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اخللىة الصحيحت وأحرها يف أحكام الزواد والطالق دراست فقهيت 
)*(-م5002مقاروت بقاوىن األحىال الشخصيت اإلماراتي لسىت 

- 

   العرياوي سادلني حممذ أمساءد. 
 أستار الفقه وأصىله ادلساعذ   
 كليت القاوىن/ جامعت عجمان   

 ادلستخلص
، ٚاييت ٠ًٛ ايؿشٝش١ أسهاّ ايدخٍٛا اـاألسهاّ اييت تأخر ؾٝٗ ٜٗدف ايبشح إزي بٝإ

ال تأخر ؾٝٗا، ٚذيو بدزاض١ اآلثاز اغياد١ٜ ٚاغيع١ٜٛٓ اغيرتتب١ ع٢ً اـ٠ًٛ ايؿشٝش١؛ ناغيٗس، 
ْٚؿك١ ايعد٠، ٚاإلزخ، ٚايٓطب ٚغريٖا دزاض١ ؾك١ٝٗ  يًٛؾٍٛ إزي ايسأٟ ايؿكٗٞ ايسادح ثِ 

 ّ.2005اتٞ يط١ٓ َكازْت٘ سيا ذٖب إيٝ٘ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَاز
 ايهًُات اغيؿتاس١ٝ: اـ٠ًٛ ايؿشٝش١، ايصٚاز، اإلزخ

Abstract 

    The study aims at clarifying the provisions in which valid 

privacy takes the provisions of coition and does not take 

them, by studying the physical and moral effects of the valid 

privacy such as the dower, indemnity payable, inheritance, 

and other religious studies, in order to reach the correct 

jurisprudential opinion and compare it with the personal 

status law For the year 2005.        
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 تـقذمادل
اؿُد هلل زب ايعاغيري، غسع يٓا دٜٔ اإلضالّ ايكِٜٛ، ٚأْصٍ عًٝٓا نتاب٘ ايهسِٜ، ٖٚداْا 
إزي ايؿساط اغيطتكِٝ، ٚأمت عًٝٓا ْعُت٘ ببعج١ خامت ايٓبٝري ٚإَاّ اغيسضًري، ٚأغٗد إٔ ال 

 عًٝ٘ إي٘ إال اهلل ٚسدٙ ال غسٜو ي٘، ٚأغٗد إٔ ضٝدْا ْٚبٝٓا قُّدا عبدٙ ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل
ُّا نجرّيا إزي ّٜٛ ايدٜٔ، أَا بعد:  ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ تطًٝ

ؾكد أٚيت ايػسٜع١ عٓا١ٜ ٚاقش١ سيٛقٛع اؿكٛم ؼي نجري َٔ ثٓاٜا أبٛاب ايؿك٘ 
اإلضالَٞ،  ٚاؿدٜح سٍٛ َٛقٛع اـ٠ًٛ ايصٚد١ٝ ٜستبط بٗرا ايػإٔ؛ ٚذيو بأْٗا تتعًل 

عازي، َٚٓٗا َا ٖٛ سل يًُطًل،  َٚٓٗا َا ٖٛ عكٛم َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ َٓٗا َا ٖٛ سل هلل ت
سل يًُطًك١، َٚٓٗا َا ٖٛ سل يًُٛيٛد ، ٚؼي ٖرا ايبشح أضًط ايك٤ٛ ع٢ً اآلثاز اغياد١ٜ 
ٚاغيع١ٜٛٓ ايٓاغ١٦ َٔ اـ٠ًٛ ايصٚد١ٝ تبّعا الختالؾات ايؿكٗا٤،  ثِ أقازٕ بري َا تٛؾًت 

 ّ.2005إيٝ٘ بٓؿٛف قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ يط١ٓ 
 أٚاّل: أ١ُٖٝ ايبشح

 ٜهتطب ٖرا اغيٛقٛع أُٖٝت٘ ألضباب، َٓٗا:
  تعازي، ٚسل ايعبد.تعًك٘ عل اهلل .1
 بهجري َٔ اغيطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت حيتاز ؾٝٗا إزي بٝإ سهِ ايػسع. اغيٛقٛعازتباط  .2
 اؿاد١ إزي ايهجري َٔ َطا٥ٌ اغيٛقٛع ؼي اإلؾتا٤ ٚايككا٤. .4
ٞ ع٢ً أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ؼي ثالخ َٛاد قا١ْْٝٛ، ٚضهٛت٘ عٔ ْـ ايكإْٛ اإلَازات .5

ايٓـ ؼي غريٖا َٔ اغيطا٥ٌ اييت حيتاز ؾٝٗا إزي بٝإ زأٟ اغيػسع اإلَازاتٞ ؼي 
 اغيطأي١.

ّٝا: أٖداف ايبشح  ثاْ
 ٜٗدف ايبشح ؼي ٖرا اغيٛقٛع إزي َا ٜأتٞ:

 ا دزاض١ ؾك١ٝٗ.، ٚدزاضتٗباـ٠ًٛ ايؿشٝش١بٝإ األسهاّ ايؿك١ٝٗ اغيتعًك١  .1
شيٝٝص اغيطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت تأخر ؾٝٗا اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ، َٚا ال  .2

 تأخر ؾٝ٘ .
 َعسؾ١ اآلثاز اغياد١ٜ ٚاغيع١ٜٛٓ اغيتعًك١ باـ٠ًٛ ايؿشٝش١. .3

 َكاز١ْ َٛقـ اغيػسع اإلَازاتٞ بايؿك٘ اإلضالَٞ ؼي َٛقٛع ايبشح. .4
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 ثايّجا: أض١ً٦ ايبشح
 :-َع بٝإ َٛقـ اغيػسع اإلَازاتٞ ؼي نٌ َطأي١  – بشح عٔ األض١ً٦ اآلت١ٝجيٝب اي

 َاٖٞ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١؟ .1

َا ٖٞ اغيطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت تأخر ؾٝٗا اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ أسهاّ ايدخٍٛ،  .2
 ٚاغيطا٥ٌ اييت ال تأخر ؾٝٗا أسهاّ ايدخٍٛ؟

 َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اضتشكام اغيٗس؟ .3

 اغيسأ٠ قبٌ ايدخٍٛ ٚبعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١؟  طالم َا ٖٛ ْٛع  .4
 َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً  ايتٛازخ  بري ايصٚدري؟ .5

 ٌٖ ع٢ً اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ عد٠؟ .6

 ْؿك١ ايعد٠؟َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً  .7

 ْطب اؾٓري؟َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً  .8

 ؿس١َ؟ْتػاز ا َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ا .9

 سٌ اغيطًك١ ثالّثا يصٚدٗا األٍٚ؟َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً  .10

 ؾؿ١ ايصٚدري َٔ سٝح اإلسؿإ ٚعدَ٘؟َا ٖٛ أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً  .11

 : خط١ ايبشحزابّعا
 ،  ٚخاشي١، ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:ٚشيٗٝد، َٚبشجرياغتٌُ ايبشح ع٢ً َكد١َ، 

 َكد١َ
 : َؿّٗٛ اـ٠ًٛ  شيٗٝد

 َع٢ٓ اـ٠ًٛ  اغيطًب األٍٚ:
 اغيطًب ايجاْٞ: اـ٠ًٛ ايصٚد١ٝ اغيؤثس٠ ع٢ً األسهاّ

 ٚايطالم : اآلثاز اغياد١ٜ يًد٠ًٛ ايؿشٝش١ ؼي أسهاّ ايصٚازاألٍٚاغيبشح 
 اغيطًب األٍٚ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اضتشكام اغيٗس

 اغيطًب ايجاْٞ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بري ايصٚدري
 أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اضتشكام ْؿك١ ايعد٠: ايجايحاغيطًب 
 ٚايطالم : اآلثاز اغيع١ٜٛٓ يًد٠ًٛ ايؿشٝش١ ؼي أسهاّ ايصٚازايجاْٞاغيبشح 

 اغيطًب األٍٚ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ْطب اؾٓري
 اغيطًب ايجاْٞ:  أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اْتػاز اؿس١َ
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 ثالّثا ع٢ً سًٗا يصٚدٗا األٍٚاغيطًب ايجايح: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ باغيطًك١ 
 اغيطًب ايسابع: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ؾؿ١ ايصٚدري َٔ سٝح اإلسؿإ ٚعدَ٘

 خاشي١
 متهيذ

قبٌ اؿدٜح عٔ آثاز اـ٠ًٛ ايصٚد١ٝ، أغري ؼي اغيطًب األٍٚ  إزي َع٢ٓ اـ٠ًٛ ؼي ايًػ١ 
كؿٛد َٔ ٖرا ايبشح ٖٛ ٚؼي االؾطالح، َع بٝإ َؿَٗٛٗا عٓد اغيػسع اإلَازاتٞ ،  ٚألٕ اغي

اـ٠ًٛ ايؿشٝش١، ؾطأؾؿٌ ايكٍٛ ؼي اغيطًب ايجاْٞ عٔ اـ٠ًٛ اغيؤثس٠ ؼي األسهاّ عٓد 
 .اغيراٖب األزبع١ َٛقش١ َٛاْعٗا

 ادلطلب األول
 معىن اخللىة

 أّٚيا:  َع٢ٓ اـ٠ًٛ ؼي ايًػ١
ٍٕ عد٠ ، َٔ أغٗسٖا:  يًد٠ًٛ ؼي ايًػ١ َعا

 .(1)ؿٝت ؾالّْا غال٤ َٔ األزض، أٟ: بأزض خاي١ٝ: اـال٤؛ نكٛهلِ: أياغيع٢ٓ األٍٚ
 .(2): ايطرت؛ نكٛهلِ: خٌ ٚدٗو، أٟ: اضترت بإْطإ أٚ غ٤ٞاغيع٢ٓ ايجاْٞ

 .(3): اإلْؿساد؛ نكٛهلِ: خًٛت ب٘ َٚع٘ ٚإيٝ٘ ٚأخًٝت ب٘ إذا اْؿسدت ب٘ايجايحاغيع٢ٓ 
 .(4)ؾٝ٘ أسد: ايؿساؽ، نكٛهلِ: خال اغيهإ خال٤ إذا ؾسؽ ٚمل ٜهٔ ايسابعاغيع٢ٓ 
 .(5): االقتؿاز، نكٛهلِ: خال ع٢ً بعض ايطعاّ؛ إذا اقتؿس عًٝ٘اـاَظاغيع٢ٓ 

ػيا ضبل ٜعٗس إٔ َع٢ٓ اـ٠ًٛ ؼي ايًػ١ ال خيسز عٔ اغيعاْٞ ايطابك١؛ ؾايسدٌ اغيٓؿسد 
ٌْ َُٓٗا َتؿسغّا  باَسأ٠، ٚاغيتٓشٞ بٗا عٔ أعري ايٓاع ٜهٕٛ َطتٛزّا، ٚكتؿّٝا، ٜٚهٕٛ ن

 تؿسّا عًٝ٘. يآلخس َٚك
 

                          

 .21/505ىـ(، 2121) ن منظور، لسان العرب، دار صادر،( محمد اب2)
 .21/505( المرجع السابق، 5)
 .21/505 ( المرجع السابق،0)
 .05/21  ،( محمد الزبيدي، تاج العروس، دار اليداية1)
 .05/3 ( المرجع السابق،2)



 م5002الخموة الصحيحة وأثرىا في أحكام الزواج والطالق دراسة فقيية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

29 

ّٝا: َع٢ٓ اـ٠ًٛ ؼي االؾطالح  ثاْ
 يًد٠ًٛ ؼي اؾطالح ايؿكٗا٤ تعسٜؿات عد٠، َٓٗا:

ادتُاع ايصٚدري ؼي َهإ َا َع اْتؿا٤ اغيٛاْع: اؿط١ٝ ٚ ايطبع١ٝ ٚ عٓد اؿٓؿ١ٝ:  .1
 . (1)ايػسع١ٝ

م ادتُاع ايصٚدري ؼي َهإ تسخ٢ ؾٝ٘ ايطتٛز إٕ ٚددت، ٚإال ؾٝهؿٞ إغالعٓد اغيايه١ٝ:  .2
 .(2)اغيٛؾٌ هلُا، عٝح ال ٜؿٌ إيُٝٗا أسد. ٚتط٢ُ عٓد اغيايه١ٝ غ٠ًٛ االٖتدا٤

 .(3)ادتُاع ايصٚدري ؼي َهإ تػًل أبٛاب٘، ٚتسخ٢ ضتٛزٙعٓد ايػاؾع١ٝ:  .3

: ٖٛ اْؿساد َٔ ٜطأ َجً٘، سئ ٜٛطأ َجًٗا، َع عًُ٘ بٗا، ؾريخ٢ ايطرت، عٓد اؿٓاب١ً .4
 .(4)ٜٚػًل ايباب

اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ  –ايتعسٜؿات ايطابك١ إٔ اغيراٖب ايجالث١ ٚايرٟ ٜبدٚ يٞ َٔ 
اْؿساد ايصٚدري ، ٚمل ترنس اغيٛاْع اييت إٕ ٚاسد٠ ٖٚٞ قد اتؿكت ؼي ْكط١  –ٚاؿٓاب١ً 

ٚددت مل تتشكل اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚاييت ْـ عًٝٗا اؿٓؿ١ٝ؛ ٚعًٝ٘ ؾايرٟ ٜبدٚ يٞ إٔ 
 تعسٜـ اؿٓؿ١ٝ ٖٛ ايتعسٜـ ايسادح.

م قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ يتعسٜـ اـ٠ًٛ، ٚقد انتؿ٢ برنس ٚمل ٜتطس
نُا ضٝأتٞ،  - ، ٚأخر بايسادح ػيا اعتُدٙ َٔ اغيراٖب ايؿك١ٝٗ (5)أسهاَٗا ؼي ثالخ َٛاد

 ٖٚرٙ اغيٛاد ٖٞ:
( : "جيب اغيٗس بايعكد ايؿشٝح، ٜٚتأند نً٘ بايدخٍٛ، أٚ 52( َٔ اغياد٠ )2ايؿكس٠ ) .1

 ٚ ايٛؾا٠، ٚحيٌ اغيؤدٌ َٓ٘ بايٛؾا٠ أٚ ايب١ْٛٓٝ".، أاـ٠ًٛ ايؿشٝش١

، ٚأٚدعت َا اـ٠ًٛ ايؿشٝش١إذا طًبت ايصٚد١ ايطالم قبٌ ايدخٍٛ أٚ (: "123اغياد٠ ) .2
قبكت٘ َٔ َٗس، َٚا أخرت٘ َٔ ٖداٜا، َٚا أْؿك٘ ايصٚز َٔ أدٌ ايصٚاز، ٚاَتٓع ايصٚز 

                          

 .0/221م(،  2665-ىـ2125( محمد ابن عابدين، رد المحتار، دار الفكر، )2)
 .5/002،  ( محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، دار الفكر5)
 .6/200م(، 2666-ىـ2126( عمي الماوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العممية، )0)
-ىـ2120( محمد الزركشي، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، دار العبيكان، )1)

 .2/025م(، 2660
(، 55( قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، القانون االتحادي رقم )2)

 م.5002-22-26(،  106م(، المنشور في الجريدة الرسمية ذي العدد )  5002سنة )ل
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 عٔ ذيو، ٚعذص ايكاقٞ عٔ اإلؾالح سهِ بايتؿسٜل خًّعا".

اـ٠ًٛ (: "ال عد٠ ع٢ً اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ٚقبٌ 139( َٔ اغياد٠ )1ايؿكس٠ ) .3
 ".ايؿشٝش١

 ادلطلب الخاوي
 اخللىة الزوجيت ادلؤحرة على األحكام

ذنست ؼي اغيطًب ايطابل تسدٝح تعسٜـ اؿٓؿ١ٝ االؾطالسٞ يًد٠ًٛ ايصٚد١ٝ، ٚؼي ٖرا 
 األسهاّ ؼي اغيراٖب األزبع١، ٚقد اغيطًب أؾؿٌ ايكٍٛ ؼي اـ٠ًٛ اييت ٜرتتب عًٝٗا أثس ؼي

اتؿكت نًُتِٗ ع٢ً إٔ اـ٠ًٛ ٖٞ اييت ٜٓؿسد ؾٝٗا ايصٚز بصٚدت٘، ٚاختًؿٛا ؼي َٛاْعٗا ع٢ً 
 ايٛد٘ اآلتٞ:

 أّٚيا: اـ٠ًٛ عٓد اؿٓؿ١ٝ
ٚتط٢ُ عٓدِٖ )باـ٠ًٛ ايؿشٝش١(، ٖٚٞ اييت ال ٜهٕٛ َعٗا َاْع َٔ ايٛط٤، ال َاْع 

 سطٞ ٚال غسعٞ ٚال طبعٞ.
: ؾٗٛ إٔ ٜهٕٛ أسدُٖا َسّٜكا َسّقا ضيٓع اؾُاع، أٚ ؾػرّيا ال أَا اغياْع اؿطٞ

؛ ألٕ ايستل ٚايكسٕ (1)جياَع َجً٘، أٚ ؾػري٠ ال جياَع َجًٗا، أٚ ناْت اغيسأ٠ زتكا٤ أٚ قسْا٤
 .(2)ضيٓعإ َٔ ايٛط٤

، ؛ ألٕ ايع١ٓ ٚاـؿا٤ ال ضيٓعإ َٔ ايٛط٤(3)ٚتؿح خ٠ًٛ ايصٚز ايعٓري أٚ اـؿٞ
 .(4)ؾهاْت خًٛتُٗا ند٠ًٛ غريُٖا

                          

( الرتقاء: ىي المرأة المنضمة الفرج التي ال يكاد الذكر يجوز فرجيا لشدة انضمامو. تاج 2)
 .52/005العروس، 

: ىي التي في فرجيا مانع يمنع من سموك الذكر فيو، إما غدة غميظة، أو لحمة القرناء    
 .02/222رتتقة، أو عظم. تاج العروس، م

 .0/230دار المعرفة،  ،و زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق، 0/221( رد المحتار 5)
-ىـ2066( العنين: الذي ال يأتي النساء . أحمد بن فارس، معجم مقاييس المغة، )0)

 .1/52م(، 2646
 . 21/500الخصي: مسمول الخصيتين . لسان العرب،      

 .1/000محمد البابرتي، العناية، ( 1)
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ؼي قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١؛ ألْ٘ ٜتؿٛز َٓ٘ ايطشل ٚاإلٜالد بٗرا  (1)ٚتؿح خ٠ًٛ اجملبٛب
ايطسٜل، ٚقاٍ أبٛ ٜٛضـ ٚقُد: ال تؿح خ٠ًٛ اجملبٛب؛ ألٕ اؾب ضيٓع َٔ ايٛط٤ ؾُٝٓع 

 .(2)ؾش١ اـ٠ًٛ نايكسٕ ٚايستل
َّا عر أٚ : ؾٗٛ إٔ ٜهٕٛ أسدُٖا ؾاٚأَا اغياْع ايػسعٞ ُّا ؾّٛ زَكإ، أٚ قس ٥

بعُس٠، أٚ تهٕٛ اغيسأ٠ سا٥ّكا أٚ ْؿطا٤؛ ألٕ نٌ ذيو قسّ يًٛط٤، ؾهإ َاّْعا َٔ ايٛط٤ 
غسّعا، ٚاؿٝض ٚايٓؿاع ضيٓعإ َٓ٘ طبّعا أٜكا ألُْٗا أذ٣، ٚايطبع ايطًِٝ ٜٓؿس َٔ 

 .(3)اضتعُاٍ األذ٣
ألٕ اإلْطإ ٜهسٙ إٔ جياَع اَسأت٘ : ؾٗٛ إٔ ٜهٕٛ َعُٗا ثايح؛ ٚأَا اغياْع ايطبعٞ

عكس٠ ثايح، ٜٚطتشٞ ؾٝٓكبض عٔ ايٛط٤ سيػٗد َٓ٘، ٚضٛا٤ أنإ ايجايح بؿرّيا أّ 
ُّا، بايّػا أّ ؾبّٝ ا أٚ اَسأ٠، أدٓب١ٝ أٚ َٓهٛست٘؛ ا إٕ نإ عاقًّا، زدًّأع٢ُ، ٜكعاّْا أّ ْا٥

ضاع١ ؾطاع١، ؾٝٓكبض  ألٕ األع٢ُ إٕ نإ ال ٜبؿس ؾٗٛ حيظ، ٚايٓا٥ِ حيتٌُ إٔ ٜطتٝكغ
اإلْطإ عٔ ايٛط٤، َع سكٛزٙ، ٚايؿيب ايعاقٌ سيٓصي١ ايسدٌ حيتػِ اإلْطإ َٓ٘ نُا 
حيتػِ َٔ ايسدٌ، ٚإذا مل ٜهٔ عاقًّا ؾٗٛ ًَشل بايبٗا٥ِ، ال ضيتٓع اإلْطإ عٔ ايٛط٤ 

هلا غيهاْ٘ ٚال ًٜتؿت إيٝ٘، ٚاإلْطإ حيتػِ َٔ اغيسأ٠ األدٓب١ٝ، ٜٚطتشٝٞ، ٚنرا ال حيٌ 
ايٓعس إيُٝٗا ؾٝٓكبكإ غيهاْٗا، ٚإذا نإ ٖٓاى َٓهٛس١ ي٘ أخس٣ أٚ تصٚز اَسأتري ؾدال 

 .(4)بُٗا ؾال حيٌ هلا ايٓعس إيُٝٗا ؾٝٓكبض عٓٗا
ّٝا: اـ٠ًٛ عٓد اغيايه١ٝ  ثاْ

، َأخٛذ٠ َٔ اهلد٤ٚ ٚايطهٕٛ؛ ألٕ نٌ ٚاسد َٔ (خ٠ًٛ االٖتدا٤)ٚتط٢ُ عٓدِٖ  
يٝ٘، ٖٚٞ اغيعسٚؾ١ عٓدِٖ بإزخا٤ ايطتٛز، ضٛا٤ نإ ٖٓاى ايصٚدري ضهٔ يآلخس ٚاطُإٔ إ

 .(5)تهٕٛ بصٜاز٠ أسد ايصٚدري يآلخس (خ٠ًٛ ايصٜاز٠)إزخا٤ ضتٛز، أٚ غًل باب، أٚ غريٙ، ٚ
 

                          

 .2/516( المجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. لسان العرب، 2)
 .5/560وبدائع الصنائع  2/222م(، 5000ىـ2150( محمود العيني، البناية، ) 5)
  .0/230( البحر الرائق، 0)
 .5/560، م(2655( أبوبكر الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، )1)
 .0/100م(، 2656-ىـ 2106( محمد عميش، منح الجميل، دار الفكر، )2)
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تهٕٛ باختال٤  -خ٠ًٛ  شٜاز٠  ٚضٛا٤ ناْت خ٠ًٛ اٖتدا٤ أ -ٚاـ٠ًٛ عٓد اغيايه١ٝ 
ايٛط٤ عاد٠، ؾال تهٕٛ ؿع١ تكؿس عٔ  ، خ٠ًٛ ضيهٔ ؾٝٗا(1)ايبايؼ غري اجملبٛب سيطٝك١

شَٔ ايٛط٤ ٚإٕ تؿادقا ع٢ً ْؿٝ٘، ٚال ضيٓع َٔ اـ٠ًٛ عٓدِٖ ٚدٛد َاْع غسعٞ، نشٝض، 
ٚؾّٛ، ٚإسساّ؛ ألٕ ايعاد٠ إٔ ايسدٌ إذا خال بصٚدت٘ أٍٚ خ٠ًٛ ال ٜؿازقٗا قبٌ ٚؾٛي٘ 

 .(2)إيٝٗا
 اـ٠ًٛ عٓد ايػاؾع١ٝثايّجا: 

األثس اغيرتتب ع٢ً اـ٠ًٛ ايػسع١ٝ ٚاسد، دٕٚ تؿسٜل بري ٜس٣ ايػاؾع١ٝ ؼي اؾدٜد إٔ 
ٖٔ ٚدٛد َٛاْع ايٛط٤ أٚ اْتؿا٥ٗا؛ يكٛي٘ تعازي:  ُٖ ِٕ تََُٗطٛ ِٔ قَِبٌِ أَ َٔ ٖٔ ُٖ ُُٛ ِٕ طََِّكُت َٚإِ

(3) 
 .(4)ٚإٔ اغيساد باغيظ ٖٛ اؾُاع

 اـ٠ًٛ عٓد اؿٓاب١ًزابّعا: 
ييت تهٕٛ بعّٝدا عٔ ػيٝص، ٚبايؼ َطًّكا، اـ٠ًٛ اييت ٜرتتب عًٝٗا أثس ٖٞ اـ٠ًٛ ا

ُّا أٚ ناؾّسا، ذنّسا أٚ أْج٢، أع٢ُ أٚ بؿرّيا، عاقاّل أٚ فّْٓٛا، َع عًُ٘ بأْٗا عٓدٙ،  َطً
ٚمل شيٓع٘ َٔ ايٛط٤ إٕ نإ ايصٚز ٜطأ َجً٘ نابٔ عػس ؾأنجس، ٚناْت ايصٚد١ ٜٛطأ َجًٗا 

أثس.  عًٝٗاباـ٠ًٛ غ٤ٞ، ٚمل ٜستب نبٓت تطع ؾأنجس، ؾإٕ نإ أسدُٖا دٕٚ ذيو مل ٜتكسز 
ٚال ضيٓع أثس اـ٠ًٛ ّْٛ ايصٚز، ٚال نْٛ٘ أع٢ُ، ٚال ٚدٛد َاْع سطٞ بأسد ايصٚدري نذب 

 .(5)ٚزتل، ٚال ٚدٛد َاْع غسعٞ بُٗا، أٚ بأسدُٖا نشٝض ٚإسساّ ٚؾّٛ ٚادب
ػيا ضبل، ٜتبري يٞ إٔ اـ٠ًٛ ٖٞ ادتُاع ايسدٌ بصٚد٘ ؼي َهإ ٜأَٓإ ؾٝ٘ َٔ 

ايٓاع عًُٝٗا، ٚألٕ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ انتؿ٢ ببٝإ أسهاّ اـ٠ًٛ  العإط
 َٛاْع بٝإ إزي ٜتطسم مل ؾإْ٘ ،-( 139)ٚ( 123)ٚ( 52) َاد٠ –ؼي ْؿٛؾ٘ اآلْؿ١ ايرنس 

(، ٖٚٛ ذات ايًؿغ ايرٟ ٝش١ؾش خ٠ًٛ) بأْٗا ايجالخ َٛادٙ ؼي اـ٠ًٛ ٚؾـ ٚسٝح اـ٠ًٛ،
                          

م(، 2665-ىـ2125( أي مطيقة لموطء. محمد الحطاب، مواىب الجميل، دار الفكر، )2)
1/252. 

و الخرشي، شرح مختصر  106-5/105( أحمد الصاوي، بمغة السالك، دار المعارف، 5)
 .0/532خميل، دار الفكر، 

 .504قرة: ( الب0)
 .0/552م(، 2661-ىـ2122( محمد الشربيني، مغني المحتاج، دار الكتب العممية، )1)
 .225-2/222( منصور البيوتي، كشاف القناع 2)
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ٓؿ١ٝ، ؾإٕ ٖرا ٜدٍ ع٢ً إٔ تعسٜـ اـ٠ًٛ َٚٛاْعٗا ؼي قإْٛ األسٛاٍ اضتددَ٘ ؾكٗا٤ اؿ
( ٖٚٞ: " 2( َٔ اغياد٠ )2ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ َأخٛذ َٔ اغيرٖب اؿٓؿٞ عًُّا بايؿكس٠ )

تطبل ْؿٛف ٖرا ايكإْٛ ع٢ً طيٝع اغيطا٥ٌ اييت تٓاٚيتٗا ؼي يؿعٗا أٚ ؾشٛاٖا، ٜٚسدع 
 غيرٖب ايؿكٗٞ ايرٟ أخرت َٓ٘".ؼي تؿطريٖا ٚاضتهُاٍ أسهاَٗا إزي ا

 ٖٞ:  -نُا ٖٞ عٓد اؿٓؿ١ٝ  – ٚعًٝ٘ ؾإٕ قٛابط اـ٠ًٛ ايصٚد١ٝ ايؿشٝش١
 بصٚد٘. ايصٚزادتُاع  .1
 إٔ ٜهٕٛ االدتُاع ؼي َهإ َطتٛز. .2
عدّ ٚدٛد َاْع غسعٞ ضيٓع َٔ اؾُاع، نٛدٛد اؿٝض عٓد ايصٚد١، أٚ نإٔ ٜهٕٛ  .3

 أسدُٖا ؾا٥ُّا ؾّٛ ؾسض.
طبعٞ ضيٓع َٔ اؾُاع، نٛدٛد غدـ ثايح ػيٝص بُٝٓٗا، ضٛا٤ أنإ عدّ ٚدٛد َاْع  .4

 زداّل أّ اَسأ٠.

عدّ ٚدٛد َاْع سطٞ ضيٓع َٔ اؾُاع، نٛدٛد َسض بأسد ايصٚدري ضيٓع َٔ  .5
 .(1)ايٛط٤

ٚؼي ساي١ اختالٍ أسد ٖرٙ ايكٛابط ؾإٕ اـ٠ًٛ تهٕٛ )خ٠ًٛ ؾاضد٠(، ال ٜرتتب عًٝٗا 
 تٞ بٝاْٗا ؼي اغيباسح اآلت١ٝ.أسهاّ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ اييت ضٝأ

 األولادلبحج 
 والطالق اآلحار ادلاديت للخلىة الصحيحت يف أحكام الزواد

ضٝهٕٛ اؿدٜح ؼي ٖرا اغيطًب سٍٛ اآلثاز اغياد١ٜ يًد٠ًٛ ايؿشٝش١، ٚذيو ببٝإ أثسٖا 
ٌٍ َٔ: اضتشكام اغيٗس، ايتٛازخ بري ايصٚدري، ْؿك١ ايعد٠.  ؼي ن

 
 
 

                          

و أبوبكر الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي،  0/230( البحر الرائق، 2)
الخموة في الفقو اإلسالمي ، وقد ذكرىا أحمد عاشور في بحثو "أحكام 5/560م(، 2655)

-ه2155وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية في قطاع غزة"، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 م.5004
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 ادلطلب األول
 لىة الصحيحت على استحقاق ادلهرأحر اخل

 ايؿسع األٍٚ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اضتشكام اغيٗس اغيط٢ُ
 : ؼسٜس قٌ ايٓصاع

، ٚاختًؿٛا ؼي  اضتشكام اغيدت٢ً (1)اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ثبٛت اغيٗس ناًَّا يًُدخٍٛ بٗا
ا٤ ؼي قٛي٘ إزي اختالؾِٗ ؼي َع٢ٓ اإلؾك بٗا قبٌ ايدخٍٛ َٔ اغيٗس،  ٚضبب اـالف زادع

ِِ َٔٝجَاّقا غًَّٔٝعاتعازي:  ُِٓه ِِ إِي٢َ بَِعٍض َٚأَخَِرَٕ َٔ ُ٘ َٚقَِد أَِؾك٢َ بَِعُكُه ِٝـَ تَِأُخُرَْٚ  .  (2)ٚنَ
ؾُٔ قاٍ: إٕ اإلؾكا٤ ٖٛ )اـ٠ًٛ( قاٍ: بجبٛت اغيٗس نً٘ يًصٚد١ سيذسد ؼكل اـ٠ًٛ 

 .ايؿشٝش١
بعدّ ثبٛت اغيٗس يًصٚد١ سيذسد اـ٠ًٛ  َٚٔ قاٍ: إٕ اغيساد باإلؾكا٤ ٖٛ )اؾُاع( قاٍ

 .(3)ايؿشٝش١
َٚٔ ايؿكٗا٤ َٔ طيع بري ايكٛيري ؾكاٍ: إٕ ناْت اـ٠ًٛ ط١ًٜٛ نط١ٓ؛ ؾٝذب اغيٗس 

ٚعًٝ٘  ،(4)ناْت قؿري٠ ٚمل ٜتدًًٗا تًرذ؛ ؾٝذب ْؿـ اغيٗس طيعّا بري األدي١ ناَاّل، ٚإٕ
 ؾاألقٛاٍ ؼي ٖرٙ اغيطأي١ ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:

 األقٛاٍ:
اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ تجبت اغيٗس نً٘ يًصٚد١، ضٛا٤ أنإ اغيٗس َط٢ُ أّ غري ايكٍٛ األٍٚ: 

 .(5)َط٢ُ، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً
: اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ضٛا٤ أناْت قؿري٠ أّ ط١ًٜٛ تجبت ْؿـ اغيٗس؛ َا مل ايكٍٛ ايجاْٞ

ٚايػاؾعٞ ؼي حيدخ ٚط٤، ؾإٕ سدخ َعٗا ٚط٤؛ ٚدب اغيٗس ناَاّل، ٖٚٛ قٍٛ اغيايه١ٝ 

                          

-ىـ2123ومحمد المواق، التاج واإلكميل، دار الكتب العممية، ) 5/554( بدائع الصنائع 2)
القاىرة  وعبد اهلل ابن قدامة، المغني، مكتبة 1/511ومغني المحتاج،  2/242م(، 2661

4/542. 
 .52( النساء: 5)
 .2/205م(، 2631-ىـ2051المصرية، ) ( محمد القرطبي، تفسير القرطبي، دار الكتب0)
 .52( وقد ذكر ذلك الباحث أحمد عاشور في بحثو المشار إليو سابًقا، ص1)
 .4/516والمغني   5/562( بدائع الصنائع 2)
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. ٚاضتج٢ٓ اغيايه١ٝ إقا١َ ايصٚد١ عٓد شٚدٗا ض١ٓ (1)َرٖب٘ اؾدٜد ٚزٚا١ٜ عٔ اإلَاّ أظيد
هلا اغيٗس ناَاّل، ٚإٕ مل ٜتدًًٗا  ؾٝذببعد اـ٠ًٛ بػري ٚط٤، إذا نإ بايّػا ٖٚٞ َطٝك١ 

 .(2)طياع؛ ألٕ اإلقا١َ اغيرنٛز٠ ْصيت َٓصي١ ايٛط٤
 األدي١:

 أدي١ ايكٍٛ األٍٚ:
ِِ َٔٝجَاّقا ٘ تعازي:  قٛي .1 ُِٓه ِِ إِي٢َ بَِعٍض َٚأَخَِرَٕ َٔ ُ٘ َٚقَِد أَِؾك٢َ بَِعُكُه ِٝـَ تَِأُخُرَْٚ ٚنَ

 .  (3)غًَّٔٝعا

ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: إٔ اهلل تعازي ٢ْٗ ايصٚز عٔ أخر غ٤ٞ ػيا أعط٢ شٚد٘ َٔ 
سا٤: إٕ اإلؾكا٤ اغيٗس عٓد ايطالم، ٚأبإ عٔ َع٢ٓ ايٓٗٞ يٛدٛد اـ٠ًٛ، نُا قاٍ ايؿ

 .(4)ٖٛ اـ٠ًٛ دخٌ بٗا أٚ مل ٜدخٌ
بري  عٔ ضعٝد بٔ دبري، قاٍ: قًت البٔ عُس: زدٌ قرف اَسأت٘، ؾكاٍ: ؾسم ايٓيب  .2

" ؾأبٝا، ؟أخٟٛ بين ايعذالٕ، ٚقاٍ: "اهلل ٜعًِ إٔ أسدنُا ناذب، ؾٌٗ َٓهُا تا٥ب
كاٍ: "اهلل ٜعًِ إٔ " ؾأبٝا، ؾ؟ٚقاٍ: "اهلل ٜعًِ إٔ أسدنُا ناذب، ؾٌٗ َٓهُا تا٥ب

" ؾأبٝا، ؾؿسم بُٝٓٗا قاٍ أٜٛب: ؾكاٍ يٞ عُسٚ بٔ ؟أسدنُا ناذب، ؾٌٗ َٓهُا تا٥ب
دٜٓاز، إٕ ؼي اؿدٜح غ٦ّٝا ال أزاى ؼدث٘؟ قاٍ: قاٍ ايسدٌ َايٞ؟ قاٍ: قٌٝ: "ال َاٍ 

 .(5)يو، إٕ نٓت ؾادّقا ؾكد دخًت بٗا، ٚإٕ نٓت ناذّبا ؾٗٛ أبعد َٓو"

بعدَا ؾسم بري ايصٚدري بايًعإ، قاٍ ايصٚز  ؿدٜح: إٔ ايسضٍٛ ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ ا
"َايٞ" أٟ: ايؿدام ايرٟ دؾعت٘ إيٝٗا، ؾأدٝب بأْو اضتٛؾٝت٘ بدخٛيو عًٝٗا ٚشيهٝٓٗا يو 
َٔ ْؿطٗا، ثِ أٚقح ي٘ ذيو قا٥ًّا: إٕ نٓت ؾادّقا ؾُٝا ادعٝت٘ عًٝٗا ؾكد اضتٛؾٝت سكو 

                          

-ىـ2101ية المحتاج، دار الفكر، )ومحمد الرممي، نيا 0/530( شرح مختصر خميل 2)
 .4/516والمغني  3/012(، 6م2651

 .0/530( شرح مختصر خميل 5)
 .52( النساء: 0)
 .2/205( تفسير القرطبي 1)
(، 2022( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الطالق، باب صداق المالعنة، برقم )2)

4/22. 
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ريو أبعد يو َٔ َطايبتٗا ي٦ال ػُع عًٝٗا ايعًِ ؼي َٓٗا قبٌ ذيو، ٚإٕ نٓت نربت عًٝٗا ؾ
 .(1)عسقٗا َٚطايبتٗا سياٍ قبكت٘ َٓو قبّكا ؾشّٝشا تطتشك٘

: "َٔ نػـ عياز اَسأ٠ عٔ قُد بٔ عبد ايسظئ بٔ ثٛبإ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  .3
 .(2)ْٚعس إيٝٗا ؾكد ٚدب ايؿدام دخٌ بٗا أٚ مل ٜدخٌ بٗا"

٘ داٍ ؾساس١ ع٢ً ٚدٛب اغيٗس يًُسأ٠ بعد اـ٠ًٛ، ٖٚٛ ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اؿدٜح: أْ
 .(3)قٍُٛ ع٢ً بعد ايعكد

قكا٤ اـًؿا٤ ايساغدٜٔ اغيٗدٜري أْ٘ َٔ أغًل باّبا َا زٚاٙ شزاز٠ بٔ أٚؾ٢ قاٍ: " .4
، ٖٚرٙ قكاٜا اغتٗست، ٚمل خيايؿِٗ أسد (4)"زخ٢ ضرّتا ؾكد ٚدب ايؿدام ٚايعد٠ٚأ

 .(5)ؼي عؿسِٖ ؾهإ ناإلطياع

يصٚد١ باـ٠ًٛ ايؿشٝش١ قد ضًُت ْؿطٗا، إذ إٔ ايتطًِٝ اغيطتشل ٚدد َٔ إٕ ا .5
 .(6)أٖا، نُا يٛ ٚط-أٟ اغيٗس ناًَّا  –دٗتٗا؛ ؾٝطتكس ب٘ ايبدٍ 

 
 
 

                          

 .6/124ىـ(، 2046فتح الباري، دار المعرفة، ) ،( أحمد العسقالني2)
والبييقي  1/140(، 0551( أخرجو الدارقطني في سننو، كتاب النكاح، باب المير، برقم )5)

في سننو الكبرى، كتاب الصداق، باب من قال من أغمق باًبا أو أرخى ستًرا فقد وجب 
. قال البييقي: " وىذا منقطع وبعض رواتو غير 4/125(، 21154الصداق، برقم )

 محتج بو".
 .50/505مود العيني، عمدة القاري، دار إحياء التراث العربي، ( مح0)
( أخرجو البييقي في سننو، كتاب الصداق، باب من قال من أغمق باًبا أو أرخى ستًرا، 1)

. وقال:" ىذا مرسل، زرارة لم يدركيم، وقد رويناه عن عمر 4/124(، 21151برقم )
( وأخرجو الدارقطني، 21155برقم ) وعمي رضي اهلل عنيما موصواًل". وقد روي موصواًل 

 .1/140(، 0550كتاب النكاح، باب المير، برقم )
م(، 2661-ىـ 2122( مصطفى الرحيباني، مطالب أولي النيى، المكتب اإلسالمي، )2)

2/502. 
 .4/516( المغني 3)
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 أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ:
ٖٔ ؾَسِٜك١َّ ؾَ قٛي٘ تعازي:  .1 ُٗ ِِ يَ ٖٔ َٚقَِد ؾَسَِقُت ُٖ ِٕ تََُٗطٛ ِٔ قَِبٌِ أَ َٔ ٖٔ ُٖ ُُٛ ِٕ طََِّكُت ـُ ََا َٚإِ ِٓٔؿ

 ِِ  .  (1)ؾَسَِقُت

ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ع٢ً إٔ اغيطًك١ جيب هلا ْؿـ اغيٗس؛ إذا مل حيدخ 
طياع، ٜٚؿِٗ َٔ ذيو إٔ اغيٗس ال جيب إال باؾُاع، ٚإٔ اغيدت٢ً بٗا خ٠ًٛ ؾشٝش١ إذا مل 

 .(2)حيدخ طياع؛ ؾًٝظ هلا إال ْؿـ اغيٗس

ِٝـَ تَِأُخ ٛي٘ تعازي:ق .2 ِِ َٔٝجَاّقا ٚنَ ُِٓه ِِ إِي٢َ بَِعٍض َٚأَخَِرَٕ َٔ ُ٘ َٚقَِد أَِؾك٢َ بَِعُكُه ُرَْٚ
 .  (3)غًَّٔٝعا

قاٍ ابٔ عباع ٚفاٖد ٚايطدٟ ٚغريِٖ: اإلؾكا٤ ؼي ٖرٙ اآل١ٜ اؾُاع. قاٍ ابٔ 
 .(4)عباع: ٚيهٔ اهلل نسِٜ ٜهين

ؾكا٤( ؼي اآل١ٜ ايجا١ْٝ ٖٛ )اغيطٝظ( ؼي اآل١ٜ األٚزي، ٚ)اإلـ: بإٔ اغيساد بْٚٛقؼ ايديٝالٕ
اـ٠ًٛ، ٚأْ٘ ن٢ٓ باغيطبب عٔ ايطبب ايرٟ ٖٛ اـ٠ًٛ، غيا ضبل ذنسٙ َٔ األدي١ ايداي١ 

 .(5)ع٢ً إٔ اغيٗس ٜتكسز باـ٠ًٛ
طًكٗا ؾصعِ أْ٘ مل  أْ٘ نإ ٜكٍٛ ؼي زدٌ أدخًت عًٝ٘ اَسأت٘ ثِ عٔ ابٔ عباع  .3

 .(6)"ضيطٗا قاٍ: "عًٝ٘ ْؿـ ايؿدام

َٔ األثس: أْ٘ داٍ ع٢ً إٔ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١؛ إذا مل ٜؿاسبٗا طياع ال ٚٚد٘ ايدالي١ 
 تٛدب إال ْؿـ اغيٗس.

                          

 .504( البقرة: 2)
 .0/16م، 5001 -ىـ 2152( محمد ابن رشد، بداية المجتيد، دار الحديث، 5)
 .52( النساء: 0)
 .2/205( تفسير القرطبي 1)
 .4/516( المغني 2)
( أخرجو البييقي في سننو الكبرى، كتاب الصداق، باب الرجل يخمو بامرأتو ثم يطمقيا قبل 3)

وسعيد بن منصور في سننو، كتاب الوصايا،  4/122(، 21141قبل المسيس، برقم )
ي إسناده ضعف، أحمد ابن . وف2/503(، 445باب فيما يجب بو الصداق، برقم )

 .0/060م (،  266 -ىـ 2123حجر، التمخيص الحبير، دار المشكاة، )
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 .(1): بإٔ اؿدٜح ؼي إضٓادٙ قعـْٚٛقؼ
نُا ال تًشل اـ٠ًٛ بايٛط٤ ؼي ضا٥س األسهاّ َٔ سد ٚغطٌ ٚمُٖٛا؛ ال تًشل ب٘ ؾُٝا  .4

 .(2)ٜتعًل ظُٝع اغيٗس

ايٛط٤ ؼي ضا٥س األسهاّ، بٌ أْٗا تًشل بايٛط٤ ؼي : ال ْطًِ بإٔ اـ٠ًٛ ال تًشل بٜٚٓاقؼ
 بعض األسهاّ َٓٗا ٚدٛب ايعد٠، ٚايٓؿك١، ٚثبٛت ايٓطب ٚغريٖا.

 :ايسادح
بعد اضتعساض أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚأديتِٗ ؼي أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ بايصٚد١ ع٢ً اضتشكام 

بعد اـ٠ًٛ  اغيٗس اغيط٢ُ، ٜعٗس يٞ زدشإ ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ ثبٛت اغيٗس ناَاّل يًصٚد١
، ٚضبب ايكٍٛ تأخر أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞايؿشٝش١، ؾاـ٠ًٛ ايؿشٝش١ عٓد أؾشاب ٖرا 

 ايرتدٝح َا ٜأتٞ:
 ق٠ٛ أديتِٗ ٚضالَتٗا َٔ االعرتاض. .1

إٕ ٚدٛب اغيٗس ناَاّل باـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٖٛ َا قك٢ ب٘ اـًؿا٤ ايساغدٕٚ، ٖٚرٙ  .2
 ناإلطياع.اغتٗست، ٚمل خيايؿِٗ أسد ؼي عؿسِٖ ؾهإ  أقك١ٝ

إٕ ايصٚد١ قد ضًُت شٚدٗا بدٍ اغيٗس، ٖٚٛ شيهٝٓ٘ ْؿطٗا َٓ٘ باـ٠ًٛ ايؿشٝش١، ؾإٕ  .3
 مل ٜدخٌ بٗا نإ ايتكؿري َٔ دٗت٘، ال َٔ دٗتٗا؛ ؾٝذب هلا َا اتؿكا عًٝ٘ َٔ اغيٗس.

ٚقد أخر قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ بايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً 
(: 52( َٔ اغياد٠ )2ؼي ايؿكس٠ )اغيط٢ُ ناًَّا يًصٚد١ باـ٠ًٛ ايؿشٝش١؛ ؾذا٤  بجبٛت اغيٗس

جيب اغيٗس بايعكد ايؿشٝح، ٜٚتأند نً٘ بايدخٍٛ، أٚ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١، أٚ ايٛؾا٠، ٚحيٌ "
 اغيؤدٌ َٓ٘ بايٛؾا٠ أٚ ايب١ْٛٓٝ".

ٍٛ ٚع٢ً ذيو ؾإٕ اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿاضد٠ ٚقبٌ ايدخٍٛ ال تأخر سهِ ايدخ
تطتشل (: "52( َٔ اغياد٠ )3ؼي ايؿكس٠ )اؿكٝكٞ، ؾتطتشل ْؿـ اغيٗس اغيط٢ُ، ؾذا٤ 

 اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ْؿـ اغيٗس إٕ نإ َط٢ُ".

                          

 .0/060( التمخيص الحبير 2)
 .1/041( مغني المحتاج 5)



 م5002الخموة الصحيحة وأثرىا في أحكام الزواج والطالق دراسة فقيية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

019 

 ايؿسع ايجاْٞ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اضتشكام َٗس اغيجٌ
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

َٗس تطتشل ا اغيطًك١ بعد ايدخٍٛ ٚاييت مل ٜطِ هلا َّٗساتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ 
، يهِٓٗ اختًؿٛا ؾُٝا تطتشك٘ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ (2()1)اغيجٌ

 تط١ُٝ اغيٗس ع٢ً قٛيري:
: تطتشل َٗس اغيجٌ؛ ألٕ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ تأخر سهِ ايدخٍٛ عٓدِٖ، ٖٚٛ قٍٛ ايكٍٛ األٍٚ

 .(3)اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً
 .(4)اغيتع١ ؾكط،  ٖٚٛ قٍٛ اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ: ال تطتشل اغيٗس، بٌ هلا ايكٍٛ ايجاْٞ

 :األدي١
 :أدي١ ايكٍٛ األٍٚ

ب٢ٓ أؾشاب ٖرا ايكٍٛ قٛهلِ ع٢ً َا مت تسدٝش٘ ؼي ايؿسع ايطابل ٖٚٛ إٔ اـ٠ًٛ 
ايؿشٝش١ تأخر أسهاّ ايدخٍٛ يألدي١ اغيرنٛز٠ آّْؿا؛ ٚعًٝ٘ ؾاغيطًك١ بعد ايدخٍٛ ٚاييت مل 

ٌ ٖٚٛ باتؿام ايؿكٗا٤ نُا ذنست، ٚاغيدت٢ً بٗا تأخر سهِ ٜؿسض هلا َّٗسا تطتشل َٗس اغيج
 اغيدخٍٛ بٗا ؾتطتشل َٗس اغيجٌ .

 
 

                          

( مير المثل: ىو ما اعتاد الناس أن يدفعوه ميًرا ألمثال ىذه. محمد قمعجي ورواس قنيبي، 2)
.مع خالف بين 133ص 0م( 2655 -ـ ى2105معجم لغة الفقياء، دار النفائس،  )

ومنح  5/550الفقياء في األمور المعتبرة في تقدير مير المثل. ينظر: بدائع الصنائع 
-ىـ 2155وعبد الممك الجويني، نياية المطمب، دار المنياج، ) 0/135الجميل، 
 .4/514والمغني  20/251م(، 2651

التاج واإلكميل   2/35م(، 2660-ىـ2121( محمد السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، )5)
براىيم ابن مفمح، دار الكتب العممية،  1/052ومغني المحتاج  2/266 وا 
 .3/555م(، المبدع 2664ىـ2125)

 .0/550والحجاوي، اإلقناع في فقو اإلمام أحمد، دار المعرفة،   2/35( المبسوط 0)
-5/225م(،  2650ـ  ىـ2100( يوسف ابن عبد البر، الكافي في فقو أىل المدينة، ) 1)

 .5/45وفتح الوىاب  220
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 :أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ
ـُ ََا  قٛي٘ تعازي:  .1 ٖٔ ؾَسِٜك١َّ ؾَِٓٔؿ ُٗ ِِ يَ ٖٔ َٚقَِد ؾَسَِقُت ُٖ ِٕ تََُٗطٛ ِٔ قَِبٌِ أَ َٔ ٖٔ ُٖ ُُٛ ِٕ طََِّكُت َٚإِ

 ِِ  . (1)ؾَسَِقُت
ٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ع٢ً إٔ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ، ٚبعد تط١ُٝ اغيٗس هلا ٚٚد٘ ايدالي١ َ

ِٖ هلا َّٗسا مل جيب ايٓؿـ، ٚمل تؿسم اآل١ٜ  ْؿـ اغيٗس اغيط٢ُ، ؾدٍ ع٢ً أْٗا إذا مل ٜط
 بري اغيدخٍٛ بٗا ٚغري اغيدخٍٛ بٗا ؾتهْٛإ ؼي اؿهِ ضٛا٤.

ِٕ طََِّك قٛي٘ تعازي:  .2 ِِ إِ ُِٝه ٖٔ ؾَسِٜك١َّ يَا ُدَٓاحَ عًََ ُٗ ِٚ تَِؿسُِقٛا يَ ٖٔ أَ ُٖ ِِ تََُٗطٛ ِّطَا٤َ ََا يَ ُِ اي ُت
ٖٔ ُٖ َََٚتُِّعٛ

(2) . 
ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ع٢ً إٔ اغيطًك١ غري اغيدخٍٛ بٗا هلا اغيتع١، ٚمل تؿسم 

 بٗا، ؾتأخرإ ْؿظ اؿهِ. بري اغيدت٢ً بٗا ٚاييت مل خيتٌَ
 :ايسادح

شٞ غيرٖب اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً ؼي اعتباز اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ هلا أسهاّ ٚنُا ضبل تسدٝ
ايدخٍٛ اؿكٝكٞ ؼي اضتشكام اغيطًك١ اييت مسٞ هلا َّٗسا بعد خ٠ًٛ ؾشٝش١ اغيٗس ناًَّا، 
ِٖ هلا  ؾإٕ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ تأخر أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ ؼي اضتشكام اغيطًك١ اييت مل ٜط

 غيرٖيب اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً. َّٗسا َٗس اغيجٌ ناًَّا تسدّٝشا
ٚغيا نإ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ قد أخر باعتباز اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ هلا 

ِٖ هلا َّٗسا ؼي ثبٛت اغيٗس أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ ، ؾإٕ اغيطًك١ اغيدت٢ً بٗا ٚاييت مل ٜط
ا ؼي ايعكد َٗس، إذا مل ٜطِ هل(: "51( َٔ اغياد٠ )2س٠ )تطتشل َٗس اغيجٌ؛ ؾكد  دا٤ ؼي ايؿك

 أٚ مسٞ تط١ُٝ غري ؾشٝش١، أٚ ْؿٞ أؾًّا، ٚدب هلا َٗس اغيجٌ".
أَا إٕ ناْت اـ٠ًٛ ؾاضد٠، ؾال تأخر أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ، ٚتطتشل اغيدت٢ً بٗا 
ِٖ هلا َّٗسا، َا تطتشك٘ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ٚقبٌ تط١ُٝ اغيٗس  خ٠ًٛ ؾاضد٠ ٚاييت مل ٜط

تطتشل اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ (: "52( َٔ اغياد٠ )3ٝ٘ ايؿكس٠ )ت عًٖٚٞ اغيتع١، ٖٚرا َا دي
 .ْؿـ اغيٗس إٕ نإ َط٢ُ، ٚإال سهِ هلا ايكاقٞ سيتع١ ال ػاٚش ْؿـ َٗس اغيجٌ"

ِٖ هلا َّٗسا تطتشل َٗس اغيجٌ.  ٚعًٝ٘، ؾاغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ  ايؿشٝش١ ٚاييت مل ٜط

                          

 .504( البقرة: 2)
 .503( البقرة: 5)
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هلا َّٗس ؾتطتشل َتع١ ال ػاٚش ْؿـ أَا اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿاضد٠ ٚاييت مل ٜطِ 
 َٗس اغيجٌ.

 الخاويادلطلب 
 أحر اخللىة الصحيحت على التىارث بني الزوجني

ت ايتٛازخ بري اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٚبري شٚدٗا ، ٜٓدزز ؼاؿدٜح عٔ 
 ، ٚثاْٝٗا ؼي أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بريْٛع ايطالم، أٚهلا: ؼي ثالث١ ؾسٚع

، ٚثايجٗا ؼي أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بري ايصٚدري ؼي ايصٚدري ؼي ساٍ ؾش١ اغيطًل
 ؛ يرا ضٝهٕٛ ايهالّ عٓٗا ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:ساٍ َسض َٛت اغيطًل

 ْٛع طالم اغيسأ٠ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛايؿسع األٍٚ: 
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

ّٓاال خالف بري ايؿكٗا٤ ؼي إٔ اغيطًك١ قبٌ ايد ، ٚيهٔ (1)خٍٛ أٚ اـ٠ًٛ ٜعد طالقٗا با٥
ّٓا؟ ّٝا أّ با٥  اـالف ؼي اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ، ٌٖ ٜعد طالقٗا زدع

 األقٛاٍ:
 .(2)، ٖٚٛ قٍٛ طيٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ: طالقٗا با٥ٔايكٍٛ األٍٚ
 .(3): طالقٗا زدعٞ، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓاب١ًايكٍٛ ايجاْٞ

 ألدي١:ا
 ايكٍٛ األٍٚ: ديٌٝ

ٖٔ عُّٛ قٛي٘ تعازي:  .1 ٖٔ أَسَٗل بٔسَدِّٖٔ ُٗ ٖٔ ثًََاث١ََ ُقُس٤ٕٚ ... َُٚبُعٛيَُت ُِْؿطِٔٗ ُُطََّكَاُت َٜتَسَٖبِؿَٔ بٔأَ َٚاِي
ِٕ أَزَاُدٚا إِِؾًَاّسا ُِ َع قٛي٘ تعازي:   (4)ؾٔٞ ذَئوَ إِ ُٓٛا إِذَا َْهَِشُت ُُِؤََٔٓاتٔ َٜاأََٜٗٗا ايَّرَٜٔٔ آََ اِي

 ٖٔ ُٖ ِٔ عٖٔد٠ٕ تَِعتَٗدََْٚٗا ؾََُتُِّعٛ َٔ ٖٔ ِِٗٝ ِِ عًََ ٖٔ ؾََُا يَُه ُٖ ِٕ تََُٗطٛ ِٔ قَِبٌِ أَ َٔ ٖٔ ُٖ ُُٛ ِٖ طََِّكُت ُث

                          

والمغني  20/000والحاوي الكبير  0/205وبداية المجتيد  0/262( بدائع الصنائع 2)
4/222. 

وسميمان البجيرمي، حاشية البجيرمي، دار  1/55وشرح مختصر خميل  000/ 1( العناية 5)
 .1/22 م(،2662-ىـ2122الفكر، )

 .4/256( المغني 0)
 .555( البقرة: 1)
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ٖٔ ضَسَاّسا دًَُّٔٝا ُٖ  . (1)َٚضَسُِّسٛ
يؿغ عاّ، ٚاغيساد ب٘  -ؼي اآل١ٜ األٚزي  – ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: إٔ اغيطًكات

ٖٚرا ٜعين ، (2) ـؿٛف ؼي اغيدخٍٛ بٗٔ، ٚخسدت اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ باآل١ٜ ايجا١ْٝا
 .(3) أْ٘ ال بد َٔ ايدخٍٛ يؿش١ ايسدع١، ٚاغيدًٛ بٗا ال تعد َدخّٛيا بٗا

ألٕ ايعد٠ إصيا ٚدبت ؾعًٓا اـ٠ًٛ نايٛط٤  ؛طالم قبٌ ايدخٍٛ غري َٛدب يًعد٠ ٘ألْ .2
ٚألٕ ايسدع١ سل ايصٚز ٚإقسازٙ  ،ؼي اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ا، ؾإٕ ايعاٖس ٚدٛد ايٛط٤ استٝاّط

ّٓ  .(4)ابأْ٘ طًل قبٌ ايٛط٤ ٜٓؿر عًٝ٘ ؾٝكع با٥

إذا ؾ، ٚاـ٠ًٛ يٝطت ٚطّأصٚد١، ايألٕ َٔ غسط ؾش١ ايسدع١ إٔ ٜكع ايطالم بعد ٚط٤  .3
ّٓ ا ؾًٛ ازػعٗا ألد٣ إزي ابتدا٤ ْهاح بال عكد ٚال ٚيٞ ٚال مل حيؿٌ ٚط٤ نإ ايطالم با٥

 .(5)ؾدام

 أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ: 
ٖٔ ؾٔٞ قٛي٘ تعازي:  .1 ٖٔ أَسَٗل بٔسَدِّٖٔ ُٗ ٖٔ ثًََاث١ََ ُقُس٤ٕٚ ... َُٚبُعٛيَُت ُِْؿطِٔٗ ُُطََّكَاُت َٜتَسَٖبِؿَٔ بٔأَ َٚاِي

ِٕ أَزَاُدٚا إِِؾًَاّسا  . ذَئوَ إِ

إزداعٗا،  سلاغيطًك١ اغيدخٍٛ بٗا  ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ع٢ً إٔ يصٚز   
ّٝاٚاغيدًٛ بٗا تعد َدخّٛيا بٗا  . ، ؾٝهٕٛ طالقٗا زدع

 ٜٚٓاقؼ:
ّٝا ست٢     ال ْطًِ بإٔ اغيدًٛ بٗا تعد َدخّٛيا بٗا، ألٕ اـ٠ًٛ يٝطت دخّٛيا سكٝك

 ٜهٕٛ يصٚدٗا سل ايسدع١، .

هٌُ عدد طالقٗا، ٚال طًكٗا بعٛض ؾهإ ي٘ ٜ ؾًِ ٚألْٗا َعتد٠ َٔ ْهاح ؾشٝح،  .2
 ، نُا يٛ أؾابٗا.عًٝٗا ايسدع١

 
 

                          

 .16( األحزاب: 2)
 .0/225( تفسير القرطبي 5)
 .0/262( بدائع الصنائع 0)
 .0/226( رد المحتار، 1)
 .5/125( حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، 2)
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 :ٜٚٓاقؼ
ّٓاب ، أَا اغيطًك١ إٔ اـ٠ًٛ يٝطت بدخٍٛ سكٝك١ ؾهإ ٖرا طالّقا قبٌ ايدخٍٛ ؾهإ با٥

١ ثالّثا ال زدع١ هلا بٓـ اغيطًك عٛض ؾال ضيًو اغيطًل ايسدع١؛ ألٕثالّثا ٚاغيؿازق١ ب
ٛقري بٓؿظ َعاٚق١ اغياٍ بايٓؿظ، ٚقد ًَو ايصٚز أسد ايع ؾٝ٘  ، ٚايؿسام بعٛضايكسإٓ

ا يًُعاٚق١ اغيطًك١، ٚال شيًو ايكبٍٛ ٖٚٛ َاهلا ؾتًُو ٖٞ ايعٛض اآلخس ٖٚٛ ْؿطٗا ؼكّٝك
ّٓا.  إال بايبا٥ٔ ؾهإ ايٛاقع با٥

 : ايسادح
ّٓا ،  يك٠ٛ أدي١ ايكٍٛ األٍٚ، إٔ طالم اغيسأ٠ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٜعد طالّقا با٥

 ٚضالَتٗا َٔ االعرتاض.
 ـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بري ايصٚدري ؼي ساٍ ؾش١ اغيطًلأثس اايؿسع ايجاْٞ: 

 : ؼسٜس قٌ ايٓصاع
ّٝا ؼي ؾشت٘  ؾإٕ  -أٚ َسق٘  -اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايصٚز إذا طًل شٚدت٘ طالّقا زدع

ُّا أثٓا٤ ايعد٠؛ ٚذيو ألٕ ايسدع١ٝ شٚد١ ًٜشكٗا طالق٘ ٚظٗازٙ  ايتٛازخ بُٝٓٗا ٜعٌ قا٥
 .(1)بايسدع١ بػري زقاٖا ٚإٜالؤٙ، ٚضيًو إَطانٗا

ّٓا ؼي ساٍ ؾشت٘ ثِ َات عٓٗا   نُا اتؿكٛا ع٢ً إٔ ايصٚز إذا طًل شٚدت٘ طالّقا با٥
؛ ٚذيو ألٕ ضبب اإلزخ اْتٗا٤ ايٓهاح باغيٛت، ٚمل ٜٛدد؛ الزتؿاع٘ (2)ؾإْٗا ال تسخ َٓ٘

رياخ بايتطًٝكات، ٚاؿهِ ال ٜجبت بدٕٚ ايطبب نُا يٛ نإ طًكٗا قبٌ ايدخٍٛ؛ ٚألٕ اغي
ٜطتشل بايٓطب تاز٠ ٚبايصٚد١ٝ أخس٣، ٚيٛ اْكطع ايٓطب ال ٜبك٢ اضتشكام اغيرياخ ب٘ 

 .(3)ؾهريو إذا اْكطعت ايصٚد١ٝ
، بٓا٤ّ ع٢ً أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بري ايصٚدري ؼي ساٍ ايؿش١ ٚاختًؿٛا ؼي

٘ َٔ نٕٛ ايطالم خالؾِٗ ؼي ْٛع طالم اغيسأ٠  بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ، ٚغيا ضبل تسدٝش
ّٓا، ؾإْ٘ ال تٛازخ بٝٓٗا ٚبري َطًكٗا ساٍ  طالقٗا ؼي ؾشت٘.  با٥

                          

والمغني  220/ 2ومغني المحتاج  2/162والتاج واإلكميل  0/525( بدائع الصنائع 2)
3/062. 

والمبدع  5/215والحاوي الكبير  1/213وشرح مختصر خميل  3/222( المبسوط 5)
2/125. 

 .3/222( المبسوط 0)
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ٜٚبدٚ يٞ إٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ اعترب ايطالم بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ 
ّٓا، ؾكد  ْؿت اغياد٠  ّٝا َٚا ٜهٕٛ  (105) طالّقا با٥ ع٢ً ايتؿسٜل بري َا ٜهٕٛ طالّقا زدع

ّٓا ؾذا٤ ّٝا إال ايطالم اغيهٌُ يًجالخ، ٚايطالم قبٌ َا ْؿ٘ طالّقا با٥ : " نٌ طالم ٜكع زدع
 ايدخٍٛ، َٚا ٚزد ايٓـ ع٢ً بْٝٓٛت٘".

ّٓا ٚمل تؿسم بري َا نإ بعد خ٠ًٛ أٚ قبًٗا؛ ٚ  ؾاغياد٠ دعًت ايطالم قبٌ ايدخٍٛ با٥
ّٓا  .عًٝ٘ ؾإٕ ايطالم بعد اـ٠ًٛ ٜهٕٛ با٥

أثس ايطالم ؼي اغيرياخ،  ع٢ًَازاتٞ ؼي َٛادٙ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإل ٚمل ٜٓـ 
 ساٍ عدّ ٚدٛد ْـ، ( إزي َا ضيهٔ ايعٌُ ب٘ ؼي2( َٔ اغياد٠ )3ٚيهٔ أغازت ايؿكس٠ )

ٚإذا مل ٜٛدد ْـ ؼي ٖرا ايكإْٛ حيهِ سيكتك٢ اغيػٗٛز َٔ َرٖب َايو ثِ " ؾذا٤ ؾٝٗا:
 َرٖب أظيد ثِ َرٖب ايػاؾعٞ ثِ َرٖب أبٞ سٓٝؿ١".

َٔ عدّ   -ٖٚٛ َا اتؿل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ أّٜكا  –إزي َرٖب اإلَاّ َايو   ٚعًٝ٘، ٜسدع
 ايتٛازخ بري اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٚبري َطًكٗا.

 : أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتٛازخ بري ايصٚدري ؼي ساٍ َسض َٛت اغيطًلايجايحايؿسع 
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

ّٝا ؼي َسض اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايصٚز إذا ؾإٕ ايتٛازخ  (1)َٛت٘ طًل شٚدت٘ طالّقا زدع
ُّا أثٓا٤ ايعد٠؛ ٚذيو ألٕ ايسدع١ٝ شٚد١ ًٜشكٗا طالق٘ ٚظٗازٙ ٚإٜالؤٙ،  بُٝٓٗا ٜعٌ قا٥

 .(2)ٚضيًو إَطانٗا بايسدع١ بػري زقاٖا
أَا ايتٛازخ ؼي ايطالم ايبا٥ٔ ؼي ساٍ َسض َٛت اغيطًل، ؾكد اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي إزخ 

 ٓ٘ ع٢ً قٛيري:َطًكت٘ َ
 
 

                          

إنما  ،( اختمف الفقياء في تعريف مرض الموت، ولم يكن اختالفيم في حقيقتو ومفيومو2)
انصب خالفيم عمى أماراتو وعالماتو، ويمكن القول أن مرض الموت: ىو ما يكون سبًبا 

وشرح مختصر  0/051ا لمموت فيضاف إليو ويجوز حدوثو عنده. رد المحتار صالحً 
 .1/050وكشاف القناع  3/32ونياية المحتاج  001/ 2خميل 

والمغني  2/220ومغني المحتاج  2/162والتاج واإلكميل  0/525( بدائع الصنائع 5)
3/062. 
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 :األقٛاٍ
ّٓا : تسخ اغيطًك١ طالّقا ايكٍٛ األٍٚ ؼي ساٍ َسض َٛت اغيطًل َٓ٘، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ با٥

 ٚاغيايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً، ع٢ً خالف ؼي ٚقت إزثٗا َٓ٘، ٚؼي بعض ايػسٚط ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:
 .(1)عٓد اؿٓؿ١ٝ: تسخ َٓ٘ إذا تٛؼي ؼي أثٓا٤ عدتٗا، ٚنإ ايطالم بػري زقاٖا

عٓد اغيايه١ٝ: تسخ َٓ٘ َطًّكا ضٛا٤ تٛؼي أثٓا٤ ايعد٠ أٚ بعدٖا، ٚست٢ يٛ تصٚدت َٔ 
 .(2)آخس، ٚضٛا٤ أنإ ايطالم بسقاٖا أّ ال

عٓد اؿٓاب١ً: تسخ َٓ٘ َطًّكا ضٛا٤ تٛؼي أثٓا٤ ايعد٠ أٚ بعدٖا َا مل تتصٚز َٔ آخس، 
ُّا بكؿد سسَاْٗا َٔ اغيرياخ ٚيٝ  .(3)ظ ايطالم بطًب َٓٗابػسط إٔ ٜهٕٛ َطًكٗا َتٗ

ّٓا َطًّكا، ٖٚٛ قٍٛ ايػاؾع١ٝايكٍٛ ايجاْٞ  .(4): ال تسخ اغيطًك١ طالّقا با٥
 األدي١:

 أدي١ ايكٍٛ األٍٚ:
ّٓا ؼي َسض َٛتٗا، ٚقد زٟٚ ذيو عٔ  .1 اآلثاز ايداي١ ع٢ً تٛزٜح ايؿشاب١ يًُطًك١ با٥

، اهلل عًِٝٗ زقٛإ طياع١ َٔ ايؿشاب١؛ نعُس ٚعًٞ ٚعجُإ ٚعا٥ػ١ ٚأبٞ بٔ نعب
 :َٚٔ ٖرٙ اآلثازٚاغتٗس ذيو بري ايؿشاب١ ؾًِ ٜٓهس، ؾهإ إطياّعا، 

عٔ ابٔ دسٜر قاٍ: أخربْٞ ابٔ أبٞ ًَٝه١، أْ٘ ضأٍ ابٔ ايصبري عٔ ايسدٌ ايرٟ ٜطًل   أ. 
اغيسأ٠ ؾٝبتٗا ثِ ضيٛت ٖٚٞ ؼي عدتٗا، ؾكاٍ عبد اهلل بٔ ايصبري: طًل عبد ايسظئ بٔ 

ؾبؼ ايهًب١ٝ ؾبتٗا ثِ َات ٖٚٞ ؼي عدتٗا ؾٛزثٗا شياقس بٓت األ عٛف 
عجُإ

(5) . 
 
 

                          

 .2/111( البناية 2)
 .1/23( منح الجميل 5)
 .2/152( المبدع 0)
 .20/530( الحاوي الكبير 1)
( أخرجو البييقي في سننو الكبرى، جماع أبواب ما يقع بو الطالق، باب ما جاء في 2)

 .4/260(، 22251توريث المبتوتة في مرض الموت، برقم )
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 :ْٚٛقؼ
، ؾال ٜٓعكد (1)"إٔ ٖرا َعازض بكٍٛ ابٔ ايصبري: "ٚأَا أْا ؾال أز٣ إٔ تسخ َبتٛت١ب 

 اإلطياع سيدايؿت٘.
 :(2)ٚأدٝب عٓ٘ َٔ عد٠ ٚدٛٙ

 ٗا ال تسخ.دٟ أْٓع :أٟ "يٛ نٓت أْا غيا ٚزثتٗا": حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ قٛي٘: األٍٚ
: حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ أٟ ظٗس ي٘ َٔ االدتٗاد ٚايؿٛاب َا يٛ نٓت َهاْ٘ يهإ ال ايجاْٞ

ٜعٗس يٞ ؾهإ تؿّٜٛبا ي٘ ؼي ادتٗادٙ ٚإٔ اؿل ؼي ادتٗادٙ ؾال ٜجبت االختالف َع 
 االستُاٍ بٌ ظيً٘ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ ؾٝ٘ ؼكٝل اغيٛاؾك١ أٚزي.

تٛزٜجٗا َع ضؤاهلا ايطالم ؾريدع  يطالم ؾسأ٣ عجُإ : حيتٌُ أْٗا ناْت ضأيت اايجايح
َع َطأيتٗا ايطالم  قٛي٘: يٛ نٓت أْا غيا ٚزثتٗا إزي ضؤاهلا ايطالم ؾًُا ٚزثٗا عجُإ 

 ؾعٓد عدّ ايطؤاٍ أٚزي.
إصيا قاٍ ذيو ؼي ٚالٜت٘ ٚقد نإ اْعكد اإلطياع قبً٘ َِٓٗ  : زٟٚ إٔ ابٔ ايصبري ايسابع 

٘ بعد ٚقٛع االتؿام َِٓٗ ال ٜكدح ؼي اإلطياع؛ ألٕ اْكساض ايعؿس يٝظ ع٢ً ايتٛزٜح ؾدالؾ
 .(3)بػسط يؿش١ اإلطياع ع٢ً َا عسف ؼي أؾٍٛ ايؿك٘

أْ٘ قاٍ ؼي ايرٟ ٜطًل ٖٚٛ َسٜض: ال ْصاٍ ْٛزثٗا ست٢ ٜربأ أٚ  عٔ أبٞ بٔ نعب  . ب
 .(4)تتصٚز ٚإٕ َهح ض١ٓ

 َسأت٘ ٖٚٛ َسٜض قاٍ: قاٍ ؼي ايرٟ طًل ا عٔ إبساِٖٝ، إٔ عُس بٔ اـطاب  . ز

                          

 ( تتمة األثر السابق.2)
 .0/526( بدائع الصنائع 5)
حمد الغزالي، وم 2/022( محمد السرخسي، أصول السرخسي، دار المعرفة،  0)

 .225م(، ص2660-ىـ2120المستصفى، دار الكتب العممية، )
( أخرجو البييقي في سننو الكبرى، جماع أبواب ما يقع بو الطالق، باب ما جاء في 1)

 .4/262(، 22200توريث المبتوتة في مرض الموت، برقم )



 م5002الخموة الصحيحة وأثرىا في أحكام الزواج والطالق دراسة فقيية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

009 

 .(1)"تسث٘ ؼي ايعد٠ ٚال ٜسثٗا" 

 .(2)ٚألْ٘ قؿد قؿدّا ؾاضدّا ؼي اغيرياخ، ؾعٛزض بٓكٝض قؿدٙ، نايكاتٌ .2

 :أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ
 .(3)اْتؿا٤ ضبب اإلزخ ؼي سكٗا، ٖٚٛ ايصٚد١ٝ اييت أشاهلا ايطالم ايبا٥ٔ .1

 :ْٚٛقؼ
ُّا ؼي طالق٘ ؼي َسض َٛ ت٘ يكطع سغ ايصٚد١ َٔ اغيرياخ، بأْ٘ غيا نإ اغيسٜض َتٗ

 .(4)ٚدب ايعٌُ بطد ايرزا٥ع ٚتٛزٜجٗا

 .(5)ألْٗا يٛ َاتت مل ٜسثٗا باالتؿام .2

 :ْٚٛقؼ
بإٔ ٖٓاى ؾسّقا بري إزثٗا َٓ٘، ٚإزث٘ َٓٗا، ؾٗٞ تسخ َٓ٘ ألْ٘ َتِٗ بكؿد سسَاْٗا َٔ 

ٝظ َٛدّٛدا اإلزخ ؾٝعاٌَ بٓكٝض قؿدٙ ؾرتخ َٓ٘، ٖٚرا اغيع٢ٓ َٛدٛد ؼي إزثٗا َٓ٘، ٚي
 .اؼي إزث٘ َٓٗ

 .(6)ألْٗا با٥ٔ، ؾال تسخ، نايبا٥ٔ ؼي ايؿش١، أٚ نُا يٛ نإ ايطالم باختٝازٖا .3
 :ْٚٛقؼ

بٛدٛب ايتؿسٜل بري ايطالم ؼي ساٍ اغيسض ٚؼي ساٍ ايؿش١؛ ، نُا جيب ايتؿسٜل بري 
ٚبػري  إٔ ٜهٕٛ ايطالم باختٝازٖا، ٚبري إٔ ٜهٕٛ بػري اختٝازٖا؛ ؾايطالم ؼي ساٍ اغيسض،

                          

ب ما جاء في أخرجو البييقي في سننو الكبرى، جماع أبواب ما يقع بو الطالق، با (2)
. وقال البييقي: وىذا منقطع 4/262(، 22202توريث المبتوتة في مرض الموت، برقم )

ولم يسمعو مغيرة من إبراىيم إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراىيم عن عمر، وعبيدة الضبي 
 ،ضعيف ولم يرفعو عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنو إنما ذكره عن إبراىيم

 .ح ليس فيو عمر والشعبي عن شري
 .5/021( الكافي في فقو اإلمام أحمد 5)
 .3/062والمغني  5/45( روضة الطالبين 0)
 .0/200( بداية المجتيد 1)
 .5/45( روضة الطالبين 2)
 .3/062( المغني 3)
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اختٝاز ايصٚد١ ٜػًب عًٝ٘ قؿد اغيطًل ايط٤ٞ ٖٚٛ سسَاْٗا َٔ اغيرياخ ٚال ٜٛدد ٖرا 
 .(1)اغيع٢ٓ ؼي ايطالم ؼي ساٍ ايؿش١ ٚباختٝازٖا

 :ايسادح
زدشإ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بتٛزٜح اغيطًك١ طالّقا  –ٚاهلل تعازي أعًِ  –ٚايرٟ ٜبدٚ يٞ 

ّٓا ؼي َسض اغيٛت إذا نإ اغيطًل َت ُّا بكؿد سسَاْٗا َٔ اغيرياخ.با٥ ٗ 
ّٓا   -نُا ضبل  –ٚع٢ً ٖرا؛ ؾإٕ اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٚاييت عٖد طالقٗا با٥

إذا طًكٗا شٚدٗا ؼي َسض َٛت٘ بكؿد سسَاْٗا َٔ اغيرياخ ؾإْٗا تسخ َٓ٘ َعا١ًَ ي٘ 
 بٓكٝض قؿدٙ.

قبٌ ايدخٍٛ ؼي ساٍ ْؿٛف خاؾ١ باغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚ ٚػيا ٜؤند ذيو َا دا٤ َٔ 
 َسض اغيٛت تجبت هلا اغيرياخ، ٚذيو ؼي َرٖيب اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً، َٓٗا:

زأٜت ؼي داَع ايؿؿٛيري ْكاّل عٔ أدب ايكاقٞ يًدؿاف أْٗا دا٤ ؼي ايبشس ايسا٥ل: "َا 
قا١ُ٥ َكاّ ايٛط٤ ؼي سل تهٌُٝ اغيٗس ٚٚدٛب ايعد٠ ٚمل تكِ َكاَ٘ ؼي بك١ٝ األسهاّ ٖٚرا 

ٚمل ٜكُٖٝٛا َكاَ٘ ؼي سل اإلسؿإ إٕ تؿادقا ع٢ً عدّ ايدخٍٛ ٚإٕ أقسا ب٘  ٖٛ ايتشكٝل
يصَُٗا سهِ اإلسؿإ ٚإٕ أقس ب٘ أسدُٖا ؾدم ؼي سل ْؿط٘ دٕٚ ؾاسب٘ نُا ؼي 
اغيبطٛط ٚؼي سس١َ ايبٓات ٚسًٗا يألٍٚ ٚاغيرياخ ست٢ يٛ أباْٗا ثِ َات ؼي عدتٗا مل 

 .(2)تسث٘"
ٚقاٍ: غيا أطأٖا. ٚؾدقت٘، ؾًٗا اغيرياخ، ٚعًٝٗا ايعد٠  ٚيٛ خال بٗا،"ٚدا٤ ؼي اغيػين: 

 .(3)يًٛؾا٠، ٜٚهٌُ هلا ايؿدام؛ ألٕ اـ٠ًٛ تهؿٞ ؼي ثبٛت ٖرٙ األسهاّ"
أَا قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ؾًِ ٜٓـ ؼي َٛادٙ إزي أثس ايطالم ؼي اغيرياخ، 

ّٓا ؼي ساٍ َسض  ٚبايٓعس إزي َرٖب اغيايه١ٝ لد أِْٗ ٜكٛيٕٛ بتٛزٜح اغيطًك١ طالّقا با٥
َٛت اغيطًل بٌ إٔ َرياثٗا َٓ٘ ٜطتٟٛ ؾٝ٘ ٚؾا٠ اغيطًل أثٓا٤ عدتٗا أٚ بعدٖا، ٚست٢ يٛ 

 تصٚدت اغيطًك١ َٔ آخس، ٚضٛا٤ أنإ ايطالم بسقاٖا أّ ال.

                          

( محمد سميمان النور، الحقوق المالية لممطمقة بعد الدخول قبل الخموة، مجمة كمية الشريعة 2)
 .500م(، ص5021 -ىـ 2102اإلسالمية، )والدراسات 

 .0/233( البحر الرائق 5)
 .3/064( المغني 0)
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َٚٔ خالٍ َا تٛؾًت إيٝ٘ َٔ َٛقـ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ؼي ٖرٙ 
ّٓا ؼي ساٍ َسض َٛت اغيطًل َطًّكا أدد أْ٘ َٛاؾل غيا  اغيطأي١ ٖٚٛ تٛزٜح اغيطًك١ با٥

ّٝا ٖٚٛ تٛزٜجٗا، إال أْين أٌَٝ إزي ايٓعس إزي قؿد اغيطًل، ٚضبب   –قُت برتدٝش٘ ؾكٗ
ايطالم ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ اؿٓاب١ً سٝح أْ٘ أدع٢ إلبعاد ايت١ُٗ عٔ اغيطًل ؼي ساٍ  –طايب 

 سسَاْٗا َٔ اغيرياخ. يٛ ٚاؾل طالقٗا بطبب َٓٗا، أٚ َٔ غري قؿد
 الخالجادلطلب 

 حر اخللىة الصحيحت على استحقاق وفقت العذةأ
اؿدٜح عٔ اضتشكام اغيدت٢ً بٗا خ٠ًٛ ؾشٝش١ يٓؿك١ ايعد٠ تٓدزز ؼت ؾسعري، أٚهلا: 
ؼي سهِ ايعد٠، ٚثاْٝٗا ؼي سهِ اضتشكام اغيعتد٠ يًٓؿك١ ٚايطه٢ٓ؛ يرا ضٝهٕٛ ايهالّ عٓٗا 

 ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:
 يؿسع األٍٚ: سهِ ايعد٠ يًُطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛا 

 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع
، نُا اتؿكٛا ع٢ً عدّ (1)اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ٚدٛب ايعد٠ ع٢ً اغيطًك١ بعد ايدخٍٛ 

، ٚاختًؿٛا ؼي ٚدٛبٗا ع٢ً اغيطًك١ بعد (2)ٚدٛبٗا ع٢ً اغيطًك١ قبٌ اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ
 ٢ قٛيري:اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ عً

 األقٛاٍ:
 .(3): عًٝٗا ايعد٠، ٖٚٛ قٍٛ طيٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚاؿٓاب١ًايكٍٛ األٍٚ
 .(4): ال عد٠ عًٝٗا، ٖٚٛ قٍٛ ايػاؾع١ٝايكٍٛ ايجاْٞ

 األدي١:
 أدي١ ايكٍٛ األٍٚ:

قكا٤ اـًؿا٤ ايساغدٜٔ اغيٗدٜري أْ٘ َٔ أغًل باّبا أٚؾ٢ قاٍ: " َا زٚاٙ شزاز٠ بٔ .1

                          

وأحمد الييتمي، تحفة المحتاج، المكتبة  0/205وبداية المجتيد  0/265(  بدائع الصنائع 2)
 .4/42والمبدع  5/500م(، 2650-ىـ 2024التجارية الكبرى، )

 ( المراجع السابقة.5)
 .5/206والمغني  2/140والتاج واإلكميل  562/ 5( بدائع الصنائع 0)
 .22/524( الحاوي الكبير 1)
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، ٖٚرٙ قكاٜا اغتٗست، ٚمل خيايؿِٗ أسد ؼي (1)"خ٢ ضرّتا ؾكد ٚدب ايؿدام ٚايعد٠زٚأ
 بٗا. ٢عؿسِٖ ؾهإ ناإلطياع، ٖٚٛ داٍ ؾساس١ ع٢ً ٚدٛب ايعد٠ غئ اختً

ألْ٘ عكد ع٢ً اغيٓاؾع، ٚايتُهري ؾٝ٘ جيسٟ فس٣ االضتٝؿا٤ ؼي األسهاّ اغيتعًك١، نعكد  .2
 .(2)اإلداز٠

 .(3)يؿشٝح ؼي ؿٛم ايٓطب، ؾهريو ؼي ايعد٠ٚألْ٘ جيسٟ فس٣ ايٓهاح ا .3

ٚألٕ ٚدٛبٗا بطسٜل اضتربا٤ ايسسِ، ٚاؿاد١ إزي االضتربا٤ بعد ايدخٍٛ ال قبً٘ إال إٔ  .4
اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ؼي ايٓهاح ايؿشٝح أقُٝت َكاّ ايدخٍٛ ؼي ٚدٛب ايعد٠ اييت ؾٝٗا سل 

شٝش١ إصيا أقُٝت َكاّ اهلل تعازي؛ ألٕ سل اهلل تعازي حيتاط ؼي إجياب٘؛ ٚاـ٠ًٛ ايؿ
ايدخٍٛ ؼي ٚدٛب ايعد٠ َع أْٗا يٝطت بدخٍٛ سكٝك١ يهْٛٗا ضبّبا َؿكّٝا إيٝ٘ ؾأقُٝت 

 .(4)َكاَ٘ استٝاّطا إقا١َ يًطبب َكاّ اغيطبب ؾُٝا حيتاط ؾٝ٘
 :أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ

ِٖقٛي٘ تعازي:  .1 ُُِؤََٔٓاتٔ ُث ُِ اِي ُٓٛا إِذَا َْهَِشُت ٖٔ  َٜاأََٜٗٗا ايَّرَٜٔٔ آََ ُٖ ِٕ تََُٗطٛ ِٔ قَِبٌِ أَ َٔ ٖٔ ُٖ ُُٛ طََِّكُت
ِٔ عٖٔد٠ٕ تَِعتَٗدََْٚٗا  َٔ ٖٔ ِِٗٝ ِِ عًََ ؾََُا يَُه

(5). 

ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ع٢ً إٔ اغيطًك١ قبٌ اغيطٝظ ال عد٠ عًٝٗا، ٚاغيطٝظ ٖٛ 
ؾسحي٘، ٚيٝطت ، نُا إٔ اغيطٝظ نٓا١ٜ غيا ٜطتكبح (6)ايٛط٤ نُا ذنس ذيو اغيؿطسٕٚ

 .(7)اـ٠ًٛ َطتكبش١ ايتؿسٜح ؾٝهين عٓٗا، ٚايٛط٤ َطتكبح ؾهين باغيطٝظ عٓ٘
 :ْٚٛقؼ

 .(8)َٔ تكعٝـ اإلَاّ أظيد غيا زٟٚ َٔ عدّ ٚدٛب ايعد٠ عًٝٗا ُْكٌسيا  

                          

 ( سبق تخريجو.2)
 .5/66( المغني 5)
 .5/206( المغني 0)
 .0/262( بدائع الصنائع 1)
 .16( األحزاب: 2)
وتفسير  50/550م(، 5000-ىـ 215( محمد، تفسير الطبري،  مؤسسة الرسالة، )3)

 .1/001ىـ(، 2121اني، فتح القدير، دار ابن كثير، )ومحمد الشوك 21/500القرطبي 
 .6/212( الحاوي الكبير 4)
 .5/66( المغني 5)



 م5002الخموة الصحيحة وأثرىا في أحكام الزواج والطالق دراسة فقيية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

009 

طًكٗا ؾصعِ أْ٘ مل  أْ٘ نإ ٜكٍٛ ؼي زدٌ أدخًت عًٝ٘ اَسأت٘ ثِ عٔ ابٔ عباع  .2
 .(1)"مضيطٗا قاٍ: "عًٝ٘ ْؿـ ايؿدا

ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ األثس: أْ٘ داٍ سيؿَٗٛ٘ ع٢ً إٔ اـ٠ًٛ إذا مل ٜؿاسبٗا طياع، ال تٛدب إال 
 ْؿـ اغيٗس، ٚإذا مل تٛدب َٗسّا ناَاّل ؾال تٛدب عد٠، نُا يٛ طًكٗا شٚدٗا قبٌ ايدخٍٛ.

 :ْٚٛقؼ
قاٍ  دا٤ ؼي اغيػين تعًّٝكا ع٢ً اضتدالهلِ باؿدٜح "َٚا زٚٚٙ عٔ ابٔ عباع، ال ٜؿح،

أظيد: ٜسٜٚ٘ يٝح، ٚيٝظ بايكٟٛ، ٚقد زٚاٙ سٓع١ً خالف َا زٚاٙ يٝح، ٚسٓع١ً أق٣ٛ َٔ 
 .(2)يٝح"

َّا ؽتـ ب٘ َٔ ثبٛت اإلسؿإ ٚايػطٌ، ٚاإلسالٍ يًصٚز األٍٚ اغيطًل  .3 إٕ يًٛط٤ أسها
ثالّثا ٚضكٛط ايع١ٓ ٚسهِ اإلٜال٤، ٚإؾطاد ايعباد٠ ٚٚدٛب ايهؿاز٠، ؾًُا اْتؿ٢ عٔ 

ع ٖرٙ األسهاّ ض٣ٛ تهٌُٝ اغيٗس ٚايعد٠ اْتؿ٢ عٓٗا ٖرإ اعتباّزا بطا٥س اـ٠ًٛ طيٝ
 .(3)األسهاّ

 : ْٚٛقؼ
أَا اإلسؿإ ؾألْ٘ ٜعترب إلجياب اؿد، ٚاؿدٚد تدزأ بايػبٗات، ٚأَا ايػطٌ   

ؾألٕ َٛدبات٘ عيط١ ٚيٝطت اـ٠ًٛ َٓٗا، نُا ال تجبت بٗا اإلباس١ يًصٚز اغيطًل ثالّثا؛ 
، ال ست٢ ترٚقٞ أتسٜدٜٔ إٔ تسدعٞ إزي زؾاع١؟»ٞ: الَسأ٠ زؾاع١ ايكسظ يكٍٛ ايٓيب 

 «عطًٝت٘ ٜٚرٚم عطًٝتو.

                          

( أخرجو البييقي في سننو الكبرى، كتاب الصداق، باب الرجل يخمو بامرأتو ثم يطمقيا قبل 2)
 .4/122، 21141المساس، برقم 

 .4/516( المغني 5)
 .6/212( الحاوي الكبير 0)
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ٚال خيسز ب٘ َٔ ايع١ٓ؛ ألٕ ايع١ٓ ايعذص عٔ ايٛط٤ ؾال ٜصٍٚ إال عكٝك١ ايٛط٤،  ٚال ؼؿٌ 
ب٘ ايؿ١٦ٝ، ألْٗا ايسدٛع عُا سًـ عًٝ٘، ٚإصيا سًـ ع٢ً تسى ايٛط٤، ٚألٕ سل اغيسأ٠ ال 

 .(1)إال بٓؿظ ايٛط٤،  ٚال تؿطد ب٘ ايعبادات، ٚال ػب ب٘ ايهؿاز٠حيؿٌ 

 :ايسادح
ٚايرٟ ٜبدٚ يٞ زدشإ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بٛدٛب ايعد٠ ع٢ً اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ 
ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ؛ يك٠ٛ أديتِٗ ٚضالَتٗا َٔ االعرتاض، ٚػيا ٜكٟٛ تسدٝح ايكٍٛ 

 األٍٚ أَسإ:
ب نُاٍ اغيٗس ؾألٕ تٛدب ايعد٠ أٚزي؛ ألٕ ايعد٠ سل اهلل تعازي إٕ اـ٠ًٛ إذا ناْت تٛد .1

 ؾٝشتاط بٗا.

إٕ ايعد٠ ٚإٕ ناْت تجبت باـ٠ًٛ ايؿشٝش١ سكّا هلل تعازي ؾٗٞ تجبت أٜكّا سكّا يًُٛيٛد؛  .2
 .(2)إال ٚؾٝ٘ سكإ، سل اهلل تعازي، ٚسل ايعبد ؼي ايػايب غيع١ٓ ايٛط٤؛ إذ َا َٔ سل

اٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ أْ٘ مل ٜرنس سهِ ايعد٠ بايٓطب١ ٚاغيالسغ َٔ قإْٛ األسٛ
يًُطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ، إصيا انتؿ٢ ببٝإ إٔ ال عد٠ هلا قبٌ ايدخٍٛ ٚقبٌ اـ٠ًٛ 

ال عد٠ ع٢ً اغيطًك١ قبٌ  -1( ؾذا٤ َا ْؿ٘: "1( ؼي ايؿكس٠ )139نُا دا٤ ؼي اغياد٠ )
 ايدخٍٛ ٚقبٌ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١".

 (:2( َٔ اغياد٠ )3ع إزي ايؿكس٠ )ٜسد –عدّ ٚدٛد ْـ  –جٌ ٖرٙ اؿاي١ ٚعًٝ٘؛ ٚؼي َ
ٚإذا مل ٜٛدد ْـ ؼي ٖرا ايكإْٛ حيهِ سيكتك٢ اغيػٗٛز َٔ َرٖب َايو، ثِ َرٖب "

أظيد، ثِ َرٖب ايػاؾعٞ، ثِ َرٖب أبٞ سٓٝؿ١". ٚضبل إٔ بٝٓت إٔ َرٖب اغيايه١ٝ 
ٍ، ٖٚٛ َا حيهِ ب٘ ايكإْٛ اإلَازاتٞ ٜٛدب ايعد٠ ع٢ً اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٛ

 سطبُا ٚزد ؼي ايؿكس٠ ايطابك١.
 
 
 

                          

 .4/516( المغني 2)
الخموة الصحيحة وأثرىا عمى أحكام الزواج"، الجامعة  ( د. ماىر الحولي، بحث"5)

 م.5006-ه2100اإلسالمية، غزة، 
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 سل َعتد٠ ايطالم ؼي ايٓؿك١ ٚايطه٢ٓ:  ايؿسع ايجاْٞ
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً  ٚدٛب ايٓؿك١ بأْٛاعٗا اغيدتًؿ١ يًُعتد٠ َٔ طالم زدعٞ باتؿام 
تؿكٛا ع٢ً إٔ اغيعتد٠ َٔ طالم با٥ٔ إٕ ناْت ؛ ٚذيو يبكا٤ ايعالق١ ايصٚد١ٝ، نُا ا(1)ايؿكٗا٤

ِْؿُٔكٛا  ؛ يكٛي٘ تعازي: (2)ساَاّل ٚدب هلا ايٓؿك١ بأْٛاعٗا اغيدتًؿ١ ٌٍ ؾَأَ ُِ ٖٔ ُأٚيَاتٔ سَ ِٕ ُن َٚإِ
ٓٔ ُٗ ًَُِ ٖٔ سَٖت٢ َٜكَِعَٔ سَ ِِٗٝ  .، ٚإٕ ناْت غري ساٌَ ؾًًؿكٗا٤ خالف ؼي ْؿكتٗا ٚضهٓاٖا (3)عًََ

 األقٛاٍ:
 .(4): ٚدٛب ايطه٢ٓ ٚايٓؿك١، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ، ٚزٚا١ٜ عٔ اإلَاّ أظيدٍٚايكٍٛ األ

: ٚدٛب ايطه٢ٓ ؾكط، ٚال ْؿك١ هلا، ٖٚٛ قٍٛ اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚزٚا١ٜ عٔ ايكٍٛ ايجاْٞ
 .(5)أظيد

 .(6): ال ْؿك١ هلا ٚال ضه٢ٓ، ٖٚٛ اغيرٖب عٓد اؿٓاب١ًايكٍٛ ايجايح
 :األدي١

 :ديٌٝ ايكٍٛ األٍٚ
ِٔ دٛب ايطه٢ٓ ؾًُا َس َٔ قٛي٘ تعازي: أَا ٚ  َٔ ِِ ُِٓت ُِٝح ضَهَ ِٔ سَ َٔ ٖٔ ُٖ ُٛٓ أِضهٔ

 . (7)ُِٚددُٔنِ
ٚأَا ٚدٛب ايٓؿك١ ٚايطه٢ٓ أّٜكا ؾًُا زٚاٙ أبٛ إضشام، قاٍ: نٓت َع األضٛد بٔ  

ٜصٜد دايّطا ؼي اغيطذد األععِ، َٚعٓا ايػعيب، ؾشدخ ايػعيب عدٜح ؾاط١ُ بٓت قٝظ، 
، مل جيعٌ هلا ضه٢ٓ ٚال ْؿك١"، ثِ أخر األضٛد نّؿا َٔ سؿ٢، ؾشؿب٘  "إٔ زضٍٛ اهلل

                          

ويحي النووي، روضة الطالبين، المكتب  2/220والتاج واإلكميل  2/502( المبسوط 2)
 .4/214والمبدع  6/31م(، 2662 -ىـ 2125اإلسالمي، )

 ( المراجع السابقة.5)
 .3الطالق:  (0)
الكافي في فقو اإلمام أحمد، دار الكتب العممية،  ،وعبد اهلل ابن قدامة 2/502( المبسوط 1)

 .0/556م(، 2661-ىـ 2121)
 .4/214والمبدع  6/31وروضة الطالبين  2/220( التاج واإلكميل 2)
 .0/556( الكافي في فقو اإلمام أحمد 3)
 .3( الطالق:4)
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يكٍٛ اَسأ٠، ال  ب٘، ؾكاٍ: ًٜٚو ؼدخ سيجٌ ٖرا، قاٍ عُس: ال ْرتى نتاب اهلل ٚض١ٓ ْبٝٓا 
ِٔ ْدزٟ يعًٗا سؿعت، أٚ ْطٝت، هلا ايطه٢ٓ ٚايٓؿك١، قاٍ اهلل عص ٚدٌ:  َٔ ٖٔ ُٖ يَا ُتِدسُِدٛ

ٖٔ َٚيَ ُٝٛتِٔٗ ١َُِّٕٓٝب َُبَ ِٕ َِٜأتٔريَ بٔؿَاسٔػ١َٕ  ا َِٜدُسِدَٔ إِيَّا أَ
(1()2) . 

 :ديٌٝ ايكٍٛ ايجاْٞ
ُِٚددُٔنِ أَا ٚدٛب ايطه٢ٓ ؾًكٛي٘ تعازي:    ِٔ َٔ ِِ ُِٓت ُِٝح ضَهَ ِٔ سَ َٔ ٖٔ ُٖ ُٛٓ  .أِضهٔ
ِْؿٔ ٚأَا عدّ ٚدٛب ايٓؿك١ ؾًُؿّٗٛ قٛي٘ تعازي:   ٌٍ ؾَأَ ُِ ٖٔ ُأٚيَاتٔ سَ ِٕ ُن ٖٔ َٚإِ ِِٗٝ ُكٛا عًََ

ٓٔ ُٗ ًَُِ  ، ؾُؿَٗٛ٘ داٍ ع٢ً عدّ ٚدٛب ايٓؿك١ يػري اؿاٌَ. سَٖت٢ َٜكَِعَٔ سَ
 :ٜٚٓاقؼ

ال ْطًِ بإٔ َؿّٗٛ اآل١ٜ داٍ ع٢ً عدّ ٚدٛب ايٓؿك١ يًُعتد٠ غري اؿاٌَ؛ إذ إٔ 
عٓدَا بًػ٘ سدٜح ؾاط١ُ بٓت قٝظ زقٞ  مشٛهلا يًٓؿك١ َٔ طسٜل آخس ٖٚٛ قٍٛ عُس 

 ا.اهلل عٓٗ
 :ديٌٝ ايكٍٛ ايجايح

يًديٌٝ ايطابل ذنسٙ عٓد أدي١ ايكٍٛ األٍٚ ٖٚٛ سدٜح ؾاط١ُ بٓت قٝظ إٔ شٚدٗا 
 ْؿك١ ٚال ضه٢ٓ. طًكٗا ثالّثا ؾًِ جيعٌ هلا زضٍٛ اهلل 

 ٜٚٓاقؼ:
مل  بأْ٘ َسدٚد بؿعٌ األضٛد عٓدَا سدخ ايػعيب عدٜح ؾاط١ُ ٚإٔ زضٍٛ اهلل 

يكٍٛ اَسأ٠،  ال ْرتى نتاب اهلل ٚض١ٓ ْبٝٓا : " عُس ٜؿسض هلا ْؿك١ ٚال ضه٢ٓ، ٚبكٍٛ 
 ال ْدزٟ يعًٗا سؿعت، أٚ ْطٝت، هلا ايطه٢ٓ ٚايٓؿك١".

 ايسادح:
ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بٛدٛب ايطه٢ٓ ٚايٓؿك١ يًُعتد٠ غري اؿاٌَ؛ يك٠ٛ أديتِٗ 

 ٚضالَتٗا َٔ االعرتاض.
ٖٚٞ ؼي عدتٗا تطتشل ايٓؿك١  ٚعًٝ٘؛ ؾإٕ اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ

 ٚايطه٢ٓ. 

                          

 .2 ( الطالق:2)
مسمم في صحيحو، كتاب الطالق، باب المطمقة ثالثًا ال نفقة ليا، برقم  ( أخرجو5)

(2150 ،)5/2225. 
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ْـ خاف ٜػري إزي ْؿك١ اغيعتد٠ ؾٝ٘ ٚأَا قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ؾًِ ٜسد 
ّٓا اغيطًك١ إصيا أغاز إزي َا تطتشك٘ اغيعتد٠ غري اؿاٌَ بعد ايدخٍٛ ٚقبٌ اـ٠ًٛ،  طالّقا با٥

١ ٚايطه٢ٓ يًُعتد٠ َٔ طالم ػب ايٓؿك( ؾذا٤ َا ْؿ٘: "69ؼي اغياد٠ ) َٔ طالم با٥ٔ 
نُا جيب يًُعتد٠ َٔ طالم با٥ٔ ٖٚٞ غري زدعٞ، ٚاغيعتد٠ َٔ طالم با٥ٔ ٖٚٞ ساٌَ، 

، ٚضبل إٔ بٝٓا ؼي اغيطًب ايطابل إٔ ْٛع ايطالم بعد اـ٠ًٛ "ساٌَ ايطه٢ٓ ؾكط
ٚع٢ً ٖرا ٜعٗس يٞ إٔ ايكإْٛ أٚدب يًُطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايؿشٝش١ ٖٛ طالم با٥ٔ؛ 

 –خٍٛ ٖٚٞ ؼي عدتٗا ايطه٢ٓ ؾكط عًُّا بكٍٛ اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚزٚا١ٜ عٔ أظيد ايد
 ٖٚٛ خالف َا ازتأٜت تسدٝش٘. –ايكٍٛ ايجاْٞ 

 الخاويادلبحج 
 والطالق اآلحار ادلعىىيت للخلىة الصحيحت يف أحكام الزواد

ٝإ يًد٠ًٛ ايؿشٝش١، ٚذيو بب اغيع١ٜٛٓضٝهٕٛ اؿدٜح ؼي ٖرا اغيطًب سٍٛ اآلثاز 
:َٔ ٌٍ ْطب اؾٓري، اْتػاز اؿس١َ، سٌ اغيطًك١ ثالّثا يصٚدٗا األٍٚ، ؾؿ١  أثسٖا ؼي ن

 ايصٚدري َٔ سٝح اإلسؿإ ٚعدَ٘.
 ادلطلب األول

 أحر اخللىة الصحيحت على وسب اجلىني 
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

، ٚضبب خالؾِٗ زادع إزي س اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ْطب اؾٓرياختًـ ايؿكٗا٤ ؼي أث
ؾُٔ  (1)ايٛيد يًؿساؽ"قاٍ: " عٔ ايٓيب  ؾِٗ ؼي َع٢ٓ ايؿساؽ ؾُٝا زٚاٙ أبٛ ٖسٜس٠ خال

اعترب إٔ ايؿساؽ ٖٛ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ قاٍ بعدّ ثبٛت ْطب ايٛيد سيذسد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ 
دٕٚ دخٍٛ، َٚٔ اعترب إٔ ايؿساؽ ٖٛ ؾساؽ ايصٚد١ٝ بعد عكد شٚاز غسعٞ ؾشٝح ٚخ٠ًٛ 

َٔ اغيدت٢ً بٗا عٔ ايدخٍٛ ٚعدَ٘، قاٍ بجبٛت ْطب ايٛيد غسع١ٝ ؾشٝش١ بؿسف ايٓعس 
 ، ؾهاْت األقٛاٍ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:ٚإٕ مل حيؿٌ دخٍٛ

 
                          

أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الفرائض، باب الولد لمفراش حرة كانت أو أمة، برقم  (2)
باب الولد لمفراش، برقم  ،ومسمم في صحيحو، كتاب الرضاع 5/221(، 3420)
(2125 ،)5/2052. 
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 :األقٛاٍ
عٓد  –: اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ بايصٚد١ تجبت ْطب اغيٛيٛد، بػسط إَها١ْٝ ايتالقٞ ايكٍٛ األٍٚ

ٚؾش١ عكد ايصٚاز ٖٚٛ ، ٚاإلتٝإ باغيٛيٛد بعد ضت١ أغٗس َٔ ايعكد، -اؾُٗٛز عدا اؿٓؿ١ٝ 
 .(1)قٍٛ طيٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ، ٚايػاؾع١ٝ، ٚزٚا١ٜ يإلَاّ أظيد

ايعكد ايؿشٝح  : اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ بايصٚد١ ال تجبت ْطب اغيٛيٛد، ٚإصيا ٜجبت٘ايكٍٛ ايجاْٞ
غٝذ  ْٚكٌ عٔايدخٍٛ احملكل، ال إَهاْ٘ اغيػهٛى ؾٝ٘، ٖٚٛ زٚا١ٜ يإلَاّ أظيد،  َع
 .(2)ضالّ ابٔ ت١ُٝٝ اإل

 :األدي١
 :أدي١ ايكٍٛ األٍٚ

 قاٍ : " ايٛيد يًؿساؽ". عٔ ايٓيب  ؾُٝا زٚاٙ أبٛ ٖسٜس٠  .1

أْ٘ داٍ ع٢ً إٔ ْطب اغيٛيٛد ٜجبت بايؿساؽ، ٚتؿري  :ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اؿدٜح
 .(3)ايصٚد١ ؾساّغا بايعكد َع إَها١ْٝ ايٛط٤ ٖٚٛ َا تتكُٓ٘ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١

ش١ َع١ٓ اإلؾاب١، ؾٝٓطب اغيٛيٛد ألبٜٛ٘، قٝاّضا ع٢ً اغيٛيٛد بعد ٚط٤ اـ٠ًٛ ايؿشٝ .2
 .(4)سكٝكٞ

إٕ َعسؾ١ ايعًِ بايدخٍٛ بايصٚد١ َتعطس٠ دّدا، ؾعدّ اعتباز ْطب ايٛيد باـ٠ًٛ  .3
 .(5)ايؿشٝش١ بعد عكد ايصٚاز ايؿشٝح، ٜؤدٟ إزي بطالٕ نجري َٔ األْطاب

 
 
 

                          

والمغني  22/230والحاوي الكبير  1/215وبداية المجتيد  0/522لصنائع ( بدائع ا2)
5/66. 

-ىـ 2122و محمد ابن القيم، زاد المعاد، مكتبة المنار اإلسالمية، ) 4/31( المبدع 5)
 .2/035م(، 2661

 .25/02( فتح الباري، ابن حجر، 0)
 .5/66( المغني 1)
 .064م، ص دار ابن حز  ( محمد الشوكاني، السيل الجرار،2)
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 : أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ
اّغا إٕ مل ٜدخٌ بٗا ايصٚز ٚمل ٜدي بٗا جملسد إَهإ بعٝد قد ٜكطع ايصٚد١ ال تؿري ؾس .1

 .(1)باْتؿا٥٘ عاد٠
 .(2)إٕ أٌٖ ايعسف ٚايًػ١ ال ٜعدٕٚ اغيسأ٠ ؾساّغا قبٌ ايدخٍٛ بٗا .2

 :ايسادح
ػيا ضبل ٜبدٚ يٞ زدشإ أدي١ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بجبٛت ْطب اغيٛيٛد باـ٠ًٛ 

٤، ٚاإلتٝإ باغيٛيٛد بعد ضت١ أغٗس َٔ ايعكد، ٚذيو ايؿشٝش١ بايصٚد١ بػسط إَها١ْٝ ايٛط
 غيا ٜأتٞ:

ق٠ٛ أدي١ ايكٍٛ األٍٚ، ٚأقٛاٖا سدٜح :"ايٛيد يًؿساؽ" سٝح مل ٜػرتط ايدخٍٛ  .1
 بايصٚد١ إلثبات ْطب اغيٛيٛد.

 .(3)األسٛط ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ سؿّعا يًٓطب، ٚإال يكاعت نجري َٔ األْطاب .2

َازاتٞ بسأٟ اؾُٗٛز ؼي ثبٛت ْطب اغيٛيٛد ٚقد أخر قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإل
بتشكل ايػسٚط اغيرنٛز٠ ٖٚٞ:  إَها١ْٝ ايتالقٞ، ٚاإلتٝإ باغيٛيٛد بعد ضت١ أغٗس َٔ 
ايعكد، َع ؾش١ عكد ايصٚاز كايّؿا بريو َرٖب اؿٓؿ١ٝ ايرٜٔ مل ٜػرتطٛا إَهإ ايتالقٞ 

ايٛيد يًؿساؽ إذا َك٢ ع٢ً : "(90( َٔ اغياد٠ )1ؼي ايؿكس٠) تطاًّٖا إلثبات ايٓطب؛ ؾذا٤
 عكد ايصٚاز ايؿشٝح أقٌ َد٠ اؿٌُ، ٚمل ٜجبت عدّ إَهإ ايتالقٞ بري ايصٚدري".

ٖٝٓتٚقد  ( أقٌ َد٠ اؿٌُ ؾذا٤ َا ْؿ٘: " أقٌ َد٠ اؿٌُ، َا١٥ ٚمثإْٛ 91اغياد٠ ) ب
َّا....". ٜٛ 

ٜؿسم  (، سٝح مل90ٚعًٝ٘، ؾإٕ اغيدت٢ً بٗا خ٠ًٛ ؾشٝش١ تدخٌ قُٔ اغياد٠ )
ايكإْٛ بري اغيدت٢ً بٗا ٚغريٖا، إصيا أثبت ايٓطب سيكٞ أقٌ َد٠ اؿٌُ ٖٚٞ َا١٥ 

َّا  ع٢ً عكد ايصٚاز ايؿشٝح، ٚبإَهإ ايتالقٞ بري ايصٚدري  -أٟ ضت١ أغٗس  –ٚمثإْٛ ٜٛ
 ؾإذا ؼككت ٖرٙ ايػسٚط ثبت ْطب اغيٛيٛد َٔ ايصٚد١ بعد اـ٠ًٛ بٗا.

 

                          

 .2/045( زاد المعاد 2)
 ( المرجع السابق.5)
 .55( بحث "الخموة وأثرىا عمى أحكام الزواج"، ص0)



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

125 

 ادلطلب الخاوي
 حيحت على اوتشار احلرمتأحر اخللىة الص

 ايؿسع األٍٚ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ْهاح ؾسٚع ايصٚد١
ٖٔ  َٔ بٓاتٗا. ٜٚكؿد بؿسٚع ايصٚد١ بٓاتٗا، ٚبٓات بٓاتٗا، ٚبٓات أبٓا٥ٗا ٚإٕ ْصئ؛ ألْٗ

ِِ  ٚديٌٝ ؼسضيٗا َا دا٤ ؼي آ١ٜ احملسَات ؼي قٛي٘ تعازي:  ُِ ايَّاتٔٞ ؾٔٞ ُسُذٛزُِن َٚزَبَا٥ُٔبُه
 ِِ ُِٝه ٖٔ ؾًََا ُدَٓاحَ عًََ ِِ بِٔٗ ًُِت ِِ تَُهُْٛٛا دَخَ ِٕ يَ ٖٔ ؾَإِ ِِ بِٔٗ ًُِت ُِ ايَّاتٔٞ دَخَ ِٔ ْٔطَا٥ُٔه َٔ (1). 

ؾاآل١ٜ سسَت ْهاح ايسبا٥ب، ٚايسبا٥ب طيع زبٝب١، ٚايسبٝب١ ٖٞ بٓت اَسأ٠ ايسدٌ َٔ 
صئ، ٚغسط ايتشسِٜ ايٛازد ؼي . ٚايتشسِٜ ٜػٌُ بٓات ايسبٝب١ َٔ بٓاتٗا ٚأبٓا٥ٗا ٚإٕ ْ(2)غريٙ

 ، ٚإذا مل ٜدخٌ ؾال ؼسّ عًٝ٘ ؾسٚعٗا سيذسد ايعكد.بايصٚد١ )األّ(اآل١ٜ ٖٛ ايدخٍٛ 
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع
ٚايدخٍٛ نٓا١ٜ  ،ايٛط٤ ٖٛ ؾسٚع ايصٚد١ َع٢ٓ ايدخٍٛ ايرٟ ؼسّ ب٘ال خالف ؼي إٔ 

 ٤ ع٢ً قٛيري:شؿٌ ؾٝ٘ خالف بري ايؿكٗاؾ، ناـ٠ًٛ  عٓ٘، أَا َا دٕٚ ايٛط٤
 األقٛاٍ:

اـ٠ًٛ ال تكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗا، ٖٚٛ قٍٛ طيٗٛز ايؿكٗا٤ ايكٍٛ األٍٚ: 
 .(3)َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚزٚا١ٜ عٔ اإلَاّ أظيد

اـ٠ًٛ تكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗا، ٖٚٛ زٚا١ٜ عٔ اإلَاّ  ايكٍٛ ايجاْٞ:
 .(4)أظيد

 :أدي١ ايكٍٛ األٍٚ
ِِ  قٛي٘ تعازي ؼي آ١ٜ احملسَات:   .1 ًُِت ُِ ايَّاتٔٞ دَخَ ِٔ ْٔطَا٥ُٔه َٔ ِِ ُِ ايَّاتٔٞ ؾٔٞ ُسُذٛزُِن َٚزَبَا٥ُٔبُه

 ِِ ُِٝه ٖٔ ؾًََا ُدَٓاحَ عًََ ِِ بِٔٗ ًُِت ِِ تَُهُْٛٛا دَخَ ِٕ يَ ٖٔ ؾَإِ  .بِٔٗ

                          

 .50( النساء: 2)
 .2/102( لسان العرب 5)
ومحمد  262/ 5م(، 2661-ىـ 2122وسحنون، المدونة، ) 0/00( رد المحتار 0)

 .4/225والمغني  5/125الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، 
 .4/225( المغني 1)
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١ ْهاح بٓت ايصٚد١ إٕ دخٌ ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ: أْٗا داي١ ؾساس١ ع٢ً سسَ  
بأَٗا، ٚايدخٍٛ بٗا ٖٛ ٚطؤٖا، ٚقد نين عٓ٘ بايدخٍٛ، ؾإٕ خال بٗا ٚمل ٜطأٖا، مل 

 .(1)ؼسّ ابٓتٗا؛ ألْٗا غري َدخٍٛ بٗا
قاٍ: "أضيا زدٌ ْهح اَسأ٠  عٔ عُسٚ بٔ غعٝب، عٔ أبٝ٘، عٔ ددٙ، إٔ زضٍٛ اهلل  .2

 .(2)دخٌ بٗا، ؾًٝٓهح ابٓتٗا..." ؾدخٌ بٗا، ؾال حيٌ ي٘ ْهاح ابٓتٗا، ٚإٕ مل ٜهٔ

أْ٘ ؾسٜح ؼي سس١َ ْهاح بٓت ايصٚد١ إذا دخٌ بأَٗا،  :ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اؿدٜح  
 ٚايدخٍٛ ٖٛ ايٛط٤، ٚقد نين عٓ٘ بايدخٍٛ، ٚاـ٠ًٛ ال تعد ٚط٦ّا ؾال ؼسّ ايبٓت.

ًكٗا، ْكٌ ابٔ اغيٓرز إطياع عٛاّ عًُا٤ األَؿاز ع٢ً إٔ ايسدٌ إذا تصٚز اغيسأ٠، ثِ ط .3
 .(3)أٚ َاتت قبٌ ايدخٍٛ بٗا داش ي٘ إٔ ٜتصٚز ابٓتٗا

 : ديٌٝ ايكٍٛ ايجاْٞ
عٔ أبٞ عُسٚ ايػٝباْٞ، إٔ زداّل ضأٍ ابٔ َطعٛد عٔ زدٌ طًل اَسأت٘ قبٌ إٔ ٜدخٌ  .1

 .(4)" ؾتصٚدٗا، ؾٛيدت يٜ٘تصٚز أَٗا؟ قاٍ: "ْعِبٗا أ

سأ٠ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ٚٚد٘ ايدالي١ َٔ اؿدٜح: أْ٘ داٍ ؾساس١ ع٢ً إٔ سٌ بٓت اغي
 ضٛا٤ اخت٢ً بٗا أّ ال.

 :ٜٚٓاقؼ
عٔ ايؿت٣ٛ، سٝح زٟٚ أْ٘ أؾت٢ بريو ؼي ايهٛؾ١  بأْ٘ قد زٟٚ زدٛع ابٔ َطعٛد 

ؾرانسِٖ زدع إزي ايكٍٛ باؿس١َ ست٢ زٟٚ  ؾًُا أت٢ اغيد١ٜٓ ٚيكٞ أؾشاب زضٍٛ اهلل 

                          

 .4/225( المغني 2)
( أخرجو الترمذي في سننو، أبواب النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطمقيا قبل 5)

. ققال الترمذي: "ىذا 0/124(، 2224أن يدخل بيا ىل يتزوج ابنتيا أم ال؟، برقم )
 الحديث ال يصح من قبل إسناده".

 .4/225( المغني 0)
( أخرجو البييقي في سننو الكبرى، كتاب النكاح،  جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر، 1)

 .4/525(، 20602باب ما جاء في قولو تعالى: )وأميات نسائكم...(، برقم )
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 أْ٘ عٓدَا قدّ ع٢ً عُس  ، نُا ثبت(1) أْ٘ غيا أت٢ ايهٛؾ١ ٢ْٗ َٔ نإ أؾتاٙ بريو
 .(2)" ؾؿسم بُٝٓٗاؾطأي٘، ؾكاٍ: "ؾسم بُٝٓٗا" قاٍ: إْٗا قد ٚيدت قاٍ: "ٚإٕ ٚيدت عػّسا

 :ايسادح
زدشإ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بإٔ اـ٠ًٛ ال تكّٛ  –ٚاهلل تعازي أعًِ  –ػيا ضبل ٜعٗس يٞ 

ٗا َٔ االعرتاض، نُا إٔ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗا، ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚضالَت
 اؿدٜح ايرٟ اضتدٍ ب٘ أؾشاب ايكٍٛ ايجاْٞ َسدٚد بسدٛع ابٔ َطعٛد عٔ ؾتٛاٙ.

( 43ٚبايٓعس يٓؿٛف قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ لد أْ٘ قد أغاز ؼي اغياد٠ )
حيسّ ع٢ً ايػدـ بطبب َات َٔ اغيؿاٖس٠؛ ؾذا٤ َا ْؿ٘: "( إزي احملس3ايؿكس٠ )

، ؾاضتددّ ايكإْٛ يؿغ ٚع شٚدت٘ اييت دخٌ بٗا ٚإٕ ْصئ"ؾس -3:....ب ٚزاغيؿاٖس٠ ايتص
)دخٌ بٗا( ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ايٛط٤، ٚمل ٜتعسض ايكإْٛ يًد٠ًٛ، ؾريدع إزي اغيػٗٛز َٔ 
َرٖب َايو، ٚقد ذٖب اغيايه١ٝ إزي إٔ اـ٠ًٛ ال تكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗا 

 ٘ ايكإْٛ اإلَازاتٞ.ٖٚٛ ايكٍٛ األٍٚ ايرٟ أخر ب
١ تعًّٝكا ع٢ً َٚا ٜؤٜد ذيو َا دا٤ ؼي اغيرنس٠ اإلٜكاس١ٝ يكإْٛ األسٛاٍ ايػدؿٝ

ّٝا...."اغياد٠ ايطابك١: " ، ػيا ٜعين إٔ اـ٠ًٛ ال (3)ؾسٚع شٚدت٘ اييت دخٌ بٗا دخّٛيا سكٝك
 تكّٛ َكاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ.

                          

 .5/525( بدائع الصنائع 2)
الحرائر،  أخرجو البييقي في سننو الكبرى، كتاب النكاح،  جماع أبواب ما يحرم من نكاح (5)

 .4/525(، 20602باب ما جاء في قولو تعالى: )وأميات نسائكم...(، برقم )
( لسنة 55( من المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية االتحادي رقم )10( المادة )0)

5002. 
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 ايصٚد١ َٚٔ ؼي سهُٗا  ايؿسع ايجاْٞ: أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً ْهاح أخت
 :ؼسٜس قٌ ايٓصاع

اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً سس١َ اؾُع ؼي ايٓهاح بري اَسأتري بُٝٓٗا قساب١ قس١َ، عٝح يٛ 
؛ يكٛي٘ تعازي ؼي آ١ٜ احملسَات َٔ (1)ؾسض أٜتُٗا ذنّسا سسَت عًٝ٘ األخس٣، ٚذيو ناألختري

ِِٝٔ إِيَّاايٓطا٤:  َِٝٔ اِيُأِختَ ِٕ تَِذَُُعٛا بَ ، ٚنريو حيسّ اؾُع بري اغيسأ٠  (2)ََا قَِد ضًََـَ َٚأَ
ال جيُع بري "قاٍ:  ٚعُتٗا، أٚ بري اغيسأ٠ ٚخايتٗا؛ ؿدٜح أبٞ ٖسٜس٠: إٔ زضٍٛ اهلل 

 .(3)اغيسأ٠ ٚعُتٗا، ٚاغيسأ٠ ٚخايتٗا"
نُا اتؿكٛا ع٢ً عدّ دٛاش اؾُع بري اغيسأ٠ ٚقازَٗا ؼي عد٠ ايطالم ايسدعٞ؛ ألْٗا 

 .(4)هِ ايصٚاز ايطابلباق١ٝ ؼي س
 ٚاختًؿٛا ؼي اؾُع بري احملازّ إذا ناْت إسدأٖ َعتد٠ َٔ طالم با٥ٔ ع٢ً قٛيري:

 :األقٛاٍ
: حيسّ اؾُع بري األختري َٚٔ ؼي سهُُٗا إذا ناْت ٚاسد٠ َُٓٗا ؼي أثٓا٤ ايعد٠ ايكٍٛ األٍٚ

 .(5)َٔ طالم با٥ٔ ب١ْٛٓٝ ؾػس٣ أٚ نرب٣، ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً
: ٜؿح اؾُع بري األختري َٚٔ ؼي سهُُٗا إذا ناْت ٚاسد٠ َُٓٗا ؼي أثٓا٤ ايكٍٛ ايجاْٞ

 .(6)ايعد٠ َٔ طالم با٥ٔ ب١ْٛٓٝ ؾػس٣ أٚ نرب٣، ٖٚٛ قٍٛ اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ
 
 
 

                          

 5/126واإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  32/ 0بداية المجتيد  5/535( بدائع الصنائع 2)
 .4/222والمغني 

 .50( النساء: 5)
( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب النكاح، باب ال تنكح المرأة عمى عمتيا، برقم 0)

وصحيح مسمم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتيا أو  4/25(، 2206)
 .5/2055(، 2105خالتيا في النكاح، برقم )

 .4/55المغني  4/224الطالبين وروضة  1/205وشرح مختصر خميل  2/12( البناية 1)
 .4/55والمغني  2/12( البناية 2)
 .4/224وروضة الطالبين  2/222( التاج واإلكميل 3)
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 :األدي١
 :أدي١ ايكٍٛ األٍٚ

ٚز إٔ ًَو اؿبظ بايعكد قا٥ِ، ؾإٕ ايصٚز ضيًو َٓعٗا َٔ اـسٚز ٚايربٚش، ٚسس١َ ايتص .1
بصٚز آخس ثابت١، ٚايؿساؽ قا٥ِ ست٢ يٛ دا٤ت بٛيد إزي ضٓتري َٔ ٚقت ايطالم، ٚقد 
نإ قد دخٌ بٗا ٜجبت ايٓطب، ؾًٛ داش ايٓهاح يهإ ايٓهاح طيّعا بري األختري ؼي ٖرٙ 

 .(1)األسهاّ، ؾٝدخٌ ؼت ايٓـ

ُّا َٔ ٚد٘ ببكا٤ بعض أ .2 سهاَ٘، ألْٗا غسعت ٚض١ًٝ إزي أسهاّ ايٓهاح ؾهإ ايٓهاح قا٥
، قٝاّضا ع٢ً إؿام األّ اٚايجابت َٔ ٚد٘ ًَشل بايجابت َٔ ٚد٘ ؼي باب اؿس١َ استٝاّط

ٚايبٓت َٔ ٚد٘ بايسقاع١ باألّ ٚايبٓت َٔ نٌ ٚد٘ بايكساب١، ٚإؿام اغيٓهٛس١ َٔ 
 .(2)باغيٓهٛس١ َٔ نٌ ٚد٘ ؼي سس١َ ايٓهاح -ٖٚٞ اغيعتد٠  -ٚد٘ 

ٜٛزخ ايكػ١ٓٝ، ٚإْٗا تؿكٞ إزي ايكطٝع١،  نْٛ٘ َؿكّٝا إزي قطٝع١ ايسسِ، ألْ٘  .3
ايرٟ ٖٛ ضبب  -ٖٚٛ ًَو اؿٌ  -ٚايكػ١ٓٝ ؼي ٖرٙ اؿاي١ أغد؛ ألٕ َععِ ايٓع١ُ 

اقتكا٤ ايػ٠ٛٗ قد شاٍ ؼي سل اغيعتد٠، ٚبٓهاح ايجا١ْٝ ٜؿري طيٝع ذيو هلا ٚتكّٛ 
أدع٢ َكاَٗا ٚتبك٢ ٖٞ قس١َٚ اؿغ يًشاٍ َٔ األشٚاز ؾهاْت ايكػ١ٓٝ أغد ؾهاْت 

إزي ايكطٝع١ غالف َا بعد اْككا٤ ايعد٠؛ ألٕ ٖٓاى مل ٜبل غ٤ٞ َٔ عال٥ل ايصٚز األٍٚ 
ؾهإ هلا ضبٌٝ ايٛؾٍٛ إزي شٚز آخس ؾتطتٛؼي سعٗا َٔ ايجاْٞ ؾتط٢ً ب٘ ؾال تًشكٗا 

 . (3) ايكػ١ٓٝ

 :أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ

٘؛ يٛدٛد اغيصٌٜ احملسّ ٖٛ اؾُع بري األختري ؼي ايٓهاح، ٚايٓهاح قد شاٍ َٔ نٌ ٚد
 .(4)زدع١ ي٘ عًٝٗا ٚال َرياخ بُٝٓٗا ال بديٌٝ إٔ –ٖٚٛ ايطالم ايجالخ أٚ ايبا٥ٔ  -ي٘ 

 
 
 

                          

 .5/531( بدائع الصنائع 2)
 .5/531( بدائع الصنائع 5)
 .4/223والمغني  5/535( بدائع الصنائع 0)
 .5/502( المدونة 1)
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 :ٜٓاقؼ
ال ْطًِ بإٔ ايٓهاح قد شاٍ َٔ نٌ ٚد٘؛ بٌ ٖٛ قا٥ِ َٔ ٚد٘ ببكا٤ بعض أسهاَ٘؛ 

ايؿساؽ ٚذيو ألٕ ايصٚز ضيًو َٓعٗا َٔ اـسٚز، نُا حيسّ شٚادٗا َٔ آخس ٖٚٞ ؼي ايعد٠، ٚ
 قا٥ِ، ؾًٛ داش ايٓهاح يهإ ايٓهاح طيّعا بري األختري ؼي ٖرٙ األسهاّ.

 :ايسادح
ٚايرٟ ٜبدٚ يٞ ٚاهلل تعازي أعًِ زدشإ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بتشسِٜ اؾُع بري األختري 
َٚٔ ؼي سهُُٗا إذا ناْت ٚاسد٠ َُٓٗا ؼي أثٓا٤ ايعد٠ َٔ طالم با٥ٔ ب١ْٛٓٝ ؾػس٣ أٚ 

 ضتدٍ ب٘ أؾشاب ايكٍٛ األٍٚ، ٚضال١َ أديتِٗ َٔ االعرتاض.نرب٣؛ يك٠ٛ َا ا
ّٓا ثِ ايصٚاز َٔ أختٗا َٚٔ ؼي سهُٗا َٚطًكت٘  أَا اـ٠ًٛ باغيسأ٠ ثِ طالقٗا طالّقا با٥
َا شايت ؼي ايعد٠ ؾال ٜؿح ست٢ تٓككٞ عد٠ اغيطًك١؛ ؾاـ٠ًٛ عٓدِٖ تأخر أسهاّ ايدخٍٛ 

 األٍٚ ِٖٚ اؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓاب١ً، َٚٔ ْؿٛؾِٗ:اؿكٝكٞ، ٖٚرا َا أغاز إيٝ٘ أؾشاب ايكٍٛ 
ٚيٛ خال باَسأت٘ ثِ طًكٗا مل ٜتصٚز أختٗا ست٢ تٓككٞ " َا دا٤ ؼي بدا٥ع ايؿٓا٥ع:

عدتٗا؛ ألْ٘ ٚدبت عًٝٗا ايعد٠ باـ٠ًٛ ؾُٝٓع ْهاح األخت نُا يٛ ٚدبت بايدخٍٛ 
 . (1)سكٝك١"

ا٤ اـ٠ًٛ، دخٌ بٗا أٚ مل ؾكؾكد سهٞ عٔ ايؿسا٤، أْ٘ قاٍ: اإلَٚا دا٤ ؼي اغيػين: "
.. سهُٗا سهِ ايدخٍٛ ؼي طيٝع أَٛزُٖا. ٜعين ؼي سهِ َا يٛ ٚط٦ٗا، َٔ تهٌُٝ  ٜدخٌ

 .(2)اغيٗس، ٚٚدٛب ايعد٠، ٚؼسِٜ أختٗا ٚأزبع ضٛاٖا إذا طًكٗا ست٢ تٓككٞ عدتٗا"
ٚقد أخر قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ عس١َ ايصٚاز َٔ أخت َطًكت٘ َٚٔ ؼي 

( َا ْؿ٘: 1( ؼي ايؿكس٠ )47د٠ )ؼي عد٠ ايطالم ايسدعٞ ٚايبا٥ٔ ؾذا٤ ؼي اغيا سهُٗا
بري اَسأتري يٛ ؾسقت أٟ َُٓٗا  –ٚيٛ ؼي ايعد٠  –اؾُع  -1احملسَات بؿٛز٠ َؤقت١ "

؛ ؾعباز٠ )ٚيٛ ؼي ايعد٠( تػٌُ عد٠ ايطالم ايسدعٞ ّسا الَتٓع عًٝ٘ ايتصٚز باألخس٣"ذن
 ٚايبا٥ٔ.

، ٚػيا ٜدٍ ؼي ْهاح أختٗا َٚٔ ؼي سهُٗا إزي أثس اـ٠ًٛ باغيطًك١ٚمل ٜتطسم ايكإْٛ 
ع٢ً أثس اـ٠ًٛ َا ضبل تسدٝش٘ َٔ ٚدٛب ايعد٠ ع٢ً اغيدت٢ً بٗا ؾتدخٌ ؼي عُّٛ عباز٠ 

                          

 .5/531( بدائع الصنائع 2)
 .4/516( المغني 5)
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ؼي عد٠ األٚزي نعد٠  -ػئ حيسّ اؾُع بُٝٓٗا  -)ٚيٛ ؼي ايعد٠( ؾاؾُع بري اَسأتري 
أّٜكا عباز٠ )بري اَسأتري( ؾتػٌُ اغيسأ٠ اغيدت٢ً اغيطًك١ اغيدت٢ً بٗا قسّ ، ٜٚؤند ذيو 

 بٗا أٚ اغيدخٍٛ بٗا.
 ادلطلب الخالج

ا على حلها لزوجها األول
ً
 أحر اخللىة الصحيحت بادلطلقت حالح

ال خالف بري ايؿكٗا٤ ؼي إٔ اغيطًك١ ثالّثا بعد ايدخٍٛ ال ؼٌ غيطًكٗا ست٢ تٓهح شّٚدا 
ِٕ طََّكَ   غريٙ؛ يكٛي٘ تعازي: ُٙ ؾَإِ ِٝسَ ِّٚدا غَ ِٓهٔحَ شَ ِٔ بَِعُد سَٖت٢ تَ َٔ ُ٘ ٌٗ يَ ، ٚايٓهاح  (1)َٗا ؾًََا تَشٔ

 ، يألدي١ اآلت١ٝ:(2)ايٛازد ؼي اآل١ٜ ٖٛ ايٛط٤ باتؿام ايؿكٗا٤
، عٔ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا قايت: إٔ اَسأ٠ زؾاع١ ايكسظٞ دا٤ت إزي زضٍٛ اهلل  .1

القٞ، ٚإْٞ ْهشت بعدٙ عبد ايسظئ بٔ ؾكايت: ٜا زضٍٛ اهلل، إٕ زؾاع١ طًكين ؾبت ط
: "يعًو تسٜدٜٔ إٔ تسدعٞ إزي ايصبري ايكسظٞ، ٚإصيا َع٘ َجٌ اهلدب١، قاٍ زضٍٛ اهلل 

 .(3)زؾاع١؟ ال، ست٢ ٜرٚم عطًٝتو ٚترٚقٞ عطًٝت٘"

ٚقاٍ طيٗٛز ايعًُا٤ ذٚم ايعط١ًٝ نٓا١ٜ عٔ " ؾتح ايبازٟ َعًّكا ع٢ً اؿدٜح: ٚدا٤ ؼي
 .(4)ٝب سػؿ١ ايسدٌ ؼي ؾسز اغيسأ٠"اجملاَع١ ٖٚٛ تػٝ

ايٛط٤ ناف ؼي ١ سيا ذنسٙ ايكسطيب ؼي تؿطريٙ: "َا دا٤ ؼي تؿطري ايٓهاح ايٛازد ؼي اآلٜ .2
ذيو، ٖٚٛ ايتكا٤ اـتاْري ايرٟ ٜٛدب اؿد ٚايػطٌ، ٜٚؿطد ايؿّٛ ٚاؿر ٚحيؿٔ 

 .(5)ايصٚدري ٜٚٛدب نُاٍ ايؿدام"

األٍٚ سيا أقدّ ع٢ً ايطالم ايجالخ ايرٟ ٖٛ  إٔ اؿس١َ ايػًٝع١ إصيا تجبت عكٛب١ يًصٚز .3

                          

 .500( البقرة: 2)
والمبدع  20/053والحاوي الكبير  0/203و بداية المجتيد  255/ 0( بدائع الصنائع 5)

3/153. 
الثالث، برقم  ، كتاب الطالق، باب من أجاز طالق( أخرجو البخاري في صحيحو0)

ومسمم في صحيحو، كتاب النكاح، باب ال تحل المطمقة ثالثًا لمطمقيا  4/15(، 2530)
 .5/2022(، 2100ح زوًجا غيره ويطأىا، برقم )حتى تنك

 .6/133( فتح الباري 1)
 .0/215( تفسير القرطبي 2)
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 -َهسٚٙ غسّعا شدّسا، َّٚٓعا ي٘ عٔ ذيو يهٔ إذا تؿهس ؼي سسَتٗا عًٝ٘ إال بصٚز آخس 
اْصدس عٔ ذيو، َٚعًّٛ إٔ ايعكد بٓؿط٘ ال  -ايرٟ تٓؿس َٓ٘ ايطباع ايط١ًُٝ، ٚتهسٖ٘ 

اح َا مل ٜتؿٌ ب٘ اؾُاع تٓؿس عٓ٘ ايطباع ٚال تهسٖ٘ إذ ال ٜػتد ع٢ً اغيسأ٠ فسد ايٓه
ؾهإ ايدخٍٛ غسّطا ؾٝ٘ يٝهٕٛ شدّسا ي٘، َّٚٓعا عٔ ازتهاب٘ ؾهإ اؾُاع َكُّسا ؼي 

 .(1)اآل١ٜ ايهسضي١ نأْ٘ عص ٚدٌ قاٍ: ست٢ تٓهح شّٚدا غريٙ ٚجياَعٗا

أْٗا ال ؼٌ يألٍٚ ست٢ ٜؿٝبٗا  :ٚزٟٚ ذيو عٔ عًٞ ٚعا٥ػ١ ٚدابس ٚابٔ عُس ٚأْظ .4
 .(2)ايجاْٞ

ح بعض ايؿكٗا٤ ؼي نتبِٗ ع٢ً عدّ اعتباز اـ٠ًٛ ؼي سٌ اغيطًك١ ثالّثا يصٚدٗا ٚقد ؾس
 األٍٚ، َٚٔ ْؿٛؾِٗ ؼي ذيو:

ألٕ ثبٛت ايٓطب يٝظ بٛط٤ سكٝك١ بٌ ٜكاّ َكاّ ايٛط٤ " َا دا٤ ؼي بدا٥ع ايؿٓا٥ع:
ُّا  ُّا، ٚايتشًٌٝ ٜتعًل سكٝك١ ال سه  . (3)"ناـ٠ًٛ ؾإْٗا ال تؿٝد اؿٌسه

ٚقاٍ مل أطأٖا ٚؾدقت٘ مل ًٜتؿت إزي قٛهلُا ٚنإ  إٕ خال بٗاين: "ٚدا٤ ؼي اغيػ
 . (4)"إال ؼي ايسدٛع إزي شٚز طًكٗا ثالّثاسهُٗا سهِ اغيدخٍٛ ؼي طيٝع أَٛزٖا، 

ٚقد أخر قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ عس١َ شٚاز اغيطًل َٔ َطًكت٘ اييت 
ّٓا ب١ْٛٓٝ نرب٣، ست٢ تٓهح شّٚد ّٝا ثِ طًكٗا طالّقا با٥ ا غريٙ بإٔ ٜدخٌ بٗا دخّٛيا سكٝك

احملسَات بؿٛز٠ ( َا ْؿ٘: "5( ؼي ايؿكس٠ )47د٠ )ٜؿازقٗا ٚتٓتٗٞ عدتٗا َٓ٘، ؾذا٤ ؼي اغيا
ايبا١ٓ٥ ب١ْٛٓٝ نرب٣، ؾال ٜؿح غيطًكٗا إٔ ٜتصٚدٗا إال بعد اْككا٤ عدتٗا َٔ  -5َؤقت١: 

 شٚز آخس دخٌ بٗا ؾعًّا ؼي شٚاز ؾشٝح".
دخٌ بٗا )ؾعًّا( ؼي قٛي٘ " يًؿغإْٛ بًؿغ )اـ٠ًٛ(، إال إٔ اضتعُاي٘ ٚإٕ مل ٜؿسح ايك

 ؾعًّا" داٍ ع٢ً إزاد٠ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ ؾٗٛ َٛاؾل يكٍٛ اؾُٗٛز ؼي اغيطأي١.
                          

 .0/255( بدائع الصنائع 2)
ن لم يطأىا 5) ( وعمى ىذا جماعة الفقياء، إال ابن المسيب فإنو أجاز رجوعيا إلى األول وا 

تحل لألول حتى يطأىا الثاني، ولم يعرج عمى قولو أحد، وانفرد أيًضا الحسن فقال: ال 
الثاني وطأ فيو إنزال. عمي ابن القطان، اإلقناع في مسائل اإلجماع، دار المعرفة،  

5/50. 
 .0/256( بدائع الصنائع 0)
 .4/225( المغني 1)
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ٚقد أندت اغيرنس٠ اإلٜكاس١ٝ يكإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ٖرا اغيؿّٗٛ، ؾذا٤ 
أٚ ايٛؾا٠، نٞ ؼٌ يألٍٚ ايرٟ طًكٗا ثالخ َا ْؿ٘: "ٚال ٜهؿٞ فسد ايٓهاح، ثِ ايطالم 

 .(1)َسات، بٌ ال بد َٔ ايدخٍٛ سكٝك١"
 ادلطلب الرابع

 أحر اخللىة الصحيحت على صفت الزوجني مه حيج اإلحصان وعذمه
ايٛط٤  -إزي داْب ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاؿس١ٜ  -اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ َٔ غسٚط اإلسؿإ 

ع٢ً ٚد٘ ٜٛدب ايػطٌ، ضٛا٤ أْصٍ أٚ مل ٜٓصٍ. ٚال ؼي ْهاح ؾشٝح، ٚإٔ ٜهٕٛ ؼي ايكبٌ، 
خالف ؼي إٔ عكد ايٓهاح اـايٞ َٔ ايٛط٤ ال حيؿٌ ب٘ إسؿإ ٚيٛ سؿًت ؾٝ٘ خ٠ًٛ 

 . (2)ؾشٝش١ ؾال تعترب اغيسأ٠ ثّٝبا دٕٚ ٚط٤
ؾًٛ ش٢ْ زدٌ باَسأ٠ بعد اـ٠ًٛ بصٚدت٘ ال ٜسدِ؛ يؿكد غسط اإلسؿإ ٖٚٛ ايٛط٤، 

ّٝا، ثِ ش٢ْ باَسأ٠ ؾإْ٘ ٜسدِ، ٚاغيسأ٠ َجٌ ايسدٌ غالف َا إذا دخٌ بصٚد ت٘ دخّٛيا سكٝك
: "خرٚا عين، خرٚا قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  ؾُٝا ُذنس؛ غيا زٚاٙ عباد٠ بٔ ايؿاَت 

عين، قد دعٌ اهلل هلٔ ضبًّٝا، ايبهس بايبهس دًد َا١٥ ْٚؿٞ ض١ٓ، ٚايجٝب بايجٝب دًد َا١٥، 
 .(3)ٚايسدِ"

يًدالي١ ع٢ً أثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اإلسؿإ، ٚأْٗا ال  ٚقد دا٤ت ْؿٛف ايؿكٗا٤
 ػعٌ نال ايصٚدري قؿّٓا بٗا، َٚٔ ْؿٛؾِٗ ؼي ذيو:

أقِٝ اـ٠ًٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي بعض األسهاّ ... دٕٚ ايبعض دا٤ ؼي ايبٓا١ٜ: "
 .(4)ناإلسؿإ"

 

                          

( لسنة 55( من المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية االتحادي رقم )14( المادة )2)
5002. 

 20/53وروضة الطالبين  1/050أحمد الدردير، الشرح الكبير و  506/ 2( العناية 5)
 .1/65والكافي في فقو اإلمام أحمد 

 .0/2023(، 2360( أخرجو مسمم في صحيحو، كتاب الحدود، باب حد الزنا، برقم )0)
 .2/220( البناية 1)
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ؼي سل  ٚاعًِ إٔ أؾشابٓا أقاَٛا اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ َكاّ ايٛط٤ٚدا٤ ؼي ؾتح ايكدٜس: "
 .(1)بعض األسهاّ ... ٚمل ٜكُٖٝٛا َكاَ٘ ؼي اإلسؿإ"

ؾًٛ ش٢ْ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ال ًٜصَ٘ ايسدِ؛ يؿكد غسط ٚدا٤ ؼي زد احملتاز: "
 .(2)اإلسؿإ ٖٚٛ ايٛط٤"

ٚدا٤ ؼي اغيػين: " إٕ خال بٗا ٚقاٍ مل أطأٖا ٚؾدقت٘ مل ًٜتؿت إزي قٛهلُا ٚنإ 
ٛزٖا، إال ؼي ايسدٛع إزي شٚز طًكٗا ثالثا، ٚؼي ايصْا، ؾإُْٗا سهُٗا سهِ اغيدخٍٛ ؼي طيٝع أَ

 . (3)جيًدإ ٚال ٜسطيإ"
ٚال خالف ؼي إٔ عكد ايٓهاح اـايٞ عٔ ايٛط٤، ال حيؿٌ ب٘ ٚدا٤ ؾٝ٘ أّٜكا: "

، أٚ ٚط٤ دٕٚ ايؿسز، أٚ ؼي ايدبس، أٚ مل حيؿٌ غ٤ٞ َٔ خ٠ًٛإسؿإ؛ ضٛا٤ سؿًت ؾٝ٘ 
سأ٠ ثّٝبا، ٚال ؽسز ب٘ عٔ سد األبهاز، ايرٜٔ سدِٖ دًد َا١٥ ذيو؛ ألٕ ٖرا ال تؿري ب٘ اغي
 .(4)ٚتػسٜب عاّ، سيكتك٢ اـرب"

ٚمل ٜتطسم قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ألثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اإلسؿإ، 
ٖٚٛ َا اتؿكت عًٝ٘  –ؾريد اؿهِ ؼي ٖرٙ اؿاي١ إزي اغيػٗٛز َٔ َرٖب اإلَاّ َايو 

ٖٚٛ إٔ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ال تكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي اإلسؿإ، ؾٗٞ ال ػعٌ  - اغيراٖب ايؿك١ٝٗ
 نال ايصٚدري قؿٓري.

 تـاخلامت
اؿُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايؿاؿات، ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً خري اـًل، ٚضٝد ٚيد 

 ، ٚبعد:آدّ ْبٝٓا قُد 
ٖٞ باالْتٗا٤ َٔ ٖرا ايبشح؛ ؾإْ٘  ٖٔ اهلل تعازي عً  جيدز بٞ إٔ أذنس أِٖ ايٓتا٥ر ؾبعد إٔ َ

 ٖٚٞ:ٚايتٛؾٝات 
 : ايٓتا٥رأٚاّل

ايسادح ؼي تعسٜـ اـ٠ًٛ اغيؤثس٠ ؼي األسهاّ ٖٞ َا ذنسٙ اؿٓؿ١ٝ َٔ أْٗا: َا  ٜٓؿسد  .1

                          

 .0/000( ابن اليمام، فتح القدير، 2)
 .0/226( رد المحتار 5)
 .4/225( المغني 0)
 .6/05( المغني 1)
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ا َاْع َٔ ايٛط٤، ال َاْع سطٞ ٚال غسعٞ ٚال ُال ٜهٕٛ َعٗؾٝٗا ايصٚدإ عٝح 
ايكإْٛ اإلَازاتٞ إزي تعسٜـ ،  ٚتط٢ُ عٓدِٖ )اـ٠ًٛ ايؿشٝش١(، ٚمل ٜػس طبعٞ

اـ٠ًٛ إال إٔ اضتعُاي٘ يًؿغ )اـ٠ًٛ ايؿشٝش١( ايرٟ ذنسٙ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ ؼي نتبِٗ 
 داٍ ع٢ً أْ٘ ٜكؿد بٗا ايتعسٜـ ايطابل.

تأخر اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ أسهاّ ايدخٍٛ ؼي: ٚدٛب ايعد٠، ٚٚدٛب اغيٗس، ٚٚدٛب ْؿك١  .2
ت ، ٚثبٛت ايٓطب، ٚسس١َ ْهاح أخت ايعد٠ ٚايطه٢ٓ،  ٚإزخ اغيطًك١ ؼي َسض اغيٛ

ايصٚد١ َٚٔ ؼي سهُٗا. ٚال تأخر أسهاّ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ؼي: ْٛع ايطالم )با٥ٔ(،  
ؼسِٜ ايسٜب١ٝ ٚؾسٚعٗا، سٌ اغيطًك١ ثالّثا يصٚدٗا األٍٚ، اإلسؿإ، ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ 

 ايكإْٛ اإلَازاتٞ.

 ـ ايكإْٛ اإلَازاتٞ ع٢ً ذيو.، ٚقد ْثبٛت اغيٗس ناَاّل يًصٚد١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ .3

ِٖ هلا َّٗسا َٗس اغيجٌٚ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ اغيطًك١ تطتشل .4 أَا إٕ ناْت ، اييت مل ٜط
اـ٠ًٛ ؾاضد٠ ؾال تأخر أسهاّ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ، ٚتطتشل اغيدت٢ً بٗا خ٠ًٛ ؾاضد٠ 

ِٖ هلا َّٗسا، َا تطتشك٘ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ٚقبٌ تط١ُٝ اغيٗس  ٖٚٞ ٚاييت مل ٜط
تتذاٚش ْؿـ َٗس اغيجٌ، ٚقد أغاز ايكإْٛ اإلَازاتٞ إزي اغيدخٍٛ بٗا،  اييت ال اغيتع١

 ٚاغيدت٢ً بٗا ؼي سهُٗا .

، ٚب٘ أخر ايكإْٛ ايعد٠ ع٢ً اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ ػب .5
 اإلَازاتٞ اضتٓاّدا إزي َرٖب اغيايه١ٝ يعدّ ٚدٛد ْـ قاْْٛٞ.

ّٓا ٜعد طالم اغيسأ٠ بعد .6 ، ٖٚٛ َا أخر ب٘ ايكإْٛ اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ طالّقا با٥
ّٓا دٕٚ تؿسٜل بري َا نإ بعد خ٠ًٛ  اإلَازاتٞ سٝح دعٌ ايطالم قبٌ ايدخٍٛ با٥

 ؾشٝش١ أٚ ؾاضد٠.

ٚمل ٜٓـ ، طالم اغيسأ٠ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ ؼي ساٍ ايؿش١ ضيٓع ايتٛازخ بُٝٓٗا .7
طالم ايبا٥ٔ، ؾٝؿاز إزي َا اتؿل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ َٔ ايكإْٛ ع٢ً إزخ اغيطًك١ ؼي عد٠ اي

 عدّ  ايتٛازخ بري اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٚبري َطًكٗا.

تسخ اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ٚقبٌ ايدخٍٛ ؼي َسض َٛت اغيطًل  إذا قؿد سسَاْٗا َٔ  .8
ثس ايطالم ؼي أَا قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ؾًِ ٜٓـ ؼي َٛادٙ إزي أ، اغيرياخ
، ؾٝؿاز إزي َرٖب اغيايه١ٝ عٓد عدّ ٚدٛد ْـ ؾرتخ اغيطًك١ ؼي َسض َٛت اغيرياخ

 اغيطًل َطًّكا.
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، اغيطًك١ بعد اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚقبٌ ايدخٍٛ ٖٚٞ ؼي عدتٗا تطتشل ايٓؿك١ ٚايطه٢ٓ .9
 .ٚخايـ ؼي ذيو اغيػسع اإلَازاتٞ سٝح أٚدب هلا ايطه٢ٓ ؾكط

يؿشٝش١ بايصٚد١ بػسط إَها١ْٝ ايٛط٤، ٚاإلتٝإ ْطب اغيٛيٛد باـ٠ًٛ ا ٜجبت .10
 ٜؿسم ايكإْٛ بري اغيدت٢ً بٗا ٚغريٖا، إصيا ، ٚملباغيٛيٛد بعد ضت١ أغٗس َٔ ايعكد

َّا   ع٢ً - أغٗس ضت١ أٟ –أثبت ايٓطب سيكٞ أقٌ َد٠ اؿٌُ ٖٚٞ َا١٥ ٚمثإْٛ ٜٛ
 . ايصٚدري بري ايتالقٞ ٚبإَهإ ايؿشٝح، ايصٚاز عكد

ٚمل ٜتعسض ايكإْٛ يًد٠ًٛ، ، ّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗااـ٠ًٛ ال تك .11
اـ٠ًٛ ال تكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي ؼسِٜ  ٖٚٛ إٔؾريدع إزي اغيػٗٛز َٔ َرٖب َايو 

 ٖٚٛ َا أخر ب٘ ايكإْٛ اإلَازاتٞ. ايسبٝب١ ٚؾسٚعٗا

ّٓا بعد ال ٜؿح ْهاح أخت ايصٚد١ َٚٔ ؼي سهُٗا، إٕ ناْت ايصٚد١ اغيطًك١ طالّقا ب .12 ا٥
ؼي ْهاح  ٚمل ٜتطسم ايكإْٛ إزي أثس اـ٠ًٛ باغيطًك١عدتٗا، َا شايت ؼي اـ٠ًٛ بٗا  ٚ

أختٗا َٚٔ ؼي سهُٗا، ؾريدع إزي عُّٛ ايٓـ اـاف باحملسَات ؼسضّيا َؤقّتا ٚايرٟ 
َّا دٕٚ ايتؿسٜل بري اغيدخٍٛ بٗا اغيدت٢ً بٗا ٚغري اغيدت٢ً بٗا.  ذنس اغيعتد٠ عُٛ

، بٌ ال بد َٔ ايدخٍٛ اؿكٝكٞ ٠ًٛ ؼي سٌ اغيطًك١ ثالّثا يصٚدٗا األٍٚاـ ال تعترب .13
ع٢ً ايكإْٛ  ٜٓـمل  باغيطًك١ ثِ َؿازقتٗا ٚاْككا٤ عدتٗا ست٢ ؼٌ يصٚدٗا األٍٚ، ٚ

)ؾعًّا( ؼي قٛي٘ " دخٌ بٗا ؾعًّا" داٍ ع٢ً إزاد٠ ايدخٍٛ  يًؿغاـ٠ًٛ، إال إٔ اضتعُاي٘ 
 .اؿكٝكٞ

، ال ػعٌ نال ايصٚدري قؿٓريؾكّٛ َكاّ ايٛط٤ ؼي اإلسؿإ، اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ال ت .14
ٚمل ٜتطسم قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ألثس اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ع٢ً اإلسؿإ، 

 ايؿشٝش١ اـ٠ًٛ إٔ ٖٚٛ إزي اغيػٗٛز َٔ َرٖب اإلَاّ َايوؾريد اؿهِ ؼي ٖرٙ اؿاي١ 
 ايصٚدري قؿٓري. يٛط٤ ؼي اإلسؿإ، ؾٗٞ ال ػعٌ نالا َكاّ تكّٛ ال

ّٝا: ايتٛؾٝات  ثاْ
 أقرتح ع٢ً اغيػسع اإلَازاتٞ، عٓد تعدٌٜ ايكإْٛ َساعا٠ َا ٜأتٞ:

بٝإ َٛقـ قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ ؼي اغيطا٥ٌ اييت مل ٜػس إيٝٗا ؾساس١،  .1
 بإبساش َا تأخر ؾٝ٘ اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ أسهاّ ايدخٍٛ َٚا ال تأخر.

( ٚاييت تككٞ بإعطا٤ اغيطًك١ قبٌ ايدخٍٛ ْؿـ 52اد٠ )( َٔ اغي3تعدٌٜ ايؿكس٠ ) .2
اغيٗس إٕ نإ َط٢ُ، َٚتع١ ال تتذاٚش ْؿـ َٗس اغيجٌ إٕ نإ غري َط٢ُ، سٝح 
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ٜهٕٛ ايتعدٌٜ سيٓح اغيطًك١ ؼي ساٍ عدّ تط١ُٝ اغيٗس ْؿـ َٗس اغيجٌ؛ ٚذيو 
اييت اضتعًُت  ( 140يتعازض َؿّٗٛ اغيتع١ ؼي ٖرٙ اغياد٠، َع َؿَٗٛٗا ؼي اغياد٠ زقِ )

 اؾطالح اغيتع١ نتعٜٛض عٔ ايكسز ايرٟ ًٜشل باغيسأ٠ ْتٝذ١ ايطالم.

ّٓا ؼي ساٍ َسض َٛت اغيطًل  طالّقا اغيطًك١يتٛزٜح  تكٝٝد اغيػسع اإلَازاتٞ .3 ، با٥
أدع٢ إلبعاد ايت١ُٗ عٔ ؛ ألْ٘ يطالما – طايب –يٓعس إزي قؿد اغيطًل، ٚضبب ٚذيو با

 ا بطبب َٓٗا، أٚ َٔ غري قؿد سسَاْٗا َٔ اغيرياخ.اغيطًل ؼي ساٍ يٛ ٚاؾل طالقٗ
 ادر ـادلص

أسهاّ اـ٠ًٛ ؼي ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚتطبٝكاتٗا ؼي احملانِ ايػسع١ٝ ؼي قطاع غص٠،  .1
 ّ.2007-ـ1428ٖاؾاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠، 

 أؾٍٛ ايطسخطٞ، قُد بٔ أظيد ايطسخطٞ، داز اغيعسؾ١، بريٚت، د.ط، د.ت. .2
بٞ غذاع، قُد بٔ أظيد اـطٝب ايػسبٝين، ؼكٝل َهتب اإلقٓاع ؼي سٌ أيؿاظ أ .3

 ايبشٛخ ٚايدزاضات، داز ايؿهس، بريٚت، د.ط، د.ت.
اإلقٓاع ؼي ؾك٘ اإلَاّ أظيد بٔ سٓبٌ، َٛض٢ بٔ أظيد بٔ َٛض٢ اؿذاٟٚ، ؼكٝل  .4

 عبد ايًطٝـ ايطبهٞ،  داز اغيعسؾ١، بريٚت، د.ط، د.ت.
ابٔ ايكطإ، ؼكٝل سطٔ ؾٛشٟ ايؿعٝدٟ، اإلقٓاع ؼي َطا٥ٌ اإلطياع، عًٞ بٔ قُد  .5

 ّ. 2004 -ٖـ  1424، 1ايؿازٚم اؿدٜج١، ط
ايبشس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل، شٜٔ ايدٜٔ ابٔ لِٝ اؿٓؿٞ، داز اغيعسؾ١، بريٚت،  .6

 د.ط، د.ت.
بدا١ٜ اجملتٗد، قُد بٔ أظيد ابٔ زغد، بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ اغيكتؿد، داز اؿدٜح،  .7

 ّ. 2004 -ٖـ 1425ايكاٖس٠، د.ط، 
بدا٥ع ايؿٓا٥ع ؼي تستٝب ايػسا٥ع، أبٛ بهس بٔ َطعٛد بٔ أظيد ايهاضاْٞ، داز ايهتاب  .8

 ّ.1982ايعسبٞ، بريٚت، د.ط، 
بًػ١ ايطايو ألقسب اغيطايو، أظيد بٔ قُد اـًٛتٞ، ايػٗري بايؿاٟٚ اغيايهٞ، داز  .9

 اغيعازف، د.ط، د.ت.
 1420، ٢ٓ1، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، طايبٓا١ٜ غسح اهلدا١ٜ، قُٛد بٔ أظيد ايعٝ .10

 ّ. 2000 -ٖـ 
ُٓد بٔ عبد ايسٓشام اؿطٝين، أبٛ  .11 ُٓد بٔ ق تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع، ق
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ايؿٝض، اغيًّكب سيستك٢، ايٖصبٝدٟ، ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككري، داز اهلدا١ٜ، د.ط، 
 د.ت.

، 1داز ايهتب ايع١ًُٝ، طايتاز ٚاإلنًٌٝ غيدتؿس خًٌٝ، قُد بٔ ٜٛضـ اغيٛام،  .12
 ّ.1994-ٖـ1416

ؼؿ١ احملتاز ؼي غسح اغيٓٗاز، أظيد بٔ قُد اهلٝتُٞ، اغيهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣،  .13
 ّ. 1983 -ٖـ  1357َؿس د.ط، 

، قُد بٔ دسٜس ايطربٟ، ؼكٝل -داَع ايبٝإ ؼي تأٌٜٚ ايكسإٓ  -تؿطري ايطربٟ  .14
 ّ. 2000 -ٖـ  1420، 1أظيد غانس، َؤضط١ ايسضاي١، ط

، أبٛ عبد اهلل قُد بٔ أظيد بٔ أبٞ بهس -اؾاَع ألسهاّ ايكسإٓ  -تؿطري ايكسطيب  .15
بٔ ؾسح األْؿازٟ اـصزدٞ مشظ ايدٜٔ ايكسطيب ، ؼكٝل أظيد ايربدْٚٞ ٚإبساِٖٝ 

 ّ. 1964 -ٖـ 1384، 2أطؿٝؼ، داز ايهتب اغيؿس١ٜ، ايكاٖس٠، ط
، أظيد بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطكالْٞ ايتًدٝـ اؿبري ؼي ؽسٜر أسادٜح ايساؾعٞ ايهبري .16

 ّ.1995 -ٖـ 1416، 1ؼكٝل سطٔ عباع قطب، َؤضط١ قسطب١، داز اغيػها٠، ط
، ضًُٝإ بٔ  -ؼؿ١ اؿبٝب ع٢ً غسح اـطٝب  -ساغ١ٝ ايبذريَٞ ع٢ً اـطٝب  .17

 ّ.1995 -ٖـ 1415قُد بٔ عُس ايبذريَٞ، داز ايؿهس، د.ط، 
بٔ أظيد بٔ عسؾ١ ايدضٛقٞ اغيايهٞ، داز  ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبري، قُد .18

 ايؿهس، د.ط، د.ت.
اؿاٟٚ ايهبري، عًٞ بٔ قُد اغياٚزدٟ، ؼكٝل عًٞ قُد َعٛض ٚ عادٍ أظيد  .19

 ّ.1999-ٖـ  1419، 1عبد اغيٛدٛد،  داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
 دزاض١ ؾك١ٝٗ َكاز١ْ بكإْٛ –اؿكٛم اغياي١ٝ يًُطًك١ بعد اـ٠ًٛ قبٌ ايدخٍٛ  .20

األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ اإلَازاتٞ، قُد ضًُٝإ ايٓٛز، ف١ً ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايدزاضات 
 ّ.2014-1435ٙ، زبٝع 1، ايعدد 32اإلضال١َٝ قطس، اجملًد 

اؾاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠، َاٖس اؿٛيٞ، ،  اـ٠ًٛ ايؿشٝش١ ٚأثسٖا ع٢ً أسهاّ ايصٚاز  .21
 ّ.2009-ـ1430ٖ

َري بٔ عُس ابٔ عابدٜٔ، داز ايؿهس، بريٚت، زد احملتاز ع٢ً ايدز اغيدتاز، قُد أ .22
 ّ.1992 -ٖـ 1412،  2ط

زٚق١ ايطايبري ٚعُد٠ اغيؿتري، حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ، ؼكٝل شٖري ايػاٜٚؼ،   .23
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 ّ.1991 -ٖـ 1412، 3اغيهتب اإلضالَٞ، بريٚت، دَػل، ط
ي١، شاد اغيعاد ؼي ٖدٟ خري ايعباد، قُد بٔ أبٞ بهس ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، َؤضط١ ايسضا .24

 ّ.1994-ٖـ 1415، 27بريٚت، َهتب١ اغيٓاز اإلضال١َٝ، ايهٜٛت، ط
ضٓٔ ايرتَرٟ، قُد بٔ عٝط٢ بٔ ايرتَرٟ، ؼكٝل أظيد قُد غانس ٚ ٚقُد ؾؤاد  .25

 -ٖـ  1395، 2عبد ايباقٞ ٚإبساِٖٝ عط٠ٛ، َطبع١ َؿطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب، َؿس، ط
1975.ّ 

، ؼكٝل غعٝب االزْؤٚط، سطٔ ضٓٔ ايدازقطين، عًٞ بٔ عُس بٔ أظيد ايدازقطين .26
عبد اغيٓعِ غًيب، عبد ايًطٝـ سسش اهلل، أظيد بسّٖٛ، َؤضط١ ايسضاي١، بريٚت، 

 ّ.2004 -ٖـ  1424، 1ط
ايطٓٔ ايهرب٣، أظيد بٔ اؿطري بٔ عًٞ بٔ َٛض٢ ايبٝٗكٞ، ؼكٝل قُد عبد  .27

 ّ. 2003 -ٖـ  1424، 3ايكادز عطا، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
ؾساز اغيتدؾل ع٢ً سدا٥ل األشٖاز،  قُد بٔ عًٞ ايػٛناْٞ، داز ابٔ سصّ، ايطٌٝ ا .28

 ، د.ت.1ط
، 1غسح ايصزنػٞ ع٢ً كتؿس اـسقٞ، قُد بٔ عبد اهلل ايصزنػٞ، داز ايعبٝهإ، ط .29

 ّ. 1993 -ٖـ  1413
 ايػسح ايهبري، أظيد ايدزدٜس ايعدٟٚ، داز ايؿهس، د.ط، د.ت. .30
  اـسغٞ، داز ايؿهس، بريٚت، د.ط، د.ت.غسح كتؿس خًٌٝ، قُد بٔ عبد اهلل .31
ؾشٝح ايبدازٟ، قُد بٔ إمساعٌٝ بٔ إبساِٖٝ ايبدازٟ، ؼكٝل قُد شٖري ايٓاؾس،  .32

 ٙ.1422، 1داز طٛم ايٓذا٠، ط
ؾشٝح َطًِ، َطًِ بٔ اؿذاز ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ، ؼكٝل قُد ؾؤاد عبد  .33

 ت. ايباقٞ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت،  د. ط ، د.
عُد٠ ايكازٟ غسح ؾشٝح ايبدازٟ، قُٛد بٔ أظيد بٔ َٛض٢ ايع٢ٓٝ، داز إسٝا٤  .34

 ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت، د.ط، د.ت.
ايعٓا١ٜ غسح اهلدا١ٜ، قُد بٔ قُد بٔ قُٛد ايبابستٞ، داز ايؿهس، بريٚت، د.ط،  .35

 د.ت.
ؾتح ايبازٟ غسح ؾشٝح ايبدازٟ، أظيد بٔ عًٞ بٔ سذس ايعطكالْٞ ايػاؾعٞ،  .36

 ٙ.1379كٝل قُد ؾؤاد عبد ايباقٞ، داز اغيعسؾ١، بريٚت، ؼ



 م5002الخموة الصحيحة وأثرىا في أحكام الزواج والطالق دراسة فقيية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

091 

ؾتح ايكدٜس، قُد بٔ عبد ايٛاسد ايطٝٛاضٞ اغيعسٚف بابٔ اهلُاّ، داز ايؿهس، د.ط،  .37
 د.ت.

 ٖـ. 1414، 1ؾتح ايكدٜس، قُد بٔ عًٞ ايػٛناْٞ، داز ابٔ نجري، دَػل، ط .38
-ٖـ1414از ايؿهس، ؾتح ايٖٛاب بػسح َٓٗر ايطالب، شنسٜا بٔ قُد األْؿازٟ، د .39

1994.ّ 
قإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ يدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ اغيتشد٠، ايكإْٛ االؼادٟ زقِ  .45

-11-19(،  439ّ(، اغيٓػٛز ؼي اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ ذٟ ايعدد )  2005(، يط١ٓ )28)
2005.ّ 

 414، 1ايهاؼي ؼي ؾك٘ اإلَاّ أظيد، عبد اهلل بٔ أظيد ابٔ قدا١َ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط .40
 ّ. 1994 -ٖـ 

ايهاؼي ؼي ؾك٘ أٌٖ اغيد١ٜٓ، ٜٛضـ بٔ عبد اهلل ابٔ عبد ايرب، ؼكٝل قُد اغيٛزٜتاْٞ،  .41
 ّ.1980-ٖـ1400، 2َهتب١ ايسٜاض اؿدٜج١، ايسٜاض، ط

نػاف ايكٓاع عٔ َذي اإلقٓاع، َٓؿٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ؾالح ايدٜٔ بٔ سطٔ بٔ  .42
 ، د.ت.إدزٜظ ايبٗٛت٢، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، د.ط

يطإ ايعسب، قُد بٔ َهسّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايؿكٌ، طياٍ ايدٜٔ ابٔ َٓعٛز األْؿازٟ  .43
 ٖـ. 1414،  3ايسٜٚؿعٞ اإلؾسٜكٞ، داز ؾادز، بريٚت، ط

اغيبدع ؼي غسح اغيكٓع، إبساِٖٝ بٔ قُد بٔ عبد اهلل بٔ قُد ابٔ َؿًح، داز ايهتب  .44
 ّ. 1997 -ٖـ  1418، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

قُد بٔ أظيد بٔ أبٞ ضٌٗ مشظ األ١ُ٥ ايطسخطٞ، داز اغيعسؾ١، اغيبطٛط،  .44
 ّ.1993 -ٖـ 1414بريٚت، د.ط، 

 ّ.1994 -ٖـ 1415، 1اغيد١ْٚ، ضشٕٓٛ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط .46
اغيرنس٠ اإلٜكاس١ٝ يكإْٛ األسٛاٍ ايػدؿ١ٝ، َعٗد ايتدزٜب ٚايدزاضات ايككا١ٝ٥،  .47

 ّ.2010، 4ط
ايطٛضٞ، ؼكٝل قُد عبد ايطالّ عبد ايػاؼي،   اغيطتؿؿ٢، قُد بٔ قُد ايػصايٞ .48

 ّ.1993 -ٖـ 1413، 1داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط
َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ ؼي غسح غا١ٜ اغيٓت٢ٗ، َؿطؿ٢ بٔ ضعد ايسسٝباْٞ، اغيهتب  .49

 ّ.1994 -ٖـ 1415، 2اإلضالَٞ، ط
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، 2َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤، قُد زٚاع قًعذٞ ٚ ساَد ؾادم قٓٝيب، داز ايٓؿا٥ظ، ط .50
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