروًيا فأنت طال ، فأعطته هروًيا.
 وجه الشبه:

 اختلس وصف عل  عليه الطلق عن حقيقته.
 وجه الفرق:
 بعينه، وتعليقه على وصف معين. شيءرق بين تعلي  الطلق بامشارة لالف

ريرانقي فقي كتابقه إيضقاح القدتئل: "إذا ققال: وذكر الفرق الشقي، بقدر القدين الز 
 ،صح، وله الخيار بين إمساكه، ورّده ؛ى هذا الثوب المروي، فبان هروًياخالعتك عل

لققم  ؛وأخققذ قيمققة مققروي. ولققو قققال: إن أعطيتنققي مروًيققا فأنققت طققال ، فأعطتققه هروًيققا
 تطل .

 فصقح، واخقتلس صقفته ؛أنقه فقي األولقى خالعهقا علقى عقوض بعينقه والفرق:
ن اختققار الققرد رجققع إلققى قيمققة  كالعيققب فيققه، والعيققب ت يبطلققه، فققإن رضققي جققاز، وا 

فإنه عل  طلقها على صقفة بخلس الثانية،  ،ألنه عوض معين في الخلع ؛المروي 
 .(1)فلم يقع الطلق" ؛لم توجد

                                                 

 .208إيضاح الدتئل  (1)
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وّي: بفقققتح الهقققاء والقققراء، بعقققدها واو، مشقققددة اليقققاء: ثقققوب أصقققفر يعمقققل  قققرق والهق
يقت الثقوببهراوة، إحد  مقدا إذا صقبغته، وكانقت السقادة مقن  :ئن خراسقان، يققال: هرى

 .(1)العرب يتعممون بالعمائم المهرىاة
وّي: بفتح الميم وتشديد الياء، ثوب يلبسه خاصقة النقاس،  ،وسكون الراء ،والمقرف

 .(2)منسوب إلى مرو، وهي بلدة بخراسان، والنسبة إليها مروي على غير قياس
 ء فيمن علق الطالق على شيء مشار إليه:: مذاهب الفقهاأوًل 

أن الطققلق يقققع رغققم اخققتلس يققر  الحنفيققة، والمالكيققة، والشققافعية، والحنابلققة 
 الصفة.
 ؛فققإذا هققو مققروي  ،يققر  الحنفيققة أنهققا لققو اختلعققت علققى ثققوب علققى أنققه هققروي و 

 .(3)يرجع بهروي وسط، وت يرد بدل الخلع إت بعيب فاحش
ققققال لزوجتقققه: إن أعطيتنقققي هقققذا الثقققوب الهقققروي  ويقققر  المالكيقققة أن الرجقققل إذا

فإنهققا تبققين منققه،  ؛، فدفعتققه إليققه، فققإذا هققو ثققوب مققروي الققذي فققي يققدك فأنققت طققال 
ت نسقبته إلقى تلقك البلقد،  ،ألنه لما عين الثوب كان المقصود ذاتقه ؛ويكون الثوب له

 .(4)وهو مقصر
فققإذا قالققت:  ،ويققر  الشققافعية أنققه لققو قققال: خالعتققك علققى هققذا الثققوب المققروي 

حكم بوقوع الطلق، فالعوض ت يفسقد بقاختلس الصقفة، وآيقة ذلقك أن القزوج  ؛تقبل
ذا كققققان اتخققققتلس فققققي صققققفات األعققققواض فقققققي  لققققو رضققققي بققققه جققققاز لققققه ذلققققك، وا 

 ؛وت يقرد الثقوب ،(5)فبقدل الخلقع أولقى ؛المعاوضات المحضة ت يوجب فساد العوض
نما ذكره ذكر واث  بحصولهوت اشتراط منه للوصف ،إذ ت تغرير من جهتها  .(6)، وا 

                                                 

 .26/ 4، وشرح مختصر خليل للخرشي 304/ 5مطالب أولي النهى  انظر: (1)
 .26/ 4شرح مختصر خليل للخرشي  انظر: (2)
 .158/ 3، واتختيار لتعليل المختار 84/ 4البحر الرائ   انظر: (3)
، والمختصر 359/ 2 ، والشرح الكبير للدردير26/ 4شرح مختصر خليل للخرشي  انظر: (4)

 .122/ 4الفقهي 
 .432 – 431/ 13نهاية المطلب  انظر: (5)
 .256/ 3أسنى المطالب  انظر: (6)
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 .(1)وكذلك عند الحنابلة
 ثانًيا: مذاهب الفقهاء فيمن علق الطالق على صفة ُمشَتَرطة:

اتفقق  الفقهققاء مققن المالكيققة، والشققافعية، والحنابلققة علققى أن مققن اشققترط شققرًطا 
 تيقع طلقه إن لم تتحق  الصفة المشروطة. ؛وعل  عليه الطلق ،معيًنا

لققم يلزمققه  ؛فأتققت بمققروي  ،الكيققة أنققه إن قققال: أنققت طققال  علققى هققروي يققر  المو 
 .(2)الطلق؛ ألنه تعلي  معنى
فقققال: إن أعطيتنققي  ،إذا كققان الخلققع علققى صققيغة التعليقق  ويققر  الشققافعية أنققه

لعقدم وجققود الشققرط، فققإن معتمققد  ؛لققم تطلقق  ؛فأنققت طققال ، فأعطتقه هروًيققا اثوًبقا مروًيقق
 .(3)وعالطلق وجود الصفة في هذا الن

فأعطتقققه  ،ويقققر  الحنابلقققة أنقققه لقققو ققققال: إن أعطيتنقققي ثوًبقققا هروًيقققا فأنقققت طقققال 
 .(4)ألن الصفة التي عل  عليها الطلق لم توجد ؛لم تطل  ؛مروًيا

 اعتبار الفرق:
يقققع  ؛وعلقق  عليققه الطققلق ،يتضققح أن الفققرق معتبققر، فمققن أشققار لشققيء بعققين

ولققم يكققن  ،صققفته، فهققو أمامققهحتققى لققو أخطققأ فققي  ،الطققلق إن أخققذ مققا أشققار إليققه
أما من عل  الطلق على صفة لم تطل  حتى تستوفي الصفة التي اشقترطها  .غرر

 وعل  عليها.
ثقابتون  :أي .(5)"المسثلمون عنثد شثروطهم" ملسو هيلع هللا ىلص:وهذا يواف  حديث رسول هللا 

 ت يرجعقققون عنهقققا، وهقققذا فقققي الشقققروط الجقققائزة ،عليهقققا
بعينقققه  افقققإن اشقققترط شقققيئً ، (6)

 تطل  إت إن أعطته ما اشترط.ليطلقها لم 

                                                 

 .304/ 5مطالب أولي النهى  انظر: (1)
 .360 – 359/ 2الشرح الكبير للدردير  انظر: (2)
 .255/ 3، أسنى المطالب 433/ 13نهاية المطلب  انظر: (3)
 .282/ 6رح المقنع المبدع في ش انظر: (4)
 .3/92رواه اممام البخاري في صحيحه، كتاب امجارة،باب أجر السمسرة،  (5)
 .5/305نيل األوطار انظر: (6)
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 الخاتمة
 ين أهمية علم الفروق اض المسائل الفقهية في باب الخلع تبمن خلل استعر 

ر الفروق، أن المقاصد الشرعية مرعّية في اعتبا ، وتبين من خلل البحثتهودق
 .وكذلك في عدم اعتبارها

 مايلي: وصل إليه البحث من نتائج وتوصياتومن أهم ما ت
 لنتائج:أول: ا
ن علم الفروق من أدق العلوم المرتبطة بعلل األحكام الشرعية، ومقاصد أ -1

 الشريعة امسلمية والقواعد الفقهية.
إذا استحالت الحياة الزوجية، لكنه مضبوط بضوابط  اجعل الشارع الخلع مخرجً  -2

 من الزوجين. المصلحة التي تراعي كًل 
فيما يتعل  بالعقود والمعاملت، قامت أحكام الشريعة امسلمية على الوضوح  -3

 ولكنها شددت في شأن النكاح ما لم تشدد في غيره، حتى في الخلع.
ن أحكام الشريعة امسلمية فيما يتعل  بالمرأة راعت أحوالها وخصائصها بدقة أ -4

 يمكن أن توجد في أي تشريع آخر. ت ،وحكمة
كام النساء يساعد في ن فهم القواعد األساسية التي بنيت عليها الفروق في أحأ -5

 تطبيقها على ما يستجد من مسائل متعلقة بالمرأة.
 ثانيا: التوصيات:

يوصي البحث بمزيد اهتمام بعلم الفروق الفقهية، وتطبيقه على النوازل  -1
 والقضايا الفقهية المستجدة.

البحث في ما يستجد من قضايا النساء في المجاتت المختلفة، طبية، ونفسية  -2
 اعية، وسياسية.وأسرية واجتم

السعي إلى استصدار مزيد من القوانين التي تراعي الفروق في أحكام النساء  -3
 بين حاتتهن وظروفهن المختلفة.

التنويع والتجديد في الكتابات اتجتماعية واألسرية التي تخاطب المرأة، وتعنى  -9
 وبشأن أسرتها، بما يتواف  مع الفروق بين أحوالها المختلفة. ،بشأنها
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 المصادر والمراجعفهر  
 القرآن الكريم. -
 : كتب التفسير:أول
 ثأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار إحياء الترا :أحكام القرآن -1

 .1992العراي، بيروت 
األنصاري  : شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكرالجامع ألحكام القرآن -2

 القرطبي، دار الفكر.
 يف وشروحه:: كتب الحديث الشر ثانيا
محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة،  :الجامع المسند الصحيح-1

 الطبعة األولى.
: أحمد بن علي بن حجر العسقلني، دار فتح الباري شرح صحيح البخاري  -2

 هق.1379المعرفة، بيروت 
 .1993: محمد بن علي الشوكاني، دار الحديث، القاهرة نيل األوطار -3

 لفقه الحنفي:: كتب اثالثا
دحي، مطبعة الحلبي، القاهرة : عبد هللا بن محمود البلالختيار لتعليل المختار -1

1937. 
، : علء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -2

 .1986دار الكتب العلمية، بيروت 
المصري، دار  ن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بر الرائق شرح كنثز الدقائقالبح -3

 .2الكتاب امسلمي ط
: محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي، بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية -4

 .2000دار الكتب العلمية، بيروت 
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: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنثز الدقائق -5
 هق.1313المطبعة األميرية، القاهرة 

: أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار البشائر الطحاوي شرح مختصر  -6
 .2010امسلمية، 

: جمال الدين أبو محمد علي بن يحيى اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -7
 . 1994زكريا بن مسعود األنصاري، دار القلم، بيروت 

: أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري، دار مختصر القدوري في الفقه الحنفي -8
 .1997لكتب العلمية، بيروت ا
: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت المبسوط -9

1993. 
 : كتب الفقه المالكي:ارابعً 
: أبو الوليد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -1

 .1988دار الغرب امسلمي، بيروت  محمد بن رشد،
: عياض بن موسى بن مستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةالتنبيهات ال -2

 .2011سبتي، ، دار ابن حزم، بيروت عياض ال
بد هللا التميمي، دار الفكر : أبو بكر محمد بن عالجامع لمسائل المدونة -3

2013. 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي، دار الغرب  :الذخيرة -4

 .1994روت يامسلمي، ب
: محمد بن أحمد بن عرفة الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي -5

 الدسوقي، دار الفكر.
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: أبو محمد جلل الدين بن نجم عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -6
 . 2003بن شاس، دار الغرب امسلمي، بيروت 

بغدادي، صر الثعلبي ال: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نعيون المسائل -7
 .2009دار ابن حزم، بيروت 

 .2014بن عرفة، مؤسسة خلف الخبتور : محمد بن محمد المختصر الفقهي -8
، دار الكتب العلمية، بيروت : مالك بن أنس بن مالك األصبحيالمدونة -9

1994. 
 : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغربالمقدمات الممهدات -10

 .1988امسلمي، بيروت 
، أبو محمد النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات -11

 .1999عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني، دار الغرب امسلمي، بيروت 
 : كتب الفقه الشافعي:خامسا

: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب -1
 الكتاب امسلمي.دار 
 .1990لشافعي، دار المعرفة، بيروت محمد بن إدريس بن العباس ا :األم -2
 : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، عالم الكتب.التنبيه في الفقه الشافعي -3
: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، دار حاشية الجمل على شرح المنهج -4

 الفكر.
: علي بن محمد بن حبيب ه مذهب اإلمام الشافعيالحاوي الكبير في فق -5

 .1999، دار الكتب العلمية، بيروت الماوردي
: أحمد بن محمد بن علي، ابن الرفعة، دار كفاية النبيه في شرح التنبيه -6

 .2009الكتب العلمية، بيروت 
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: أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي، دار البخاري، اللباب في الفقه الشافعي -7
 هق.1416ينة المنورة المد
 : محيي الدين يحيى بن شرس النووي، دار الفكر.المجموع شرح المهذب -8
 : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية.المهذب -9
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 . 2007الحرمين، دار المنهاج 
 : كتب الفقه الحنبلي:اسادسً 

 .1998: محمد بن أحمد الهاشمي، مؤسسة الرسالة، اإلرشاد إلى سبيل الرشاد -1
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 إحياء التراث العراي.المرداوي، دار 
: أبو عبد هللا أحمد بن حنبل، خالد الرااطق، دار الجامع لعلوم اإلمام أحمد -3

 .2009الفلح، الفيوم 
 هق.1397، 1: عبد الرحمن بن محمد العاصمي، طحاشية الروض المربع -4
: شمس الدين محمد بن عبد هللا شرح الزركشي على مختصر الخرقي -5

 .1993ار العبيكان ري، دالزركشي المص
أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة  الشرح الكبير على المقنع: -6

 .1995جر للطباعة والنشر، القاهرة المقدسي، ه
، : موف  الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسيالكافي في فقه اإلمام أحمد -7

 .1994دار الكتب العلمية، بيروت 
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سحاق بن راهويهمسائل اإلمام أحمد و  -8 : إسحاق بن منصور بن بهرام، عمادة ا 
 . 2002البحث العلمي بالجامعة امسلمية، المدينة المنورة 

ه : مصطفى بن سعد بن عبدمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -9
 .1994السيوطي، المكتب امسلمي 

ابن  هللا، : عبد السلم بن عبدالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد -10
 .1984تيمية الحراني، الرياض 

: موف  الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة المغني -11
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 الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المكتبة التوفيقية: القاهرة.

الجويني، دار الجيل، بيروت، هللا بن يوسف  : أبو محمد عبدالجمع والفرق  -4
2004. 

أحمد  س: أبو العباهب من الجموع والفروق عدة البروق في جمع ما في المذ -5
 .1990دار الغرب امسلمي، بيروت  بن يحيى الونشريسي،

: د. عبد هللا بن مبارك آل سيف، بحث مقدم لكلية علم الفروق الفقهية -6
 الشريعة، الرياض.
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 .1982والشئون امسلمية، الكويت 

: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعالقتها بفروق الدمشقي -8
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