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 أثر الصلح يف تسوية املنازعات املالية املرتتبة عىل عقد الزواج

 (دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ) 

 احلادي عشر(  –مشروع حبثي ضنً برىامج )تكامل 

 هـ 1441/1441العاو اجلامعي 

 عنادة البحث العلني باجلامعة اإلسالمية باملديية امليورة 

 التدريس لدعه املشروعات البحثية ألعضاء هيئة

 إعداد

     عادل عبد احلنيد الفجال د. 

 مىجس عه انبحج

إلؼاء الضقء طؾك أثر الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة  إللهذه الدراسة د  هت 

الؿـازطات الؿالقة تقسعة كطاق التصالح يف والؿساهؿة يف  ج،الؿرتتبة طؾك طؼد الزوا

ؼطع كثقر مـ إجراءات الؿحاكؿة دون مساس تأن  والتل مـ شلهنا، التل تؼبؾ ذلؽ

، مرفؼ الؼضاءإرهاق ، والحد مـ بتقازن العالقات آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ إفراد

 ةطاجؾو وسائؾ بديؾةء بقضع تخػقػ هذا العبو ،وتعؼقد السقر يف إجراءات الدطاوى

لتحؼقؼ طدالة كاجزة سريعة ، مستفدفًا دفع الضرر طـ سقاق الؿحاكؿات ،لؾؿشؽؾة

وجؾب التقسقر إلل مجال هذه الؿحاكؿات تخػقػًا طـ الؼضاة وتؼريبًا لؾعدل مـ 

الصؾح سؿة مـ سؿات اإلسالم، ومطؾب مـ مطالب الديـ، ومسؾؽ باطتبار  ،مستحؼقف
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الحرص طؾك تعزيز وتطقير معايقر ، واإلسالمقةمؼتضقات اإلخقة  مـ مسالؽ تحؼقؼ

 الؿجتؿع.بؿا يـعؽس إيجابًا طؾك إسرة، يف بقئة  صرق الصؾح والتصالحومؿارسات 

ولؼد اتبعت يف بحثل الؿـفج آستؼرائل، وآستـباصل يف سبقؾ القصقل لحؾ 

يظفر يف أكـل قؿت بتتبع لؿشؽؾة الدراسة، واستعؿالل لؾؿـفج آستؼرائل يف البحث، 

طـ الؿبدأ العام لؾؿقضقع، أما طـ إطؿالل لؾؿـفج آستـباصل،  الجزئقات التل تؽشػ

فألكـل اطتؿدت طؾك تحؾقؾ الؼقاطد العامة الشرطقة، والـصقص العامة الـظامقة التل لفا 

صؾة بؿشؽؾة البحث، وحاولت إطؿالفا وتطبقؼفا، طؾك الؿسائؾ والجزئقات التل يؿؽـ 

 أن تـدرج تحتفا.

ولؼد تقصؾت مـ خالل هذه الدراسة إلك طدد مـ الـتائج والتل ُيعد مـ أهؿفا 

أن تػاقؿ الخالفات الؿادية بقـ إزواج سببف غقاب الثؼافة الؿساهؿة يف إرساء حؼقؼة 

الشرطقة طـ الرجال والـساء معًا، ويف ضؾ هذا الغقاب يؽقن التجاوز ويليت الظؾؿ كتقجة 

والحؼقققة واجب الفقئات والؿمسسات اإلسالمقة التلكقد طؾك ، بجاكب ؼققإهدار الح

سر العربقة، وأن تثؼػ كالً مـ أن تؽثػ جفقدها لـشر الثؼافة الشرطقة يف محقط إُ 

إلك  والسعلالزوج والزوجة بالثؼافة الشرطقة التل تقضح لفؿا حؼققفؿا وواجباهتؿا.. 

لؽل يتعامؾقا مع أمقال  –وهذا هق إهؿ  –ل يف أوساط الرجا« ثؼافة القاجبات»كشر 

زوجاهتؿ مـ مـطؾؼ تعالقؿ اإلسالم الصحقحة، ولقس مـ خالل ما تقارثقه مـ مػاهقؿ 

القفاء بالحؼقق الشرطقة الؿتبادلة بقـ  تعزيز ُسبؾ، فضالً طـ خاصئة هتدر الحؼقق

يؼ آستؼرار أن اإلسالم رسؿ لؾزوجقـ صر والتلكقد طؾك –معـقية ومادية  –الزوجقـ

 .إسري، ولذلؽ جعؾ لؽؾ مـفؿا حؼققًا وطؾقف واجبات
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ًٓ لؾشؽ إهؿقة العؾؿقة والعؿؾقة  وهذه الـتائج مـ البحث تعؽس وبؿا ٓ يدع مجا

بلهدا  الخطة آسرتاتقجقة لؾبحث العؾؿل  ترتبط لف، كقكف ضؿـ إهدا  التل

اهؿة يف رسالتفا العؾؿقة، ورؤيتفا لؾجامعة والؿعتؿدة مـ وزارة التعؾقؿ، مؿا ُيعد مس

الؿجتؿع، وخطط التـؿقة، ٓ سقؿا وأن الصؾح يف  الؿستؼبؾقة، ٕكف سقساهؿ يف خدمة

تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج يؿس الشريحة إكرب يف كافة 

يف  اكقكقةوالؼ لـشر الثؼافة الشرطقة كافة الجفقدػ قتؽثالؿجتؿعات، والؽثقر يتطؾع إلك 

يساهؿ يف هذا الشلن  -بحقل اهلل تعالك وققتف-، ولعؾ هذا البحث سر العربقةمحقط إُ 

 ولق بؼدر يسقر.

 الصؾح ، تسقية ، الؿـازطات الؿالقة ، الزواج   الؽؾؿات الؿػتاحقة:
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The Effect Of Conciliation In Settling Financial Disputes Arising From The Marriage 
Contract (A Comparative Study Of Islamic Jurisprudence) 

Adel Abdul Hamid Al-Fagal 
Private Law, College of Judicial Systems and Studies, Islamic University, Madinah 
E-mail : adelalfajjal@gmail.com    
 
Abstract :  

 This study aims to shed light on the effect of reconciliation in settling financial 
disputes arising from the marriage contract, and to contribute to expanding the scope of 
reconciliation in financial disputes that accept this, which would cut off many court 
procedures without compromising the balance of social and economic relations 
between individuals, and limiting Overburdening the judiciary facility, complicating the 
conduct of the case procedures, and reducing this burden by developing alternative and 
urgent means for the problem, aiming to prevent harm from the course of the trials, to 
achieve speedy completed justice and to bring facilitation to the field of these trials in 
order to relieve the judges and approximate justice for those who deserve it, 
considering peace is a feature of Islam And a demand from the demands of religion, and 
one of the paths to achieve the requirements of Islamic brotherhood, and the keenness 
to promote and develop standards and practices of methods of reconciliation and 
reconciliation in the family environment, in a way that reflects positively on society. 

I have followed in my research the inductive and deductive approach in order to 
reach a solution to the problem of the study, and my use of the inductive method in the 
research appears in that I have followed the parts that reveal the general principle of 
the topic, as for my work of the deductive method, because I relied on analyzing the 
legal general rules and general texts Systematic that is related to the research problem, 
and I tried to implement and apply it to the issues and parts that may fall under it. 

Through this study, I reached a number of results, the most important of which is 
the contribution to establishing the fact that the aggravation of material differences 
between husbands is caused by the absence of legal culture for both men and women, 
and in light of this absence, transgression and injustice comes as a result of wasting 
rights, in addition to emphasizing the duty of the bodies Islamic and human rights 
institutions should intensify their efforts to spread the legitimate culture in the vicinity 
of Arab families, and to educate both the husband and the wife about the legitimate 
culture that explains to them their rights and duties .. and strive to spread the "culture 
of duties" among men - and this is the most important - in order to deal with their 
wives' money from It is based on the correct teachings of Islam, and not through the 
misconceptions they have inherited that waste rights, as well as the promotion of ways 
to fulfill the mutual legitimate rights between the spouses - both moral and material - 
and the assertion that Islam has drawn for the two spouses the path of family stability. 

 

Keywords: Reconciliation, Settlement, Financial Disputes, Marriage  
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 انمقذمة
 واإلحسان فؼــ العدل صريؼ إلل البقان، وهداه وطؾؿف اإلكسان خؾؼ الذي هلل لحؿدا   

 البشرية، اإلكساكقة ومـؼذ رسقل محؿد طؾل والسالم والصالة الؿقزان، ووضع الؼقاكقـ،

  .ةالربي رب بلمر والؼسط والحاكؿ بؼقاكقـ العدل

 وبعـد 

أثر الصؾح يف تسوية الؿـازعات الؿالقة الؿترتبة عؾى  "ففذا مشروع بحثل لؿقضقع : 

، وهق ضؿـ إولقيات البحثقة التل "دراسة مؼاركة بالػؼه اإلسالمي"عؼد الزواج 

حددهتا طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة )القسائؾ البديؾة لتسقية الؿـازطات( ويشتؿؾ 

 لعـاصر أتقة :هذا الؿؼرتح طؾك ا

إن ترك الصراطات الؿادية بقـ إزواج تتصاطد وُتدمر كقان إُسر دون جفد واضح 

مـ الؿمسسات الديـقة وآجتؿاطقة، وتـامل الصراطات الؿادية بقـ إزواج 

البققت إلك ساحات  والزوجات، واكتؼال هذه الصراطات والخالفات مـ بقـ جدران

الؼضاء، ولجان الػتقى وبرامج الػضائقات، أصبح أمرًا مؾحقضًا، وهق يؽشػ طـ جفؾ 

صارخ بتعالقؿ وأحؽام اإلسالم وما قرره ٕصرا  طؼد الزواج مـ حؼقق، ومـ 

الؿمسػ أن كثقرًا مـ الصراطات الؿادية بقـ إزواج والزوجات تتطقر ويـتج طـفا 

ي إلك تبادل السؾقك العـقػ الذي يصؾ أحقاكًا إلك حد الؼتؾ، مشاجرات كالمقة، ُتمد

 كؿا يحدث طؾك أرض القاقع.

فؾؼد أضفرت السـقات إخقرة طـ زيادة ضخؿف ومضطردة يف أطداد الؼضايا بصػة 

طامة، ويف مجال الؿـازطات الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج بصػة خاصة، مؿا أدى إلل  إرهاق 
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ر يف إجراءات الدطاوى، وأصبح إطادة الـظر يف تؾؽ مرفؼ الؼضاء، وتعؼقد السق

اإلجراءات أمر تحتؿف الضرورة، مؿا حتؿ طؾك الؿـظؿ التدخؾ لتخػقػ هذا العبء 

بقضع وسائؾ بديؾة وطاجؾة لؾؿشؽؾة، مستفدفًا دفع الضرر طـ سقاق الؿحاكؿات، 

ًا طـ لتحؼقؼ طدالة كاجزة سريعة وجؾب التقسقر إلل مجال هذه الؿحاكؿات تخػقػ

 الؼضاة وتؼريبًا لؾعدل مـ مستحؼقف وتؾبقة ٕحؽام الدستقر.

واكطالقًا مـ تؾؽ الؿعاين إلل تحؼقؼ هذه الغايات جاء التطقر الحالل والذي  

استجابت فقف معظؿ إكظؿة لؿا هق مؼرر يف التشريعات الؿؼاركة، والتل سبؼتفا الشريعة 

زطات، ومـ ثؿ أصبح لؾؿتضرر مـ اإلسالمقة يف إباحة الصؾح يف كثقر مـ الؿـا

الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج الحؼ يف إهناء هذه الؿـازطات ُصؾحًا فقؿا 

 قبؾ الدطقى الؼضائقة وخالل مراحؾفا الؿختؾػة .

فغالبقة إكظؿة هتد  إلل تقسعة كطاق التصالح يف الؿخالػات والؿـازطات التل تؼبؾ 

ؿة أن تؼطع كثقر مـ إجراءات الؿحاكؿة دون مساس بتقازن ذلؽ، ومـ شلن هذه إكظ

العالقات آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ إفراد، الذي ٓ يتؿ غالبًا إٓ كتقجة إزالة أثر 

الؿـازطات أو الصػح بقـ ذوي الصالت الحؿقؿة، فؼد يرى أصرا  الـزاع )الزوجقـ( 

تار طؾك واقعة معقـة أو لتحؼقؼ أن مـ الؿـاسب طدم الؾجقء إلل الؼضاء إلسدال الس

مصؾحة أرجح مـ تؾؽ التل تتحؼؼ يف حالة الؾجقء إلل الؼضاء مـ طدمف وفتح الؿجال 

 أمام صرق بديؾة لحسؿ الـزاع.

ومـ هذه الطرق الصؾح، ففق سؿة مـ سؿات اإلسالم، ومطؾب مـ مطالب الديـ، 

الـػقس، ويـؼشع  ومسؾؽ مـ مسالؽ تحؼقؼ مؼتضقات اإلخقة اإلسالمقة، فبف تصػق

ريب الشرور، وبقاطث القجد والبغضاء، وهق مجال فسقح لؾؼضاء والؼضاة يف سبقؾ 
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فض الخصقمات، وحصقل كؾ خصؿ طؾك بعض مؿا يدطك استحؼاقف برضاه وقـاطتف، 

ْؾُح َخْقرٌ ﴿ واستالل ما يف كػسف لخصؿف مـ كره ووجد، فؼال تعالك :  وخقريتف   ، (8)﴾َوالصُّ

عف الرتاضل، فػقف إرضاء لؾخقاصر ودرء لؾؿخاصر ودفع لألضرار، حقث تليت مـ أن مـب

يػتح الؿجال ٕصرا  الـزاع لؾتػاوض فقؿا بقـفؿ تػاوضًا مـ شلكف القصقل إلل الغاية، 

وتحؼقؼ الفد  الؿرجق تحؼقؼف يف حالة الؾجقء إلل الؼضاء أو قبؾف، كؿا تظفر خقريتف يف 

وقتف وجفده ويقجف هذا الققت والجفد إلل قضايا أن كؾ كزاع يحسؿف يقفر طؾك الؼضاء 

 أخرى ٓ يجدي فقفا سقى الؾجقء إلل الؼضاء .

وحتك ٓ يؽقن الصؾح بابًا مـ أبقاب الؿساومة طؾك الحؼقق، وصريؼًا مـ صرق 

 إهدار الؿصالح، فؼد حددت لف إكظؿة كطاق ٓ يتعداه ومدى ٓ يتجاوزه.

بالرتغقب  ملسو هيلع هللا ىلصـ كتاب اهلل تعالك وسـة رسقلف وقد جاءت الـصقص الصريحة الثابتة م

يف الصؾح والسعل إلقف، وأن الساطل يف الصؾح أفضؾ مـ الؼاكت يف الصالة والصقام 

َؿا اْلُؿْمِمـُوَن إِْخَوٌة َفَلْصِؾُحوا َبْقَن َأَخَوْيُؽمْ  والصدقة، فؼد قال تعالك﴿ وقال  ،  (9)﴾ إِكَّ

ُؼوا اهَّللَ َوَأْصِؾُح ﴿ تعالك :  وما روي طـ أبل الدرداء قال : قال رسقل  (:)﴾ وا َذاَت َبْقـُِؽمْ َفاتَّ

َٓ َأُدلُُّؽم عؾى َأْفَضَل من درجِة الصالِة والصقاِم والصدقِة؟ قالوا: بؾى يا   " ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأ

 رسوَل اهَّللِ. قال: إصالُح ذاِت الَبْقِن فننَّ فساَد ذاِت الَبْقِن هي الحالَِؼُة. ٓ أقوُل: إكفا َتْحِؾُق 

ينَ  ْعَر ولؽن َتْحِؾُق الدِّ  .(;)"الشَّ

                                                        

 .  (?89سقرة الـساء : ) مـ أية (  8)

 ( . 87سقرة الحجرات : ) مـ أية (  9)

 .  ( 8سقرة إكػال : ) مـ أية (  :)

، كتاب صػة الؼقامة، حديث :==/;(  ســــ التـرمـذي: لإلمام محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذي السؾؿل;)

 إحقاء الرتاث العربل بقروت.  (، وقال طـف هذا حديث صحقح، صبعة دار @7>9رقؿ)
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اُب  "يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوما روي طـ أم كؾثقم بـت طؼبف قالت: سؿعت رسقل اهلل   َلْقَس اْلَؽذَّ

 . (8) " الَِّذي ُيْصِؾُح َبْقَن الـَّاِس َفَقـْؿي َخْقًرا َأْو َيُؼوُل َخْقًرا

لزوجات يف ولؼد صرحت مشؽؾة الخالفات والصراطات الؿادية بقـ إزواج وا

بالدكا العربقة لؾؿـاقشة مع طدد مـ كبار العؾؿاء يف محاولة جادة لتقضقح حؼقق كؾ مـ 

الزوجقـ، وبقان أثر العالقة الزوجقة طؾك الحؼقق الؿادية لؽؾ مـفؿا، ووضع خطقط 

فاصؾة بقـ الؿباح والؿحظقر يف هذه الؼضقة، وذلؽ وفؼًا ٕحؽام الشريعة اإلسالمقة 

 شادًا بؼرارات الؿجامع الػؼفقة واجتفادات الػؼفاء الؿعاصريـ . العادلة، واسرت

فتصاطد الخالفات الؿادية داخؾ كثقر مـ إُسر العربقة وخاصة بقـ الزوجقـ يؼقض 

فرص آستؼرار إسري الذي كبحث طـف وكسعك إلقف، مؿا يستؾزم ضرورة أن يؽقن 

صرة هذه الخالفات طـ صريؼ لؾؿمسسات الدطقية وآجتؿاطقة دور واضح هـا يف محا

حؿالت التقطقة والتقجقف الديـل وآجتؿاطل، لؽل يعر  كؾ مـ الزوجقـ حؼققف 

رجؾ طؾك السطق طؾك مال زوجتف  الؿادية وواجباتف تجاه أسرتف، فال يجقز مساطدة

إهدار حؼققفا الؿادية بػتقى مـ كقطقة أكف غقر مؾَزم بعالجفا، فشريعتـا اإلسالمقة  أو

طادلة ومـصػة، وٓ ُتؼر سؾقك زوج يفؾؽ صحة زوجتف، ويستػقد مـ كػاحفا شريعة 

داخؾ البقت وخارجف، وطـدما تؿرض يـػض يده مـفا، ويطالبفا بتدبقر كػؼات طالجفا، 

 هذا يتصادم مع الؿقدة والرحؿة التل جعؾفا اهلل أساسًا لؾعالقة الزوجقة. 

وجفا بػتقى ُتبقح لفا إخذ مـ كؿا ٓ يـبغل مساطدة زوجة طؾك السطق طؾك مال ز

                                                        

( وقال حديث حسـ ?:@8، كتاب الرب والصؾة، باب إصالح ذات البقـ، حديث رقؿ)8::/;( ســ الرتمذي 8)

 صحقح . 
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أمقالف دون طؾؿف بدطقى أكف بخقؾ، فالزوج قد يبدو دائؿًا بخقالً يف كظر زوجتف بسبب 

تحؿؾف لؾؿسمولقة، ومحاوٓتف تحؼقؼ التقازن بقـ مقارده وكػؼاتف، وهك تريد تؾبقة 

 عقد. مطالبفا الؿادية دون إدراك لؿا يرتتب طؾك سػففا يف الؿستؼبؾ الؼريب أو الب

فإمر يؼتضل طدم إططاء صؽقك شرطقة تبقح لؽؾ امرأة ٓ ُتحسـ التػؽقر 

آقتصادي الصحقح يف إخذ مـ مال زوجفا دون طؾؿف ٕن هذه خقاكة لألماكة، بجاكب 

مـع محاوٓت مسخ الذمة الؿالقة لؾزوجة بنجبارها طؾك تؼديؿ أمقالفا لزوجفا تحت 

، ٕن كثقرًا مـ الرجال يسعقن إلك تؼؾقؿ أضافر الزوجة ستار الؿشاركة يف إطباء الؿادية

الؿادية ويستقلقن طؾك أمقالفا سقاء التل تمول إلقفا مـ مقراث أو طؿؾ لؽل تظؾ الؿرأة 

تتحؿؾ ضغقط زوجفا، وٓ تػؽر يف الشؽقى مـ ضؾؿف وجربوتف، ولذلؽ فنن العدل هق 

فا، وأن يرتك لفا آختقار يف ما قررتف الشريعة اإلسالمقة مـ احتػاظ الؿرأة بلمقال

 مساطدة زوجفا يف تؽالقػ الحقاة لق كان زوجفا غقر ُمقسر.

أثر الصؾح يف تسوية الؿـازعات الؿالقة الؿترتبة  "ومـ ثؿ جاء هذا الؿؼرتح بعـقان       

 لإلجابة طـ إسئؾة التالقة :  "دراسة مؼاركة بالػؼه اإلسالمي"عؾى عؼد الزواج 

ؾح يف طدم تـامل الصراطات الؿادية بقـ إزواج والزوجات؟ وما هل ما هق أثر الص

حجؿ مساهؿتف كقسقؾة بديؾة يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الـاشئة طـ آلتزامات 

 الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج ؟ .

مبقـًا كقػقة معالجة الـظام والػؼف اإلسالمل لفذا الؿقضقع  والتػقق القاضح لؾشريعة 

ك الـظام يف تـاولفا لف، وذلؽ حرصًا مـفا طؾك حؼ الصؾح بقـ إفراد اإلسالمقة طؾ

بطريؼة ٓ مثقؾ لفا يف أي كظام قاكقين، كقػ ٓ وهل شريعة الخالؼ سبحاكف وتعالك 

الحؽؿ العدل الخبقر بؿـ خؾؼ الذي شرع لعباده ما ُيصؾح لفؿ وُيقضح مـفج حقاهتؿ 
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 ويداوي طؾؾفؿ وأمراضفؿ.

بقان أن الؿشؽالت والصراطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج سبب رئقس لتػاقؿ 

مشؽؾة الطالق يف بالدكا العربقة، ففل تؼػ وراء كسب كبقرة مـ الخالفات الزوجقة 

ومحاكؿ إسرة تعج بؼضايا متـقطة، حقث تقارث معظؿ الرجال هضؿ حؼقق كسائفؿ 

قرًا بقـ اإلخقة وإخقات يف الؿقراث، لؽـف يحدث أيضًا الؿادية، وقد يحدث هذا كث

بسبب صؿع كثقر مـ الرجال يف أمقال زوجاهتؿ، وقد يحدث العؽس وتؽقن الؿرأة هل 

الطامعة يف مال زوجفا، وهـا يؽقن حؽؿ الشريعة اإلسالمقة وإكظؿة الؿرطقة هق 

كظؿت العالقة اإلكساكقة الػقصؾ خاصة وأهنا كظؿت العالقة الؿادية بقـ الزوجقـ، كؿا 

 وآجتؿاطقة بقـفؿا.

ضفار دور الصؾح يف تحؼقؼ العدالة، ذلؽ أن حؽؿ الـزاع بقـ صريف الخصقمة طـ إ

صريؼ الصؾح أدطك إلك اإلكصا  وتحؼقؼ العدالة، ففؿ أطؾؿ هبا مـ غقرهؿ وباستحؼاق 

 حؼف أم ٓ.كؾ مـفؿ فقؿا يدطقف أو يدطل طؾقف، وذلؽ ٕكف يعؾؿ يف كػسف مدى ثبقت 

بقان حجؿ الؿساهؿة الػعالة ٕكظؿة الصؾح والتصالح خاصة فقؿا يتعؾؼ بالصراطات 

الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج يف الحػاظ طؾك آستؼرار إسري ورفع مستقى 

 الفدوء والسؽقـة والطؿلكقـة يف محقط إسر، ومـ ثؿ الؿجتؿع بلسره .

يؾة يف تسقية الؿـازطات بصػة طامة والؿتعؾؼة هذا البحث ُيثؿـ دور القسائؾ البد

بالصراطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج بصػة خاصة، وتؼؾقؾ الخسائر الؿادية 

 وتطقير إكظؿة والؾقائح يف مجال إحقال الشخصقة والروابط إسرية.

الحرص طؾك تعزيز وتطقير معايقر ومؿارسات صرق الصؾح والتصالح يف بقئة 
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 ة، بؿا يـعؽس إيجابًا طؾك الؿجتؿع.إسر

محاولة تسؾقط الضقء طؾك أن تصاطد الخالفات الؿادية داخؾ كثقر مـ إسر العربقة 

وخاصة بقـ الزوجقـ يؼقض فرص آستؼرار إسري الذي كبحث طـف وكسعك إلقف، 

ويشدد طؾك ضرورة أن يؽقن لؾؿمسسات الدطقية وآجتؿاطقة دور واضح هـا يف 

 هذه الخالفات طـ صريؼ فتح قـقات الصؾح وتعزيز ُسبؾ آرتؼاء هبا. محاصرة 

إن كثرة طدد الؼضايا الؿطروحة طؾك الؼضاة قد أثؼؾ كاهؾفؿ وبدد جزءًا كبقرًا مـ 

صقل وقتفؿ وجفدهؿ يف كظر الؿخالػات والؿـازطات البسقطة، وما ترتب طؾك ذلؽ مـ 

اإلجراءات، وتلخر الػصؾ فقفا وتؽبد الدولة كػؼات باهظة، ويضقؼ هبا الؿخالػقـ 

أكػسفؿ لؿا تسببف لفؿ مـ مضقعة ٕوقاهتؿ، وتؽالقػ مادية يتحؿؾقن هبا، فضالً طـ أن 

وققففؿ مققػ آهتام أمام السؾطات الؼضائقة يـال مـ كقاهنؿ إدبل يف الؿجتؿع، ٓ 

 هتامات قد تؽقن كقدية.سقؿا وأن بعض هذه آ

بقان إلك أي مدى حؼؼ الصؾح أثره يف الػصؾ يف الؿـازطات والخصقمات يف الـظام 

 القضعل والػؼف اإلسالمل، ومـ ثؿ إضفار درجة استػادة إفراد والؿجتؿع مـف.

تـاول هذه الػؽرة، َيِحؾُّ الؿشاكؾ العؿؾقة ويبقـ أهؿ الؿعايقر والضقابط التل صدرت 

حد مـ اكتشار الخالفات والؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج، يف شلن ال

وساهؿت بدورها يف تحؼقؼ الحؿاية والسالمة إسرية، وقطع دابر هذه الخالفات 

 والؿـازطات .

أن التدققؼ يف ققاطد الصؾح التل أتت هبا إكظؿة القضعقة يؾزمـا التققػ طـدها 

ـظؿ قد أجؿؾ هذه الؼقاطد ولؿ يعـ ببقان التػصقالت باطتبارها ققاطد جديدة، وأن الؿ
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الؿتعؾؼة هبا، كؿا أكف أغػؾ اإلشارة إلل بعض هذه الؼقاطد، لذا كان مـ الؿتعقـ بقان 

 الضقابط التل تحؽؿ الصؾح والتصالح يف الؿسائؾ الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج.

ق الزوجقة الؿتبادلة بقـ ضرورة كشر الثؼافة الشرطقة والـظامقة الؿتعؾؼة بالحؼق

إزواج لؿقاجفة ضاهرة تػاقؿ الخالفات الزوجقة خاصة بعد تؽدس ساحات الؿحاكؿ 

 بالؼضايا الزوجقة الـاتجة طـ الخالفات والصراطات الؿادية بقـ الزوجقـ.

بقان طظؿة الشريعة اإلسالمقة وتػققفا وسبؼفا لسائر الؼقاكقـ القضعقة يف إقرارها 

، وإقرارها لسائر إمقر التل يتققػ طؾقفا، وحسـ تـاولفا ومعالجتفا لؾصؾح والتصالح

 لذلؽ بطريؼة غقر مسبققة، وأن هذا الؿقضقع كػسف لؿ يؾؼ مـ الـظام الرطاية القاجبة .

الرغبة الصادقة يف اضفار بعض الحؼائؼ لؾؿسؾؿقـ وتقطقتفؿ بؿا يـػعفؿ يف ديـفؿ 

 لؿعرفة واإلرشاد يف هذا الؿجتؿع.ودكقاهؿ لعؾ ذلؽ ُيـقر شؿعة طؾك صريؼ ا

ُيعد البحث مـ إولقيات البحثقة لؾجامعة اإلسالمقة، ٕن الصؾح مـ أهؿ الطرق 

البديؾة لتسقية الؿـازطات، وهذا مـ ضؿـ الؿعايقر وإولقات التل ذكرهتا طؿادة 

تفا العؾؿقة، ورؤيتفا مؿا ُيعد مساهؿة يف رسال البحث العؾؿل يف هذا الربكامج،

 .الؿستؼبؾقة

أن هذه القسقؾة )الصؾح( مـ شلهنا أن تقفر كثقرًا مـ الجفد والققت والؿال وتؼطع 

كثقر مـ إجراءات الؿحاكؿة دون مساس بتقازن العالقات آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ 

 ر الؿـازطات بقـ ذوي الصالت الحؿقؿة.إفراد، الذي ٓ يتؿ غالبًا إٓ كتقجة إزالة أث

بلهدا  الخطة آسرتاتقجقة لؾبحث العؾؿل  ترتبط كقكف ضؿـ إهدا  التل

الؿجتؿع،  لؾجامعة اإلسالمقة والؿعتؿدة مـ وزارة التعؾقؿ، ٕكف سقساهؿ يف خدمة
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وخطط التـؿقة، ٓ سقؿا وأن الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد 

زواج يؿس الشريحة إكرب يف كافة الؿجتؿعات، والؽثقر يتطؾع إلك تؽثقػ كافة ال

-الجفقد لـشر الثؼافة الشرطقة والؼاكقكقة يف محقط إسر العربقة، ولعؾ هذا البحث 

 يساهؿ يف هذا الشلن. -بحقل اهلل تعالك وققتف

جفدي طؾك دراسات مطابؼة مع البحث، ولؽـل بآستؼصاء والتتبع لؿ أقػ حسب 

وجدت بعض الدراسات التل قد تؽقن لفا طالقة بؿقضقع البحث وهل طؾك الـحق 

 التالل.

عؼد الصؾح دراسة مؼاركة بقن الؼاكون الؿدين والشريعة : بعـقان: )الدراسة إولى

لحؼقق ( لؾباحث/الطاهر برايؽ، وهل طبارة طـ رسالة ماجستقر كؾقة ااإلسالمقة

والعؾقم اإلدارية جامعة الجزائر، وقام الباحث بتؼسقؿ الدراسة إلك ثالثة فصقل، تـاول 

يف الػصؾ إول: مػفقم طؼد الصؾح وطـاصره، أما الػصؾ الثاين: فتؽؾؿ فقف طـ أركان 

 ًٓ طؼد الصؾح بقـ الػؼفقـ اإلسالمل والقضعل، بقـؿا الػصؾ الثالث: فؽان مجا

 الصؾح بقـ الػؼفقـ اإلسالمل والقضعل.لؾحديث طـ آثار طؼد 

 أوجه الشبه وآختالف :

 . أوجه الشبه: أوًٓ 

 يتػؼ بحثل مع هذه الدراسة يف الؼقاطد العامة لؾصؾح مـ حقث مػفقمف .

 يتػؼ بحثل مع هذه الدراسة يف ذكر بعض آثار الصؾح بصػة طامة .

 .أوجه آختالف:  ثاكقًا

عض الؿسائؾ الخاصة بالصؾح مثؾ كطاقة وإجراءاتف أن دراسة الباحث لؿ تتطرق لب 
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 وبعض آثاره.

أن الباحث يف دراستف تؽؾؿ طـ طؼد الصؾح طؾك وجف العؿقم، بقـؿا دراستل اقتصرت 

 طؾك الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج.

لؿرتتبة طؾك طؼد لؿ يتطرق الباحث يف بحثف ٕثر الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة ا

 الزواج التل هل محؾ بحثل .

 ( عؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة يف الػؼه اإلسالمي: بعـقان : ) الدراسة الثاكقة

لؾباحث/ أسقد صالح طقدة سؿحان، وهل طبارة طـ رسالة ماجستقر يف الػؼف والتشريع 

 م .=977قـ طام فؾسط -بؽؾقة الدراسات العؾقا يف جامعة الـجاح القصـقة يف كابؾس

وقام الباحث بتؼسقؿ الدراسة إلك أربعة فصقل، الػصؾ إول: تؽؾؿ فقف طـ طؼد 

ًٓ لؾحديث  الصؾح وأركاكف ومشروطقتف وأهؿقتف وأكقاطف، بقـؿا الػصؾ الثاين: كان مجا

طـ الؿعامالت الؿالقة يف الػؼف اإلسالمل، أما الػصؾ الثالث: فتؽؾؿ فقف الباحث طـ 

يف بعض الؿعامالت الؿالقة، وبخصقص الػصؾ الرابع: فؼد خصصف أحؽام الصؾح 

 الباحث لتـاول آثار طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة وتطبقؼاتف.

 أوجه الشبه وآختالف :

 . أوجه الشبه: أوًٓ 

يتػؼ بحثل مع هذه الدراسة يف الؼقاطد العامة لؾصؾح مـ حقث تعريػف ومشروطقتف 

 وأهؿقتف.

دراسة الحديث طـ بعض الؿعامالت الؿالقة التل تطرق إلقفا بحثل يف تـاولت هذه ال

 الػؼف اإلسالمل.
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 .أوجه آختالف:  ثاكقًا

أن هذه الدراسة تـاولت الحديث طـ بعض الؿعامالت الؿالقة بصػة طامة بقـؿا 

 دراستل ترتكز طؾك تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج .

صة فؼط بالػؼف اإلسالمل بقـؿا دراستل تتعؾؼ بالـظام فضالً طـ أن هذه الدراسة خا

 الػؼف اإلسالمل. 

أن دراستل فؼط يف أثر الصؾح طؾك تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد 

 الزواج، دون غقرها مـ أثار إخرى، يف غقره مـ العؼقد .

لـزاعات يف الشريعة اإلسالمقة أحؽام الصؾح وأثره يف فض ا: بعـقان: ) الدراسة الثالثة

( لؾباحث/ أحؿد طؾل معتقق، وهق طبارة طـ بحث مـشقر بؿجؾة والؼاكون الوضعي

كؾقة أداب جامعة الؿرقب، العدد الثامـ، لقبقا، وقد قام الباحث بتؼسقؿ البحث إلك 

أربعة مباحث، خصص إول: مـفا لؾحديث طـ مػفقم الصؾح وبقان حؽؿف 

مـ تشريعف، بقـؿا كان الثاين: لؾحديث طـ خصائص الصؾح  ومشروطقتف والغرض

وشروصف وأركاكف، فقؿا كان الثالث: لؾحديث طـ أقسام الصؾح والجرائؿ الجـائقة التل 

 يؼع فقفا الصؾح وأصرافف، بقـؿا كان الرابع: لؿقاكع الصؾح وآثاره.

 أوجه الشبه وآختالف :

 . أوجه الشبه: أوًٓ 

 ع بحثل يف تـاولفا مػفقم الصؾح وبقان مشروطقتف .تتػؼ هذه الدراسة م 

تـاولت هذه الدراسة بعض آثار الصؾح بصػة طامة يف الشريعة اإلسالمقة والؼاكقن 

 القضعل، كؿا هق الحال يف دراستل.
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 .أوجه آختالف:  ثاكقًا

هذه الدراسة لؿ تتـاول أثر الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد 

 واج التل هل محؾ بحثل .الز

بحثل يتعؾؼ بعؼد الزواج والحؼقق الؿالقة الؿرتتبة طؾقف، وهق الذي لؿ يتـاولف 

 الباحث يف بحثف .

يشتؿؾ هذا البحث طؾك مؼدمة وفصؾ تؿفقدي وبابقـ وخاتؿة وذلؽ طؾك الـحق 

 التالل .

 الػصؾ التؿفقدي

 وطقتف وصبقعتفتعريػ الصؾح وأساس مشر

 وفقه ثالثة مطالب.

 : تعريػ الصؾح.الؿطؾب إول

 : أسـاس مشـروطقـة الصـؾـح.الؿطؾب الثاين

  : صبقعة الصـؾـح وأهؿقتف.الؿطؾب الثالث

 الباب إول   

 أصـرا  وكطـاق وإجـراءات الـصـؾح

 ويـؼسم إلى ثالثة فصول.

 ؿرتتبة طؾك طؼد الزواج .أصرا  الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة ال: الػصل إول

 وفقه مبحثان.

 : أصرا  الصؾح يف الـظام .الؿبحث إول

 : أصرا  الصؾح يف الػؼف اإلسالمل.الؿبحث الثاين
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 كطاق الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج.: الػصل الثاين

 وفقه مبحثان. 

 : كطاق الصؾح وضقابطف يف الـظام.الؿبحث إول

 : كطاق الصؾح وضقابطف يف الػؼف اإلسالمل.الثاين الؿبحث

 إجـراءات الـصـؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج .: الػصل الثالث

 وفقه مبحثان. 

 : إجـراءات الصؾح يف الـظام.الؿبحث إول

 : إجـراءات الصؾح يف الػؼف اإلسالمل.الؿبحث الثاين

 الباب الثاين

 تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج آثار الـصـؾح يف

 وفقه ثالثة فصول.

 آثار الصؾح يف مـازطات الؿفر والـػؼة يف الـظام والػؼف اإلسالمل.: الػصل إول

 وفقه ثالثة مباحث. 

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الؿفر.الؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الـػؼة.الؿبحث الثاين

 : الصؾح مـ دطقى الـؽاح طؾك مال.الثالثالؿبحث 

 آثار الصؾح  يف مـازطات الفبات وإماكات يف الـظام والػؼف اإلسالمل.: الػصل الثاين

 وفقه ثالثة مباحث. 

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الفبات.الؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات إماكات.الؿبحث الثاين

 ك مـازطات الفدايا.: أثر الصؾح طؾالؿبحث الثالث
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آثار الصؾح يف مـازطات القصايا والؿقراث والديقن يف الـظام والػؼف : الػصل الثالث

 اإلسالمل.

 وفقه ثالثة مباحث. 

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات القصايا.الؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الؿقراث.الؿبحث الثاين

 ديقن.: أثر الصؾح طؾك مـازطات الالؿبحث الثالث

 وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث وتقصقاتف .: الخاتؿة 

وآستـباصل يف البحث طـ حؾ لؿشؽؾة  : استخدام الؿـفج آستؼرائل، أوًٓ 

الدراسة، واستعؿالل لؾؿـفج آستؼرائل يف البحث، يظفر يف أكـل قؿت بتتبع الجزئقات 

قع، وذلؽ مـ حقث تؽققػف الشرطل والـظامل، التل تؽشػ طـ الؿبدأ العام لؾؿقض

وإساس الذي يؼقم طؾقف، والؼققد القاردة طؾقف، أما طـ إطؿالل لؾؿـفج آستـباصل، 

فألكـل اطتؿدت طؾك تحؾقؾ الؼقاطد العامة الشرطقة، والـصقص العامة الـظامقة التل لفا 

الجزئقات التل يؿؽـ صؾة بؿشؽؾة البحث، وحاولت إطؿالفا وتطبقؼفا، طؾك الؿسائؾ و

ضح مدى التقافؼ بقـ  أن تـدرج تحتفا، وذلؽ طـ صريؼ َضْرب طدد مـ إمثؾة التل ُتقَّ

 الؼقاطد العامة، والجزئقات الػرطقة.

: التزام الحقادية يف البحث، أي التجرد طـ الفقى، وطدم التلثر بالؿققل ثاكًقا

تامة، هبد  البحث طـ الشخصقة، حقث إكـل قؿت بعرض فؽرة البحث يف مقضقطقة 

 حؼقؼتف، والقصقل إلك ضقابطف.

: الدقة التامة يف اختقار مصادر البحث، وذلؽ أكـل اطتؿدت يف جؿع الؿادة ثالًثا

العؾؿقة، طؾك أمفات كتب الػؼف، وكذلؽ راطقت يف مصادر الجاكب الـظامل، أن تؽقن 
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 ملػات الؼديؿة.أصقؾة وطؿقؼة، محاولة الرجقع إلك الؿملػات الحديثة بجاكب الؿ

: طرض آراء الػؼفاء يف الؿسائؾ الخالفقة التل تتصؾ بؿقضقع البحث، مع ذكر رابعًا

أدلة كؾ رأي، ومـاقشة هذه إدلة، والجقاب طؿا يؿؽـ الجقاب طـف ما استطعت إلك 

ذلؽ سبقال، ثؿ بقان الرأي الؿختار مـ وجفة كظري يف الؿسللةA لؼقة دلقؾف، أو لتحؼقؼف 

 لدفعف مػسدة، وغقر ذلؽ مـ أسباب الرتجقح. مصؾحة، أو

: طدم آقتصار يف طرض آراء الػؼفاء طؾك الؿذاهب إربعة وإكؿا ذكرت خامسًا

 رأيفؿ، ورأي غقرهؿ.

: طزو أيات الؼرآكقة، إلك مقاضعفا مـ الؽتاب الؽريؿ، بذكر رقؿ أية واسؿ سادسًا

 السقرة.

التل وردت بالبحث إلك مصادرها إصؾقة،  : طزو إحاديث الـبقية الشريػة،سابعًا

مع تحديد الجزء والصػحة ورقؿ الحديث، وبقان الؽتاب أو الباب الذي ورد فقف 

 الحديث وبقان درجتف إن كان مـ غقر الصحقحقـ )البخاري ومسؾؿ( .

: تقضقح بعض الؿػردات الؾغقية، وآصطالحات الػؼفقة والـظامقة، ثامـًا

معتؿًدا يف ذلؽ طؾك معاجؿ الؾغة، وكتب آصطالحات، وكتب وإصقلقة، وغقرها، 

 إصقل وغقرها.

: طرض مادة البحث العؾؿقة بلسؾقب واضح ٓ غؿقض فقف وٓ لبس، بحقث تاسعًا

يسفؾ ففؿ طبارات البحث لؽؾ قارئ متخصص يف الدراسات الشرطقة والـظامقة أو غقر 

 متخصص..

 حث، تشتؿؾ طؾك ما يؾل :طؿؾ ففارس تػصقؾقة يف آخر الب عاشرًا:

 ففرس الؿصادر والؿراجع ُمرتًبا طؾك ترتقب الحرو  الفجائقة.

 ففرس الؿقضقطات والؿسائؾ.
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 انفصم انتمهُـذٌ

 تعرَف انصهح وأساش مشروعُته وطبُعته
 تؿفقد وتؼسقم : 

ُيعد الصؾح سؿة مـ سؿات اإلسالم، ومطؾب مـ مطالب الديـ، ومسؾؽ مـ مسالؽ 

إلخقة اإلسالمقة، فبف تصػق الـػقس، ويـؼشع ريب الشرور، وبقاطث تحؼقؼ مؼتضقات ا

القجد والبغضاء، وهق مجال فسقح لؾؼضاء والؼضاة يف سبقؾ فض الخصقمات، 

وحصقل كؾ خصؿ طؾك بعض مؿا يدطك استحؼاقف برضاه وقـاطتف، فالصؾح أحد صقر 

ؽدس الؼضايا ولتػادي العدالة الرضائقة والتل تستعقـ هبا التشريعات الحديثة لؾحد مـ ت

 مساوئ العؼقبات السالبة لؾحرية.

وقد سبؼ الػؼف اإلسالمل كافة إكظؿة القضعقة يف إقراره إهناء الؿـازطات طـ صريؼ 

الصؾح، ووضع أحؽامف بطريؼة متؽامؾة دون تغققر أو تبديؾ، ففق كظام ُمحؽؿ صالح 

وطقتف، فضالً طـ بقان لؾتطبقؼ يف كؾ زمان ومؽان، ولبقان معـك الصؾح وأساس مشر

 صبقعتف وأهؿقتف، تؿ تؼسقؿ هذا الػصؾ إلك ثالثة مطالب، وذلؽ طؾك الـحق التالل:

 : تعريػ الصؾح.الؿطؾب إول

 : أسـاس مشـروطقـة الصـؾـح.الؿطؾب الثاين

  : صبقعة الصـؾـح وأهؿقتف.الؿطؾب الثالث

الصالح ضد الػساد، وأصؾح الشلء بعد فساده أي  : أوًٓ : تعريف  الصؾح يف الؾغة

أقامف، وأصؾح الدابة أي أحسـ إلقفا فصؾحت، والصؾح أي تصالح الؼقم بقـفؿ، 
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، وأصؾحت (9)، واإلصالح ضد اإلفساد وآستصالح ضد آستػساد(8)والصؾح السؾؿ

ح أي ، والصال(:)بقـ الؼقم وفؼت، وتصالح الؼقم واصطؾحقا زال ما بقـفؿ مـ خال 

 .(;)"آستؼامة والسالمة مـ العقب، والصالحقة  لؾعؿؾ أي حسـ التفقم لف

 ثاكقًا : تعريف  الصؾح اصطالحًا. 

لؼد اختؾػت تعبقرات الػؼفاء طؾك اختال  مذاهبفؿ يف تعريػ الصؾح، فعرفقه 

 بتعريػات متعددة مـفا :

  وققل،  (>)"يرفع الـزاع  هق طؼد "بؼقلف : تعريف  الصؾح عـد الحـػقة : عرفه بعضفم  -1

 ":  وعرفه آخر  بؼوله،  (=)"هق طؼد وضع بقـ الؿتصالحقـ لرفع الؿـازطة بالرتاضل "

 .(<)"الصؾح هق اسؿ لؾؿصالحة خال  الؿخاصؿة وهق طؼد وضع لرفع الؿـازطة

                                                        

، كتاب <8>،  =8>/ 9( لسان العرب: ٕبق  الػضؾ جؿال الديـ محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري 8)

 ار صادر بقروت، الطبعة إولك.الحاء الؿفؿؾة، فصؾ الصاد، صبعة د

، مؽتبـــة لبــــان ;>8/ 8( مختـــار الصـــحاح : لؿحؿـــد بــــ أبـــل بؽـــر بــــ طبـــد الؼـــادر الـــرازي، بـــاب الصـــاد 9)

 .م>@@8 هـ>8;8 جديدة صبعة –كاشرون بقروت 

ـــاب الصـــاد، :) ـــقمل، كت ـــري الػق ـــل الؿؼ ــــ طؾ ـــد ب ــــ محؿ ـــد ب ـــر: ٕحؿ ـــة @>8/8( الؿصـــباح الؿـق ، الؿؽتب

 العؾؿقة بقروت.

، صبعــــة خاصــــة بــــقزارة الرتبقــــة ?=:( الؿعجــــؿ الــــقجقز: مجؿــــع الؾغــــة العربقــــة، حــــر  الصــــاد، صـــــ ;)

 م.:977هـ;9;8والتعؾقؿ

، صبعة دار الؿعرفة بقروت،  >>9/ <( البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ : لزيـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ بؽر>)

، صبعة دار إحقاء الرتاث <7:/9قخل زاده مجؿع إهنر شرح مؾتؼل  إبحر : لعبد الرحؿـ بـ محؿد ش

 العربل.

 ، الؿطبعة الخقرية. ?8:/ 8( الجقهرة الـقرة : ٕبق بؽر بـ طؾل الحدادي العبادي=)

، صبعــة :7;/?( العـايــة شــرح الفدايــة : لؿحؿــد بـــ محؿــقد أبــق طبــد اهلل أكؿــؾ الــديـ الرومــل البــابريت <)

 دار الػؽر.
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اكتؼال طـ حؼ أو دطقى بعقض لرفع كزاع  ": بلكه تعريف  الصؾح عـد الؿالؽقة : ققل -2

يدخؾ فقف  "هق قبض الشلء طـ طقض  "بؼقلف  وعرفه آخر ،(8)"وققطف  أو خق 

 . (9) "يخرج طـف صؾح اإلقرار "معاوضة طـ دطقى  "، وققؾ هق: "محض البقع

الصؾح لغة قطع الـزاع وشرطًا  " تعريف  الصؾح عـد الشافعقة : عرفه البعض بؼوله  -3

هق العؼد الذي تـؼطع بف  الصؾح " وعرفه آخر  بؼوله ، (:)"طؼد يحصؾ بف ذلؽ 

 . (;)"خصقمة الؿتخاصؿقـ 

 . (>) "الصؾح لغة قطع الـزاع وشرطًا طؼد يحصؾ بف قطع الـزاع " وعرفه ثالث بؼوله

                                                        

، صبعـــة دار الػؽـــر 8?/>ـ يقســـػ بــــ أبـــل الؼاســـؿ العبـــد ري أبـــق طبـــد اهلل ( التــاج واإلكؾقـــؾ : لؿحؿـــد بـــ8)

ــروت  ــة –بق ــة الطبع ـــ،?@:8 الثاكق ـــح ه ــؾ م ــرح الجؾق ــؾ مختصــر ش ــد ل:  خؾق ـــ محؿ ــد ب ـــ احؿ ــد ب ؿحؿ

، صبعـــة دار الػؽـــر ، الػقاكـــف الـــدواين: ٕحؿـــد بــــ غــــقؿ بــــ ســـالؿ الـػـــراوي الؿـــالؽل >:8/ =طؾـــقش 

 هـ.>8;8، دار الػؽر بقروت 9/9:8

 هـ.?@:8، صبعة دار الػؽر بقروت @</>( مقاهب الجؾقؾ: لؿحؿد بـ طبد الرحؿـ الؿغربل أبق طبد اهلل  9)

، صبعة دار الػؽر  بقروت، فتح القهاب بشرح مـفاج  <<8/ 9( مغـل الؿحتاج : لؿحؿد  الشربقـك  الخطقب :)

، صبعة دار الؽتب ;>:/ 8بق يحل الطالب إكصاري: زكريا بـ محؿد بـ احؿد بـ زكريا إكصاري أ

/ 9الخطقب  الشربقـك  لؿحؿد:  شجاع أبل ألػاظ حؾ يف اإلقـاع هـ،?8;8 إولل الطبعة –العؾؿقة بقروت 

هـ، شرح كتاب غاية البقان شرح زيد بـ رسالن : لؿحؿد بـ أحؿد >8;8، صبعة دار الػؽر بقروت ;7:

قروت،  هناية الؿحتاج إلل شرح الؿـفاج:  لؿحؿد بـ ، صبعة دار الؿعرفة ب977الرمؾل إكصاري، صـ 

 ، ، صبعة دار الػؽر.:?:/;شفاب  الديـ  الرمؾل 

ــــقوي ;) ــــقـ لؾـ ــــة :@8/;( روضــــة الطــــالبقـ وطؿــــدة الؿػت ــــروت، الطبعــــة الثاكق ــــب اإلســــالمل بق : الؿؽت

 هـ  .>7;8

، صبعـــة :?:/ــــ9لعربقـــة ( حاشـــقتا قؾقـــقبل وطؿقـــرة : ٕحؿـــد ســـالمف الؼؾقـــقبل وأحؿـــد الربلســـل طؿقـــره ا>)

 دار إحقاء الؽتب.
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معاقدة يتقصؾ هبا إلل إصالح بقـ ":  ققل هو تعريف  الصؾح يف الؿذهب الحـبؾي: -4

إلل اإلصالح بقـ معاقدة يتقصؾ هبا  ":  بلكف وعرفه البعض ،(8)"الؿتخاصؿقـ 

لغة: التقفقؼ والسؾؿ، وشرطًا: معاقدة  "بلكف  وعرفه البعض أخر ،(9)"الؿختؾػقـ 

 .(;)أي متخاصؿقـ  (:)"يتقصؾ هبا إلل مقافؼة بقـ مختؾػقـ

 ثالثًا: تعـريف الصؾـح فـي الػؼـه الؼاكوكـي: 

دطل الصؾح إجراء يتؿ طـ صريؼف الرتاضل بقـ الؿ "بؼقلف : عرفه بعض الػؼه

والؿدطك طؾقف خارج الؿحؽؿة، والذي يؿؽـ اتخاذه أساسًا لسحب آهتام يف 

، بؿعـل أن الؿدطك طؾقف قد قدمت لف ترضقة حػزتف ٕن يرغب يف آمتـاع طـ "الؿـازطة

وهذا هق  "هق تالقل إرادة الؿدطل وإرادة الؿدطك طؾقف  "بؼقلف :  وعرفه آخر ،(>)الؿـازطة

اتػاق بقـ الؿدطل والؿدطك  "بؼقلف  بقـؿا عرفه البعض أخر ،(=)الصؾح بالؿعـك الدققؼ

                                                        

ه، الؿبدع:  7@:8، مؽتبة الرياض الحديثة  =@8/ 9( الروض الؿربع: لؿـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت 8)

 .هـ77;8،  الؿؽتب اإلسالمل بقروت  ?<9/;إلبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح الحـبؾل أبق إسحاق 

، صبعة دار الػؽر بقروت، الطبعة إولل ?7:/;بـ قدامة الؿؼدسل أبق محؿد  ( الؿغـل: لعبد اهلل بـ أحؿد9)

 هـ.>7;8

 ،  صبعة طالؿ الؽتب  .;=9/8( شرح مـتفل اإليرادات : مـصقر بـ يقكس البفقيت :)

 هـ.79;8، صبعة دار الػؽر بقروت @:8/ 9( كشا  الؼـاع : لؿـصقر بـ يقكس البفقيت ;)

، رسالة دكتقراه، جامعة الؼاهرة 89:الؿجـل طؾقف يف إهناء الدطقى الجـائقة، صـ ( د/حؿدي رجب ططقة: دور >)

، بحث مؼدم إلل ;;م، د/محؿد محل الديـ طقض: حؼقق الؿجـل طؾقف يف الدطقى العؿقمقة، صـ 7@@8

 م .@?@8مارس  ;8:  89الؿمتؿر الثالث لؾجؿعقة الؿصرية لؾؼاكقن الجـائل، الػرتة مـ 

السقد الؿحالوي: الصؾح وأثره يف العؼقبة والخصقمة الجـائقة دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقن ( د/أكقس حسقب =)

 م.@977ـة والؼاكقن بدمـفـقرة الشريع، دكتقراه، جامعة إزهر، كؾق;:8الجـائل والػؼف اإلسالمل، صـ 



– 

8>:8 

طؾقف سقاء كان فردًا أو جفة يف الؿـازطات التل حددها الؿـظؿ اتػاقًا مـ شلكف أن يحؼؼ 

لؾؼاكقن  الؿذكرة اإليضاحقة، حقث جاء يف (8)"مصؾحة الؿدطل والؿدطك طؾقف والؿجتؿع

ظام طرفتف التشريعات الؿؼاركة وأجازت م بلن الصؾح ك?@@8لسـة  ;<8الؿصري رقؿ 

ولقج سبقؾف تقسقرًا لؾتؼاضل وتقفقرًا لؿصاريػ اإلجراءات الؿعتادة ومراطاة لؿصالح 

بقد أن  ،(:)"أسؾقب إلهناء الؿـازطات بطريؼة ودية  "ويعتبره البعض ،(9)محؾ الحؿاية

ءات ضده، ويف ذلؽ دفع الؿتفؿ مؼابالً مـ الؿال كظقر وقػ اإلجرا ": آخرين عرفوه بلكه

يػرتق الصؾح طـ التـازل طـ الشؽقى، حقث إن التـازل يؽقن بدون مؼابؾ، أما الصؾح 

 .(>();)"ففق دائؿًا بعقض

اإلجراء الذي بؿؼتضاه تتالقك إرادة الؿدطل مع إرادة  "هق:  البعض بؼولهبقـؿا طرفف 

                                                        

، 9?9ئقة الحديثة، صـ( د/محؿد سقػ الـصر طبد الؿـعؿ: بدائؾ العؼقبة السالبة لؾحرية يف التشريعات الجـا8)

 م.;977رسالة دكتقراه، جامعة الؼاهرة 

 .>:8(  د/أكقس حسقب السقد الؿحالوي: الصؾح وأثره يف العؼقبة والخصقمة الجـائقة، صـ 9)

ـــة تلصـــقؾقة :) ـــائل، دراســـة مؼارك ـــاكقن الجـ ـــة لؾصـــؾح يف الؼ ـــة العام ـــس: الـظري (  د/ســـر الخـــتؿ طثؿـــان إدري

 م .@<@8لة   دكتقراه،  جامعة الؼاهرة ،  رسا8تطبقؼقة مؼاركة، صـ 

( د/شققل إبراهقؿ طبد الؽريؿ طالم: إيؼا  سقر الدطقى الجـائقة وإهناؤها بدون حؽؿ يف الػؼف اإلسالمل ;)

م، د/ كؿال >@@8هـ  =8;8، رسالة دكتقراه، جامعة إزهر =9:، صـ "دراسة مؼاركة "والؼاكقن القضعل

لؿجـل طؾقف يف إهناء الدطقي الجـائقة وآثاره يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن سقد طبد الحؽقؿ محؿد كصر: دور ا

، رسالة ماجستقر، جامعة إزهر، د/طؾل زكل العرابل: الؿبادئ إساسقة لإلجراءات =::القضعل، صـ 

 م .9>@8، مطبعة لجـة التللقػ والرتجؿة والـشر 8:8الجـائقة، صـ 

م ?@@8لسـة  ;<8طقي الجـائقة بالصؾح وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن رقؿ ( د/أمقـ مصطػل محؿد : اكؼضاء الد>)

، دار 97، صـ  87بـد  "دراسة مؼاركة "بتعديؾ بعض أحؽام قاكقن اإلجراءات الجـائقة وقاكقن العؼقبات

 م.9779الـفضة العربقة 



–

8>:9 

الؼائؿة طؾك  الؿدطك طؾقف يف وضع حد لؾدطقى، ويخضع هذا اإلجراء لتؼققؿ الجفة

 . (8)"إخذ بف، فنن قبؾتف ترتب طؾقف اكؼضاء الدطقى دون تلثقر طؾك حؼقق الؿضرور

: إن هذه التعريػات وإن اختؾػت يف الؾػظ إٓ أهنا كظرة عامة عؾى التعريػات السابؼة 

تؽاد تؽقن متػؼة يف الؿعـك إلك حد ما، ويؿؽـ أن أستـبط مـفا تعريػ لؾصؾح فلققل 

قاكقين إجرائل بؿؼتضاه تتالقك إرادة الؿدطل مع إرادة الؿدطك طؾقف يف  تصر  "هق: 

التعبقر طـ رغبتفؿا يف إهناء الخصقمة أو وقػ تـػقذ العؼقبة، ويجب طرضف طؾك 

الؿحؽؿة، وذلؽ بخصقص مـازطات محددة دون تلثقر طؾك حؼقق الؿضرور يف هذه 

 ."الؿـازطة

 التعـريف الؿختـار: 

أن الصؾح اكتؼال عن حق   "رجحقا  تعريػ ابـ طرفف الؿالؽل وهق أرى أن الػؼفاء قد

 ويرجع سبب الرتجقح إلك أمريـ : " أو دعوى بعوض لرفع كزاع أو خوف وقوعه

 : أكف يشؿؾ الصؾح طـ اإلقرار واإلكؽار والسؽقت . إول

م : أكف لؿ يجعؾ الصؾح رافعًا لؾـزاع فحسب بؾ ماكعًا لقققطف أيضًا، أي يؼقوالثاين

 بدور وقائل .

ومع هذا فنكـل أرى مـ خالل التعريػات السابؼة لؾصؾح وهل كؿا تبقـ برغؿ اختال  

ألػاضفا إٓ أهنا متؼاربة الؿعـك، وكظرًا ٕن الػؼفاء تـاولقا مصطؾح الصؾح يف كتبفؿ 

                                                        

دراسة تحؾقؾقة  مؼاركة  ( د/مدحت محؿد طبد العزيز إبراهقؿ:  الصؾح والتصالح يف قاكقن اإلجراءات  الجـائقة 8)

م، ?@@8لسـة   ;<8بقـ  التشريعقـ الؿصري والػركسل صبؼًا ٕحدث التعديالت  الؿدخؾة بالؼاكقن  رقؿ 

 م.;977، صبعة دار الـفضة  العربقة  الطبعة  إولك <9، صـ :8بـد 



– 

8>:: 

بؿعـك العؼد الذي يـفل الخالفات والخصقمات القاقعة بقـ أصرا  الـزاطات الؿختؾػة 

ة بغض الـظر طـ كقطقة هـذه الخالفات، يؿؽـ أن أستـبط مـ أققال الػؼفاء بصػة طام

اتػاق بقن الؿدعي والؿدعى عؾقه متضؿـًا إسؼاط دعوى أو عؼوبة  "تعريػًا لؾصؾح بلكف: 

عؼد يـفي به الطرفان كزاعًا قائؿًا، أو يتوققان به كزاعًا  "، أو هق  "عن الؿتفم بعوض

 .  "عؾى وجه التبادل عن حؼه محتؿالً، وذلك بلن كل مـفؿا

هق اتػـاق يؾتـزم بؿقجبف شخص أو طدة  "فالصؾح بقـ الزوجقـ طؼدًا، والعؼد

،  "فعؾ شلء ما أشخاص كحق شخص أو طدة أشخاص آخريـ بؿـح أو فعؾ أو طدم 

يجريف الؼاضل بقـ   قضائي، وآخر اتػاقيوطؾقف فالصؾح بقـ الزوجقـ كقطان: صؾح 

  الدطقى .الزوجقـ قبؾ الػصؾ يف

، ولؼد شرع اهلل تعالك الصؾح لؾتقفقؼ بقـ اإلصالح بقـ الـاس مستحب

الؿتخاصؿقـ، وإزالة الشؼاق بقـفؿ، وبذلؽ تصػق الـػقس، وتزول إحؼاد، واإلصالح 

اهلل تعالكA لؿا فقف  بقـ الـاس مـ َأَجؾِّ الؼربات، وأطظؿ الطاطات إذا قام بف ابتغاًء مرضاة

مـ الؿحافظة طؾك الؿقدة، وقطع الـزاع، والصؾح مشروع بقـ الؿسؾؿقـ والؽػار، وبقـ 

أهؾ العدل والبغل، وبقـ الزوجقـ طـد الشؼاق، وبقـ الجقران وإقارب وإصدقاء، 

 وبقـ الؿتخاصؿقـ يف غقر مال، وبقـ الؿتخاصؿقـ يف الؿال .

روطقة الصؾح بصػة طامة يف طدة مجـآت، وبـقـ ولؼد وردت أدلة طديدة طؾك مش

 الزوجقـ بصػة خاصة، فالصؾح ثابت بالؼرآن والسـة واإلجؿاع والؿعؼقل وأثار.



–
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 أوًٓ: أدلة مشروعقة الصؾـح من الؼرآن الؽريم: 

َّٓ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو  ﴿قال اهلل تعالك:  َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َٓ َخْقَر فِي َكثِقرٍ ِمْن َكْجَواُهْم إِ

، يف هذه   (8)﴾ َبْقَن الـَّاِس َوَمْن َيْػَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهَّللِ َفَسْوَف ُكْمتِقِه َأْجًرا َعظِقًؿا

أية الؽريؿة يبقـ اهلل تعالك أكف ٓ خقر يف كثقر مـ كجقى الـاس جؿقعًا، إٓ مـ أمر 

لـاس وهق اإلصالح بقـ الؿتبايـقـ أو الؿختصؿقـ بصدقة أو معرو ، أو إصالح بقـ ا

بؿا أباح اهلل اإلصالح بقـفؿا لقرتاجعا إلك ما فقف إُلػة واجتؿاع الؽؾؿة طؾك ما أذن اهلل 

َوَمن َيْػَعْل َذلَِك اْبَتَغاء ﴿ وأمر بف، ثؿ أخرب اهلل تعالك بؿا وطد مـ فعؾ ذلؽ فؼال : 

أي فسق  كعطقف جزاًء لؿا فعؾ مـ ذلؽ  ﴾ َأْجرًا َعظِقؿًا َمْرَضاِت الّؾِه َفَسْوَف ُكْمتِقهِ 

 .(9)طظقؿًا وٓ حد لؿبؾغ ما سؿل اهلل طظقؿًا يعؾؿف سقاه

َوإِْن َصائَِػَتاِن ِمَن اْلُؿْمِمـِقَن اْقَتَتُؾوا َفَلْصِؾُحوا َبْقـَُفَؿا َفنِْن َبَغْت إِْحَداُهَؿا  ﴿قال اهلل تعالك: 

ُْخَرى َفَؼاتِؾُ  ْٕ وا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتِػيَء إَِلى َأْمرِ اهَّللِ َفنِْن َفاَءْت َفَلْصِؾُحوا َبْقـَُفَؿا بِاْلَعْدِل َعَؾى ا

َؿا اْلُؿْمِمـُوَن إِْخَوٌة َفَلْصِؾُحوا َبْقَن َأَخَوْيُؽْم َواتَّؼُ  وا اهَّللَ َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهَّللَ ُيِحبُّ اْلُؿْؼِسطِقَن* إِكَّ

ُؽْم   الؿممـقـ ويؼصر اإلسالمقة إخقة تعالك يف هذه أيات ُيؼرر اهلل ، (:)﴾ ُتْرَحُؿونَ َلَعؾَّ

 صدع كؾ رأب وجب ولذا بعضًا لبعضفؿ أخقة إٓ الؿممـقن فؾقس قصرًا،  طؾقفا

 بقـ اإلصالح كان وإن ذلؽ، يف التساهؾ وطدم بقـ أفرادهؿ يظفر فاسد كؾ وإصالح

                                                        

 (;88سقرة الـساء : أية )( 8)

ـــ9) ــام محؿــد ب ــرآن: لإلم ــؾ الؼ ــان يف تلوي ــر ( جــامع البق ــق جعػ ــد الطــربي أب ـــ خال ــد ب ـــ يزي ــر ب ، =<9/ >جري

 هـ.>7;8صبعة دار الػؽر بقروت 

 (. 87،@سقرة الحجرات : أيتان )( :)



– 
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 .(8)أولك الزوجقـ بقـ مشروع فاإلصالح باإليؿان إخقة

َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِؾَفا ُكُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل ُجـَاَح  ﴿: وقد مدحف اهلل تعالك بؼقلف 

 َ ْٕ ْؾُح َخْقٌر َوُأْحِضَرِت ا حَّ َوإِن ُتْحِسـُوا َعَؾْقِفَؿا َأن ُيْصِؾَحا َبْقـَُفَؿا ُصْؾًحا َوالصُّ كُػُس الشُّ

 بقـ الصؾح إباحة تػقد الؽريؿة أية ، ففذه (9)﴾َوَتتَُّؼوا َفنِنَّ اهَّللَ َكاَن بَِؿا َتْعَؿُؾوَن َخبِقًرا

 وتعالك سبحاكف وصػ قد إمقر مـ أمر اإلطراض، ٕي الـشقز أو خافت إذا الزوجقـ

 أطقدت أية أن الخقر، كؿا مـ فقف لؿا فقف ًاملذوك الصؾح مشروطًا أن بالخقريةA الصؾح

 كاكت معرفة أطقدت إذا الـؽرة أن العؾؿاء طـد الؼقاطد الؿؼررة ومـ معرفة، الـؽرة فقفا

 طؾك حض مـ فقفا بؿا أية الزوجقـ، وهذه القاقع بقـ والصؾح قال فؽلكف إولك، طقـ

 مشروطقة طؾك دالة تؽـ لؿ إن ففل شؼاق، بقـفؿا يحدث حقـؿا الزوجقـ بقـ الصؾح

وٍص َجـًَػا  َفَؿنْ : ﴿ قال تعالك ،(:)ققاسًا طؾقف تدل ففل كصًا العام الصؾح َخاَف ِمن مُّ

ِحقمٌ  َأوْ   إذا القصل طـ اإلثؿ ، رفع  (;)﴾إِْثًؿا َفَلْصَؾَح َبْقـَُفْم َفاَل إِْثَم َعَؾْقِه إِنَّ اهَّللَ َغُػوٌر رَّ

 العداوة، وإزالة الؿقصل، طـ اإلثؿ درء اإلصالح يف أن إثؿًا، كؿا أو جـػًا لخقفف أصؾح

 طؿـ اإلثؿ اهلل كػك إثؿًا القصقة تبديؾ ولؿا كان  والقرثة، إلقفؿ الؿقصك بقـ والشحـاء

                                                        

ــؿره8) ــرية )الصــؾح ( د/س ــقية الـزاطــات إس ــات الؼاكقكقــة لتس ــًا( دراســة  بريؽــل: ألق والتحؽــقؿ أكؿقذج

ماجســتقر جامعــة الشــفقد حؿــف لخضــر،  إســرة الجزائــري، رســالة وقــاكقن اإلســالمل الػؼــف يف مؼاركــة

 م.<978، صبعة 98معفد العؾقم اإلسالمقة، صـ 

 ( . ?89سقرة الـساء : أية )( 9)

، >:/8رجب  بـ أحؿد بـ الرحؿـ طبد الديـ الحـبؾل: لزيـ رجب ابـ اإلمام لتػسقر التػسقر، الجامع ( روائع:)

 م .9778 -هـ 99;8 ة إولكالسعقدية، الطبع العربقة صبعة دار العاصؿة، الؿؿؾؽة

 .( ?89سقرة البؼرة : أية )( ;)
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A(8)واإلثؿ الجـػ لرفع اإلصالح، ومشروطقتف وجقب طؾك يدل وهذا أصؾح. 

َكْ قال تعالل: ﴿  ْٕ َْكَػاِل ُقِل ا ْٕ ُؼوا اهَّللَ َوَأْصِؾُحوا َذاَت َيْسَلُلوَكَك َعِن ا ُسوِل َفاتَّ ِه َوالرَّ َػاُل لِؾَّ

، أي واتؼقا اهلل يف أمقركؿ وأصؾحقا فقؿا   (9)﴾ َبْقـُِؽْم َوَأصِقُعوا اهَّللَ َوَرُسوَلُه إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِقنَ 

ر مؿا بقـؽؿ وٓ تظالؿقا وٓ تخاصؿقا وٓ تشاجروا فؿا أتاكؿ اهلل مـ الفدى والعؾؿ خق

تختصؿقن بسببف، وأصقعقا اهلل ورسقلف يف قسؿة بقـؽؿ طؾك ما أراده اهلل فنكف إكؿا يؼسؿف 

 .(:)كؿا أمره اهلل مـ العدل واإلكصا 

 ثاكقًا: أدلة مشروعقة الصؾـح من السـة: 

وردت أحاديث كثقرة بالسـة الـبقية الؿطفرة تدل طؾك مشروطقة الصؾح وفضؾف     

 أذكر مـفا : 

 رسقل أن جده طـ أبقف طـ الؿزين طق  بـ طؿر طـ ماجة وابـ الرتمذي رواه ما – 1

، أو َأَحلَّ َحَراًما،  "قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًٓ َم َحاَل َّٓ ُصْؾًحا َحرَّ ْؾُح َجائٌِز َبْقَن اْلُؿْسِؾِؿقَن، إِ الصُّ

، أو َأَحلَّ َح  ًٓ َم َحاَل َّٓ َشْرًصا َحرَّ  . (;)" َراًماواْلُؿْسِؾُؿوَن َعَؾى ُشُروصِِفْم، إِ

ْؾُح َجائِزٌ " ملسو هيلع هللا ىلصققلف  وجه الدٓلة من الحديث الـبوي الشريف: ضاهر هذه العبارة  "الصُّ

                                                        

العربقة  الجقزي الؿؿؾؽة ابـ صبعة دار ،81:/9 العثقؿقـ محؿد بـ صالح بـ والبؼرة: محؿد الػاتحة ( تػسقر8)

 هـ.:9;8السعقدية، الطبعة إولك 

 ( . 8سقرة إكػال : أية )( 9)

، صبعة دار الػؽر بقروت =?9/9إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الدمشؼل  ( تػسقر الؼرآن العظقؿ: ٓبـ كثقر:)

 هـ .78;8

يف الصؾح بقـ  ملسو هيلع هللا ىلص ، باب ما ذكر طـ رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، كتاب إحؽام طـ رسقل اهلل;:=/:( ســ الرتمذي: ;)

، كقؾ إوصار: لإلمام محؿد بـ طؾل "وقال هذا حديث حسـ صحقح "( 9>:8الـاس، حديث )رقؿ 

 م .:<@8، صبعة دار الجقؾ، بقروت @<:/>الشقكاكك 



– 

8>:> 

تػقد العؿقم فتشؿؾ الصؾح بجؿقع أكقاطف إٓ ما استثـك ومـ ادطك طدم ذلؽ فعؾقف 

الدلقؾ، وإلل العؿقم ذهب أبق حـقػة ومالؽ وأحؿد والجؿفقر، بقـؿا يرى الشافعل 

ك أكف ٓ يصح الصؾح طـ  إكؽار، واحتج بلن الصؾح معاوضة فال يصح مع وابـ أبل لقؾ

اإلكؽار كالبقع، وأجقب بلكف ٓ معـك لإلكؽار يف البقع لعدم ثبقت حؼ ٕحداهؿا طؾك 

قال  "َبْقَن اْلُؿْسِؾِؿقنَ  "أخر يتعؾؼ بف اإلكؽار قبؾ صدور البقع فال يصح الؼقاس، وققلف 

لغالب ٕن الصؾح جائز بقـ الؽػار وبقـ الؿسؾؿ والؽافر، هذا خرج مخرج ا": الشوكاين

ووجف التخصقص أن الؿخاصب بإحؽام يف الغالب هؿ الؿسؾؿقن ٕهنؿ هؿ الؿـؼادون 

 .(9)والحديث واضح الدٓلة طؾك مشروطقة الصؾح (8)"لفا

ُه  "ما رواه البخاري ومسؾؿ طـ طبد اهلل بـ كعب بـ مالؽ أخربه طـ أبقف   - 2 َأكَّ

فِي اْلَؿْسِجِد، َفاْرَتَػَعْت ملسو هيلع هللا ىلص َتَؼاَضى اْبَن َأبِي َحْدَرٍد َدْيـًا َكاَن َلُه َعَؾْقِه فِي َعْفِد َرُسوِل اهَّللِ 

َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو فِي َبْقتِِه، َفَخَرَج إَِلْقِفَؿا َرُسوُل اهَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَواُتُفَؿا َحتَّى َسِؿَعَفا َرُسوُل اهَّللِ 

ِه، َوَكاَدى َكْعَب ْبَن َمالٍِك، َفَؼاَل: َيا َكْعُب، َفَؼاَل: َلبَّْقَك َيا َرُسوَل اهَّللِ، ُحْجَرتِ  ِسْجَف  َكَشَف 

                                                        

 ه.@<:8، صبعة دار إحقاء الرتاث  العربل بقروت @>/:( سبؾ السالم: لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ الصـعاين إمقر8)

هـ، =7;8، صبعة دار الؿعرفة بقروت ;:97/8( الؿبسقط: لإلمام/محؿد بـ أبل سفؾ السرخسل أبق بؽر 9)

، صبعة دار 8>;/8ٕبق طؿر يقسػ بـ طبد اهلل ابـ طبد الرب الؼرصبل  الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة الؿالؽل:

هـ، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد: لإلمام محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل أبق <7;8الؽتب العؾؿقة بقروت

، صبعة دار الػؽر بقروت، اإلقـاع يف حؾ ألػاظ أبل شجاع: لؿحؿد  الشربقـل  الخطقب 9/998القلقد 

، الؿبـــــــــدع: لإلمام <<9/8هـ، مغـل الؿحتاج: لإلمام الشربقـل  >8;8صبعة دار الػؽر بقروت ،;7:/9

، صبعة الؿؽتب اإلسالمل بقروت ?<9/;إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح الحـبؾل أبق إسحاق 

بة  الؿعار  الرياض ،  صبعة  مؽت>;:/8ه، مـار السبقؾ: لإلمام إبراهقؿ بـ محؿد بـ سالؿ بـ ضقيان 77;8

 هـ.>7;8



–

8>:? 

ْطرَ  َفَلَشاَر إَِلْقِه بَِقِدِه َأْن َضعِ  ِمْن َدْيـَِك، َقاَل َكْعٌب: َقْد َفَعْؾُت َيا َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل َرُسوُل  الشَّ

 . (8)"َفاْقِضهِ  ُقمْ ملسو هيلع هللا ىلص: اهَّللِ 

دل الحديث طؾك جقاز الؿطالبة بالديـ يف  ه الدٓلة من الحديث الـبوي الشريف:وج

، (9)الؿسجد والشػاطة إلل صاحب الحؼ واإلصالح بقـ الخصقم وحسـ التقسط بقـفؿ

ًٓ إلل الصؾح ملجقر .   ففق دلقؾ طؾك جقاز الصؾح مع الخصام، وجقاز الشػاطة وصق

 اهلل رسقل إلل إكصار مـ رجالن جاء:  تقال – رضي اهَّلل عـفا –ف سؾؿ أم طـ – 3

َؿا َأَكا  " :ملسو هيلع هللا ىلصلقس بقـفؿا بقـة فؼال : الـبل (:)يختصؿان يف مقاريث بقـفؿا قد درست ملسو هيلع هللا ىلص إكَّ

تِِه ِمْن َبْعٍض؛ فَلْقِضي َلُه  ، َوَلَعلَّ َبْعَضُؽْم َأْن َيُؽوَن َأْلَحَن بُحجَّ ُؽْم َتْخَتِصُؿوَن إَِليَّ بَشٌر، َوإِكَّ

َؿا َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن الـَّارِ بِـْحِو مَ   . (;)"ا َأْسَؿُع، َفَؿْن َقَضْقُت َلُه بَحقِّ َأِخقِه َفنِكَّ

هذا الحديث يتعؾؼ بالتحذير مـ الظؾؿ  وجه الدٓلة من الحديث الـبوي الشريف:

ى  والعدوان وأخذ الؿال بغقر حؼ، وأنَّ القاجب طؾك الؿممـ يف جؿقع تصرفاتف أن يتحرَّ

، يجب طؾك الؿممـ أن ا ى الحالل، وأن يحذر أخذ مال أخقف بغقر حؼٍّ لحؼ، وأن يتحرَّ

                                                        

، أبقاب الؿساجد : باب رفع @<8/8( صحقح البخاري: لؿحؿد ابـ إسؿاطقؾ أبق طبد اهلل البخاري الجعػل 8)

هــ  <7;8(، صبعة دار ابـ كثقر  القؿامة بقروت الطبعة الثالثة @>;الصقت يف الؿسجد، حديث رقؿ )

، كتاب 9@88/ـ:الحسـ الؼشقري الـقسابقري م، صحقح مسؾؿ: لإلمام مسؾؿ بـ الحجاج أبق <?@8

 (، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل بقروت.?>>8الؿساقاة، باب استحباب القضع مـ الديـ، حديث رقؿ )

، باب استحباب  87/997( شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ: لإلمام أبق زكريا يحل بـ شر  بـ مري الـقوي 9)

 هـ.9@:8رتاث العربل بقروت، الطبعة الثاكقة القضع مـ الديـ، صبعة دار إحقاء ال

ـــادة :) ـــر : م ـــديؿ ) الؿصـــباح الؿـق ـــا إرث ق ـــان بقـفؿ ـــك أي ك ـــا ، والؿعـ ـــت آثاره ـــت وخػق ( درســـت: أي طػ

 ( .9@8/8درس 

 ( .;<@99، باب ما ٓ يحؾف قضاء الؼاضل، حديث )رقؿ 8;>/;( أخرجف اإلمام  ابـ أبل شقبة يف مصـػف ;)



– 

8>:@ 

ى الحؼَّ يف جؿقع تصرفاتف، ويف جؿقع أطؿالف، وهؽذا يف الخصقمات طؾقف أن  يتحرَّ

ى الحؼ  .(8)يتحرَّ

َٓ َأُدلُُّؽم ": ملسو هيلع هللا ىلص داود عن أبى الدر داء قال : قال رسول اهَّلل وأبو الترمذي رواه ما –  4  َأ

عؾى َأْفَضَل من درجِة الصالِة والصقاِم والصدقِة ؟ قالوا : بؾى يا رسوَل اهَّللِ . قال : إصالُح 

ْعَر ولؽن َتْحِؾُق  ذاِت الَبْقِن فننَّ فساَد ذاِت الَبْقِن هي الحالَِؼُة، ٓ أقوُل : إكفا َتْحِؾُق الشَّ

ين   . (9) "الدِّ

ث فقف حث وترغقب يف إصالح ذات الحدي  وجه الدٓلة من الحديث الـبوي الشريف:

البقـ، وذات البقـ هل الؿخاصؿة والؿفاجرة بقـ اثـقـ بحقث يحصؾ بقـفؿا فرقة، وفقف 

أيضًا اجتـاب طـ اإلفساد فقفا، ٕن اإلصالح سبب لالطتصام بحبؾ اهلل وطدم التػرق 

تلصؾف بقـ الؿسؾؿقـ، وفساد ذات البقـ هل الحالؼف التل مـ شلهنا أن تحؾؼ الديـ وتس

، وإذا كان إمر كذلؽ فنن الصؾح يؽقن مشروطًا ولف (:)كؿا يستلصؾ الؿقس الشعر

 مؽاكة طظقؿة، ويؽقن الحديث هبذا الؿعـك دلقالً طؾل مشروطقة الصؾح . 

 "يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص: طـ أم كؾثقم بـت طؼبة قالت : سؿعت رسقل اهلل الرتمذي رواه ما – 6

اُب الَِّذي ُيْصِؾُح بَ   . (;)" ْقَن الـَّاِس َفَقـْؿي َخْقًرا َأْو َيُؼوُل َخْقًراَلْقَس اْلَؽذَّ

                                                        

 .?<:/>قكاين ( كقؾ إوصار: لؾش8)

 مـ البحث. :( سبؼ تخريجف صـ 9)

، صبعـة دار الؽتـب العؾؿقـة ?<8/:8( طـــــقن الؿعبـــقد: لإلمام محؿد شؿس الحـؼ العظـقؿ آبـادي أبـق الطقـب :)

هـ ، تحػة إحقزي : لؿحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ طبـد الـرحقؿ الؿبـاركػقرى أبـق >8;8بقروت، الطبعة  الثاكقة 

 ة دار الؽتب العؾؿقة بقروت.، صبع@<8/<العال 

 مـ البحث . ;( سبؼ تخريجف صـ ;)



–

8>;7 

الحديث دلقالً طؾك مشروطقة الصؾح إذ لق وجه الدٓلة من الحديث الـبوي الشريف: 

 . (8)ولؽـف رغب فقف فقؽقن مشروطًا ملسو هيلع هللا ىلصكان الصؾح غقر مشروع لؿا رغب فقف الـبل 

 ثالثًا: أدلة مشروعقة الصؾـح من اإلجؿاع: 

صؾح  إكقاع، جؿقع يف وجقازه الصؾح مشروطقة طؾك إمة وطؾؿاء صحابةال أجؿع

 الزوجقـ بقـ وصؾح البغل، وأهؾ العدل أهؾ بقـ وصؾح الحرب، وأهؾ الؿسؾؿقـ بقـ

 .(9)بقـفؿا الشؼاق خقػ إذا 

 رابعًا: أدلة مشروعقة الصؾـح من الؿعؼول: 

الػساد  سبب هق فالـزاع ـاس،ال بقـ الـاشئ والـزاع والخال  لؾػساد رافع الصؾح أن

 إيجاد هبد  الـاس بقـ مشروطًا وضروريًا الصؾح ولفذا ويرفعف، يفدمف والصؾح

 سبب والخال  الـزاع أن كؿا بقـفؿ، فقؿا والرحؿة الؿقدة تسقده مجتؿع إسالمل

َٓ َتـَاَزُعوا َفَتْػَشؾُ ﴿  :تعالك قال وفشؾ كؿا ضعػ وا َوَتْذَهَب َوَأصِقُعوا اهَّللَ َوَرُسوَلُه َو

ابِرِينَ   شرطًا مطؾقب الـزاع وفض [=;]إكػال:  ﴾ِريُحُؽْم  َواْصبُِروا  إِنَّ اهَّللَ َمَع الصَّ

 ذلؽ . إلك القسقؾة والصؾح وطؼالً،

 طؾقف، الؿدطك وأكؽره كؾف حؼف صؾب إذا الؿدطل ٕن العؼالء، بـظر ثابت الصؾح

 يؽقن وقد شديدًا، طداء لؾؿدطل ضؿري أن ٓبد الدطقى مشاق وتحؿؾ كؾِّػ باإلثبات

                                                        

 .:97/;( سبــؾ الســـالم : لؾصـعاين 8)

، مغــل الؿحتـاج :  9/998، بدايـة الؿجتفـد وهنايـة الؿؼتصـد: لؾؼرصبـل  @;9/:( تحػة الػؼفاء : لؾسـؿرقـدي 9)

لإلمـام زكريـا محؿـد إكصـاري ، أسـك الؿطالب شرح روض الطالب :  <<9/8لؿحؿد  الشربقـك  الخطقب 

لإلمام إبراهقؿ بـ ، مـار السبقؾ:  ?<9/;، صبعة دار الؽتاب اإلسالمل، الؿبدع : ٓبـ مػؾح الحـبؾل >9/98

 .?7:/;، الؿغـل: ٓبـ قدامف  7@:/:، كشا  الؼـاع : لؾبفقيت  >;:/8 محؿد بـ سالؿ بـ ضقيان



– 

8>;8 

 .(8)بالصؾح إٓ ذلؽ ُيزال وٓ أخرى، جريؿة أي أو قتؾ جريؿة سببًا ٓرتؽاب ذلؽ

 خامسًا: أدلة مشروعقة الصؾـح من أثار: 

 وردت آثار كثقرة طـ الصحابة والتابعقـ تػقد مشروطقة وفضؾ الصؾح مـفا ما يؾل : 

وا اْلُخُصوَم َحتَّى  "أكف قال :  -هَّلل عـهرضي ا –ما روي طـ طؿر بـ الخطاب   ُردُّ

َغائَِن َبْقَن الـَّاسِ  ، فقف دلقؾ طؾك أن الؼاضل ٓ (9)"َيْصَطِؾُحوا، َفنِنَّ َفْصَل اْلَؼَضاِء ُيوِرُث الضَّ

يـبغل لف أن يعجؾ وأكف مـدوب إلقف أن يرد الخصقم لقصطؾحقا طؾك شلء ويدطقهؿ إلك 

ؽقن أقرب إلل بؼاء الؿقدة والتحرز طـ الـػره بقـ ذلؽ، فالػصؾ بطريؼ الصؾح ي

الؿسؾؿقـ، ولؽـ هذا قبؾ أن يستبقـ وجف الؼضاء فلما بعد ما استبان ذلؽ فال يػعؾف إٓ 

 .(:)برضاء الخصؿقـ

رضي  –جاء يف كتاب طؿر بـ الخطاب مـ خطابف الؿشفقر إلل أبل مقسك إشعري

الُؿّدعي، والقؿقُن عؾى من َأكؽَر،  عؾى ـةُ البقّ "حقـ وٓه طؾك البصرة :  - اهَّلل عـفؿا

َم حالًٓ   .(;)"والصؾٌح جائٌز بقن الؿسؾؿقَن، إٓ ُصْؾحًا أحلَّ حراما أو حرَّ

وتػقد يف جؿؾتفا مشروطقة  ملسو هيلع هللا ىلصففذه بعض أثار الؿروية طـ صحابة رسقل اهلل          

 روع . الصؾح وأكف جائز التعامؾ بف وملمقريـ بذلؽ وقد فعؾقه إذن ففق مش

                                                        

 .:9لـزاطات إسرية ، صـ بريؽل: ألقات الؼاكقكقة لتسقية ا ( د/سؿره8)

، باب هؾ يرد الؼاضل الخصقم :7:/?( مصـػ اإلمام طبد الرازق: أبق بؽر طبد الرازق بـ هؿام الصـعاين 9)

 هـ.:7;8( ، صبعة  الؿؽتب اإلسالمل  بقروت  الطبعة  الثاكقة ;7:>8حتك يصطؾحقا، حديث )رقؿ 

 .:8/<اساين ، بدائع الصـائع : لؾؽ=:97/8( الؿبسقط : لؾسرخسل :)

هــ ،  1424 بقـروت: كتاب آداب الؼاضل، صبعة دار الؽتب العؾؿقـة 7>8/ 87( الســ الؽربى : لإلمام البقفؼل ;)

 .9/998،  بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد: لؾؼرصبل، كتاب الصؾح @88/;سبؾ السالم: لؾصـعاين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1424_%D9%87%D9%80


–
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 ويػض الخصقم بقـ يػصؾ ٓ ٕكف كذلؽ إحؽام، وهق سقد ُيؼال كؿا الصؾح

 طؾك الطريؼ ويسد والؽراهقة، أسباب الضغقـة كؾ طؾك يؼضل إكف بؾ فحسب، الـزاطات

 اهَّلل رضي - الخطاب بـ كان طؿر لذلؽ الـاس، بقـ باإلفساد يسعك أن يحاول مـ كؾ

 البغضاء الؼضاء يقرث حؽؿ أن يعؾؿ ٕكف يصطؾحقا، حتك الخصقم برد يلمر  -عـه

بقـفؿ، فالصؾح هق طؼد يـفل بؿقجبف طاقداه كزاطًا قائؿًا أو محتؿالً طـ صريؼ تؼديؿ 

التـازٓت الؿتبادلة، فالصؾح ُيعد طؼدًا ما دام قد ُأبرم يف مجال الحؼقق الذاتقة، وهق مـ 

يحتؾ مؽان الصدار ة بقـ سائر العؼقد، وذلؽ يعقد إلك الغرض مـ هذا أهؿ العؼقد، ففق 

العؼد والـتقجة التل يتؿخض طـفا، فغرضف اإلصالح والتقفقؼ بقـ الـاس، فضالً طـ 

كقكف يعقد الحؼقق إلك أصحاهبا برضا الؿتعاقديـ، فنكف يحؾ بقـ الـاس إمـ 

مؼاصده روابط اجتؿاطقة أساسقة  وآستؼرار، ففق لقس رابطة قاكقكقة فحسب وإكؿا يف

 .(8)متقـة وديـقة

 وتؽؿن أهؿقة الصؾح فقؿا يؾي: 

لؿا كان التؼاضل هق الطريؼ الطبقعل  أوًٓ: الصؾح يرفع العبء عن كاهل الؿحاكم.

لحؾ الؿـازطات، إٓ أن الؾجقء إلقف يف كؾ إحقال لف طققبف، فالصؾح يخػػ العبء 

                                                        

،  أصروحة لـقؾ ?9( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ8)

ة الـجاح القصـقة، كابؾس، فؾسطقـ درجة الؿاجستقر يف الػؼف والتشريع، كؾقة الدراسات العؾقا، جامع

، <م، د/قرواز يسؿقـة: الصؾح والقساصة الؼضائقة كطرق بديؾة لحؾ الـزاطات الؿدكقة واإلدارية، صـ =977

 م.?978أصروحة لـقؾ درجة الؿاجستقر يف الحؼقق، جامعة البقيرة، الجزائر



– 
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إصدار حؽؿ يضع حدًا لؾـزاع الؿطروح أمامف، فنذا تؿ  القاقع طؾك كاهؾ الؼضاء بضرورة

الصؾح قبؾ رفع الدطقى أو أثـاء سقرهاA أراح الؼضاء مـ طؿؾقة قبقل البقـات ورفضفا، 

ًٓ إلك قرار قد يؽقن مطابؼًا لؾحؼقؼة وقد يؽقن مجافقًا لفا،  ثؿ وزهنا وترجقحفا، وصق

 .(8)الؿتصالحقـوٓ يؽقن أمام الؼاضل إٓ أن يدون ما اتػؼ طؾقف 

وتتعاضؿ أهؿقة الصؾح يف فض الـزاع بقـ أصرا  الخصقمة طؾك كحق هتدأ بف الـػقس 

وتصػك، كؿا أكف يـطقي طؾك فائدة لؾؿدطك طؾقف فقجـبف إجراءات التؼاضل وما يرتتب 

طؾقفا مـ استـزا  لؾجفد والؿال، ويجـبف الحؽؿ طؾقف بعؼقبة سالبة لؾحرية قصقرة 

 . (9)رره الػؼف اإلسالمل قبؾ الؼقاكقـ القضعقةالؿدة، وهذا ما ق

فػل إصار التصالح يتحؼؼ إزاحة طبء ثؼقؾ طـ مرفؼ العدالة، مساهؿة يف جعؾف أكثر 

جراءات إكػعًا لحسؿ الؿـازطات إشد جسامة، فؿؿا ٓ شؽ فقف أن الُؿضل ُقدمًا يف 

د الزواج، فنن لفا الصؾح خاصة يف مجال تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼ

أطظؿ إثر، والتل مـ شلهنا أن تؼطع كثقر مـ إجراءات الؿحاكؿة دون مساس بتقازن 

العالقات آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ إفراد، والحد مـ إرهاق مرفؼ الؼضاء، وتعؼقد 

                                                        

: أهؿقة الصؾح يف الشريعة اإلسالمقة، مؼالة مـشقرة طؾك مققع اإلكرتكت، د/طبد اهلل طبد الؼادر محؿد الحاج (8)

 .>9 صـ الـزاع، إهناء يف وأثرهؿا والعػق الصؾح: قؿبار أبق مقسك/د م،<88/978/>9 بتاريخ

الزوجقة وأثره يف حؿاية إسرة يف ( د/طبد الحؽقؿ بـ هربي: إجراء محاوٓت الصؾح يف قضايا فؽ الرابطة 9)

ضقء الػؼف وآجتفاد الؼضائل، مجؾة الدراسات والبحقث الؼاكقكقة، كؾقة الحؼقق جامعة الجزائر، العدد 

وما بعدها، د/قديري طقسك: قاضل شمون إسرة ودوره يف الصؾح والتحؽقؿ بقـ  :88الخامس، صـ 

كؾقة الحؼقق والعؾقم  .الجؾػة -تقر، جامعة زيان طاشقر، رسالة ماجس9;الزوجقـ دراســــة مؼـركة، صـ 

 م.=978هـ <:;8السقاسقة، 

https://www.alukah.net/authors/view/home/14731/
https://www.alukah.net/authors/view/home/14731/
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السقر يف إجراءات الدطاوى، وتخػقػ هذا العبء بقضع وسائؾ بديؾة وطاجؾة 

ًا دفع الضرر طـ سقاق الؿحاكؿات، لتحؼقؼ طدالة كاجزة سريعة لؾؿشؽؾة، مستفدف

وجؾب التقسقر إلل مجال هذه الؿحاكؿات تخػقػًا طـ الؼضاة وتؼريبًا لؾعدل مـ 

مستحؼقف، باطتبار الصؾح سؿة مـ سؿات اإلسالم، ومطؾب مـ مطالب الديـ، ومسؾؽ 

يز وتطقير معايقر مـ مسالؽ تحؼقؼ مؼتضقات اإلخقة اإلسالمقة، والحرص طؾك تعز

ومؿارسات صرق الصؾح والتصالح يف بقئة إسرة، بؿا يـعؽس إيجابًا طؾك الؿجتؿع 

 .(8)بلسره

إن اإلسالم طؼقدة  الصؾح يحؿي إمة من التػؽك والتػرق وآختالف.: ثاكقًا

وشريعة يفد  إلك تحؼقؼ السؾؿ وإمـ يف الؿجتؿع اإلكساين طرب الصؾح بؽؾ 

حؿؾ معـك الؿصالحة والؿسالؿةA وٓ شؽ أن الؿعاهدة مع أخر يف مضامقـف، التل ت

اإلسالم تـطؾؼ مـ الؿصؾحة العؾقا لؾؿسؾؿقـ واإلكساكقة أيضًا، وهل تـازٓت متبادلة، 

فؼد تؽقن الؿبادرة بالؿسالؿة تؼتضقفا الؿصؾحة اإلسالمقة العؾقا واإلكساكقة، فالحرب 

ن فقفا الؿػسدة والخسارة الؽربى، ويؿؽـ قد تسؼط الفقؽؾ طؾك رؤوس الجؿقع، ويؽق

ْل َعَؾى  ﴿لـا تجـب ذلؽ طرب الصؾح أو الؿعاهدة،  ْؾِم َفاْجـَْح َلَفا َوَتَوكَّ َوإِن َجـَُحوا لِؾسَّ

راع ووأدًا لؾػتـة فصالحفؿ طؾقف. (9)﴾ اهَّللِ   ، أي: إن دطقك إلك الّصؾح تجؿقدًا لؾصِّ

ة اإلسالمقة بالػشؾ الذي يمدي إلك القهـ فاقتتال الؿسؾؿقـ فقؿا بقـفؿ يصقب إم

                                                        

، صبعة دار الؼؾؿ دمشؼ   <=( د/كزيـــف حؿــاد : طؼد الصؾح يف الشريعة اإلسالمقة طرض مـفجل مؼارن، صـ 8)

 م.=@@8الدار الشامقة  بقروت 

 ( . 99سقرة إكػال : أية )( 9)



– 
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آئتال  صؿلكقـة لؾـػس، وققة لؾؼؾب، "والضعػ وذهاب الؼقة، قال ابـ العربل: 

وآختال  إضعا  لف، فتضعػ الحقاس، فتؼعد طـ الؿطؾقب، فقػقت الغرض، 

َٓ َتـَاَزُعوا َفَتْػَشُؾوا َوَتْذَهَب ِريُحُؽمْ  ﴿وذلؽ ققلف تعالك:  ، وكـك [99] البؼرة : ﴾ َو

، وضعػ إمة "بالريح طـ اصراد إمر ومضائف بحؽؿ استؿرار الؼقة فقف والعزيؿة طؾقف

َُمُم َأْن َتَداَعى َعَؾْقُؽْم َكؿَ  "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيغري هبا أطداءها، فؼد ورد أن رسقل اهلل  ْٕ ا ُيوِشُك ا

ٍة َكْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: َبْل َأْكُتْم َيْوَمئٍِذ كَ  ََكَؾُة إَِلى َقْصَعتَِفا، َفَؼاَل َقائٌِل: َوِمْن ِقؾَّ ْٕ ثِقٌر َتَداَعى ا

ْقِل   .(8)"َوَلؽِـَُّؽْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ

 وإن إمة اإلسالمقة الققم لػل أمس الحاجة لؽؾ كقع مـ أكقاع الصؾح، إذ بف صالح

إمةA فالصؾح وإن كان يف ضاهره كقًطا مـ التـازل، إٓ أن فقائده أكرب، وكؿا يؼقل اإلمام 

، فالصؾح هق "ٕسؾؿّن ما سِؾَؿت أمور الؿسؾؿقن": -رضي اهَّلل عـه–طؾّل بـ أبل صالب 

 .الخقر والدواء الذي تستعقد بف إمة طافقتفا

إن اإلسالم ديـ الحؼ  ٕموال.الصؾح يحؼن الدماء ويحافظ عؾى إعراض وا: ثالثًا

والعدل والؽؿال والشؿقل، والسؿق والثبات، جاءت تشريعاتف بالخقر وإمـ واإليؿان، 

وتحؼقؼ الحقاة أمـة الؿطؿئـة لؾـاس جؿقًعا، واشتؿؾت تعالقؿف وققؿف طؾك تـظقؿ حقاة 

ؿػاسد البشر يف جؿقع مـاحل الحقاة، وجؾب السعادة لفؿ، وتحؼقؼ مصالحفؿ، ودرء ال

طـفؿ، وذلؽ كؾف يدور محقره حقل حػظ الضرورات الخؿس التل أجؿعت الشرائع 

السؿاوية قاصبة طؾك حػظفا يف كؾ طفد مـ طفقد البشرية الؿتتابعة، وتتابع الرسؾ كؾفؿ 

طؾك التلكقد طؾك حػظفا، ورطايتفاA وهل: الديـ، والـػس، والعؼؾ، والعرض، 

                                                        

 ، صبعة دار الػؽر. 888/;قؿان بـ إشػت السجستاكك( ســ أبل داود: سؾ8)

https://www.alukah.net/sharia/0/123047/#_ftn22
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ػظفا وتحؼقؼفا طؾك القجف الؿطؾقب، وإقامتفا يف ، وزادت طـاية اإلسالم بح(8)والؿال

الدكقا وأخرة، وأضافت طؾقفا حاجقات وتحسقـات تـظؿ أمقر الـاس يف الؿعاش 

والؿعاد، وترفع طـفؿ الحرج والضقؼ، وتحؿؾفؿ طؾك إخذ بؿا يؾقؼ مـ محاسـ 

ها ، وتحؼقًؼا لحػظ هذه الضرورات وتحؼقؼ ما يساكد(9)العادات، ومؽارم إخالق

ويتؿؿفا مـ الحاجقات والتحسقـات أمر الشارع الحؽقؿ بالؿحافظة طؾقفا، وشرع كؾ ما 

ؼ الػقائد  مـ شلكف أن يؼقؿ أركاهنا، ويثبت ققاطدها، ويصقهنا طؾك القجف الذي يحؼِّ

 .(:)العظقؿة الؿرتبة طؾقفا يف الدكقا وأخرة

شريع اإٍلسالمل فقؿا كؿا أن مقضقع الصؾح ودفع الخصقمة يظفر مـ خاللف تؿقز الت

يتعؾؼ هبذا الجاكب مـ جقاكب الؼضاء اإلسالمل، والػصؾ يف الخصقمات 

، فضالً طـ أهنا وجفت (>)، وأن اإلسالم شريعة العدل والشؿقل والسؿق(;)والؿـازطات

الخصؿقـ بتقجقفات إسالمقة رائعة تققظ الضؿقر اإلكساين، وتحرك القازع الديـل، 

أن يعتدي طؾك أخقف الؿسؾؿ بغقر وجف حؼ، أو يلكؾ مالف، أو وتجعؾف يـلى بصاحبف طـ 

َٓ يعتدي طؾك كػسف أو طرضف أو ديـف أو طؼؾفA مـ مثؾ ققل الحؼ سبحاكف وتعالك:  َو

اِم لَِتْلُكُؾوا َفرِيًؼا ِمْن َأْمَواِل ال ْثِم َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِاْلَباصِِل َوُتْدُلوا بَِفا إَِلى اْلُحؽَّ ـَّاِس بِاإْلِ

                                                        

، :9، صـ "دراسة فؼفقة تلصقؾقة "( د/ كاصر بـ محؿد بـ مشدي الغامدي: دفع الخصقمة يف الػؼف اإلسالمل8)

 مؽتبة صقد الػقائد.

 .  ?/9( الؿقافؼات يف أصقل الشريعة : لؾشاصبل 9)

 .9/88( الؿقافؼات يف أصقل  الشريعة : لؾشاصبل :)

 م .?@@8، صبعة دار الؿؽتبل لؾطباطة والـشر  87( د/ محؿد الزحقؾل: اإلثبات يف الشريعة اإلسالمقة ، صـ ;)

 .=9( د/ كاصر بـ محؿد بـ مشدي الغامدي: دفع الخصقمة يف الػؼف اإلسالمل، صـ >)
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َٓ ُيِحبُّ اْلُؿْعَتِدينَ ، وققلف تعالك:  (8)َوَأْكُتْم َتْعَؾُؿونَ  َٓ َتْعَتُدوا إِنَّ اهَّللَ  : ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،  (9)َو

إنَّ ِدَماَءُكْم، وَأْمَواَلُؽْم، وَأْعَراَضُؽْم، وَأْبَشاَرُكْم، عَؾْقُؽم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيوِمُؽْم هذا، يف  »

ُفمَّ اْشَفد َشْفرِكُ  ْغُت ُقْؾـَا: َكَعْم، قاَل: الؾَّ َٓ هْل َبؾَّ  . (3)«ْم هذا، يف َبَؾِدُكْم هذا، أ

إسرة كقاة الؿجتؿع  رابعًا: الصؾح يحافظ عؾى الؿجتؿع بالؿحافظة عؾى إسرة.

لذا حرص اإلسالم طؾك حؿايتفا مـ التػؽؽ وآختال ، الذي يبدأ كشقزًا أو إطراضًا 

لك شؼاٍق فػراٍق، وتػؽؽ إسرة يمدي إلك تػؽؽ الؿجتؿع، لذلؽ قال ثؿ يتحقل إ

َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِؾَفا ُكُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل ُجـَاَح َعَؾْقِفَؿا َأْن ُيْصِؾَحا َبْقـَُفَؿا  ﴿تعالك: 

ْؾُح َخْقرٌ  الحؽقؿ لؾؿحافظة طؾك  ، وما هذا الصؾح إٓ سعقًا مـ الشارع (;)﴾ ُصْؾًحا َوالصُّ

إسرة، أما إن تؿادى الزوجان يف الـشقز واإلطراض وتحقل إلك شؼاق، فحقـئٍذ أمر اهلل 

ببعث الحؽؿقـ، لؾؽشػ طـ أسباب الخال ، واستئصال الـزاع مـ جذوره، فؼال: 

َأْهِؾَفا إِْن ُيرِيَدا إِْصاَلًحا  َوإِْن ِخْػُتْم ِشَؼاَق َبْقـِِفَؿا َفاْبَعُثوا َحَؽًؿا ِمْن َأْهِؾِه َوَحَؽًؿا ِمنْ  ﴿

ِق اهَّللُ َبْقـَُفَؿا إِنَّ اهَّللَ َكاَن َعِؾقًؿا َخبِقًرا   . (>)﴾ ُيَوفِّ

فنن إصالح الرجؾ ما بقـف وبقـ زوجتف أفضؾ مـ إصالحف ما بقـف وبقـ الـاس،  

ذلؽ كان وإصالح الؿرأة ما بقـفا وبقـ زوجفا أفضؾ مـ إصالحفا ما بقـفا وبقـ الـاس، ل

                                                        

 ( . ??8سقرة البؼرة : أية )( 8)

 ( . 7@8سقرة البؼرة : أية )( 9)

،  7<=/:(، فتح الباري 8;<8اري: يف كتاب الحج، باب الخطبة أيام مـك، حديث )رقؿ ( صحقح البخ:)

( ، شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ: ?898، حديث )رقؿ  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح مسؾؿ: كتاب الحج، باب حجة الـبل 

?/:9> - :;?. 
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ص فقف الؽذب  هل إسرة ، فنن(8)حديث الرجؾ ٓمرأتف وحديث الؿرأة لزوجفا مؿا ُرخِّ

 ودورها وضقػتفا مـ خالل أهؿقتفا وتربز الؿجتؿع، مـفا يتؽقن التل إساسقة القحدة

 أي بف تعتـل لؿ هبا ما  اإلسالم اطتـك وقد سقاء، حد طؾك والؿجتؿع لألفراد تمديف الذي

 صريؼ طـ تبـك طؾقفا وُأسس ققاطد لفا وضع حقث هامة، مؽاكة لفا وجعؾ ،قبؾف شريعة

 العدل ثابتة مـ ققاطد طؾك أقامف وقد وطـاية، تؼدير كظرة اإلسالم لف كظر فؼد الزواج،

مـ  بسقاج حؿاه الغؾقظ بالؿقثاق وجؾ طز الؿقلك وصػف فؼد والرحؿة، واإلكصا 

 حؿايتفا الزوجقة العالقة تؽػؾ تشريعات عوشر ققاكقـ، فسـ الظؾؿ طـف تؿـع الضقابط

 اكحاللفا. ومـ مـ التػؽؽ

                                                        

 م .:@@8، صبعة مؽتبة الغرباء إثرية 897/ :8 البغقي بق محؿد الحسقـ بـ مسعقد( شرح السـة : 8ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%88%D9%8A
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 انباب األول

 أطـراف ووطـاق وإجـراءات انـصـهح
 :  وفقه ثالثة فصول

 انفصم األول

 أطراف انصهح فٍ انمىازعات انمانُة انمترتبة عهً عقذ انسواد 
 تؿفقـد وتؼسقم : 

جقد إرادتقـ ) إرادة الؿدطل سقاء إن الصؾح مـ التصرفات الؼاكقكقة التل تؼتضل و

دفع الضرر  "أكان الزوج أو الزوجة وإرادة الؿدطك طؾقف( وأن الفد  مـف إكؿا هق 

وتحؼقؼ طدالة كاجزة وسريعة وجؾب التقسقر تخػقػًا طـ الؼضاة وتؼريبًا لؾعدل مـ 

 . (8)"مستحؼقف، وتؾبقة ٕحؽام الدستقر

الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج هؿا الزوجان،  فلصرا  طؼد الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة

ففؿا إساس يف تؽقيـ العؼد وإكشائف، فعبارهتؿا هل الؿقجدة لؾعؼد وطؾقفا ترتتب 

أثار وتبـك إحؽام، بقد أن الـاس لقسقا طؾك ســ واحدة يف صالحقة طبارهتؿ إليجاد 

ومـفؿ مـ يؽقن  العؼد وإكشائف، فؿـفؿ مـ يؽقن لؽالمف مطؾؼ إثر يف تؽقيـ العؼد،

لؽالمف أثرًا محددًا يف تؽقيـ بعض العؼقد مع تؼقده بنرادة غقره، ومـفؿ مـ يعترب كالمف 

لغقًا يف العؼقد فال تـعؼد بف وٓ يرتب الشارع طؾقفا شقئًا مــ أثــار، ويــرجــع ذلــؽ 

ن كشل طـ طبارتف جؿقع ، فؿـ تحؼؼ فقف إمرا(9)لـؿــ يــتـحـؼـؼ فــقـف إهـؾـقـة والــقٓيــة

                                                        

التؼـقـ  ، ?;>م، التؼـقـ الؿدين الؾقبل  <8>مـ التؼـقـ الؿدين الؿصري، التؼـقـ الؿدين السقري م @;>( الؿادة 8)

 .  ?@=الؿدين العراقل م

وما بعدها،  >( د/حسـ طؾل الشاذلل: القٓية طؾل الـػس: دراسة مؼاركة بقـ الػؼف اإلسالمل والؼاكقن، صـ 9)

 صبعة دار الطباطة الؿحؿدية .
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العؼقد ومـفا طؼد الصؾح، ومـ تحؼؼ فقف أحدهؿا دون أخر كان لعبارتف بعض أثار 

دون بعض، ومـ فؼدهؿا معًا لؿ يؽـ لعبارتف أي أثر ٓكعدام قصده وإرادتف، وفقؿا يؾل 

أتـاول أصرا  الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج مـ خالل 

 التالقة: الؿباحث

 : أصرا  الصؾح يف الـظام .الؿبحث إول   

 : أصرا  الصؾح يف الػؼف اإلسالمل.الؿبحث الثاين  
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 انمبحج األول

 أطراف انصهح فٍ انىظاو 

كصت الػؼرة الحادية طشر مـ الؿادة إولك مـ تـظقؿ ققاطد العؿؾ يف مؽاتب 

ر بؼرار مجؾس القزراء رقؿ الؿصالحة وإجراءاتف بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية والصاد

إصرا  وأصرا  الؿصالحة: جؿقع أصرا   "هـ طؾك أن: ;:;8/;/?( وتاريخ :87)

الـزاع يف الؿـازطة محؾ الؿصالحة سقاء أكاكقا اثـقـ أم أكثر، وٓ يدخؾ يف ذلؽ 

 .  "الؿصؾح

فعؼد الصؾح هق طؼد مـ العؼقد الرضائقة، فال يشرتط يف تؽقيـف شؽؾ خاص بؾ 

قافؼ اإليجاب والؼبقل لقتؿ الصؾح، ولؽـ الؽتابة ضرورية إلثبات الصؾح ٓ يؽػل ت

ٓكعؼاده، وهق طؼد مؾزم لؾجاكبقـ، إذ يؾتزم كؾ مـ الزوجقـ بالـزول طـ جزء مـ ادطائف 

يف كظقر تـازل أخر طـ جزء مؼابؾ، فقـحسؿ الـزاع طؾك هذا القجف، وهق طؼد مـ طؼقد 

لحقـ يتربع لمخر، وإكؿا يـزل كؾ مـفؿا طـ جزء مـ الؿعاوضة، فال أحد مـ الؿتصا

 .(8)ادطائف بؿؼابؾ، وهق كزول أخر طـ جزء مؿا يدطقف

يحسؿ بف الطرفان كزاطًا قائؿًا أو يتقققان بف كزاطًا محتؿالً،  "ولؿا كان طؼد الصؾح:

ـ ففق تصر  قاكقين م "وذلؽ بلن يتـازل كؾ مـفؿا طؾك وجف التؼابؾ طـ جزء مـ ادطائف

ًا، أيض آثاره تحديد إلل –فضالً طـ إكشاء العؿؾ الؼاكقين  -اتجفت فقف اإلرادة  "جاكبقـ 

، وبذلؽ فنن إرادة الطرفقـ لؿ تؼتصر طؾك  "أي أن اإلرادة لفا دخؾ يف تحديد أثار

إرادة الققائع الؿـشئة لؾعؼد فؼط، وإكؿا اتجفت فضالً طـ ذلؽ إلل الـتائج التل ترتتب 

 طؾقف .

                                                        

الؽتاب  ، صبعة دار:9( د/محؿد رأفت طثؿان: طؼد البقع أركاكف وشروصف وصحتف يف الشريعة اإلسالمقة، صـ 8)

 الجامعل.
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إن الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج ٓ يـعؼد إٓ حقث 

بالتؼاء إرادة  الطرفقـ، فنرادة إصرا  قد اتجفت إلل هذا الصؾح، وإرادهتؿ أيضًا هل 

التل حددت آثار اتػاقفؿ، دون تدخؾ مـ الـظام يف ذلؽ، وٓ يجقز بالتالل إثارة هذه 

لؼضاء، وإذا ُأثقرت رغؿ ذلؽ فقجقز الدفع بسبؼ الصؾح، وإذا الؿـازطة مرة أخرى أمام ا

حؽؿت الؿحؽؿة يف هذا الشلن فنن هذا الحؽؿ ٓ ُيعترب مـشل لؿركز قاكقين، وإكؿا هق 

إقرار لؿا سبؼ أن اتػؼ طؾقف إصرا ، أما إذا تؿ الصؾح بعد تحريؽ الدطقى الؼضائقة، 

يعترب طؿالً كظامقًا بالؿعـل الضقؼ، حقث وبعد مقافؼة الجفة الؼضائقة، فنن هذا الصؾح 

إن إرادة أصرا   طؼد الزواج قد اتجفت إلل القاقعة الؿؽقكة لفذا الصؾح، وبعدها تؿ 

أيًا ما كان هذا الحؽؿ  -أخذ مقافؼة مـ الجفة الؼضائقة الؿختصة ثؿ قرر الـظام الحؽؿ 

 .(8)كلثر لفذا الصؾح -

اع بقـفؿا إما بنهنائف، إذا كان قائؿًا، وإما ويجب أن يؼصد الطرفان بالصؾح حسؿ الـز

بتقققف إذا كان محتؿالً، ولؽـ لقس مـ الضروري أن يحسؿ الصؾح جؿقع الؿسائؾ 

الؿتـازع فقفا بقـ الطرفقـ، فؼد يتـاول الصؾح بعض الؿسائؾ فقحسؿفا ويرتك الباقل 

لؾـزاع، لؾؿحؽؿة تتقلك هل البت فقفا، وكذلؽ يجقز لؾطرفقـ أن يتصالحا حسؿًا 

ولؽـفؿا يتػؼان طؾك أن يصدر مـ الؿحؽؿة حؽؿ بؿا تصالحا طؾقف فققجفان الدطقى 

طؾك هذا إساس حتك يصدر مـ الؿحؽؿة الحؽؿ الؿرغقب فقف فقؽقن هذا صؾحًا 

 طؾك الرغؿ مـ صدور الحؽؿ.

                                                        

رسالة دكتقراه،  "دراسة مؼاركة "( د/ياسقـ محؿد يحقك: طؼد الصؾح بقـ الشريعة اإلسالمقة والؼاكقن الؿدين8)

 . >:صـ 
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 الشروط الواجب توافرها يف أصراف الصؾح .

إصؾ أن العؼد ٓ يؼقم إٓ بف، بؿعـك أن الرضا شرط جقهري يف بـقة العؼد، و ـ الرضا:1

العؼد ٓ يؼقم إٓ إذا أراده صاحبف، فالشخص حر إن شاء أبرم العؼد مع غقره وإن شاء 

أحجؿ طـ إبرامف، وإصؾ يف بـقة العؼقد أهنا اختقارية، وجقهر آختقار هق طـصر 

د، ومـ الرضا، والرضا مـ القجفة الـظامقة الؿجردة هق ركـ جقهري يف العؼ

مستؾزماتف أن يؽقن ثـائقًا، والرضا يتؽقن مـ اإلرادتقـ )إرادة كؾ مـ الطرفقـ( وٓ 

يؽػل لؼقام الرضا وجقد إرادة لؽؾ متعاقد بؾ ٓبد مـ اتػاقفؿا، وطؾك هذا فنن ققام 

، والرضا لؽل يؽقن مـتجًا ٔثاره مـ القجفة (8)ركـ الرضا هق تطابؼ اإلرادتقـ

ن صادرًا طـ إرادة حرة ومستـقرة، وإذا كان الرضا معقبًا ففذا الـظامقة يجب أن يؽق

يجعؾ العؼد قابالً لإلبطال، وطققب الرضا أربعة، هل الغؾط والتدلقس واإلكراه 

 والغبـ آستغاللل.

إصؾ يف الشخص متك كان كامؾ إهؾقة فؾف التصر  يف أمقالف إٓ لؿاكع  ـ إهؾقة:2

قر بالؿال أو لخروج هذا الؿال مـ يد مالؽف إلك جفة كظامل قد يؽقن لتعؾؼ حؼ الغ

أخرى، فالؿـع مـ التصر  يؾحؼ الشخص، أما طدم الؼابؾقة لؾتصر  فقؾحؼ الؿال، 

وإهؾقة شرط لصحة طؼد الصؾح، وإهؾقة القاجب تقافرها يف كؾ مـ الؿتصالحقـ 

ؿا يـزل طـ هل أهؾقة التصر  بعقض يف الحؼقق التل تصالحا طؾقفا، ٕن كالً مـف

جزء مـ ادطائف يف كظقر كزول أخر طـ جزء مؼابؾ، ولؽل تؽقن إهؾقة محؾ اطتبار 

يجب أن يؽقن رضا كؾ مـ الؿتصالحقـ خالقًا مـ العققب، فقجب يف الرضا أن ٓ 

                                                        

 مـ التؼـقـ الؿدين الؿصري. @;>( الؿادة 8)
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يؽقن مشقبًا بعقب مـ طققب اإلرادة )كالغؾط أو التدلقس أو اإلكراه( وشلن طؼد 

العؼقد وإذا شاب الرضا تدلقس كان العؼد قابالً لإلبطال الصؾح يف ذلؽ هق شلن سائر 

لؿصؾحة مـ دلس طؾقف وفؼًا لؾؼقاطد العامة، وإذا شاب الرضا إكراه جاز إبطال 

 الصؾح وفؼًا لؾؼقاطد الؿؼررة يف طقب اإلكراه.

فؿتك ُأبرم صؾح بقـ الطرفقـ فنن هذا الصؾح يحسؿ الـزاع بقـفؿا طـ صريؼ اكؼضاء 

طاءات، التل كزل طـفا كؾ مـ الطرفقـ ويستطقع كؾ مـ الطرفقـ أن يؾزم الحؼقق وآد

أخر بؿا تؿ طؾقف الصؾح، أو يطؾب فسخ الصؾح إذا لؿ يؼؿ الطر  أخر بتـػقذ ما التزم 

بف، ويحسؿ الـزاع بالصؾح بلن تـؼضل الحؼقق وآدطاءات، فإثر الجقهري الذي 

لؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج هق حسؿ يرتتب طؾك الصؾح يف تسقية الؿـازطات ا

الـزاع الذي وقع بقـ )الزوجقـ( الؿتصالحقـ، والصؾح كلصؾ طام يؽشػ طـ 

 .(8)الحؼقق، وٓ يـشئفا

فنكف قد يؽقن مـ مصؾحة الزوجقـ الحصقل طؾك حؼققفؿ الزوجقة، وقد تؽقن  

الؿرأة مثالً  مصؾحتفؿ يف التصالح طـ بعضفا حػاضًا طؾك الحقاة الزوجقة، فؼد تجد

صدودًا مـ زوجفا ٕمر ما، وتخشك أن ُيعرض طـفا زوجفا فتتـازل طـ بعض حؼققفا، 

أو تؽقن يف غـك طـ الؿال، فتتـازل طـ بعض حؼققفا الؿالقة بؼصد اإلبؼاء طؾك بعض 

                                                        

، صبعة  @@>( د/محؿد طزمل البؽري: مقسقطة الػؼف والؼضاء يف الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿجؾد السادس، صـ 8)

، د/ أكثؿ الخقلل:  >=;/;دار محؿقد، الؼاهرة، مذكرة الؿشروع التؿفقدي مجؿقطة إطؿال التحضقرية 

م ، د/ محؿقد جؿال الديـ زكل: <>@8، الطبعة إولك  9<، صـ "الصؾح والفبة والقكالة"العؼقد الؿدكقة 

، هامش  <>، صـ "رض والدخؾ الدائؿ، العاريةالصؾح، الفبة، الؼ "مبادئ الؼاكقن الؿدين يف العؼقد الؿسؿاة 

 ، الطبعة إولك .  8:
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الحؼقق إخرى التل لق صالبت هبا جؿقعًا لؿ تجد جؿقعفا، فؽان لفا الخقار يف ذلؽ 

 .(8)التـازل طـ بعض حؼققفا أولك وأكثر مـ الؿطالبة هبا لؽقن مصؾحتفا يف

ويف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية كجحت مؽاتب الصؾح بؿحاكؿ إحقال الشخصقة 

كجاحًا مؾحقضًا رغؿ حداثة إكشائفا يف الؼقام بؿا ُأوكؾ إلقفا مـ مسمولقات يف حؾ 

 .(9)الخالفات الزوجقة

                                                        

، صبعة  >8( د/محؿد يعؼقب محؿد الدهؾقي: حؼقق الؿرأة الزوجقة والتـازل طـفا دراسة فؼفقة تلصقؾقة ، صـ 8)

 م.9779هـ/99;8دار الػضقؾة ، الطبعة إولك، الرياض، طام 

الُؿـتفقة بالصؾح ودورها يف تسقية الؿـازطات يف الؿؿؾؽة العربقة ( د/ مسػر بـ حسـ الؼحطاين: القساصـة 9)

 هـ .9;;8السعقدية، مجؾة العدل 
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 انمبحج انخاوٍ

 اإلسالمٍأطراف انصهح فٍ انفقه 
 والؼبقل مـ اإليجاب الؿملػة الصقغة مـ إركان الرئقسقة التل يؼقم طؾقفا الصؾح هق

 يؼقل الزوج لزوجتف أو العؽس بلن الؿتصالحقـ، مـ الطرفقـ الرتاضل طؾك الدالة

 وجد فنن صالحتؽ، أو رضقت أو قبؾت أخر بؽذا، ويؼقل كذا طؾك صالحتؽ

 .(8)ؾح طؾك الراجحطؼد الص تؿ فؼد والؼبقل اإليجاب

ولؿا كان الزواج رباط وثقؼ، ومقثاق غؾقظ، والحقاة الزوجقة إكؿا شرطت لتستؿر، 

َة  ﴿ :ولفذا مدح اهلل الؿممـقـ، فؼال يَّاتِـَا ُقرَّ َوالَِّذيَن َيُؼوُلوَن َربَّـَا َهْب َلـَا ِمْن َأْزَواِجـَا َوُذرِّ

لؿ تستؿر معف،  فال تجد بقـ أحد يف الغالب وكقػ ستؽقن الؿرأة قرة طقـ إذا  ، (9)َأْعُقٍن﴾

مثؾؿا بقـ الزوجقـ مـ الؿقدة والرحؿة، وهذا مـ رحؿة اهلل تعالكA أن جعؾ بقـ إزواج 

هذه الؿقدة والؿحبة، وهذه الرحؿة والرأفة، فنن الرجؾ يؿسؽ الؿرأة ويبؼقفا طـده إما 

تاجت إلقف يف اإلكػاق، أو لألُلػة لؿحبتف لفا، أو لرحؿتف هباA بلن يؽقن لف مـفا ولد، أو اح

وكحق ذلؽ، واستؿرار الحقاة الزوجقة إكؿا يؽقن بصالح الزوجقـ، واستؼامتفؿا طؾك 

صاطة اهلل تعالك، ولقست تخؾق هذه الحقاة مـ مـغصات، وأكدار، ومـ ثؿ خالفات 

 ومـازطات مالقة وغقرها، ولؿا كاكت الحقاة الزوجقة ٓ تخؾق مـ الؿشؽالتA شرع اهلل

التدخؾ يف الخصقمات لإلصالح،  لـا أسباب الحؾ، ومعالجة إوضاع، فؽان مـ ذلؽ

                                                        

: ٕبل الربكات طبد اهلل بـ أحؿد الؿعرو    8=; - 7=;/ 9( كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾل الؿـار 8)

 اإلسالم فخر أصقل طـ إسرار كشػ ، لبـان –بحافظ الديـ الـسػل ، صبعة دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

 . الؼاهرة اإلسالمل الؽتاب دار صبعة ، البخاري أحؿد بـ العزيز طبد الديـ لعالء:  ?;9/ 9 البزداوي

 (.;<سقرة الػرقان : أية )( 9)
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فعدم وجقد الـاصحقـ، والؿصؾحقـ الحؽؿاء يف كثقر مـ الحآت يؽقن مـ أسباب 

  حصقل الػراق والطالق.

وكدب لؽؾ غققر، وطاقؾ السعل يف اإلصالح، سقاء كاكت الؿبادرة مـ الزوجقـ 

ْؾُح َخْقرٌ  ب الزوجقـ، ومحارمفؿا، قال تعالك:أكػسفؿا، أم مـ أقار  ٕن A (8)﴾﴿َوالصُّ

 وإدخال لؾخال ، وحؾ لؾـزاع، فض فقف والصؾح الػراق، مـ اهلل إلك أحب القفاق

 .السرور

فإصؾ يف الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج أن يؼقم بف 

ء أن يؼقم بالصؾح أصرا  العؼد ض الػؼفاأصرافف )الزوج والزوجة( فؼد اشرتط بع

وكقؾفؿا الخاص، ويشرتط يف التقكقؾ بالصؾح أن يؽقن تقكقالً خاصًا وصريحًا  أو

صادر طـ واقعة معقـة سابؼة طؾك صدوره، فال يعـل تقكقؾ طام سابؼ طؾك القاقعة 

  .(9)الؿشؽق طـفا أيًا كان كقطف، إذ لؽؾ واقعة تؼديرها الخاص لدى الؿدطك طؾقف

 التـازل يف سقاء –والحؽؿة مـ اشرتاط الؿـظؿ التقكقؾ الخاص ما يرتتب طؾك ذلؽ 

الـظام يف هذه الؿـازطات التؼدير ٕصرا  العؼد، وما يرتتب  يرتك أن هق – الصؾح أو

 طؾك ذلؽ مـ غؾ يد الؼضاء مـ تحريؽ الدطقى أو آستؿرار فقفا .

بقرًا مـ لدكف طـ مدى خطقرة هذا فؽان اشرتاط التقكقؾ الخاص طؾك هذا الـحق تع

إثر طؾك الدطقى الؼضائقة، لذا فال يؽػل وجقد تقكقؾ طام بالؼقام بنجراءات التؼاضل، 

                                                        

 (.?89سقرة الـساء : مـ أية )( 8)

ر والتحبقر : لؿحؿد بـ محؿد ، التؼري <7:( أصقل الػؼف : لؾشقخ محؿد أبق زهرة : صبعة دار الػؽر العربل، صـ 9)

 إولك الطبعة –، صبعة دار الػؽر  بقروت  998،  997/ 9بـ محؿد بـ حسـ بـ طؾل بـ سؾقؿان بـ طؿر

 .م=@@8
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إٓ إذا كان التقكقؾ العام يتضؿـ تػقيضًا بالصؾح طامة، فؾؾقكقؾ أن يربم صؾحًا 

 بؿؼتضك هذا التقكقؾ .

يعترب يف شلن الصؾح تقكقالً  إذ إن ورود الصؾح بقـ صالحقات القكقؾ يف تقكقؾ طام

خاصًا غقر معقـ فقف محؾ الصؾح طؾك وجف التخصقص، ومـ ثؿ يجقز لؾقكقؾ أن يـقب 

 طـ مقكؾف يف الصؾح شريطة أن يؽقن الصؾح مـ الؿعاوضات ولقس مـ أطؿال التربع . 

وهذا يؼتضل مراجعة التقكقؾ بالصؾح، وطؾك ذلؽ فنن الصؾح بال مؼابؾ يف هذه 

يـتج أثره يف إهناء الدطقى الؼضائقة ٕكف يعترب مـ التربطات وهق ما ٓ يدخؾ يف الحالة ٓ 

 صالحقات القكقؾ . 

أما إذا كان بؿقجب تقكقؾ خاص يتعؾؼ بالقاقعة محؾ الـزاع، فنن إقرار القكقؾ 

 بالصؾح يـتج أثره بغض الـظر طؿا إذا كان الصؾح بؿؼابؾ أو بدون مؼابؾ .

الصؾح هل وكالة اتػاققة بؿقجبفا يستؿد سؾطتف يف إثبات  فقكالة القكقؾ طـ أصرا 

الصؾح أمام الجفة الؿختصة بحسب إحقال، ومـ ثؿ فنذا كان القكقؾ يستؿد سؾطتف 

يف الصؾح أو التصالح مـ آتػاق الؿربم بقـف وبقـ مقكؾف، ففق حقـ يستعؿؾ هذه القكالة 

ن إرادة الؿقكؾ محؾ اطتبار، فنذا فنكف يستعؿؾ حؼًا خاصًا بؿقكؾف، مؿا يؼتضل أن تؽق

وجد الؿقكؾ مع وكقؾف طـد طرض التصالح فنكف يعتد بنرادة الؿقكؾ دون إرادة القكقؾ، 

فنذا قبؾ الؿقكؾ التصالح ورفضف القكقؾ فال يعتد بنرادة القكقؾ، وذلؽ ٕكف ٓ يستعؿؾ 

مـ ثؿ يؿتـع طؾقف حؼًا خاصًا بف، وإكؿا يستعؿؾ حؼًا خاصًا بؿقكؾف بصػتف كائبًا طـف، و

أن يستعؿؾ هذا الحؼ كؾؿا أراد مقكؾف بؿـعف مـ استعؿالف، وذلؽ حقـ يعرب طـ إرادتف يف 

 قبقل التصالح بالؿخالػة إلرادة القكقؾ يف رفض التصالح .

لفذا فنن القكقؾ بالصؾح لقس بقكقؾ يف الخصقمة، وذلؽ ٕن الصؾح طؼد يبـك طؾك 
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قمة التل معـاها التقصؾ إلل إثبات الحؼ، والشلء الؿقافؼة والؿسالؿة، وهق ضد الخص

ٓ يتـاول ضده، أٓ ترى ان القكقؾ بالخصقمة ٓ يؿؾؽ الصؾح، ولق أقر أن ذلؽ باصؾ 

لؿ يجز إقراره طؾك صاحبف ٕن صحة إقرار القكقؾ بالخصقمة باطتبار أكف وكقؾ بجقاب 

ؼد يباشره، واإلقرار الخصؿ، والقكقؾ بالصؾح لقس بقكقؾ بالجقاب وإكؿا هق وكقؾ بع

 .(8)لقس مـ ذلؽ العؼد يف شلء

تػادي  وسائؾ شرع فؼد الزوجقة العالقة طؾك وحػاضف اإلسالم حرص واكطالقًا مـ

 وذلؽ إلقفا، يؾجل التل إطظؿ ألقة وهل الصؾح أهؿفا ومـ تػؽؽفاA وطدم ٓكحاللفا

 الؿتـازطقـ بقـ صقمةالخ تزول إذ بف الزوجقة، لؾحقاة وصقاكة الخال  لتضققؼ مـافذ

 .(9)الـػقس وتصػق وتللػ الؼؾقب، وديًا،

                                                        

، د/أكقس حسقب دمشؼ –سقريَّة -، صبعة دار الػؽر;::;/=( د/وهبة الزحقؾل: الػؼف اإلسالمل وأدلتف 8)

، د/سر الختؿ طثؿان إدريس: الـظرية >>9والخصقمة، صـ  السقد الؿحالوي: الصؾح وأثره يف العؼقبة

 .89العامة لؾصؾح ، صـ 

، د/طبد الحؽقؿ بـ هربي: إجراء 8بريؽل: ألقات الؼاكقكقة لتسقية الـزاطات إسرية، صـ  ( د/سؿره9)

لؼضائل، محاوٓت الصؾح يف قضايا فؽ الرابطة الزوجقة وأثره يف حؿاية إسرة يف ضقء الػؼف وآجتفاد ا

، د/قديري طقسك: قاضل شمون إسرة ودوره يف الصؾح والتحؽقؿ بقـ الزوجقـ دراســــة @88صـ 

 . <;مؼــــــــاركة، صـ 
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 انفصم انخاوٍ

 وطاق انصهح فٍ انمىازعات انمانُة انمترتبة عهً عقذ انسواد
 تؿفقـــــــد وتؼسقــــــم : 

لؾؿركز الفام الذي تحتؾف العالقة الزوجقة بّقـ الشارع الحؽقؿ يف كتابف الؽريؿ وسـة 

بات والحؼقق التل يجب طؾك الزوجقـ تطبقؼفا صاطة هلل سبحاكف جؿؾة مـ القاج كبقف 

ًٓ، وحػاضًا طؾك كقان إسرة ثاكقًا، وطؾك هدوء واستؼرار وسالمة الؿجتؿع  وتعالك أو

 ثالثًا .

ومـ هذه الحؼقق والقاجبات ما هق مالل ومـفا ما هق معـقي، ولبقان كطاق الصؾح 

الزواج يف الـظام ويف الػؼف اإلسالمل، وحقث إن  يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد

الحؼقق الؿعـقية الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج خارج كطاق دراستـا، فؼد تؿ تؼسقؿ هذا 

 الػصؾ إلك مبحثقـ طؾك الـحق التالل:

 : كطاق الصؾح وضقابطف يف الـظام.الؿبحث إول

 : كطاق الصؾح وضقابطف يف الػؼف اإلسالمل.الؿبحث الثاين



– 
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 مبحج األولان

 وطاق انصهح وضىابطه فٍ انىظاو
 فقف الؿتـازع إصرا ، والحؼ بقـ التـازع محؾ هق الحؼ الـظام يف الصؾح إن كطاق

 الصؾح محؾ تعققـ وجقده، إمؽاكقة أو الصؾح محؾ يجب فقف )وجقد الصؾح محؾ هق

 بقـ صؾحال طؼد فؿحؾ  فقف( التعامؾ وقابؾقة محؾ الصؾح مشروطقة تعققـف، قابؾقة أو

 .(8)مـفؿا كظامًا لؽؾ والقاجبات الؿخقلة الحؼقق يف متؿثؾ الزوجقـ

 لؾـظام مخالػ غقر أي لؾتعامؾ فقف قابالً  أو مشروطًا الؿحؾ يؽقن أن يشرتط فالـظام

 الدافع ولمداب العامة، كؿا أن السبب يف طؼد الصؾح بقـ الزوجقـ هق الباطث العام

 أو الدطقى خسارة خشقة يؽقن ، فؼد الصؾح مإبرا طؾك الزوجقـ أو لؾؿتصالحقـ

 الرحؿ صؾة طؾك واإلبؼاء العالكقة والتشفقر، وقت، مـ تتطؾبف بؿا التؼاضل طـ العزو 

 الؿقدة أساسفا أسرة تؽقيـ كػسفا مـ الزواج أسباب مـ البقاطث استخالص ويؿؽـ

 .(9)واإلحصان والتعاون والرحؿة

ئقة الؼائؿة بتبادل اإليجاب والؼبقل، وأكف ٓ ولؿا كان طؼد الصؾح مـ العؼقد الرضا 

يتطؾب شؽالً معقـًا، ففق قائؿ ومـعؼد بؿجرد تبادل اإليجاب والؼبقل مـ الؿتصالحقـ 

وتطابؼفؿا، وتطبؼ طؾك ذلؽ أحؽام اإليجاب والؼبقل والتعبقر طـ اإلرادة،  ويؼصد 

بة طؾك طؼد الزواج بتطابؼ اإليجاب والؼبقل يف الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتت

حقل ماهقة وكقع الـزاع، وتعققـ الحؼقق الؿالقة محؾ الـزاع الؿتبادل  تقافؼ اإلرادتقـ 

                                                        

، د/  @@>( د/محؿد طزمل البؽري: مقسقطة الػؼف والؼضاء يف الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿجؾد السادس، صـ 8)

 . 8:، هامش  <> يف العؼقد الؿسؿاة، صـ محؿقد جؿال الديـ زكل: مبادئ الؼاكقن الؿدين

 .7:بريؽل: ألقات الؼاكقكقة لتسقية الـزاطات إسرية ، صـ  ( د/سؿره9)
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مـ الؿتصالحقـ وكافة بـقد وحدود طؼد الصؾح، والحديث طـ تطابؼ اإلرادتقـ ٓكعؼاد 

الصؾح يػقد بضرورة طدم ققام الصؾح بنرادة مـػردة لعدم كػاية ذلؽ،  كؿا أن تطابؼ 

يػقد طدم ققام الصؾح طؾك بعض الؿسائؾ الؿعروضة دون غقرها، أي  يجاب والؼبقل اإل

 ٓ يؿؽـ تجزئة اإليجاب الذي يعرض الصؾح.

فالصؾح والتصالح الجـائل طؾك سبقؾ الؿثال يتحدد كطاقفؿا بجرائؿ معقـة محددة 

بقـؿا  طؾك سبقؾ الحصر لتعؾؼفؿا بالدطقى الجـائقة وكطاقفا ففؿا يدوران يف فؾؽفا،

الصؾح الؿدين يتسع كطاقف ومجآتف ففق جائز يف كافة الؿـازطات الؿدكقة لتعؾؼف بصػة 

طامة بحؼقق مالقة التل هل مقضقع الـزاع، حقث يؿؾؽ إصرا  حرية كبقرة يف آتػاق 

وٓ يؼقد الصؾح الؿدين إٓ قاكقكقة العؼد، وفؽرة الـظام العام وأداب، ومعؾقم أن فؽرة 

 .(8)العام يف الؿسائؾ الؿدكقة ذات مػفقم أوسع مـفا يف الؿسائؾ الجـائقةالـظام 

( مـ قاكقن التقفقؼ والؿصالحة رقؿ ;والؿشرع العؿاين وفؼًا لـص الؿادة )

م( يحدد الـطاق الزمـل ٓختصاصات لجان التقفقؼ والؿصالحة يف تسقية >977/?@)

ذلؽ أن يد هذه الؾجان تغؾ طـ  أي كزاع، قبؾ إقامة دطقى بشلكف الك الؼضاء، ومعـك

 ة .صؾح صالؿا رفع بشلكف دطقى قضائق إقامة طؼد

وٓ كتػؼ مع اتجاه الؿشرع يف هذه الجزئقة وكرى مـ الؿـاسب أن يعقد الؿشرع صقاغة 

( بحقث تتقح لؾجان التقفقؼ والؿصالحة تسقية أي كزاع قائؿ أو محتؿؾ صالؿا ;الؿادة )

 .قكقة لتؽقيـفتقافرت بشلكف الؿحددات الؼاك

                                                        

، د/سر الختؿ طثؿان إدريس:  =>( د/أكقس حسقب السقد الؿحالوي: الصؾح وأثره يف العؼقبة والخصقمة ، صـ 8)

 . 9<، صـ "الصؾح والفبة والقكالة"ؼقد الؿدكقة ، د/ أكثؿ الخقلل: الع @8الـظرية العامة لؾصؾح ، صـ 



– 

8>=: 

( مـ قاكقن التقفقؼ والؿصالحة لؾجان ;كؿا مـح الؿشرع استـادًا لـص الؿادة )

التقفقؼ والؿصالحة بتسقية أي كزاع وسقاء أكان هذا الـزاع مدكقًا أو تجاريًا أو متعؾؼًا 

 ة.بؿسللة مـ مسائؾ إحقال الشخصق

( ;7>اين كجد أن الؿادة )وبالرجقع الل الؼقاطد العامة لعؼد الصؾح يف الـظام العؿ

 .…"مـ قاكقن الؿعامالت الؿدكقة التل تحدد الـطاق الؿقضقطل لعؼد الصؾح بؼقلفا 

 . "فقف التصالح يجقز فقؿا

 بالحالة الؿتعؾؼة الؿسائؾ طؾك اكطقى متك الصؾح طؼد بطالن يتؼرر فنكف وبالتالل

 . (8)أو إهؾقة طؾك اطتبارها مـ الـظام العام الشخصقة

                                                        

 ، صبعة  8:: صـ فقف، والعؼقد الؿؾؽقة وققاطد آسالمل بالػؼف التعريػ يف الؿدخؾ شؾبل: مصطػك ( د/محؿد8)

، د/سالؿ الػؾقتل: الـظام الؼاكقين لعؼد الصؾح يف مػفقم قاكقن م @=@8 -هـ??:8بقروت  –العربقة الـفضة دار

 ( .@;:صؾح، الؿادة ) باب الؽقيتقة، الػؼفقة م( ، الؿقسقطة>977/?@ؿصالحة العؿاين رقؿ )التقفقؼ وال

 



–
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 حج انخاوٍانمب

 وطاق انصهح وضىابطه فٍ انفقه اإلسالمٍ
لؼد أططك اإلسالم لؾؿرأة حؼفا يف ذمة مالقة مستؼؾة، وحرية يف التصر  يف مالفا 

كقػؿا تشاء ٓ تـتظر إذًكا مـ أحد أيـؿا كان، ما دامت الؿرأة طاقؾة وراشدة، ففق حؼفا ٓ 

سة التصرفات آقتصادية والؿالقة يـازطفا فقف أحد، ولؼد أططك اإلسالم الؿرأة حؼ مؿار

الؿختؾػة مثؾ: البقع والشراء واإلجارة والفبة والزكاة والتصدق، وهذا يف إصار ققاطد 

وأحؽام الشريعة اإلسالمقة، ويؽقن لؾؿرأة ذمة مالقة مستؼؾة طـ زوجفا، وأساس ذلؽ 

ا اْكَتَسُبوْا َولِؾـَِّساء  ﴿ققلف تعالك  ؿَّ َجاِل َكِصقٌب مِّ ا اْكَتَسْبنَ لِّؾرِّ ؿَّ  .(8)﴾ َكِصقٌب مِّ

 البعض، بعضفؿ إزواج قِبؾ التزامات طـف تـشل الزواج طؼد أن فقف شؽ ٓ ومؿا

 الؿالقة آلتزامات أما معـقي، هق ما ومـفا مالل مادي هق ما مـفا وهذه آلتزامات

 اشرةكحسـ الؿع الؿعـقية وآلتزامات ولألوٓد، لؾزوجة والـػؼة والؽسقة كالؿفر

 بؿعـك تجاهف، بؿسمولقاهتا والؼقام لزوجفا الزوجة الزوجقـ وصاطة بقـ الطقبة والؿعامؾة

 حتك هبا آلتزام طؾقفؿا أخر طؾك مـ الزوجقـ لؽؾ وواجبات حؼقًقا هـاك أن آخر

 الزواج . مـ الؿـشقدة الزوجقة السعادة تتحؼؼ

ا بالـؼد، وتـشل لؾؿرأة بسبب والحؼقق الزوجقة الؿالقة هل الحؼقق التل يؿؽـ تؼقيؿف

العالقة الزوجقة، كالؿفر والـػؼة والسؽـك مدة بؼاء الزواج أو أثـاء العدة مـ صالق أو 

يـؼسؿ مـ  وفاة أو مقراث ومتعة الطالق وكحق ذلؽ، وهذا الـقع مـ الحؼقق الؿالقة 

تؼبؾ  : الحؼقق الؿالقة التلإولحقث قبقلفا لإلسؼاط أو طدم قبقلفا إلك قسؿقـ: 

                                                        

 (.9:سقرة الـساء : أية )( 8)



– 
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ففق الحؼقق الؿالقة التل ٓ تؼبؾ اإلسؼاط،  وهؿا طؾك الـحق  الثاين:اإلسؼاط، أما الـقع 

 التالل :

هل ذات الحؼقق التل يتعؾؼ وجقهبا  أوًٓ: الحؼوق الؿالقة التي تؼبل اإلسؼاط :

وٓ يؽقن لفا طالقة بالقلل أو بغقره مـ القرثة مثالً، كؿا ٓ يؽقن ثؿة  بالؿرأة فؼط، 

حظقر شرطل وٓ ماكع كظامل يف إسؼاصفا، كالتـازل طـ الؿفر بعد طؼد الزواج، م

 والتـازل طـ الـػؼة بعد وجقهبا، أو طـ الؿقراث بعد ثبقتف.

والحؼقق الؿالقة التل تؼبؾ اإلسؼاط مـفا ما يؼبؾ آطتقاض طـفا ومـفا ما ٓ يؼبؾ 

 ذلؽ .

ل التل تؼبؾ آطتقاض إذا تـازلت طـفا : هالحؼوق الؿالقة التي تؼبل آعتقاض عـفا -1 

الزوجة تجرى طؾك تـازلفا أحؽام الصؾح، كؿا لق تـازلت الزوجة طـ كػؼتفا طؾك أن 

تلخذ بدل بدلفا كؼدًا محددًا صح تصرففا، ولق كان ما رضقت بف أقؾ مؿا تستحؼ 

 واطترب ذلؽ صؾحًا، وقد تجري طؾك تـازلفا أحؽام البقع، كؿا لق تـازلت الزوجة

 طـ مفرها الُؿعقـ كعؿارة مؼابؾ مبؾغ مـ الؿال صح تصرففا واطترب بقعًا.

. تقجد حؼقق مالقة تتعؾؼ بإمقال، الحؼوق الؿالقة التي ٓ تؼبل آعتقاض عـفا -2 

ويصح التـازل طـفا إٓ أهنا ٓ يصح آطتقاض طـفا بؿال كحؼ الشػعة، ويؿؽـ 

تل ٓ يؿؽـ آطتقاض طـفا بحؼ الزوجة التؿثقؾ لحؼ مـ حؼقق الزوجة الؿالقة ال

يف كػؼة الؿاضل ففق حؼ مالل لؽـف ٓ يؿؽـ لؾزوجة أن تستعقض طـف بؿال إذا لؿ 

 .(8)تثبت لفا الـػؼة طـ صريؼ الصؾح أو الؼضاء

                                                        

 .<>( د/محؿد يعؼقب محؿد الدهؾقي: حؼقق الؿرأة الزوجقة والتـازل طـفا ، صـ 8)



–
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. ففل التل يتعؾؼ وجقهبا بحؼ غقر ثاكقًا: الحؼوق الؿالقة التي ٓ تؼبل اإلسؼاط

أن تتـازل طـ حؼفا يف الؿفر وهل يف مرض الؿقت، فال الزوجة، كؿا لق أرادت الزوجة 

يصح تـازلفا يف هذه الحالة، لتعؾؼ حؼ ورثتفا بؿفرها بعد مقهتا، وكذلؽ مـ الحؼقق 

الؿالقة التل ٓ تؼبؾ التـازل الحؼقق التل يحظر التـازل طـفا شرطًا كنسؼاط فرض الؿفر 

 .(8)قبؾ طؼد الـؽاح إليجاب ذلؽ لفا مـ لدن الشارع

 الؿمجؾ الؿفر بعض مـ أو الـػؼة مـ تربيف أن طؾك زوجفا مع تصطؾح قد فالزوجة

إخرى، وكذا الزوج قد يتصالح مع الزوجة  الؿالقة الحؼقق بعض مـ أو الؿعجؾ أو

 طؾك بعض حؼققف الؿالقة لديفا.

فؾؼد تػققت الشريعة اإلسالمقة طؾك كؾ التـظقؿات القضعقة التل تسقد طالؿ الققم يف 

ية حؼقق الؿرأة الؿادية سقاء أكاكت يف رطاية أب أو وٓية زوج، ٓ سقؿا وأن طؼد حؿا

الزواج ُيؾؼل بلطباء مادية طؾك الرجؾ، فالـػؼة حؼ مـ حؼقق الزوجة طؾك زوجفا مـذ 

ققام الحقاة الزوجقة سقاء أكاكت الزوجة غـقة أم فؼقرة، ومـ الـصقص الؼرآكقة الشاهدة 

ا آَتاُه اهَّللُ   ﴿ : طؾك ذلؽ ققلف تعالك ن َسَعتِِه َوَمن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِػْق ِمؿَّ لُِقـِػْق ُذو َسَعٍة مِّ

َّٓ َما آَتاَها  َسَقْجَعُل اهَّللُ َبْعَد ُعْسرٍ ُيْسًرا  .   (9)﴾َٓ ُيَؽؾُِّف اهَّللُ َكْػًسا إِ

                                                        

، د/الطاهر برايؽ: طؼد  <>ـ ( د/محؿد يعؼقب محؿد الدهؾقي: حؼقق الؿرأة الزوجقة والتـازل طـفا ، ص8)

، رسالة ماجستقر كؾقة الحؼقق والعؾقم <=الصؾح دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقن الؿدين والشريعة اإلسالمقة، صـ 

، صبعة @8اإلدارية جامعة الجزائر، د/صف أحؿد محؿد طبد العؾقؿ رمضان : الصؾح يف الدطقى الجـائقة، صـ 

 م.=977دار الـفضة العربقة 

 (.<الطالق : أية ) سقرة( 9)



– 
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 .(1)« خقًرا بالـِّساءِ  استوُصوا » :يف حجة القداع  ملسو هيلع هللا ىلصومـ السـة ققلف 

فؾؿ يرتك اإلسالم قضايا الؿرأة دون تػصقؾ، بؾ وضع ُأصر وضقابط حاكؿة لحؼققفا 

 تتػؼ وصبقعتفا، ومـ الحؼقق التل أقرها اإلسالم لؾؿرأة حؼفا يف الؿال.

                                                        

 ( .?=;8(، ومسؾؿ يف صحقحف : حديث رقؿ )=?8>(أخرجف البخاري يف صحقحف : حديث رقؿ )8)



–
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 انفصم انخانج

 إجـراءات انـصـهح فٍ انمىازعات انمانُة 

 انمترتبة عهً عقذ انسواد
  تؿفقـــــــد وتؼسقــــــم :

 يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج، وسقؾة بديؾة يرفع هبا فؾؿا كان الصؾح

 إتباع إجراءات مـ فالبد الـزاع إسري، يرفع هذا وحتك هبا الخصقمة، ويؼطع الـزاع

الـظام، ثؿ يؽقن  يف الصؾح إجراءات إلك إول الؿبحث يف سـتطرق لفذا معقـة،

ًٓ ل الػؼف اإلسالمل، وذلؽ طؾك  يف الصؾح إجراءات ؾحديث طـ الؿطؾب الثاين مجا

 الـحق التالل:

 الؿبحث إول : إجراءات الصؾح يف الـظام 

 .  إجـراءات الصؾح يف الػؼف اإلسالمل:  الؿبحث الثاين

 



– 
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 انمبحج األول

 إجـراءات انصهح فٍ انىظاو
 إولقة قسائؾوال اإلجراءات مـ هل إسرة شمون قضايا يف الصؾح ُتعد إجراءات

إسرية، فبعض إكظؿة وضعت قاطدة طامة  الـزاطات هبا لتسقية  الؼقام التل يجب

مػادها أن الؼاضل واجب طؾقف الؼقام بـنجراء طـدة محـاوٓت إلصـالح ذات البقـ بقـ 

 يثبت ٓ "تـص:  والتل الجزائري إسرة قاكقن مـ (@;) الؿادة خالل الزوجقـ، فؿـ

 ثالثة مدتف تتجاوز أن دون الؼاضل يجريفا صؾح محاوٓت طدة بعد ؽؿإٓ بح الطالق

 مساطل يبقـ محضر تحرير الؼاضل طؾك ويتعقـ "الدطقى رفع تاريخ ابتداًء مـ أشفر

 والطرفقـ . الضبط مع كاتب يققعف الصؾح، محاوٓت وكتائج

 يف الصؾح فؿطالعة هذه الؿادة وغقرها مـ الؿقاد إخرى يف كافة إكظؿة يتبـ أن 

 أحد مـ صؾب طؾك بـاءً  بالطالق، الـطؼ ومؾزم قبؾ وجقبل إجراء إسرة شمون مادة

 وتؽقن الصؾح محاولة بنجراء وهق مؾزم الؼاضل، صر  مـ بالرتاضل أو الزوجقـ

 حؽؿقـ إلك الؿفؿة تؾؽ أن يسـد ولف الزوجقـ، بقـ لؾتقفقؼ مرحؾة كلول يباشره سرية،

 .(8)بقـفؿا لؾتقفقؼ

 صر  مـ الصؾح محاولة بعد بحؽؿ إٓ الطالق يثبت ٓ أكف كظامًا  الؿؼرر فؿـ

 الؼاكقن. تطبقؼ يف خطل يعد الؿبدأ هذا يخالػ بؿا الؼضاء ثؿ فنن ومـ الؼاضل،

                                                        

،  @@>( د/محؿد طزمل البؽري: مقسقطة الػؼف والؼضاء يف الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿجؾد السادس، صـ 8)

الصؾح "كثؿ الخقلل: العؼقد الؿدكقة ، د/ أ >=;/;مذكرة الؿشروع التؿفقدي مجؿقطة إطؿال التحضقرية 

الصؾح،  "، د/ محؿقد جؿال الديـ زكل: مبادئ الؼاكقن الؿدين يف العؼقد الؿسؿاة  9<، صـ "والفبة والقكالة

 . 8:، هامش  <>، صـ "الفبة، الؼرض والدخؾ الدائؿ، العارية
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 تخؾػ الصؾح، فنذا لجؾسات الحضقر الزوجقة الرابطة فؽ صالب طؾك كؿا يجب

 إلك جؾسة الؼضقة ضلالؼا أجؾ الصؾح، محاوٓت جؾسات حضقر طـ الزوجقـ أحد

 أجؾ آخر مـحف إمؽاكقة فؾؾؼاضل ماكع لف كان فنن محاوٓت، طدة هـاك ما دامت ٓحؼة

 ذلؽ يعترب فنن طذر بدون التغقب كان وإن  الؼضائقة اإلكابة بؿقجب آخر قاض كدب أو

ومـ  آكتظار مـ الؼاضل يعػك وهـا الصؾح، ضؿـقًا لؿحاوٓت ورفضًا امتـاطًا متعؿداً 

 حؽؿ ويصدر مـتجة، وغقر فاشؾة الصؾح محاوٓت وتعترب الصؾح، محاوٓت يدتجد

 الصؾح بػشؾ الؿحضر يف ويحرر أسبابف، تقفرت إذا وسائؾف مـ وسقؾة بالطالق أو

 . دون الؿؿتـع الزوجقة فؽ الرابطة صالب بتخؾػ

 جقـالزو كال إلك بآستؿاع الؼاضل يؼقم الصؾح محاولة إلجراء الؿحدد التاريخ ويف

 العائؾة أفراد أحد حضقر الزوجقـ صؾب طؾك بـاءً  ويؿؽـ لفؿا معًا، ثؿ طؾك اكػراد

 العائؾة أفراد بلحد الزوجقـ محامل حضقر استبدل حقث محاولة الصؾح، يف والؿشاركة

 . لؾتؼالقد ومراطاة وحساسقتف الـزاع لخصقصقة كظراً 

مساطل  فقف يبقـ محضر إطداد الؼاضل طؾك يتعقـ الصؾح، بنجراءات الؼقام وبعد

 تحرير وبعد سؾبقة، أو ايجابقة الـتائج هذه كاكت سقاء الصؾح، محاوٓت وكتائج

 يققعف الصؾح محاوٓت جؾسات حضر قد يؽقن الذي الضبط كاتب مـ صر  الؿحضر

 والتقفقؼ اإلصالح بؿحاولة الؼاضل والزوجقـ، ويؼقم الضبط الؼاضل، وأمقـ مـ كؾ

الزوجقـ،  طؾك آثار لفا كؿا ولؾػشؾ، معرضة لؾـجاح الؿحاولة ذهه أن إٓ الزوجقـ، بقـ

جديد، كؿا أن  مـ الزوجقة الحقاة رجقع الصؾح، كجاح طؾك ترتتب التل أثار ومـ

 الشرطقة . العدة فرتة يف كان إذا زوجتف بؿراجعة لؾزوج يسؿح الصؾح كجاح

 تحرير طؾقف وجب الزوجقـ بقـ واإلصالح التقفقؼ مـ يتؿؽـ الؼاضل لؿ أما إذا



– 
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 الزوجقـ، بقـ الصؾح مساطل فقف يبقـ بقـ الزوجقـ، الصؾح فشؾ إلثبات محضر

 ويؾحؼف والطرفقـ، الضبط كاتب ويققعف مع وجؾساهتا، الصؾح محاوٓت وتقاريخ

 .(8)الؿقضقع مـاقشة إلك الطرفقـ يحقؾ ثؿ الدطقى بؿؾػ

قكقًا بالؿعـك الضقؼ ٓ يـعؼد وحسـًا فعؾ الؿـظؿ، وذلؽ ٓطتبار أن الصؾح طؿالً قاك

إٓ بنلتؼاء إرادة الطرفقـ )الزوجقـ( ويـتج أثره يف اكؼضاء الدطقى الؿتـازع فقفا بؿجرد 

 اكعؼاده. 

وٕهؿقة العؿؾ طؾك تـظقؿ اإلجراءات التل تؽػؾ الحػاظ طؾك إسرة وتقثقؼ 

Aبؿا يسفؿ يف  أواصرها، ورغبة يف تـظقؿ إجراءات معالجة حآت الخصام بقـ الزوجقـ

، ويـظؿ حال إسرة طـد وققع -بحسب إحقال-إبؼاء العالقة الزوجقة أو إطادهتا 

الػرقةA بلٓ تمثر فرقة الزوجقـ طؾك إوٓد وحؼققفؿ والتزامات القالديـ تجاهفؿ، 

وأن تؽقن هذه اإلجراءات داطؿة ومحؼؼة لؿصالح إوٓد، دون اطتبارهؿ صرًفا يف أي 

 .الزوجقـ خال  يـشل بقـ

( مـ الؾقائح التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة يف =8-::فؼد جاءت الؿادة )

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية متؿؿة لإلجراءات الؿتخذة بشلن الؿصالحة والصادرة 

هـ الؼاضل بالؿقافؼة طؾك ققاطد 7;;8-88-@9( وتاريخ >@>>بؿقجب الؼرار رقؿ )

تف، وتحديد الدطاوى والطؾبات التل يجب إحالتفا العؿؾ يف مؽاتب الؿصالحة وإجراءا

                                                        

 الؼاهرة، –عة دار الؽتاب الحديث ، صب<9( د/كقر الديـ أبق لحقة: العالج الشرطل لؾخالفات الزوجقة، صـ 8)

 بـ الحؽقؿ ، د/طبد مصر –، صبعة دار الثؼافة :=8/حسـل كصار: حؼقق الؿرأة يف التشريع اإلسالمل، صـ د

 دلقؾ الجزائري إسرة قاكقن كجقؿل: ، د/جؿال2 صـ  إسرة ، شمون قضاء يف الصؾح أحؽام هربي،

 .11 صـ  الؼضائل، .وآجتفاد سالمقةاإل الشريعة أحؽام ضقء طؾك والؿحامل الؼاضل



–
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إلك الؿصالحة قبؾ كظرها، وأن يعرض الصؾح فقفا طؾك إصرا  يف مدة محددة، 

وهتد  هذه الؿادة إلك وضع إجراءات محددة لطؾبات ودطاوى الػرقة بقـ الزوجقـ 

مـ خالل  بجؿقع أحقالفا سقاًء كاكت الػرقة مـ خالل صؾب إثبات الطالق أو الخؾع، أو

دطقى فسخ الـؽاح، وسقاًء كان الؿتؼدم بالطؾب الزوج أو الزوجة، بؿا يحؼؼ السعل 

إلك استؿرار العالقة الزوجقة، ويف حال تعذر ذلؽ فتؽػؾ هذه آجراءات تـظقؿ حال 

إسرة بعد الػرقة إن كان بقـ الزوجقـ أوٓدA فلوجبت الؿادة إحالة الطؾب أو الدطقى 

لك مركز الؿصالحةA لدراستف وتبؾقغ الزوجقـ بف، ومـ ثؿ إ -بحسب إحقال-

وفؼ ما يراه الؿصؾح -آجتؿاع هبؿا إما بشؽؾ مباشر أو طرب القسائؾ آلؽرتوكقة 

والسعل مـ خالل ذلؽ لؾقصقل إلك صؾح يحػظ أو ُيعقد الرابطة  -مـاسبًا لؾحالة

ؾح يف مدة ٓ تزيد طـ الزوجقة بقـفؿا ويعالج مسببات الشؼاق، طؾك أن يؽقن طرض الص

 Aطشريـ يقمًا، مع التلكقد طؾك أن لؿركز الؿصالحة طؼد جؾسات الؿصالحة الؽرتوكقًا

وفًؼا لؼقاطد العؿؾ يف مؽاتب الؿصالحة وإجراءاتف الصادرة بالؼرار القزاري رقؿ 

 ـ(8)هـ7;;8-88-@9( وتاريخ >@>>)

لؾتباحث حقال تـظقؿ حال وإذا تعذر القصقل إلك استؿرار الزوجقةA فقدطك الزوجقـ 

إسرة بعد الػرقة، فقؿا يتعؾؼ بحضاكة إوٓد، وكػؼتفؿ، وحؼ الزيارةA لؾقصقل إلك 

)اتػاققة مصالحة( يف هذه الؿسائؾ، وتدار مباحثات الزوجقـ هبذا الشلن مـ خالل 

مصؾح متخصص يبّقـ لفؿا آثار طدم اتػاقفؿ يف هذه الؼضايا مـ الجاكبقـ الؼاكقين 

                                                        

( د/ مسػر بـ حسـ الؼحطاين: القساصـة الُؿـتفقة بالصؾح ودورها يف تسقية الؿـازطات يف الؿؿؾؽة العربقة 8)

 هـ.9;;8السعقدية، مجؾة العدل 
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تؿاطل، فنن اصطؾح الزوجان بشلن هذه الؼضايا أو بعضفا فقثبت بذلؽ )محضر وآج

اتػاققة مصالحة( يبقـ فقفا مسمولقات والتزامات كؾ صر  بؿا يضؿـ إكػاذها طؾك 

القجف إكؿؾ، ويحؼؼ الغايات الؿرجقة، وتعد هذه آتػاققة سـًدا تـػقذيًا وفًؼا لؾؿادة 

ثؿ يحال صؾب إثبات الطالق أو دطقى الػسخ إلك )التاسعة مـ كظام التـػقذ(، ومـ 

 .الدائرة الؿعـقة لـظرها

أما إذا تعذر الصؾح يف بعض الؼضاياA فتحال هذه الؼضايا إلك الدائرة الؿعـقة لـظرها،  

ويرفؼ بؿؾػ الؼضقة تؼرير مػصؾ طـ اإلجراءات التل جرت لدى مركز الؿصالحة 

ديرات الؿؼرتحة لؾـػؼة مـ واقع رأي الؿركز ومرئقاهتؿ حقال الؼضايا بؿا يف ذلؽ التؼ

 .(8)باطتباره جفة خربة

م الخطقات >977ويف ذات السقاق قد كظؿ قاكقن إحقال الشخـصقة اإلمـارايت لسـة 

) 8/?88التل يجب اتباطفا فـل فـض الشؼاق والـزاع بقـ الـزوجقـ إذ جـاء فـل الؿـادة 

الزوجقـ، وتعذر طؾك لجـة التقجقف إسري إذا لؿ يثبت الضرر واستؿر الـشؼاق بـقـ 

والؼاضل اإلصالح بقـفؿا طقـ الؼاضل بحؽؿ حؽؿقـ مـ أهؾقفؿا إن أمؽـ بعد أن 

يؽؾػ كال مـ الزوجقـ تسؿقة حؽؿ مـ أهؾف قدر اإلمؽان يف الجؾسة التالقة طؾك إكثر، 

لزوجقـ طـ وإن ٓ يف مـ يتقسؿ فقف الخربة والؼدرة طؾك اإلصالح إذا تؼـاطس أحد ا

تسؿقة حؽؿف، أو تخؾػ طـ حضقر هذه الجؾسة، ويؽقن هذا الحؽؿ غقر قابؾ لؾطعـ 

( ) طؾك الحؽؿقـ تؼصل أسباب الشؼاق وبـذل الجفد @88فقف(، وجاء يف الؿادة 

 ( ....... لإلصالح بقـ الزوجقـ

                                                        

 .89( د/سر الختؿ طثؿان إدريس: الـظرية العامة لؾصؾح ، صـ 8)
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إجراءات الحؽؿان وتؼديؿ ما يتقصؾ إلقف إلك  898، 897كؿا كظؿت الؿقاد 

طؾك الؼاضل أن يحؽؿ بؿؼتضك حؽؿ الحؽؿقـ إن اتػؼا، فنن اختؾػا طقـ الؼاضل، و

الؼاضل غقرهؿا، أو ضؿ إلقفؿا حؽؿًا ثالثًا يرجح أحد الرأيقـ، ومـ هـا يظفر لـا أن 

الؼاكقن فصؾ قضقة اإلصالح بقـ الزوجقـ يف الشؼاق وركز طؾك بذل الجفد والطاقـة 

م القصقل إلك الطالق إٓ يف حالة قدر الؿستطاع يف اإلصالح بقـ الزوجقـ وطد

 .الضرورة وهق ما جـاءت بـف الشريعة اإلسالمقة



– 
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 انمبحج انخاوٍ

 إجـراءات انصهح فٍ انفقه اإلسالمٍ
يصح الصؾح يف الحؼقق الؿالقة، وٓ يصح يف العبادات والحدودA ٕن حؼقق العباد 

ط يف محؾ طؼد يجقز آطتقاض طـفا بؿال أو غقره بخال  حؼقق اهلل تعالك، فقشرت

ًٓ طقـًا أم ديـًا، أم حؼًا  الصؾح أن يؽقن حؼًا لإلكسان ٓ حؼًا هلل تعالك، سقاء أكان ما

 .(8)لقس بؿال كالؼصاص والتعزير

صاد والالم، أو الؿعؼقد طؾقف، فؿحؾ الصؾح هق الؿصالح طـف، بضؿ الؿقؿ وفتح ال 

ـٍ يف حق أو ازة شخص آخر، وصالحف الؿدطك بف، فـنذا ادطك شخص حؼ الؿؾؽ طؾك طق

الؿدطك طؾقف طؾك مبؾغ مــ الؿـال، كاكت العقـ يف هذه الحالة محؾ العؼد، أو الؿـصالح 

طـف، أو الؿعؼقد طؾقف، والؿبؾغ الذي دفعف الؿدطك طؾقف يطؾؼ طؾقف )الؿصالح طؾقف( أو 

 )بدل الصؾح( . 

الؿـازطات  ومـ إهؿقة بؿؽان تحديد اإلجراءات القاجب إتباطفا يف الصؾح يف

الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج، وذلؽ لؿعرفة ما إذا كان هذا الصؾح صحقح أم باصؾ، 

وتحديد هذه اإلجراءات يؼتضل تـاول مؼابؾ الصؾح وهق الؼدر مـ الؿال الذي يتػؼ 

طؾقف أصرا  الصؾح، وهق يف الػؼف اإلسالمل الؿصالح طؾقف أو الؿصالح بف، وهذا 

ؼابؾ الصؾح، فالُؿصالح طؾقف أو الُؿصالح بف هق بدل الصؾح سقاء يؼتضل تـاول شروط م

ًٓ أم لؿ يؽـ  . (9)أكان ما

                                                        

 .<:/>تبققـ الحؼائؼ: لؾزيؾعل  ،?;/=( بدائع الصـائع : لؾؽاساين 8)

 بقروت –، صبعة دار الؽتب العؾؿقة 88/;( درر الحؽام يف شرح مجؾة إحؽام : لعؾل حقدر، 9)
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  وشـروصـ بـدل الصـؾـح  عــد الـػـؼـفـاء ثـالثـة :

 الشـرط إول: أن يؽون البدل مآً ُمتؼومًا ) شقئًا له ققؿة شرعقه كافعة ( .

ًٓ غقر متؼقم  يؽقن فاسدًا، ومـ ثؿ ٓ يصح الصؾح فنن الصؾح  (8)فنذا كان البدل ما

طؾك الخؿر والخـزير والؿقتة والدم وصقد اإلحرام والحرم، وذلؽ ٕن يف الصؾح معـك 

الؿعاوضة، وقد ذكر ما ٓ يصح طقضًا أصالً، فؿا ٓ يصح طقضًا يف البقاطات ٓ يصح 

ر مـ جعؾف بدل الصؾح، وٓ فرق بقـ أن يؽقن الؿال ديـًا كؿا لق صالحف طؾك مؼدا

الدراهؿ، أو طقـًا كسقارة معقـة، أو مـػعة كسؽـك دار أو ركقب دابة وقتًا معؾقمًا صح 

 . (9)ذلؽ

 الشـرط الـثـاكـي: أن يؽون البدل معؾومًا عؾؿًا كافقًا لؾجفالة .

يشرتط غالبقة الػؼفاء كقن بدل الصؾح معؾقمًا إن كان مؿا يحتاج إلل الؼبض 

مدي إلل الؿـازطة، فتقجب فساد العؼد، إٓ إذا كان شقئًا ٓ والتسؾقؿ، ٕن جفالة البدل ت

يػتؼر إلل الؼبض والتسؾقؿ فال يشرتط معؾقمقتف، مثؾ أن يدطل حؼًا يف دار رجؾ وادطك 

الؿدطك طؾقف حؼًا يف  أرض بقد الؿدطل، فاصطؾحا طؾك ترك الدطقى جاز، وإن لؿ يبقـ 

ل إلل الؿـازطة ، فقجب أن يؽقن البدل كؾ مـفؿا مؼدار حؼف، ٕن جفالة الساقط ٓ تػض

معؾقمًا يف كافة الحآت، وذلؽ ٕن مـاط الصؾح الرضا والرضا ٓ يؽقن يف مجفقل، 

                                                        

، صبعة دار احقاء الرتاث 98:/;( الفداية شرح البداية: لعؾل بـ أبل بؽر بـ طبد الجؾقؾ الػرغاين الؿرغقـاين 8)

 العربل.

، الػتاوى الفـدية : لؾشقخ  ?;/=، بدائع الصـائع : لؾؽاساين  >:/>قائؼ : لؾزيؾعل ( تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الد9)

 .8=9/;كظام وجؿاطة مـ طؾؿاء الفـد 
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 . (8)فنن وقع الصؾح بؿجفقل لؿ يصح، ٕن تسؾقؿف واجب والجفؾ يؿـعف

 الشـرط الثـالـث : أن يؽون بدل الصؾح مؿؾوكًا لؾؿتصالح .

حتك أكف إذا صالح طؾك مال ثؿ استحؼ مـ يد الؿدطل  ":  قال الؽاساين يف بدائعف    

 . (9)"لؿ يصح الصؾح ٕكف تبقـ أكف لقس مؿؾقكًا لؾؿصالح فتبقـ أن الصؾح لؿ يصح

ولؼد أجاز الػؼفاء الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج طؾك أي 

طـف حؼًا لؾؿصالح، فنذا لؿ  قدر مـ الؿال يتػؼ طؾقف برضاهؿ، ويـبغل أن يؽقن الؿصالح

يؽـ حؼًا لف، بطؾ الصؾح، فقجب أن يؽقن حؼًا ثابتًا لؾؿصالح يف محؾ الصؾح، فنذا لؿ 

يؽـ حؼًا ثابتًا لف، ٓ يجقز الصؾح طـف، فؾق أن امرأة صؾؼفا زوجفا ادطت طؾقف صبقًا يف 

حؼ يده أكف ابـف مـفا، فصالحت طـ الـسب طؾك شلء، فالصؾح باصؾA ٕن الـسب 

 .(:)الصبل، ٓ حؼفا فال تؿؾؽ الؿعاوضة طـ حؼ غقرها

فؾق ادطت امرأة طؾك رجؾ كؽاحًا، فجحد الرجؾ، فصالحفا طؾك مال بذلف لفا، ٓ 

يجقز الصؾح، ٕكف ٓ يخؾق إما أن يؽقن الـؽاح ثابتًا أو لؿ يؽـ ثابتًا، فنن لؿ يؽـ ثابتًا 

إذ لقس هـاك شلء يؼابؾف العقض وقد كان دفع الؿال إلقفا مـ الرجؾ يف معـك الرشقة، 

بذل لفا الؿال لترتك الدطقى. وإن كان ثابتًا ٓ تثبت الػرقة هبذا الصؾحA ٕن العقض يف 

مثؾ هذه الػرقة تعطقف الؿرأة ٓ الزوج ففق ٓ يعطل العقض يف الػرقة، فال يؽقن الؿال 

ى، جاز الصؾح، الذي تلخذه الؿرأة طقضًا طـ شلء، فال يجقز. لؽـ لق ادطك الدطق

                                                        

، الؼقاكقـ الػؼفقة : ٕبق الؼاسؿ، محؿد بـ  78:/8، مجؾة إحؽام العدلقة  ?;/=( بدائع الصـائع : لؾؽاساين 8)

 . 999ل الغركاصل، صـ أحؿد بـ محؿد بـ طبد اهلل، ابـ جزي الؽؾب

 . 78:/8، مجؾة إحؽام العدلقة ?;/ =( بدائع الصـائع : لؾؽاساين 9)

 .;::;/=( د/وهبة الزحقؾل: الػؼف اإلسالمل وأدلتف :)
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وكان الصؾح يف معـك الخؾع يف جاكبف، لزطؿف أن الـؽاح قائؿ، ولدفع الخصقمة يف 

  .(8)جاكبفا

كؿا أن التدبر يف أحؽام الـصقص الشرطقة يظفر أثر الصؾح يف تؿاسؽ إسرة 

وديؿقمة بؼائفا، وتحؼقؼًا لفذه الحؽؿة فنن مـ واجب الؼضاء أن يرفع الـزاع والشؼاق 

وجقـ ويؼطع الخصقمة بقـفؿا، وهـا يبدو حـرص الؼضاء طؾك تحؼقؼ الصؾح بـقـ الز

بقـفؿا، واستؿرار الحقـاة الزوجقة التل يسقدها الفدوء والؿحبة والرتاحؿ، وطؾك 

الؼاضل أن يعؿؾ جاهدًا مـ أجؾ الحػاظ طؾك العالقات الزوجقة وإطادهتا إلك سابؼ 

اسؽفا، وحؿاية لؾحقاة الزوجقة مـ طفدها، حرصًا طؾك بـاء إسرة وتؽافؾفا وتؿ

التػؽؽ والتصدع، وما يرتتب طؾقف مـ آثار سقئة طؾك إبـاءA ٕن العالقة إسرية لقست 

طالقة ثـائقة بـقـ الرجؾ والؿرأة وحدهؿا، ولؽـفا طالقة متعددة إصرا  تشؿؾ 

أباء الزوجقـ وإوٓد والؿجتؿع، ولألبــاء حؼـقق طؾك أباء يغػؾفا كثقر مـ 

 وإمفـات، بـؾ ٓ يعؾؿقن بقجقدها أصالً .

فنذا تؿ الصؾح بقـفؿا بعد الشؼاق دون الؾجقء إلك الؼضاء أو أثـاء التؼاضل وقبؾ 

الػصؾ فقـف، طـادت العالقة الزوجقة إلك صبقعتفا وطاش إبـاء يف كـػفؿا بؿا يعقـ طؾك 

 .صالح حالفؿ ويجـبفؿ مزالؼ التـشرد والضقاع

الؼاضل يف اإلصالح بقـ الـزوجقـ، فقؾجل إلك الؿحؽؿقـ الثؼات العـدول  وإذا فشؾ

                                                        

، تؽؿؾة فتح الؼدير مع العـاية : لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل 7>/=( بدائع الصـائع: لؾؽاساين 8)

، د/وهبة الزحقؾل: الػؼف >/<:، صبعة دار الػؽر، تبققـ الحؼائؼ: لؾزيؾعل>:/<ؿامالؿعرو  بابـ الف

 .;::;/=اإلسالمل وأدلتف 



– 
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الؿـشفقد لفـؿ بالصالح واإلصالح وفض الخالفات بقـ الخصقم، مـ كػس الؿـطؾؼ 

وبـػس الحرص السابؼقـ، فنن وفؼا فـل إصالح ذات البقـ بقـفؿا وتحؼؼ آتػـاق ففـذا 

ما أن يصال إلك الصؾح بنزالة أسباب مـا يحرص طؾقف الشرع الحـقػ، والحؽؿان: إ

الشؼاق، وإما أن يػشال فـل تحؼقؼ ذلؽ، فقتؿ التػريؼ بقـفؿا بـالطالق، والػرقـة بالطالق 

مشروطة يف اإلسالم ٓكؼضاء رابطة الزوجقة إذا فشؾت هذه الرابطة يف تحؼقؼ مؼاصد 

آكسجام الذي يعقد الشريعة مـفا، إذ الؿػروض أن يسقد الحقـاة الزوجقـة آسـتؼرار و

طؾك الزوجقـ بالسعادة، وطؾـك إبـاء بالصالح والػالح، ومشروطقة التػريؼ بقـفؿـا 

أخذًا بلخػ الضرريـ، فنما آستؿرار يف الخصقمة والشؼاق وما قد يـجؿ طـفا مـ كتائج 

ا خطقرة بالــسبة لؾزوجقـ وإوٓد وإطؼاب، وإما إهناء هذه العالقـة باإلحسان، وإذ

 .(8)التػريؼ بقـ الزوجقـ طجز الحؽؿان طـ تحؼقؼ ذلـؽ يـتؿ 

                                                        

الؾباب يف شرح الؽتاب: لعبد الغـل بـ صالب بـ حؿادة بـ إبراهقؿ الغـقؿل الدمشؼل الؿقداين الحـػل  (8)

معرفة الراجح مـ الخال  : لعالء الديـ أبق ، اإلكصا  يف  لبـان –، الـاشر: الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت  >=8/8

الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل الطبعة: الثاكقة 

 بدون تاريخ . -
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 انباب انخاوٍ

 آحار انـصـهح فٍ تسىَة انمىازعات انمانُة 

 انمترتبة عهً عقذ انسواد
 :  وفقه ثالثة فصول

 انفصم األول

 آحار انصهح فٍ مىازعات انمهر وانىفقة 

 فٍ انىظاو وانفقه اإلسالمٍ
 : تؿفقـــــــد وتؼسقــــــم 

ُطـل اإلسالم بالعالقة الزوجقة وأقرَّ لفا الـفج الذي يحافظ طؾك كقاهنا ويعؿؾ طؾك 

تؼقيتفا وصقاكتفا مـ طبث العابثقـ، وقد وجف اإلسالم كالً مـ الزوجقـ إلك مراطاة 

حؼقق أخر، ودطاهؿا إلك بـاء الحقاة إسرية طؾك أساس مـ الؿقدة والرحؿة لؼقلف 

ًة َوِمْن آَيا ﴿تعالك:  تِِه َأْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزَواًجا لَِتْسُؽـُوا إَِلْقَفا َوَجَعَل َبْقـَُؽْم َمَودَّ

ُرونَ  َياٍت لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ َٔ ، فالسعادة بقـ إزواج مـقصة بلن يؽقكقا  (8)﴾َوَرْحَؿًة إِنَّ فِي َذلَِك 

قد ٓ يؾتزم كؾٌّ مـ الزوجقـ  لؽـطـد إوامر الشرطقة التل أوجبفا اهلل طؾقفؿ، و

أحدهؿا بالؿـفج الشرطل فقحقد طـ إوامر، وتتجاذبف كقازع الحقاة، فتخرج بف طـ  أو

الطريؼ السقّي والسؾقك الصحقح الؿستؼقؿ، وحقـئذ َيُدبُّ الخال  بقـ الزوجقـ 

إسرة وتتفدد العالقة الزوجقة بآكػصام وآهنقار، فقـطؾؼ كذير الخطر لقبدد وئام 

 . (9)وصػاءها

                                                        

 ( . 98سقرة الروم : أية ) (8)

التحؽقؿ لحؾ الؿـازطات إسرية،  ( د/جؿقؾة طبدالؼادر الرفاطل، أمؾ مرجل كزال : التدابقر اإلصالحقة قبؾ9)

، "ٓتف، أسبابف، صرق الققاية مـف ضقابطف، حا"صالح غاكؿ السدٓن: الـشقز  د/  www.alukah.net،   88صـ 

  .هـ<8;8الرياض  -، صبعة دار بؾـسقة@9و ?9صـ 

http://www.alukah.net/
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والؿالحظ أن أن الؿـازطات إسرية أصبحت مـتشرة بصقرة كبقرة وطظقؿة لؿ 

تؽـ مقجقدة مـ ذي قبؾ، والـزاع الؿستشرى بقـ إزواج يجعؾ البققت تعقش دائؿًا 

 يف اضطراب وكؽد مستؿريـA فقفدد أمـ واستؼرار إسرة بلسرها.

لشؼاق والـزاع يف إسرة يتقح فرصة كبقرة إن إدراك إسباب الداطقة لقققع ا 

لؿعالجتفا، وتجـب مثقراهتا حتك ٓ تظفر آثارها طؾك مسقرة الحقاة الزوجقة، ومـ 

يستطؾع الؿـازطات إسرية يجد أن إسباب الداطقة إلك الخال  والـزاع متعددة 

بقـ أفراد ومتـقطة، فؼد شرع اإلسالم الصؾح لؿعالجة هذه الخالفات، وإطادة الؾحؿة 

ًٓ الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد  الؿجتؿع، لفذا وغقره جاء هذا الػصؾ متـاو

 الزواج واضعًا الحؾقل مـ خالل رؤية فؼفائِـَا يف مدوكاهتؿ الػؼفقة وتطبقؼاهتؿ الؼضائقة. 

ولبقان آثار الصؾح يف مـازطات الؿفر والـػؼة يف الـظام والػؼف اإلسالمل، تؿ تؼسقؿ 

 الػصؾ إلك الؿباحث التالقة : هذا

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الؿفر.الؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الـػؼة.الؿبحث الثاين

 : الصؾح مـ دطقى الـؽاح طؾك مال.الؿبحث الثالث



–
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 انمبحج األول

 أحر انصهح عهً مىازعات انمهر
د الزواج، والجؿع مفقر، الؿفر هق الصداق، وهق ما يدفعف الرجؾ إلك الؿرأة طـد طؼ

ويؼال امرأة مؿفقرة أي قطع لفا الؿفر، والصداق سؿل بذلؽ لؼقتف، وأكف حؼ ٓزم، 

ويؼال إن مفر الؿرأة هق أجرها، ويؼال: امرأة مفقرة أي غالقة الؿفر، وأصدق الؿرأة حقـ 

، والؿفر الؿسؿك هق ما ُسؿل يف العؼد الصحقح باتػاق (8)تزوجفا أي جعؾ لفا صداق

 لطرفقـ، سقاء كان بقـ الزوج والزوجة، أو بقـ الزوج والقلل.ا

فاإلسالم قد كػؾ حؼ الزوجة يف الؿفر، ووضع لؿـ تستحؼف صرقًا لؾحصقل طؾقف، 

 بالؾجقء إلك الؼضاء يف حالة طدم الؼدرة طؾك تحصقؾف مؿـ وجب طؾقف .

شخص ولؼد حث الؿقلك طز وجؾ طؾك القفاء بالعفقد، وجعؾف سؿتًا يتصػ بف ال

، وققلف  (9)﴾ َوَأْوُفوا بَِعْفِدي ُأوِف بَِعْفِدُكْم َوإِيَّاَي َفاْرَهُبونِ ﴿الؿسؾؿ، وققلف سبحاكف : 

لُِؽْم  ﴿، وققلف تعالك :  (:)﴾ َوَأْوُفوا بَِعْفِد اهَّللِ إَِذا َعاَهدتُّمْ ﴿تعالك :  َوبَِعْفِد اهَّللِ َأْوُفوا  َذَٰ

ُؽْم َتَذكَّ  اُكم بِِه َلَعؾَّ  . (;)﴾ُرونَ َوصَّ

والؿعؾقم أن الحؼ ٓ يزول إٓ بلدائف، والطريؼ العادي ٓكؼضاء الحؼ واكتفائف هق ققام 

الؿؾتزم بلداء الحؼ الذي طؾقف، بذلؽ يزول الحؼ سقاء كان أداء طؿؾ أو الؼقام بف، 

                                                        

، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت الطبعة  @>8/=( هتذيب الؾغة: لؿحؿد بـ أحؿد بـ إزهري 8)

، صبعة  98?/9الػارابل  أبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري م A الصحاح تاج الؾغة: لإلمام9778إولك

  م<?@8 هـ<7;8بقروت الطبعة: الرابعة  -دار العؾؿ لؾؿاليقـ

 ( . 7;سقرة البؼرة : أية ) (9)

 ( . 8@سقرة الـحؾ : أية ) (:)

 ( . 9>8سقرة إكعام : أية ) (;)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A
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آمتـاع طـ طؿؾ أو إططاء شلء مثالً، ويـؼضل ذلؽ الحؼ بؽؾ آثاره الؼاكقكقة، وهق  أو

 .ر  باكتفاء الحؼ بلداء الحؼما يع

فحب الؿال كزطة فطرية طـد اإلكسان، وكثقرًا ما يحصؾ الخال  يف الؼضايا الؿالقة 

إسرية، فقتدخؾ طؼالء الؼقم لؾصؾح بقـ الزوجقـ، قبؾ القصـقل إلـك الؼضاء، لرأب 

ؾ الصدع بقـفؿا حػاضـًا طؾك سالمة الؽقان إسري، وأمـف مـ الؿـازطات التل قد تص

 .(8)إلك حد الؼطقعة وإراقة الدماء

وبؼاء الخصقمة دون حسؿ ضؾؿA ٕكف يػقت طؾـك صاحب الحؼ حؼف، ويعقـ الظالؿ 

طؾك ضؾؿف، والعدل طؾك خالفف، فؽان يف حسؿ الــزاع بالـصؾح الـذي يؼطـع الخصقمة، 

يعة تحؼقؼًا لؾعدل، ومـ هـا كان الصؾح وسقؾة لتحؼقؼ العدل الذي هق أهؿ مؼاصد الشر

 اإلسالمقة.

ومـ أطظؿ أكقاع الصؾح، الصؾح بقـ الـزوجقـ الؿتخاصؿقـ، فنن إسرة تؼقم طؾك 

الؿحبة وإلػـة وتدوم بدوامفا، فنذا اكتفت الؿحبة وإلػة وحؾ الشؼاق صار الػراق، 

وٓبد لؾؿصؾحقـ مـ الؼقام بقاجبفؿ تجاه إسرة الؿتػؽؽة والسعل يف اإلصالح بقـ 

 .(9)إزواج

                                                        

، الشقخ/محؿد  @<الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، ص( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف 8)

 الؼاهرة، د/طبدالؽريؿ -، مؽتبة الرتاث اإلسالمل>:متقلل الشعراوي: أحؽام إسرة والبقت الؿسؾؿ، صـ 

، صبعة دار الؼؾؿ، د/طؾل محؿد طؾك قاسؿ: كشقز @;الؿسؾؿ،  والبقت الؿرأة أحؽام يف الؿػصؾ : زيدان

 م.;977طالجف يف الػؼف اإلسالمل(، صبعة دار الجامعة الؼاهرة، الزوجة )أسبابف و

،  "دراسة فؼفقة"( د/إسؿاطقؾ كاضؿ العقساوي: الصؾح يف الؼضاء اإلسالمل لحؾ الؿـازطات الؿدكقة والجـائقة 9)

هـ ::;8، بحث مـشقر يف الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، الؿجؾد الثامـ، العدد إول، طام  ;=صـ 

 م.:978
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 مؾزًما يؽقن طؾقف تصالحا وما الؿفر،  طؾك الزوجقـ بقـ الؿصالحة ومـ ثؿ تجقز

 صالحتف وإن جائز، ففق بعقـف شلء طؾك مفرها طؾك زوجفا امرأة صالحت لؾزوج، فؾق

 الؿفر مـ صالحتف وإن ذلؽ، يجز لؿ مسؿك أجؾ إلك دكاكقر طؾك دراهؿ وهق مـ مفرها

 شاءت ومتك التلجقؾ وبطؾ الحط جاز أجؾ إلك ريال خؿسؿائة طؾك ألػ ريال وهق

ًٓ  بذلؽ أخذتف ًٓ ولقس مآ  .(8)حا

                                                        

، بقروت  <=( د/طؾل فروخ: إسرة يف الشرع اإلسالمل )مع لؿحة مـ تاريخ التشريع إلك ضفقر اإلسالم (، صـ 8)

، رسالة ?:م(، د/يقكس محؿقد صادق ياسقـ: اإلصالح إسري مـ مـظقر قرآين، ;<@8هـ ;@:8)9ط

 م.=977ماجستقر، جامعة الـجاح القصـقة، فؾسطقـ، سـة 



– 
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 انمبحج انخاوٍ

 أحر انصهح عهً مىازعات انىفقة
الـػؼة الزوجقة أثر مـ آثار الزواج، وأول حؼقق الزوجة طؾك زوجفا بسبب احتباسفا 

لف، إضافة إلك أن العر  يحؽؿ بتقابع أخرى لؾـػؼة كـػؼات إوٓد وما تتؼقى بف الؿرأة 

أثـاء الحؿؾ وبعد القٓدة، وقد أخذ الؼاكقن يف تؼدير الـػؼة بالقضع يف آطتبار دخؾف 

ـػؼ طؾقف بؿعـك احتقاجف الػعؾل، شريطة أٓ تؼؾ الـػؼة الؿػروضة طـ الػعؾل، وحال الؿ

 حد الؽػاية لتلمقـ مستؾزمات الؿـػؼ طؾقف حسب القضع آقتصادي زماكًا ومؽاكًا.

ذلؽ  أصقؼ ٓ الزوج قال دراهؿ، ثؿ طؾك شفر كؾ كػؼة طـ زوجفا الؿرأة صالحت فؾق

 يؽػقفا، وإذا ذلؽ دون ما أن ويعؾؿ طعامال سعر تغقر إذا إٓ إلقف، يؾتػت ٓ ٓزم ففق

 إٓ كػؼة يؾزمف ٓ محتاج والزوج درهؿ مائة طؾك شفر كؾ كػؼة طـ امرأتف الرجؾ صالح

 .(8)مثؾفا

 وتطالب ذلؽ طـ ترجع أن فؾفا تؽػقفا،  ٓ كػؼة طؾك زوجفا  الؿرأة صالحت وإذا

 لحؼفا مـفا إسؼاط لؽػايةا بدون فرضاها فشقئًا، شقئًا تجب إكؿا الـػؼة بالؽػاية، ٕن

 يجقز. ٓ وذلؽ القجقب قبؾ

كػؼتفا،  يف يػرضف أن لؾؼاضل يجقز بشلء حصؾ متك بقـفؿا الصؾح أن فإصؾ

الؼاضل  فرض قبؾ الصؾح هذا كان سقاء معاوضة تعترب وٓ لؾـػؼة، تؼدير بقـفؿا فالصؾح

 يجقز ٓ لءش طؾك الصؾح وقع وإذا أحدهؿا،  بعد كان أو شلء، طؾك أو الرتاضل

 الصؾح كان إن يـظر ، والعبد كالثقب بحال، كػؼتفا يف الزوج طؾك أن يػرضف لؾؼاضل

                                                        

، د/ حسـل كصار: حؼقق الؿرأة يف  <9الديـ أبق لحقة: العالج الشرطل لؾخالفات الزوجقة، صـ ( د/كقر 8)

 . :=8التشريع اإلسالمل، صـ 



–
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 الصؾح يعترب شفر لؽؾ شلء طؾك تراضقفؿا وقبؾ بالـػؼة لفا قبؾ قضاء الؼاضل بقـفؿا

 اطتبار وفائدة معاوضة، يعترب والرتاضل(  الؼاضل قضاء ) تؼديرًا وبعد أحدهؿا مـفؿا

 الزيادة تجقز ٓ أن الؿعاوضة اطتبار وفائدة طـف،  والـؼصان الزيادة طؾقف قزتج أن التؼدير

 .(8)الـؼص وٓ ذلؽ طؾك

كؿا أكف يجقز الصؾح طؾك حؼ الزوجة يف الَؼسؿ، فؿـ حؼـقق الزوجة طؾك زوجفا 

طـد وجقد زوجة أو زوجات معفا الَؼسؿ بقـفؿا أو بقـفـ يف الـػؼـة والؿبقـت والعدل 

رضك الزوجة بنسؼاط حؼفـا يف الَؼـسؿ، وذلـؽ جـائزA ٕن الَؼـسؿ ُشـرع بقـفـ، وقد ت

لؿصؾحتفاA فؽان لفا أن تتـازل طـ حؼفا فقف أو هتبف لغقرها، إن رأت مصؾحة لفا تتحؼؼ 

ويعترب رضا الزوجة بنسؼاط حؼفا يف الؼسؿ هبة مـفا، وقد يعترب يف بعض  .بـذلؽ

ًٓ مـ الزوجة طـ بعض حؼفا يف مؼابؾ إحقال صؾحًا بـقـ الزوجقـ إذا تضؿـ  تـاز

مصؾحة لفا يضؿـفا الزوج، حتك لق كاكت هذه الؿصؾحة إبؼاء العشرة بقـفا وبقـ 

َوإِِن اْمَرَأٌة  ﴿زوجفا، فال يحدث صالق، وهذا الصؾح جـائز بـص الؼرآن يف ققلف تعالك: 

ْؾُح َخاَفْت ِمن َبْعِؾَفا ُكُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل ُجـَاَح  َعَؾْقِفَؿا َأن ُيْصِؾَحا َبْقـَُفَؿا ُصْؾًحا  َوالصُّ

 جعؾت يقمفـا مــ رسـقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد روي أن سقدة بـت زمعة زوج الـبل  (9)﴾َخْقٌر 

جعؾت يقمل مـؽ لعائشة، فؽان  ، قالت يا رسقل اهلل-رضل اهلل طـفا  -لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                        

،  د/أحؿد طؾل  @<( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ 8)

، بحث مـشقر  :=عة اإلسالمقة والؼاكقن القضعل، صـ معتقق أحؽام الصؾح وأثره يف فض الـزاطات يف الشري

بؿجؾة كؾقة أداب جامعة الؿرقب، العدد الثامـ، لقبقا، د/رمضان جؿال كامؾ : التصالح وأثره طؾك الدطقى 

 م .@@@8، صبعة الؿركز الؼقمل لإلصدارات الؼاكقكقة  =88الجـائقة، صـ 

 ( . ?89سقرة الـساء : أية ) (9)
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 .(8)دةيؼسؿ لعائشة يقمقـ: يقمفا ويقم سق ملسو هيلع هللا ىلصرسـقل اهلل 

تػقد هذه الـصقص جقاز التـازل طــ بعـض الحؼقق الزوجقة إلصالح ذات البقـ 

ورأب الصدع بقـ الزوجقـ مـ أجؾ سعادة إسرة واستؼرارها وأمـفـا، وهذا مؼصد مـ 

 .(9)مؼاصد الصؾح يف إصالح الؿجتؿـع وتـؿقتف

                                                        

 ).<>=9سؾؿ يف صحقحف: كتاب الرضاع، باب جـقاز هبتفا كقبتفا لضرهتا. حديث رقؿ )( أخرجف م8)

د/  ، ==( د/إسؿاطقؾ كاضؿ العقساوي: الصؾح يف الؼضاء اإلسالمل لحؾ الؿـازطات الؿدكقة والجـائقة، صـ 9)

أسقد م، د/?@@8ه/?8;8، الدوحة، قطر، ?محؿد سؾقؿ العقا: الػؼف اإلسالمل يف صريؼ التجديد، صـ 

 . @<صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ 



–
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 انمبحج انخانج

 انصهح فٍ دعىي انىكاح عهً مال
قز الصؾح طـ دطقى الـؽاح إذا كان الرجؾ مـدطقًا والؿرأة ُتـؽر ذكر الػؼفاء أكف يج

ذلؽ فصالحتف طؾك ماٍل حتك يرتك الدطقى جاز، باطتبار حؿؾ الصؾح إلك أقـرب العؼقد 

شبفًا إلقف، ويؿؽـ أن ُيحؿؾ هـا طؾك معـك الخؾعA ٕن أخذ الؿال مؼابؾ الطالق خؾع، 

ـل حؼفـا ٓفتداء القؿقـ وقطع الخصقمة والصؾح يجب حؿؾف إلك أقرب العؼقد إلقف، وف

فؽان صـحقحًا، وكذلؽ إذا كاكت الؿرأة هل الؿدطقة والزوج ُيـؽر ذلؽ، فؿـ أققالفؿ 

طؾك سبقؾ الؿثال ما جاء فـل العـاية طؾك الفداية: )وإن ادطك رجؾ طؾك امرأة كؽاحًا 

طؾـك أن الـصؾح وهل تجحد، فصالحتف طؾك مال بذلتف حتك يرتك الدطقى، جاز هذا بـاًء 

ًٓ لؾؿـال  يجب اطتباره بلقرب العؼقد إلقف شـبفًا، وأمؽــ تصحقحف خؾعًا يف زطؿف، وبـذ

لـدفع الخصقمة، وقطع الشغب، والقطء الحـرام فـل جاكبفا، فنن أقام طؾك التزويج بقـة 

 بعد الصؾح لؿ تؼبؾA ٕن ما جرى كان خؾعًا يف زطؿف، وٓ فائدة يف إقامتفا بعده، وإن

كان مبطالً يف دطقاه لـؿ يحؾ لف ما أخذ بقـف وبقـ اهلل تعالك، وهذا طام يف جؿقع أكقاع 

 . (8)الصؾح، إٓ أن يسؾؿف لف بطقبة كػس، فقؽقن تؿؾقؽًا بطريؼ الفبة

فقتضح مـ الـص الؿتؼدم أكف إذا حصؾت دطقى الزوجقة وجحدت مـ أحد صريف 

لؽ الصؾح وكاكت مـ لدن الزوج خؾعًاA العؼد ثؿ تؿ الـصؾح طؾك مبؾغ مـ الؿال صح ذ

فالزوج أخذ العقض باطتؼـاده صـحة الزوجقة، والؿرأة تدفعف فداء لؾقؿقـ وقطعًا 

لؾخصقمة، أما إذا كاكت الؿرأة هل الؿدطقة والرجؾ يجحد، جاز ذلؽ بتؼديركا باطتبار 

                                                        

، د/إسؿاطقؾ  8?( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ8)

 . >=كاضؿ العقساوي: الصؾح يف الؼضاء اإلسالمل لحؾ الؿـازطات الؿدكقة والجـائقة، صـ 
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 .(8)أكف بنططائف بدل الصؾح كلكف حدد مفرها، ثؿ صؾؼفا طؾقف

 أكف وضفر شقًئا باطت فنن كػسفا، بتزويج تصالح أن لؾؿرأة يجقز أكف الػؼفاء وذكر

 صح كػسفا بتزويجف العقب ذلؽ مـ فصالحتف البقع، يف يرجع أن الرجؾ معقًبا وأراد

 .(9)بؿفرها ٓ بلرشف رجعت بعقب لقس أكف ضفر .وإذا الصؾح،

ويؽقن  ح،ص كػسفا تزوجف أن طؾك فصالحتف طقـ أو بديـ لرجؾ امرأة اطرتفت وإذا

 العبد طقـ يف كبقاض بعقب لقس أكف فبان مبقعفا يف طقًبا بف الؿعرت  كان فنن لفا، صداًقا

 يزل لؿ فنن مثؾفا، بؿفر ٓ بف فرجعت صداقفا،  ذلؽ ٕن بلرشف، رجعت ضـتف طؿك

 الػؼفاء أجاز ، كؿا(:)بلرش طؾقفا رجع صداقفا يسؼط بؿا كؽاحفا  اكػسخ ولؽـ العقب

 .(;)لؾقرثة بؼقؿتف وٓ لفا طؾؿ وٓ بف،  لفا بقـة ٓ الذي صداقفا مـ لحتصا أن لؾؿرأة

زوجفا  صؾؼفا امرأة أن فؾق شلء، طؾك الـسب دطقى مـ تصالح أن لؾؿرأة يجقز وٓ

 شلء، طؾك الـسب طـ فصالحت الرجؾ وجحد مـفا ابـف أكف يده يف صبًقا طؾقف ادطت

 غقرها، حؼ طـ اإلطتقاض تؿؾؽ فال حؼفا ٓ الصبل حؼ الـسب ٕن فالصؾح باصؾ

 .(>)يحتؿؾفؿا ٓ والـسب معاوضة أو إما إسؼاط الصؾح وٕن

                                                        

( د/طز الديـ الخطقـب التؿقؿـل: دور أجفزة الؼضاء يف تحؼقؼ سقاسة الققاية مـ الجريؿة، بحث مؼدم إلك كدوة 8)

 >ه/>8;8ذو الؼعدة  >تحصقـ إحداث ووقايتفؿ مــ آكحرا  والجريؿة الؿـعؼدة يف جامعة آل البقت، 

هناء الخصقمة يف الػؼف ، د/محؿقد محجقب طبد الـقر: الصؾح وأثره يف إ:8-89م، ص>@@8كقسان 

محؿد بـ أحؿد بـ مصطػك أبق  هـ ، د/<7;8م <?@8، صبعة دار الجقؾ، بقـروت، ;@9اإلسالمل، صـ 

م، د/إسؿاطقؾ كاضؿ العقساوي: الصؾح يف >=@8ه>?:8، :9: تـظقؿ اإلسالم لؾؿجتؿع، الؼاهرة، صـ  زهرة

 . <=الؼضاء اإلسالمل لحؾ الؿـازطات الؿدكقة والجـائقة، صـ 

 .8?( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ9)

 . =/>( الؿغـل : ٓبـ قدامف :)

 . @;/=، بدائع الصـائع : لؾؽاساين  ?/>( الؿغـل : ٓبـ قدامف ;)

 .9?( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ >)



–
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 انفصم انخاوٍ

 آحار انصهح  فٍ مىازعات انهبات واألماوات 

 فٍ انىظاو وانفقه اإلسالمٍ
 تؿفقـــــــد وتؼسقــــــم : 

 وآثار جؾقؾة مؼاصد مـ لف لؿا اإلسالم، يف العؼقد وأطظؿ أهؿ مـ الزواج ُيعد طؼد

 الؿعاصل يف  القققع مـ لؾـػس تحصقـ فػقف وإفراد، الؿجتؿعات طؾك صقبة ومباركة

 باإلضافة الػقاحش والؿخالػات، اكتشار مـ لؾؿجتؿعات تطفقر وفقف وارتؽاب أثام،

 الصالح . الـسؾ طؾك والؿحافظة إسر الصالحة، تؽقيـ إلك

 البعض، بعضفؿ إزواج قِبؾ التزامات طـف تـشل الزواج طؼد أن فقف شؽ ٓ ومؿا

معـقي، وبسبب طدم آلتزام   هق ما ومـفا مالل،  مادي هق ما مـفا وهذه آلتزامات

بالقفاء هبذه آلتزامات قد تـشل مـازطات، فؼد شرع اإلسالم الصؾح لؿعالجة هذه 

 سرية، إ الؿـازطات لتسقية الـظامقة ألقات الؿـازطات، فضالً طـ وجقد طدد مـ

 السؾؿقة بالطرق إسرية، الؿشاكؾ الؿستخدمة لحؾ القسائؾ طبارة طـ مجؿقطة وهل

 الـزاطات لتسقية إلقفا التل يؾجل ألقات هذه بقـ ومـ الؼقة، إلك الؾجقء دون أي

 الصؾح. إسرية

فؼـد يتػؼ الزوجقـ الؿتخاصؿقـ طؾك رفع الـزاع وقطع الخصقمة طــ صريؼ طؼد 

زطات الفبات وإماكات والفدايا، ولبقان أثر الصؾح طؾك هذه الؿـازطات الصؾح يف مـا

 تؿ تؼسقؿ هذا الػصؾ إلك ثالثة مباحث، وذلؽ طؾك الـحق التالل: 

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الفبات.الؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات إماكات.الؿبحث الثاين

 لفدايا.: أثر الصؾح طؾك مـازطات االؿبحث الثالث



– 
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 انمبحج األول

 أحر انصهح عهً مىازعات انهبات
الفبة لغة هل التربع والتػضؾ طؾك الغقر ولق بغقر مال، أي بؿا يـتػع بف مطؾؼًا سقاء 

ًٓ أم غقر مال ، وهل طؼد يتصر  بؿؼتضاه القاهب يف مال لف دون طقض، (8)كان ما

قـ، وقد طرفت الفبة أيضًا ويجقز أن يػرض القاهب طؾك الؿقهقب لف الؼقام بالتزام مع

 .(9)، فال تـعؼد الفبة طؾك مال مستؼبؾ“طقض بغقر الحال يف مال تؿؾقؽ طؾك طؼد ”بلهنا 

ولؼد شرع اهلل الفبة لؿا فقفا مـ تللقػ الؼؾقب، وتقثقؼ طرى الؿحبة بقـ الـاس، 

خاصة إذا كاكت لؼريب أو كسقب، فؼد تحصؾ الخصقمات، ويؼع التـافر والتدابر، 

طع صؾة إرحام، فشرع اهلل الفبة والفدية لتصػقة الؼؾقب، وإزالة كؾ ما يسبب وتـؼ

الػرقة بقـ الـاس، ويطفر الـػقس مـ البخؾ والشح والطؿع، وتحصقؾ إجر والثقاب 

 .(:)لؿـ فعؾفا ابتغاء وجف اهلل تعالك

ٓ “: ملسو هيلع هللا ىلص ويحرم عؾى الؿسؾم أن يرجع يف الفبة أو الصدقة حتى وإن كان بالثؿن، وقال

َّٓ القالَد فقؿا ُيعطِل َوَلَدهُ  ويف ، (4) َيِحؾُّ لرُجٍؾ أن ُيعطَِل َططقًَّة، أو يَفَب ِهَبًة، فقرِجَع فقفا، إ

                                                        

، الؿصباح الؿـقر: لؾػققمل  <:;، مختار الصحاح : لؾرازي ، صـ 88;/>8( لسان العرب: ابـ مـظقر 8)

9/=>:. 

، صبعة دار  7;9/9، تحػة الحؽام : لؿحؿد بـ محؿد بـ طاصؿ إكدلسل  8@/>( تبققـ الحؼائؼ : لؾزيؾعل 9)

 م .8>@8هـ 7<:8الػؽر، الطبعة الثاكقة 

، الؾباب يف شرح الؽتاب : لؾشقخ طبدالغـل الحـػل  9;:/<جؾة إحؽام : لعؾل حقدر ( درر الحؽام شرح م:)

8/8>8 . 

، صححف الرتمذي وابـ حبان =<:/8( ســ الرتمذي: كتاب اإلجارة، باب ما جاء يف كراهقة الرجقع يف الفبة ;)

 والحاكؿ .



–
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سقاق آخر، يجوز لؾرجل أن يفب لزوجته مآً أو بقتًا لؾسؽن دون أن يحرم غقرها من 

 ه كصقب فقه.الورثة، وأن يؽون الشيء الؿوهوب مؾؽًا خاصًا له ولقس ٕحد من أوٓد

وقد جاء يف قاكقن الؿعامالت الؿدكقة لدولة اإلمارات العربقة الؿتحدة الؿعدل 

 =;=م الُؿتعؾؼ بالرجـقع فـل الفبـة والؿادة <?@8( لسـة 8بالؼاكقن آتحادي رقؿ )

مـف، لؾقاهب أن يرجع يف الفبة قبؾ الؼبض دون رضاء الؿقهقب لف، فنن لؿ يؼبؾ، ُيؿؽـ 

 . لؽذمـ الؼاضل إلغاء الفبة والرجقع فقفا ما لؿ يقجد ماكع لـ لؾقاهب أن يطؾب

وُيعترب ماكعًا مـ الرجقع يف الفبة ما إذا كاكت الفبة مـ أحد الزوجقـ لمخر، أو ٕي 

رحؿ محرم ما لؿ يـجر طؾقفا مػاضؾة بقـ همٓء بال مربر، أما الؾزوم بالـسبة إلك 

ُجُل فِقَؿا َيَفُب  ": ملسو هيلع هللا ىلص ، قالالزوجقـ فؾؿا ورد طـ أبل طبداهلل بـ طباس َٓ َيْرِجُع َالرَّ

َوَٓ  ﴿، ّٕن اهلل تعالك يؼقل: (8)"ِْٓمَرَأتِِه َوَٓ لِْؾَؿْرَأِة فِقَؿا َتَفُب لَِزْوِجَفا ِحقَزا َأْو َلْم ُيَحاَزا

آ آَتْقُتُؿوُهنَّ َشْقًئا ـُْه َكْػًسا َفنِن صِْبَن َلؽُ  ﴿وقال:  ﴾َيِحلُّ َلُؽْم َأن َتْلُخُذوْا ِمؿَّ ْم َعن َشْيٍء مِّ

رِيًئا  وهذا يدخؾ يف الصداق والفبة.   ﴾َفُؽُؾوُه َهـِقًئا مَّ

ووجف ذلؽ أن صؾة الزوجقة تجري مجرى صؾة الؼرابة الؽامؾة، بدلقؾ أكف يتعؾؼ هبا 

التقارث يف جؿقع إحقال، فال يدخؾفا حجب الحرمان، والؼرابة الؽامؾة ماكعة مـ 

 .(9)جرى مجراها الرجقع، فؽذا ما

ًٓ يعترب جحقدًا كبقرًا  كؿا يعترب إخالل الؿقهقب لف بؿا يجب طؾقف كحق القاهب إخال

ًٓ لؾرجقع يف الفبة، ويرتتب طؾك الرجقع يف الفبة إطادة الؿال  مـ جاكبف، وُيعد طذرًا مؼبق

                                                        

، وحؽؿ طـف بلكف : حسـ ?<:/8لفبة ( ســ الرتمذي: كتاب اإلجارة، باب ما جاء يف كراهقة الرجقع يف ا8)

 صحقح.

 .<@=/<بتصر  ، الؿغـل: ٓبـ قدامة  ::8/=( بدائع الصـائع : لؾؽاساين 9)



– 

8>@: 

أما بخصقص تعؾقؼ الفبة بقـ الزوجقـ  الؿقهقب إلك مؾؽ القاهب مـ حقـ تؿامف،

شرط، ففق محؾ خال  بقـ الػؼفاء، فذهب كثقر مـ العؾؿاء إلك طدم جقاز تعؾقؼ طؾك 

َٓ َتُجقُز اْلِفَبُة بَِشْرٍط َأْصاًل  "(8)"الؿحؾك"الفبة بالشرط، قال ابـ حزم يف  ، وقال ابـ "َو

َكََّفا َتْؿؾِقٌؽ لُِؿَعقَّ  "قدامة رحؿف اهلل:
ِ
ـٍ فِل اْلَحَقاِة، َفَؾْؿ َيُجْز َٓ َيِصحُّ َتْعؾِقُؼ اْلِفَبِة بَِشْرٍط: ٕ

، ويف هذه الحالة : تصح الفبة، ويـتؼؾ الؿؾؽ (9)"اكتفك مـ "َتْعؾِقُؼَفا َطَؾك َشْرٍط ، َكاْلَبْقِع 

 .(:)لؾؿقهقب لف، وُيؾغك الشرط

واختار بعض العؾؿاء جقاز تعؾقؼ الفبة بالشرط، وهق ققل بعض الحـػقة والحـابؾة، 

ـ تقؿقة وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رحؿفؿ اهلل، قال ابـ طابديـ يف واختاره شقخ اإلسالم اب

ـُ  ": (;)حاشقتف ُد ْب ْوِج َطَؾك َأْن َيُحجَّ بَِفا ، َفَؾْؿ َيُحجَّ بَِفا : َقاَل ُمَحؿَّ اْمَرَأٌة َتَرَكْت َمْفَرَها لِؾزَّ

َضا بِاْلِفَبِة َكانَ  ;ُمَؼاتٍِؾ : إكََّفا َتُعقُد بَِؿْفِرَها  َنَّ الرِّ
ِ
بَِشْرِط اْلِعَقِض، َفنَِذا اْكَعَدَم اْلِعَقُض  ٕ

َضا َٓ َتِصحُّ بُِدوِن الرِّ َضا، َواْلِفَبُة   . اْكَعَدَم الرِّ

ْت اْلِفَبُة َفَؾْق  َٓ َتْظؾَِؿـِل َفَؼبَِؾ َصحَّ وإَذا َقاَلْت لَِزْوِجَفا : َوَهْبت َمْفِري مِـْؽ َطَؾك َأْن 

، وجاء يف "ُة َماِضَقٌة، َوَقاَل َبْعُضُفْؿ : َمْفُرَها َباٍق إْن َضَؾَؿَفا َضَؾَؿَفا َبْعَد َذلَِؽ َفاْلِفبَ 

ضاهر كالم اإلمام أحؿد يف رواية أبل الحارث صحة دفع كؾ واحد مـ ":  (>)"اإلكصا "

ًٓ طؾك أن ٓ يتزوج، ومـ لؿ يػل بالشرط لؿ يستحؼ العقض،  الزوجقـ إلك أخر ما

أن شقخ اإلسالم ابـ  (=)"اإلكصا "، وذكر يف "باكتػائف ٕهنا هبة مشروصة بشرط فتـتػل

                                                        

 . @>/?( الؿحؾك: ٓبـ حزم 8)

 .  ;?:/>( الؿغـل: ٓبـ قدامة 9)

 . ;:;/9( شرح الؿـتفك: لؾبفقيت :)

 . 87</>( حاشقة ابـ طابديـ : ٓبـ طابديـ ;)

 . 8@:/7: لؾؿرداوي ( اإلكصا  :>)

  . ;;/<8 لؾؿرداوي ( اإلكصا  :=)



–

8>@; 

 . تقؿقة رحؿف اهلل اختار جقاز تعؾقؼ الفبة بالشرط

الفبة ٓ يصح تعؾقؼفا بالشرط  وقال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل وهق يرد ققل مـ قال : إن 

ة وهذا الحؽؿ غقر ثابت بالـص وٓ باإلجؿاع، فؿا الدلقؾ طؾك بطالن تعؾقؼ الفب":  لقا

أكف طؾؼ الفبة بالشرط لؿا بعث إلك الـجاشل هبدية مـ  ملسو هيلع هللا ىلص بالشرط ؟ وقد صح طـ الـبل

مسؽ وقال ٕم سؾؿة : إين قد أهديت إلك الـجاشل حؾة وأواقل مـ مسؽ، وٓ أرى 

الـجاشل إٓ قد مات، وٓ أرى هديتل إٓ مردودة، فنن ردت طؾل ففل لؽ، فالصحقح : 

 .(8)هبذه الـصقصصحة تعؾقؼ الفبة بالشرط طؿالً 

 هل الصؾح اكعؼاد طؾك الؿرتتبة أثار إن " (9)العدلقة إحؽام مجؾة يف ولؼد جاء

 بف الؿصالح ويف لؾؿدطل،  الصؾح بدل يف الؿؾؽ ووققع الدطقى الرباءة طـ حصقل

 إذ - إلقف العؼقد بلقرب يعترب الصؾح التؿؾقؽ، وأن مؿا يحتؿؾ كان إن طؾقف لؾؿدطك

 أو البقع معـك يف كان فؿا - والؿباين ٓ لأللػاظ والؿعاين لؾؿؼاصد قدالعؼ يف العربة

 الػؼف يف الؿالقة الؿعامالت مجآت حؽؿف، وحقث إن  أخذ اإلسؼاط أو اإلجارة

 الؿشاركة، وطؼقد التربطات وإماكات، وطؼقد الؿعاوضات طؼقد تشؿؾ اإلسالمل

 بدل دخؾ الؿطؾقب القجف طؾك حالصؾ تؿ الؿجردة ، فنذا والحؼقق التقثقؼات وطؼقد

 ثاكًقا،  هبا آدطاء مـف يؼبؾ فال الؿصالح طـفا،  دطقاه وسؼطت الؿدطل، مؾؽ يف الصؾح

 .(:)دفعف لؾؿدطل الذي الصؾح بدل اسرتداد طؾقف الؿدطك يؿؾؽ وٓ

                                                        

 .  =9/8( إغاثة الؾفػان: 8)

 (  .=>>8( الؿادة )9)

 حسقـ ، د/سعدي9?( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، ص:)

،  م 2003ھ 1423إولك الطبعة ، ;97صـ  اإلسالمل، الػؼف يف حؾفا وصرق الؿالقة الخالفات جرب: طؾل

 إردن.  – الـػائس دار صبعة 



– 

8>@< 

 انمبحج انخاوٍ

 أحر انصهح عهً مىازعات األماوات
لذي واثؼ اهلل تعالك بف طباده يف مجال كؾ إن إماكة هل القفاء وآلتزام بالؿقثاق ا

القاجبات الديـقة، والعالقات التعامؾقة يف حقاة الـاس، وأن كؼقض إماكة: الخقاكة، 

والغدر، يف كؼض الؿقثاق وقطع ما أمر اهلل بف أن يقصؾ، فإماكة وفاء وكؼقضفا الخقاكة، 

 لؽػر .وإمـ سؽقـة، وكؼقضف الخق ، واإليؿان التصديؼ وكؼقضف ا

ومـ إماكات الزوجقة أيضًا: حػظ استؼرار الحقاة إسرية، وحػظ الؿقدة والرحؿة، 

َوِمْن آياتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزواجًا لَِتْسُؽـُوا إَِلْقفا ﴿ :ورد يف ققل اهلل تعالك

ياٍت  َٔ ًة َوَرْحَؿًة إِنَّ فِي ذلَِك  ُرونَ  َوَجَعَل َبْقـَُؽْم َمَودَّ َفنِْن  ﴿وققلف تعالك ، (8)﴾لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ

ويف حديث أبل  ، (9)﴾َكرِْهُتُؿوُهنَّ َفَعسى َأْن َتْؽَرُهوا َشْقئًا َوَيْجَعَل اهَّللُ فِقِه َخْقرًا َكثِقراً 

ُخُؾًؼا  َٓ َيْػَرْك ُمْمِمٌن ُمْمِمـًَة إِْن َكرَِه ِمـَْفا (  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  رضل اهلل طـف هريرة

 .(:)(َغْقَرهُ »َأْو َقاَل: « َرِضَي ِمـَْفا آَخرَ 

فػل الؼاكقن يػرتض أن يؽقن هـاك استؼالل لؾذمة الؿالقة بقـ إزواج، ولؽـ صبقعة 

إسرة وصبقعة التعامؾ بقـ إزواج والؿتطؾبات الؿالقة تحتؿ الؿساطدة والؿشاركة 

ا مـ مـظقر واحد إذ إن لؽؾ أسرة ضرففا ، فالعالقات إسرية ٓ يؿؽـ الـظر إلقف"بقـفؿ

، فػل حال كاكت إمقال مشرتكة بقـ الزوجقـ مـ الصعب جدًا الػصؾ بقـفا "وصبقعتفا

ًٓ معزولة، "طـد اهتام أحد الزوجقـ بخقاكة إماكة،  ٕهنا أمقال تحت الـػؼة ولقست أمقا

                                                        

 ( . 98سقرة الروم : أية )( 8)

 ( . @8سقرة الـساء : أية )( 9)

 ( .@=;8(، كتاب الرضاع، باب القصقة بالـساء، برقؿ )8@87/ 9( صحقح  مسؾؿ ):)



–

8>@= 

 .(8)"إذ إن إماكة تتطؾب أن يتعفد أحد الطرفقـ بحػظ أماكة شلء

فعدم رد إماكة إلك صاحبفا طـد صؾبفا هق ُسحت، وأن أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ 

ََماَكاِت إَِلىَٰ َأْهِؾَفا  ﴿هنك طـف الؿقلك طز وجؾ، قال تعالك  ْٕ وا ا ،  (9)﴾إِنَّ اهَّللَ َيْلُمُرُكْم َأن ُتَمدُّ

َث َكَذ  آَيةُ  " ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال الؿصطػك َب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَؾَف، َوإَِذا اْلُؿـَافِِق َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

 .(:)"اْؤُتِؿَن َخانَ 

وطدم رد إماكة إلك صاحبفا سققلد صراع بقـ أصقا  الؿجتؿع، وأن اإلسالم هنك 

طـ خقاكة إماكة لتجـب هذه الصراطات والػتـ التل ستـتج طـ هذا الػعؾ الؿشقـ 

 والؼبقح.

حؼف كامالً غقر مـؼـقص فـل الصـػة  إذ إن الؼاطدة هل أن كؾ صاحب حؼ لف أن يلخذ

والؿؼـدار، وآستثـاء أن يرخص لف الشارع بنسؼاط الحؼ كؾف أو جزئف، واستقػاء البـاقل 

لؿعــك )إزالـة الؿشؼة يف تحؼقؼ ما ٓ سبقؾ إلك تحؼقؼف( مـ إقرار الحؼقق ٓكعدام بقـة، 

ل هل ضرب مــ أو جفؾ بؿؼدار، ومبـل طؾك قاطدة )الؿشؼة تجؾب التقسقر( الت

 ضـروب رطايـة الؿصـؾحة ودرء الؿػسدة.

فؾق حصؾ خال  بقـ الؿقدع والقديع )الزوج والزوجة(، بلن صؾب الؿقدع وديعتف 

                                                        

م، 9778، الؼاهرة: دار الؽتاب الحديث>:صـ  ( د/أمـة كصقر: الؿرأة الؿسؾؿة بقـ طدل التشريع وواقع التطبقؼ،8)

 م .9778، دمشؼ: دار الػؽر >><د/حـان لحام: هدي السقرة الـبقية يف التغققر آجتؿاطقـ صـ 

 ( . ?>سقرة الـساء : أية )( 9)

، كتاب ?</8(، صحقح مسؾؿ::، كتاب اإليؿان، باب طالمة الؿـافؼ، حديث رقؿ: )=8/8( أخرجف البخاري :)

 ( .@>ؿان، باب بقان خصال الؿـافؼ، حديث رقؿ )اإلي

 



– 

8>@> 

فجحدها القديع وقال لـؿ تقدطـل شقئًا، ثؿ قال هؾؽت أو رددهتا، وقال الؿقدع بؾ 

الغصب  استفؾؽتفا، فتصالحا جاز ذلـؽ الصـؾح، ٕن الؿالؽ يدطل طؾقف ضؿان

 بالجحقد إذ هق سبب لقجقد الضؿان .

ولق ادطك الؿقدع آستفالك ولؿ يؼؾ الؿقدع إهنا هؾؽت، أو رددهتا فتصالحا طؾك 

 .(8)شـلء جاز، ٕن دطقى آستفالك صحقحة، والقؿقـ متقجفة طؾقف فصح الصؾح

                                                        

 .9>/=( بدائع الصـائع : لؾؽاساين 8)



–

8>@? 

 انمبحج انخانج

 أحر انصهح عهً مىازعات انهذاَا
ة بؿعـك واحد فال ُيخػك طؾك أحد إثر اإليجابل لتبادل ققؾ أّن الفبة والصدقة والفدي

قـفؿا ففؾ يجقز لؾزوج أن يطؾب الفدايا بقـ إزواج، إٓ أكف يف حالة كشقء كزاطات ب

 يلخذ هدية أططاها لزوجتف ويعايرها هبا يف كؾ مرة يحدث شجار بقـفؿا؟ . أو

ة الزوجقة تعترب ماكًعا مـ ، إلك أن ققام طالق(8)وأجاب غالبقة الػؼفاء يف هذا الشلن

مقاكع الرجقع يف الفدية ٕهنا مـ قبقؾ الفبة، وبالتالل فال يجقز لف شرًطا الرجقع يف الفبة 

أو أخذها مرة أخرى مـ زوجتف أو معايرهتا هبا، فؿـ الـاحقة آجتؿاطقة طؾك الزوج أن 

ؿحبة فال يضقع يؽقن حسـ العشرة، وإكؿا وهب لزوجتف بعض الفدايا مـ باب إلػة وال

الثقاب، الذى مـحف اهلل إياه هبذه الفبة وٓ يرجع يف هبتف لزوجتف، بؾ يزيد مـ الفدايا 

 لرتققؼ قؾبفا مـ كاحقتف.

وإن كان الؿالؽقة يرون جقاز اسرتداد الفدية ما دامت باققة وغقر الؿالؽقة يرون طدم 

ي ِهَبتِِه َكالَؽْؾِب َيِؼيُء ُثمَّ الَعائُِد فِ ) : ملسو هيلع هللا ىلصجقاز ذلؽ، ويستدلقن طؾك ذلؽ يف ققل الـبل 

 (9)(َيُعوُد فِي َقْقئِهِ 

ـِ  ـِ ُطَؿَر َواْب ـْ اْب فإصؾ يف الفبة تحريؿ الرجقع، إٓ يف هبة القالد لقلدهA لؿا روى َط

ـْ الـَّبِلِّ  َّٓ َٓ َيِحلُّ لَِرُجٍل َأْن ُيْعطَِي َعطِقًَّة َأْو َيَفَب ِهَبًة َفَقرْ َقاَل: ) ملسو هيلع هللا ىلصَطبَّاٍس َط ِجَع فِقَفا إِ

نَِذا اْلَوالَِد فِقَؿا ُيْعطِي َوَلَدُه، َوَمَثُل الَِّذي ُيْعطِي اْلَعطِقََّة ُثمَّ َيْرِجُع فِقَفا َكَؿَثِل اْلَؽْؾِب َيْلُكُل فَ 

                                                        

 .7;9/9، تحػة الحؽام : لؿحؿد بـ محؿد بـ طاصؿ إكدلسل  8@/>( تبققـ الحؼائؼ : لؾزيؾعل 8)

)الفبات(، باب  ، ومسؾؿ يف@?>9رواه البخاري يف )الفبة(، باب )هبة الرجؾ ٓمرأتف والؿرأة لزوجفا(، برقؿ:  (9)

 . 99=8)تحريؿ الرجقع يف الصدقة والفبة بعد الؼبض(، برقؿ: 



– 

8>@@ 

 . (8) (َشبَِع َقاَء ُثمَّ َعاَد فِي َقْقئِهِ 

فِدي مؼابالً طؾك هديتف[ ، واستثـك الحـابؾة الفبة التل يراد هبا الِعَقض ] أي: يلخذ الؿ 

 إٓ لف هتب لؿ ٕهنا الفبة يف الرجقع لفا يحؾ فنكف ، -بسمالف–كؿـ وهبت لزوجفا شقئًا 

ـَ اْلَخطَّاِب غضب مخافة ف أو أن يطؾؼفا أو يتزوج طؾقفا، ويدل لذلؽ ما روى أن ُطَؿَر ْب

ـْ َوَهَب ِهَبًة لِِصَؾِة َرِحٍؿ َأْو طَ  "رضل اهلل طـف َقاَل:  َٓ َيْرِجُع فِقَفا، َم َؾك َوْجِف َصَدَقٍة َفنِكَُّف 

ـْ َوَهَب ِهَبًة َيَرى َأكَُّف إِكََّؿا َأَراَد بَِفا الثََّقاَب ]أي : الؿؼابؾ طؾك هديتف[ َفُفَق َطَؾك ِهَبتِِف  َوَم

 ."(9) َيْرِجُع فِقَفا إَِذا َلْؿ ُيْرَض مِـَْفا

ؾؼة ٓ تؼتضل ثقابًا ) إٓ مـ وهبت وسقاء طقض طـفا أو لؿ يعقض، ٕن الفبة الؿط

 .زوجفا ( شقئًا )بؿسللتف( إياها )ثؿ ضرها بطالق أو غقره( كتزويج طؾقفا

كؼؾ أبق صالب : إذا وهبت لف مفرها : فنن كان سللفا ذلؽ: رده إلقفا، رضقت أو 

كرهت. ٕهنا ٓ هتب إٓ مخافة غضبف، أو إضراره، بلن يتزوج طؾقفا، وإن لؿ يؽـ سللفا 

، وقال الؿالؽقة: لق وهبت لزوجفا (:)"تربطت بف ففق جائز، وغقر الصداق: كالصداقو

 "الفبة، قال الدردير رحؿف اهلل:  بؼصد دوام العشرة ، فسارع إلك صالقفا : فؾفا الرجقع يف

)إٓ أن هتبف( شقئًا مـ صداقفا، قبؾ البـاء أو بعده، )طؾك( قصد )دوام العشرة( معفا، 

الـؽاح لػساده، قبؾ حصقل مؼصقدها : فال يؽقن الؿقهقب كالعدم، فطؾؼفا، أو فسخ 

                                                        

، ومسؾؿ يف )الفبات(، @?>9صحقح البخاري يف )الفبة(، باب )هبة الرجؾ ٓمرأتف والؿرأة لزوجفا( برقؿ:  (8)

 . 99=8باب )تحريؿ الرجقع يف الصدقة والفبة بعد الؼبض(، برقؿ: 

 "إرواء الغؾقؾ"اكتفك مـ  "وهذا سـد صحقح طؾك شرط مسؾؿ "، قال إلباين:<<;8/:( الؿقصل: لإلمام مالؽ 9)

= /<<. 

 . <:;/9( شرح مـتفك اإلرادات : لؾبفقيت:)
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ًٓ، غقر  بؾ يرده لفا )كعطقتف( مصدر مضا  لؿػعقلفA أي أن الزوجة إذا أططت زوجفا ما

الصداق )لذلؽ( أي لدوام العشرة )فُػِسخ( الـؽاُح، لػساده، جربًا طؾقفA فرتجع بؿا 

 أططتف لف، وأحرى لق صؾؼ اختقارًا .

ا فارق بالؼرب، وأما بالبعد، بحقث ُيرى أكف حصؾ غرضفا: فال ترجع، وفقؿا هذا إذ

 . (8)"بقـ ذلؽ ترجع بؼدره

وضاهر اختقار شقخ اإلسالم، قريب مـ ققل الؿالؽقة، لؽـف أصؾؼ، ولؿ يػصؾ بقـ ما 

وهق رواية طـ اإلمام أحؿد: أهنا ترجع فقؿا وهبتف لف ، لق صؾؼفا مـ قرب، أو مـ بعد

َّٓ َمخاَفَة َغَضبِف أو إْضراِره هبا، بلْن يَتَزوَج مطؾؼًا، و لق لؿ يسللفا أن هتبف، ٕكَّفا ٓ هتَُب لف إ

فالزوجة لفا الحؼ يف مطالبة  ، (9)طؾقفاA فنذا فات غرضفا مـ الفبةA جاز لفا أن ترجع فقفا

أو فقؿا زوجفا بؿا اتػؼا طؾقف، مـ حصتفا يف البقت، ولفا أن ترجع فقؿا وهبتف لف بطؾبف، 

وهبتف بؼصد إقامة العشرة بقـفؿا بالؿعرو ، إذا فاهتا ذلؽ مـف، وإن كان لفا ذلؽ فؿـ 

 باب أولك تصالحفؿا يف هذا الشلء محؾ الـزاع.

تؽتسل  لؽقهنا الصؾح صريؼ طـ إسرية الـزاطات تسقية إلك الؾجقء أهؿقة وتزداد

 بقـ خاصة إسرة أفراد بقـ وخصقصقة حساسقة ذات بعالقات وتتعؾؼ خاصًا صابعًا

 معالجة يف والرتوي والحؽؿة والسرية الؽتؿان مـ الؽثقر وتؼتضل الزوجقـ وإبـاء،

 والتؼالقد الـاس صبائع باختال  وتتؿقز التعؼقد مـ درجة طؾك ٕهنا تؽقن مـفا جقاكب

 اجتؿاطل هق وما قاكقين هق ما تداخؾ إلك باإلضافة فقف أصراففا، كشل الذي والؿحقط

                                                        

 . ;9:/9( الشرح الؽبقر : لؾدردير 8)

 . ;?/<8( اإلكصا  : لإلمام أحؿد 9)
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 الطرفقـ بقـ وتقفقؼ  إصالح مـ يحؼؼف فقؿا الصؾح أهؿقة الـزاع ، فتؽؿـ يف كػسلو

 طؾك ويؼضل الطقبة، والعالقة والرحؿة الؿقدة طؾك الحػاظ مع الحؼ لصاحبف وإطادة

 مـ ٓبد كتائجف يحؼؼ ولؽل الؿجتؿع، يف ضرورة يجعؾف مؿا وآكتؼام الػرقة أسباب

 وبنطؿال الخصام مقاكع بنزالة الـظر وجفات لتؼريب الـزاع والشؼاق أسباب طـ البحث

 . (8)وتدفع الؿػسدة الؿصؾحة تجؾب الصؾح مبدأ

                                                        

وضعت الـظام إساسل لؾدولة الؿصرية  ( ولؼد حظقت إسرة الؿصرية باهتؿام وطـاية الدساتقر الؿتعاقبة التل8)

م وكص يف الؿادة التاسعة مـف طؾك أن إسرة أساس <977م الذي تؿ تعديؾف طام 8<@8إلك أن جاء دستقر

م بشلن ;977لسـة  87الؿجتؿع، ققامفا الديـ وإخالق والقصـقة، وكان مـ كتاج ذلؽ صدور الؼاكقن رقؿ 

 الؼاكقكقة الجديدة مـفا مؽاتب تسقية الؿـازطات إسرية. اكات محاكؿ إسرة والذي استحدث بعض الؽق



–

8?79 

 انفصم انخانج

آحار انصهح فٍ مىازعات انىصاَا وانمُراث وانذَىن فٍ انىظاو 

 وانفقه اإلسالمٍ
 تؿفقـــــــد وتؼسقــــــم : 

ؼقق طؾك الؿقت أو لف، يرتتب طؾك القفاة حؼقق مالقة كثقرة سقاء كاكت هذه الح

وهـذه الحؼقق تحتاج إلك تسقية بقـ أهؾ الؿقت وبقـ مـ تتعؾؼ هبؿ هذه الحؼقق، ومـ 

سقاء كاكت لؾؿقت طؾك أخريـ، القصايا، والؿقراث، والديقن،  أهؿ هذه الحؼقق

 كاكت يف ذمتـف لمخريـ، وهذا ما تؿ تـاولف مـ خالل الؿباحث التالقة: أو

 الصؾح طؾك مـازطات القصايا. : أثرالؿبحث إول

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الؿقراث.الؿبحث الثاين

 : أثر الصؾح طؾك مـازطات الديقن.الؿبحث الثالث

 انمبحج األول

 أحر انصهح عهً مىازعات انىصاَا
القصقة ُتطؾؼ طؾك فعؾ الؿقصل وطؾك ما يقصك بف، وقد أططك اإلسالم لؽؾ 

مالف طؾك سبقؾ التربع يـتؼؾ بعد وفاتف إلك الؿقصك شخص الحؼ يف أن يقصل بجزء مـ 

 .مؿاتف بعد حقاتف يف كان ما هبا يصؾ الؿقت ٕن وصقة لف، وقد ُسؿقت

فؿـ مات وقد أوصك ٕحد بشلء مـ مالف سقاء كان مـ العروض أم مـ إطقان 

ورغب القرثة يف مصالحة الؿقصك لف طؾك شلء مؼابؾ الؿقصك بف ففؾ هذا الـقع مـ 

 ؾح جائز؟ .الص

رجؾ مات وأوصك لرجؾ بثؾث مالف وترك ورثة صغارًا أو كبارًا، فصالح بعض القرثـة 

الؿقصك لف مـ القصقة طؾك دراهؿ معؾقمة طؾك أن يسؾؿ لفذا القارث حؼ الؿقصك لف، 
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ففذا ما لق صالح بعض القرثة البعض سقاء إن لؿ يؽـ يف الرتكة ديـ وٓ شلء مــ 

وإن كان فقفا ديـ طؾك رجؾ ٓ يجقز ٕن الؿقصك لف يؿؾؽ الـؼـقد يجـقز الصؾح، 

الثؾث مـ الـديـ بؿـزلـة القارث، ولق كان يف الرتكة كؼد فنن كان ثؾث الـؼد مثؾ بدل 

الصؾح أو أكثر ٓ يجقز، وإن كـان بدل الصؾح أكثر مـ ثؾث الـؼد جاز إذا قبض 

 .(8)ؼبض بطؾ يف الـؼدالؿقصك لف بدل الصؾح قبؾ آفرتاق، وإن افرتقـا قبؾ ال

ولق أوصك لرجؾ بسؽـك داره سـة أو حقاتف، ثؿ مات، وهق يخرج مـ الثؾـث 

فصـالحقا القارث مـفا طؾك سؽـك دار أخرى سـقـ مسؿاة ففق جائز بطريؼ إسـؼاط 

الحـؼ بعـقض ٓ بطريؼ الؿبادلة، فنن مبادلة السؽـك بالسؽـك ٓ تجقز، ولق صالحف 

تف لؿ يجز، ٕن الؿصالح طؾقف يتؿؾؽ طقضًا وسؽـك الدار طؾك سؽـك دار أخرى حقا

مـ غقر بقان العقض ٓ يجقز استحؼاقفا طقضًا بالبقع وٓ باإلجارة فؽذلؽ الصؾح، 

بخال  الؿقصك لف، فنن السؽـك هـاك تتؿؾؽ بالقصقة، تربطًا بؿـزلة العارية يف حال 

ـؾح لػقات ما وقع طؾقف الحقاة، فنن صالحف طؾك سؽـك دار مسؿاة فاهندمت بطؾ الص

الصؾح قبؾ دخقلف يف ضؿاكف، ويرجع يف داره إولك فقسؽـفا حتك يؿقت إن كاكت 

 وصقتف كذلؽ، وإن كاكت سـة رجع بحساب ما بؼل.

ولق أوصك لرجؾ بؿا يف بطـ أمتف وهل حامؾ فصالحف القرثة طؾك دراهؿ معؾقمـة 

مـفؿ أو مـ غقرهؿ لؿ يجز، ٕن جـاز بطريؼ إسؼاط الحؼ الؿستحؼ لف بعقض، ولق باطف 

البقع تؿؾقؽ مال متؼقم بؿال وما يف البطـ لقس بؿال متؼقم، وهق غقر مؼدور التسؾقؿ، 

فال يجقز تؿؾقؽف بالبقع مـ أحد، ولق صالحف أحد القرثة طؾك أن يؽقن لف خاصة لؿ يجز 

                                                        

 . 9?/:( الػتاوى الفـدية : لؾشقخ كظام وجؿاطة مـ طؾؿاء الفـد 8)
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بطـ جارية لتصريحفؿا بتؿؾقؽف مـا فـل البطـ بعقض، ولق صالحف القرثة مـف طؾك ما يف 

أخرى لؿ يجز ٕن ما يؼع طؾقـف الصؾح يف حؽؿ الصؾح الؿبقع، ولق صالحقه طؾك دراهؿ 

مسؿاة، ثؿ ولدت الجارية غالمـًا مقتـًا فالصؾح باصؾ، ٕكف تبقـ أكف لؿ يؽـ لف حؼًا 

مستحؼًا يحتؿؾ اإلسؼاط بعقض، وإكؿا كــا كصـحح الصؾح بطريؼ إسؼاط الحؼ 

إكسان بطـفا فللؼت جـقـًا مقتـًا كـان أرش ذلؽ لفؿ  الؿستحؼ بعقض، ولق ضرب

والصؾح جائز، ٕن الحؼ كان لؾؿقصك لف، ٕكف قبؾ الصؾح كان إرش يسؾؿ لـف بطريؼ 

القصقة فصح إسؼاط الحؼ بعقض بخال  ما إذا ولدتف مقتًا، فنكف يتبقـ بطالن القصـقة 

الً، ٕكف قد تبقـ بطالن القصقة، فقف، ولق مضت السـتان قبؾ أن تؾد شقئًا كان الصؾح باص

فالجـقـ ٓ يبؼك يف البطـ أكثر مـ سـة والقصقة كاكت بالؿقجقد يف البطـ، فالقصقة بؿا 

 .(8)تحؿـؾ هـذه إمة ٓ تؽقن صحقحة، وكذلؽ القصقة بؿا يف بطقن الغـؿ وضروطفا

لؽ لـف ولق أوصك لرجؾ بؿا يف بطـ أمتف فصالحف رجؾ مـ غقر القرثة طؾك أن يؽقن ذ

خاصة طؾك دراهؿ مسؿاة لؿ يجز، كؿا ٓ يجقز صؾح أحد القرثة طؾك ذلؽ، ٕكف تؿؾقؽ 

لؿا فـل البطـ بعقض، فنن قبض الرجؾ إمة، ثؿ أطتؼ ما يف بطـفا لؿ يجز، ٕن ما يف 

الـبطـ لـقس بؿال متؼقم ومثؾف ٓ يؿؾؽ بالبقع وإن قبض، مع أن قبض إمة لقس بؼبض 

 .(9)لؿا يف البطـ

                                                        

 ، د/طبدالؽريؿ ;?( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ 8)

 . :=الؿسؾؿ، صـ  والبقت الؿرأة أحؽام يف زيدان: الؿػصؾ

 .98/=( الؿبسقط: لإلمام السرخسل 9)
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 انمبحج انخاوٍ

 أحر انصهح عهً مىازعات انمُراث
الؿؼصقد بالصؾح يف الؿقراث هق التخارج بقـ القرثة، والتخارج هق: مـ الخروج 

وهـق يف آصطالح تصالح القرثة طؾك إخراج بعضفؿ طـ الؿقراث طؾك شلء مـ الرتكة 

ف صؾؼ يف طـقـ أو ديـ، وأصؾف ما روي أن طبد الرحؿـ بـ طق  رضل اهلل تعالك طـ

مرض مقتف إحدى كسائف إربع ثؿ مات وهل يف العدة فقرثفا طثؿان رضل اهلل تعالك طـف 

ربع الثؿـ فصـالحقها طـف طؾك ثالثة وثؿاكقـ ألػًا مـ الدراهؿ، ويف رواية مـ الدكاكقر، 

ويف رواية ثؿاكقـ ألػًا وكان ذلؽ، حقث دل طؾك إقرار الصحابة لؾتخارج مطؾؼًا فدل 

 .(8)ضر مـ الصحابة مـ غقر كؽقر طؾك جقازه مطؾؼًا أيضًاذلـؽ بؿح

وذكر ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا قال: يتخارج أهؾ الؿقراث، يعـل أن يخـرج بعضـفؿ 

بعضًا بطريؼ الصؾح، وذلؽ جائز لؿا فقف مـ تقسقر الؼسؿة طؾقفؿ، فنهنؿ لق اشتغؾقا 

ساب أو تتعذر الؼسؿة يف بؼسؿة الؽـؾ طؾك جؿقع القرثة ربؿا يشؼ طؾقفؿ ويدق الح

البعض كالجقهرة الـػقسة وكحقها، فنذا أخرجقا البعض بطريؼ الصؾح تقسر طؾك 

، وإن قال بعض القرثة: ٓ حاجة لل (9)الباققـ قسؿة ما بؼل بقـفؿ فجاز الصـؾح لذلؽ

بالؿقراث اقتسؿف بؼقة القرثـة فلخـذوا سـفامفؿ الؿختصة هبؿ ويققػ سفؿف كصًا 

 .(:)ؽف قفراً لدخقلف يف مؾ

كؿا أكف يجقز لؾزوجة أن تصالح ورثة زوجفا طؾك شلء معؾقم، فنذا صقلحت الؿرأة 

                                                        

 .>=/=( الســ الؽربى: لإلمام البقفؼل 8)

 . ;=;/;( فتح الباري شرح صحقح البخاري: ٓبـ حجر العسؼالين 9)

 . 87=/9( شرح مـتفل اإليرادات : لؿـصقر بـ يقكس البفقيت :)
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طـ ثؿـفا وصداقفا والقرثة يعرتفقن بـؽاحفا، فنن كان مـ الرتكة ديـ طؾك الـاس 

فصـقلحت طــ الؽؾ طؾك أن يؽقن كصقبفا مـ الديـ لؾقرثة أو صقلحت طـ الرتكة ولؿ 

صالً، ٕهنا تصقر مؿؾؽة كصقبفا مـ الديـ لؾقرثة، وتؿؾقؽ الديـ يؼّؾ شلء كان الصؾح با

مـ غقر مـ طؾقف الديـ بعقض باصؾ، وإذا فسد العؼد يف حصة الديـ فسد يف الباقل، 

إن العؼد إذا فسد يف البعض لؿػسد مؼارن يػسد "حقث قال أبق حـقػة رحؿف اهلل تعـالك: 

 .(8)"يف الؽؾ

يؽقن كصقبفا مـ الديـ لؾقارث، فطريؼ ذلؽ أن  ويؿؽـ تجقيز هذا الصؾح طؾك أن

تشرتي الؿرأة مـ القارث طقـُا مـ إطقان بؿؼدار كصقبفا مـ الديـ تحقؾ القارث طؾك 

غـريؿ الؿقـت بحصتفا مـ الديـ ثؿ يعؼدون الصؾح بقـفؿ مـ غقر أن يؽقن ذلؽ شرصًا 

 يف الصؾح.

أططقه إيـاه والرتكـة طؼـار  لفنذا كاكت الشركة بقـ ورثة فلخرجقا أحدهؿ مـفا بؿا

طروض جاز قؾقالً كان ما أططقه إياه أو كثقرًا، ٕكف أمؽـ تصحقحف بقعًا، وفقـف أثـر  أو

طثؿـان رضل اهلل طـف فنكف صالح تؿاضر إشجعقة امرأة طبد الرحؿـ بـ طق  رضل 

وإن  اهلل طــف طــ ربع ثؿـفا طؾك ثؿاكقـ ألػ ديـار، أو درهؿ حسب بعض الروايات،

كاكـت الرتكـة فضـة فلططقه ذهبًا أو كان ذهبًا فلططقه فضة ففق كذلؽ، ٕكف بقع الجـس 

بخال  الجـس فـال يعتبـر التساوي، ويعترب التؼابض يف الؿجؾس، ٕكف صر  غقر أن 

الذي يف يده بؼقة الرتكـة إن كـان جاحدًا يؽتػك بذلؽ الؼبض، ٕكف قبض ضؿان فقـقب 

كان مؼرًا ٓبد مــ تجديد الؼبض، ٕكف قبض أماكة فال يـقب طـ  طـ قبض الصؾح، وإن
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قبض الصؾح، وإن كاكت الرتكة ذهبًا وفضة وغقر ذلؽ فصالحقه طؾك ذهب أو فضة 

فالبد أن يؽقن ما أططقه أكثر مـ كصقبف مـ ذلـؽ الجــس حتك يؽقن كصقبف بؿثؾف 

مــ التؼـابض فقؿا يؼابؾ كصقبف مـ  والزيادة بحؼف مـ بؼقة الرتكة احرتازًا طـ الربا، وٓبد

الذهب والػضة، ٕكف صر  يف هذا الؼدر، ولق كان بدل الصـؾح طرضـًا جاز مطؾؼًا 

لعدم الربا، ولق كان يف الرتكة دراهؿ ودكاكقر وبدل الصؾح دراهؿ ودكاكقر أيضًا جاز 

تؼابض الصؾح كقػؿا كان صرفًا لؾجـس إلك خال  الجـس، كؿا يف البقع لؽـ يشرتط ال

 .(8)لؾصر 

وإن كان يف الرتكة ديـ طؾك الـاس فلدخؾقه يف الصؾح طؾك أن يخرجقا الؿصـالح طــف 

ويؽقن الديـ لفؿ فالصؾح باصؾ، ٕن فقف تؿؾقؽ الديـ مـ غقر مـ طؾقف وهق حصـة 

الؿصـالح، وإن شرصقا أن يربأ الغرماء مـف وٓ يرجع طؾقفؿ بـصقب الؿصالح فالصؾح 

وهق تؿؾقؽ الديـ مؿـ طؾقف الديـ، وهق جائز وهذه حقؾة الجقاز،   ؼاطجائز، ٕكف إسـ

وهـاك حقؾة أخـرى وهـل أن يعجؾقا قضاء كصقبف متربطقـ ويف القجفقـ ضرر لبؼقة 

القرثة، وإوجف أن يؼرضقا الؿصالح مؼدار كصقبف ويصالحقا طؿا وراء الديـ، ويحقؾفؿ 

يف الرتكة ديـ وأطقاهنا غقر معؾقمة، والصؾح  طؾك استقػاء كصقبف مـ الغرماء ولق لؿ يؽــ

طؾك الؿؽقؾ والؿقزون، ققؾ ٓ يجـقز ٓحتؿـال الربا وققؾ يجقز، ٕكف شبفة الشبفة، 

ولق كاكت الرتكة غقر الؿؽقؾ والؿقزون لؽـفا أطقان غقر معؾقمة، ققؾ ٓ يجقز لؽقكف 

إلك الؿـازطة لؼقام بقعًا إذ الؿصالح طـف طقـ وإصؾح أكف يجقز، ٕهنا ٓ تػضل 
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 .(8)الؿصالح طـف يف يد البؼقة مـ القرثة

 :وإن صالحت الؿرأة ورثة زوجفا طـ أطقان الرتكة خاصة دون الديـ فؾف وجقه ثالثة

: أن يؽقن بدل الصؾح مـ الدراهؿ والدكاكقر ولقس يف الرتكة مـ جـس ذلؽ ففق إول

مـ جـس بدل الصؾح بلن كان فـل : وإن كان يف الرتكة كؼد الثاينجائز طؾك كؾ حال، 

الرتكـة دراهـؿ فصقلحت طؾك دراهؿ، فنن كان بدل الصؾح أكثر مـ حصتفا مـ دراهؿ 

: وإن كاكت حصتفا مـ دراهؿ الرتكة مثؾ بدل الثالثالرتكة جاز ٕكف خـال طـ الربا، 

ًٓ مـ إطقان يؽقن خالقًا طـ العقض ، وهذا الصؾح أو أكثر كان بـاصالً ٕن ما ساوى بد

يف حالة ُطؾؿ ذلؽ، أما إذا لؿ يعؾؿ فؼـد اختؾػ الػؼفاء رحؿفؿ اهلل، فؼال بعضفؿ يػسد 

العؼد طؾك كؾ حال سقاء طؾؿ أن يف الرتكة كؼـدًا مـ جـس بدل الصؾح أو لؿ يعؾؿ، وقال 

بعضفؿ إكؿا يبطؾ الصؾح طـ أقؾ مـ حصتفا مـ مـال الربا يف حال التصادق، أما يف 

الؿـاكرة يجقز الصؾح، ووجف ذلؽ أن ما ُأخذ يف حالة اإلكؽار ٓ يؽقن حالة الجحقد و

ًٓ ٓ يف حؼ أخذ وٓ يف حؼ الدافع، فنن كان فـل الرتكـة دراهـؿ ودكاكقر وصالحقها  بد

طؾك دراهؿ ودكاكقر يجقز الصؾح طؾك كؾ حال، ولؼد اشـرتط الشـافعقة لصحة التخارج 

أخقان تركة صالح أحدهؿا أخر طؾك مال مـ حؼف شروصًا ثالثة، حقث قالقا إذا ورث 

لتصقر لف الرتكة كؾفا بنرثف وصؾحف، ففذا يف حؽؿ البقع ٕكف يصقر مشرتيًا مـ أخقـف 

: معرفة الرتكة بالؿشاهدة واإلحاصة أوًٓ  :كصقبف مـ الؿقراث، ففذا يصح بثالثة شروط

: كقن العقض معؾقمًا تـتػل ثالثًا: معرفة قدر ما يستحؼف الؿصالح باإلرث، ثاكقًاهبا، 

الجفالة طـف، فنن لؿ يشاهد الرتكة أو جفال حصة الؿصالح أو قدر العقض بطؾ 
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 .(8)الصؾح

أما طـد الؿالؽقة فؼالقا: إن الصؾح إذا وقع لؾزوجة أو لغقرها مـ القرثة بعرض 

حاضـر مـ غقر طروض الرتكة فنن الصؾح جائز بشرط أن يعر  الؿصالِح والؿصاَلح 

ـع الرتكـة، حتك تؽقن الؿصالحة طؾك شلء معؾقم، وأن يحضر جؿقع الؿقروث مـ جؿق

 .(9)أصـا  العروض

كؿا أن الػؼفاء أشاروا إلك أن الرتكة إذا كاكت بقـ زوجة وأخ وصـالحت الزوجـة   

إخ وأخرجتف مـ الرتكة طؾك شلء معؾقم وكتب صؽ التخارج بقـفؿا ومات إخ 

، أما يف طؼد البقع إذا مات (:)قا يف الرتكة شقئًا بعد التخارجفؾقس ٕوٓد إخ أن يدط

الؿشرتي وكان لف حؼ الخقار فلجاز بعض القرثة البقع وفسـخ بعضفؿ، فالبقع ٓ يـػذ إٓ 

إذا صالح الؿجقز باقل القرثة طؾك أن يدفع إلك القارث غقر الؿجقـز حصتف مـ ثؿـ 

 .(;)لؽالؿبقع ويلخذه الؿجقز كؾف لحسابف يحؼ لف ذ

                                                        

، صبعة دار الػؽر لؾطباطة ، ?:/?اوردي ( الحاوي الؽبقر: لإلمام أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب الؿ8)

 م.;@@8ـ ھ;8;8 لبـان –بقروت 

، صبعة دار صادر </=( الخرشل طؾك مختصر سقدي خؾقؾ: ٕبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ طؾل الخرشل9)

 . لبـان –بقروت 

الثاكقة، صبعة دار الؿعرفة ، الطبعة :9/87( الػتاوى الخقرية لـػع الربية: طؾك مذهب اإلمام أبل حـقػة الـعؿان:)

 . لبـان –لؾطباطة والـشر، بقروت 

 دمشؼ – الؼؾؿ دار صبعة ، :=صـ – البقع طؼد –( د/مصطػك أحؿد الزرقا : العؼقد الؿسؿاة يف الػؼف اإلسالمل;)

د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف  م،@@@8 هـ97;8إولك الطبعة
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 انمبحج انخانج

 أحر انصهح عهً مىازعات انذَىن
ُيطؾؼ الديـ طؾك الّذّمة التل تؽقن مستحّؼة إداء طؾك صاحبفا بالّديـ، وقد يؽقن 

الّديـ مبؾًغًا مـ الؿال أو قد يؽقن طؾك شؽؾ سؾعٍة مـ السؾع، فالصؾح طؾك مـازطات 

طؾقف لف بف، ثؿ يصالحف طؾك الديقن مثؾ أن يدطل شخص طؾك آخر ديـًا، فقؼر الؿدطك 

 بعضف أو طؾك مال غقره، وهق طـد الػؼفاء كقطان: صؾح إسؼاط وإبراء، وصؾح معاوضة.

: ويسؿك طـد الشافعقة صؾح الحطقطة، وهق الـذي صؾح اإلسؼاط واإلبراء: أوًٓ 

يجـري طؾـك بعض الديـ الؿدطك، كلن يصالح مـ إلػ الحالَّ التل لف طؾك خؿسؿائة، 

 تؾػ الػؼفاء يف حؽؿف طؾك ققلقـ:وقد اخ

: لؾحـػقة والؿالؽقة والشافعقة، وهق أن هذا الصؾح جائز، إذ هق أخذ لبعض أحدهؿا

حؼف وإسـؼاط لباققف، ٓ معاوضة، ويعترب إبراء لؾؿدطك طؾقف طـ بعض الديـ، ٕكف معـاه 

 .(8)فتثبت فقف أحؽامف

ديـ فقضع طـف بعض حؼـف، وأخـذ : لؾحـابؾة: وهق أكف إذا كان لرجؾ طؾك آخر والثاين

مــف الباقل، كان ذلؽ جائزًا لفؿا إذا كان بؾػظ اإلبراء، وكاكت الرباءة مطؾؼة مـ غقر 

شرط إططـاء الباقل، كؼقل الدائـ طؾك أن تعطقـل كذا مـف، ولؿ يؿتـع الؿدطك طؾقف مـ 

 .(9)إططاء ببعض حؼف إٓ بنسؼاط بعضف أخر

                                                        

، صبعة مطبعة مصطػك البابل الحؾبل، الطبعة ;<:/;( الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج: ٓبـ شفاب الديـ الرمؾل 8)

 . م :;/=م ، بدائع الصـائع: لؾؽاساين<=@8ـ ھ=?:8إخقرة 

 ـاع : لؿـصقر بـ يقكس البفقيت، كشا  الؼ 87=/9( شرح مـتفل اإليرادات : مـصقر بـ يقكس البفقيت 9)
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بعض حؼف بطقب كػس مـف جاز، غقر أن ذلؽ لقس بصؾح، فنن تطقع الؿؼر لف بنسؼاط 

 .(8)وٓ مـ باب الصؾح بسبقؾ

فؿـ القاضح مـ خالل هذه إققال أكف ٓ يقجد خال  جقهري بقـ الػؼفاء مـ 

حقث الؿبدأ، ولؽـ الخال  بقـفؿ هق مـ حقث الصقرة التل يتؿ هبا الصؾح والؿسؿك 

جائز باتػاق الػؼفاء مع بعض آختال  يف  لف، فقؿؽــا الؼقل أن هذا الـقع مـ الصؾح

 .(9)بعض صقره

: وهق الذي يجري طؾك غقر الديـ الؿدطك، بلن يؼر لف بديـ يف صؾح الؿعاوضة: ثاكقًا

ذمتف، ثؿ يتػؼان طؾك تعقيضف طـف، وحؽؿف حؽؿ بقع الديـ وإن كان بؾػظ الصؾح وهق 

 طـد الػؼفـاء طؾـك أربعة أوجف:

ـؼديـ فقصالحف بأخر، كلن يؼر لف بؿائة درهؿ فقصـالحف مـفـا : أن يؼر بلحد الإول

بعشـرة دكاكقر، أو العؽس، وقد كص الػؼفاء طؾك أن لف حؽؿ الصر ، ٕكف بقع أحـد 

 .(:)الـؼـديـ بـأخر، ويشرتط لف ما يشرتط يف الصر  مـ الحؾقل والتؼابض قبؾ التػرق

مـ العرض بـؼد، أو طؽس ذلؽ،  : أن يؼر لف بعرض، كػرس وثقب، فقصالحفالثاين

فؼد كـص الػؼفاء طؾك أن لف حؽؿ البقع، إذ هق مبادلة مال بؿال، وتثبت فقف أحؽام 

 .(;)البقع

: أن يؼر لف بديـ يف الذمة، فقصالح طؾك مقصق  يف الذمة مـ غقر جـسف، كلن الثالث
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الصؾح، ولؽـفؿ  يصالحف طـ ديـار يف ذمتف بنردب قؿح مثالً، فؼد قال الػؼفاء بجقاز هذا

اشرتصقا الؼبض قبؾ التػرق يف الؿجؾس، ٕكف إذا حصؾ التػرق قبؾ الؼبض كان كؾ 

 . (8)واحد مـ العقضـقـ ديــًا، فصار مـ بقع الديـ بالديـ وهق محرم شرطًا

: أن يؼع الصؾح طـ كؼد بؿـػعة، كؿـ صالح طـ مائة ديـار طؾك سؽـك دار، الرابع

 .(9)قفا أحؽامفاففذا يعتبـر إجارة وتثبت ف

 

 

                                                        

، الؿغـل: ٓبـ قدامف  :;/ =، بدائع الصـائع : لؾؽاساين ?@8/:ح بداية الؿبتدي: لؾؿرغقـاين ( الفداية شر8)
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، الشقخ/محؿد  ;:( د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف اإلسالمل(، صـ 9)

 الؿرأة أحؽام يف الؿػصؾ : دانزي ، د/طبدالؽريؿ >:متقلل الشعراوي: أحؽام إسرة والبقت الؿسؾؿ ، صـ 

ف وطالجف يف الػؼف اإلسالمل(، ، د/طؾل محؿد طؾك قاسؿ: كشقز الزوجة)أسباب @;الؿسؾؿ، صـ  والبقت
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 انخاتمة 
ًٓ وآخًرا،  الحؿد هلل الذي يًسر بؽرمف وفضؾف ولطػف إتؿام هذا البحثA فؾف الحؿد أو

 :  وبـعــد.. لؿزيد مـ فضؾف وتقفقؼف وإحساكف ضاهًرا وباصـًا، وأسللف سبحاكف ا

 فقؿا يؾل أطرض أهؿ الـتائج والتقصقات التل تقصؾت إلقفا مـ خالل هذا البحث.

الصؾح سؿة مـ سؿات اإلسالم، ومطؾب مـ مطالب الديـ، ومسؾؽ مـ   أوًٓ:

مسالؽ تحؼقؼ مؼتضقات اإلخقة اإلسالمقة، والحرص طؾك تعزيز وتطقير معايقر 

 . ومؿارسات صرق الصؾح والتصالح يف بقئة إسرة، يـعؽس إيجابًا طؾك الؿجتؿع

ْؾُح َخْقرٌ   : ثاكقًا ليت مـ أن مـبعف الرتاضل، فػقف إرضاء لؾخقاصر ودرء وخقريتف ت  َالصُّ

لؾؿخاصر ودفع لألضرار، حقث يػتح الؿجال ٕصرا  الـزاع لؾتػاوض فقؿا بقـفؿ 

تػاوضًا مـ شلكف القصقل إلل الغاية، كؿا تظفر خقريتف يف أن كؾ كزاع يحسؿف يقفر طؾك 

ٓ يجدي فقفا سقى الؼضاء وقتف وجفده ويقجف هذا الققت والجفد إلل قضايا أخرى 

 .الؾجقء إلل الؼضاء

حتك ٓ يؽقن الصؾح بابًا مـ أبقاب الؿساومة طؾك الحؼقق، وصريؼًا مـ  : ثالثًا

صرق إهدار الؿصالح، فؼد حددت لف الشريعة وإكظؿة كطاق ٓ يتعداه ومدى ٓ 

 .يتجاوزه

شرطقة طـ إن تػاقؿ الخالفات الؿادية بقـ إزواج سببف غقاب الثؼافة ال: رابعًا

الرجال والـساء معًا، ويف ضؾ هذا الغقاب يؽقن التجاوز ويليت الظؾؿ كتقجة إهدار 

 الحؼقق.

آلتزام الؿالل كحق »مػفقم الؼقامة يمكد طؾك الؿسمولقة الحؽقؿة، ويعـل : خامسًا 
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، وأن يلخذ الزوج طؾك طاتؼف تقفقر حاجات الزوجة الؿادية والؿعـقية بصقرة «إسرة

اإلشباع الؿـاسب ٓحتقاجاهتا، وتشعرها بالطؿلكقـة والسؽـ، بؿا يحؼؼ  تؽػؾ لفا

الؿسمولقة الؿشرتكة بقـ الرجؾ والؿرأة، ولقست سؾطة التصر  الؿطؾؼة والفقؿـة مـ 

 قبؾ الزوج أو إب تجاه الزوجة وإوٓد.

اإلسالم رسؿ لؾزوجقـ صريؼ آستؼرار إسري، ولذلؽ جعؾ لؽؾ مـفؿا  :سادسًا

قًا وطؾقف واجبات، ومـ واجبات الزوج اإلكػاق طؾك زوجتف الـػؼة التل تتػؼ مع حؼق

أحقالف الؿادية، فؿقسقر الحال يـػؼ طؾك زوجتف بؿا يتـاسب مع يساره، فؾق قرت كان 

 .وهؽذا …بخقالً ومضقؼًا طؾك زوجتف، ومحدود الدخؾ يـػؼ حسب أحقالف الؿادية

كف يػقت طؾـك صاحب الحؼ حؼف، ويعقـ بؼاء الخصقمة دون حسؿ ضؾؿA ٕ: سابعًا

الظالؿ طؾك ضؾؿف، والعدل طؾك خالفف، فؽان يف حسؿ الــزاع بالـصؾح الـذي يؼطـع 

الخصقمة، تحؼقؼًا لؾعدل، ومـ هـا كان الصؾح وسقؾة لتحؼقؼ العدل الذي هق أهؿ 

 مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.

الح ذات البقـ ورأب الصدع جقاز التـازل طــ بعـض الحؼقق الزوجقة إلص: ثامـًا

بقـ الزوجقـ مـ أجؾ سعادة إسرة واستؼرارها وأمـفـا، وهذا مؼصد مـ مؼاصد 

 .الصؾح يف إصالح الؿجتؿـع وتـؿقتف

يف ضقء الصؾح والتصالح يتحؼؼ إزاحة طبء ثؼقؾ طـ مرفؼ العدالة، : تاسعًا

ضل ُقدمًا يف اجراءات مساهؿة يف جعؾف أكثر كػعًا لحسؿ الؿـازطات إشد جسامة، فالؿُ 

الصؾح خاصة يف مجال تسقية الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج، لفا أطظؿ 

إثر، والتل مـ شلهنا أن تؼطع كثقر مـ إجراءات الؿحاكؿة دون مساس بتقازن 

العالقات آجتؿاطقة وآقتصادية بقـ إفراد، والحد مـ إرهاق مرفؼ الؼضاء، وتعؼقد 
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 إجراءات الدطاوى، وتخػقػ هذا العبء بقضع وسائؾ بديؾة وطاجؾة السقر يف

لؾؿشؽؾة، مستفدفًا دفع الضرر طـ سقاق الؿحاكؿات، لتحؼقؼ طدالة كاجزة سريعة 

وجؾب التقسقر إلل مجال هذه الؿحاكؿات تخػقػًا طـ الؼضاة وتؼريبًا لؾعدل مـ 

 مستحؼقف.

الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج ٓ يـعؼد إٓ  إن الصؾح يف تسقية الؿـازطات الؿالقة: عاشراً 

بالتؼاء إرادة  الطرفقـ، فنرادة إصرا  قد اتجفت إلل هذا الصؾح، وإرادهتؿ أيضًا هل 

 التل حددت آثار اتػاقفؿ، دون تدخؾ مـ الـظام يف ذلؽ.

لؼد أجاز الػؼفاء الصؾح يف الؿـازطات الؿالقة الؿرتتبة طؾك طؼد الزواج : حادي عشر

در مـ الؿال يتػؼ طؾقف برضاهؿ، ويـبغل أن يؽقن الؿصالح طـف حؼًا طؾك أي ق

لؾؿصالح، فنذا لؿ يؽـ حؼًا لف، بطؾ الصؾح، فقجب أن يؽقن حؼًا ثابتًا لؾؿصالح يف 

 محؾ الصؾح، فنذا لؿ يؽـ حؼًا ثابتًا لف، ٓ يجقز الصؾح طـف.

غقر مـؼـقص فـل  إن الؼاطدة هل أن كؾ صاحب حؼ لف أن يلخذ حؼف كامالً : ثاين عشر

الصـػة والؿؼـدار، وآستثـاء أن يرخص لف الشارع بنسؼاط الحؼ كؾف أو جزئف، واستقػاء 

البـاقل لؿعــك )إزالـة الؿشؼة يف تحؼقؼ ما ٓ سبقؾ إلك تحؼقؼف( مـ إقرار الحؼقق 

ٓكعدام بقـة، أو جفؾ بؿؼدار، ومبـل طؾك قاطدة )الؿشؼة تجؾب التقسقر( التل هل 

 ـ ضـروب رطايـة الؿصـؾحة ودرء الؿػسدة.ضرب مـ

ضرورة كشر الثؼافة الشرطقة والـظامقة الؿتعؾؼة بالحؼقق الزوجقة الؿتبادلة بقـ   أوًٓ:

إزواج، لؿقاجفة ضاهرة تػاقؿ الخالفات الزوجقة، خاصة بعد تؽدس ساحات 

 . ات الؿادية بقـ الزوجقـالؿحاكؿ بالؼضايا الزوجقة الـاتجة طـ الخالفات والصراط
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الصؾح والتصالح،  مائدة طؾك الزوجقـ بقـ  يجب أن تظؾ الصراطات الؿادية  ثاكقًا:

ولتؽقن محقر اهتؿام العؾؿاء والػؼفاء، ولتتعدد حقلفا فتقاهؿ وكصائحفؿ، وذلؽ 

لػض آشتباك وإهناء الصراع الؿادي بقـ الطرفقـ، وفؼًا لعدالة اإلسالم، ولتقضقح 

ح والؿحظقر فقفا، وتبصقر كؾ مـ إزواج والزوجات بؿا قررتف الشريعة الؿبا

اإلسالمقة لتـظقؿ العالقة الؿادية بقـ الطرفقـ بؿا يؿـع الظؾؿ ويقثؼ العالقة اإلكساكقة 

وآجتؿاطقة بقـ صرفقـ أراد الخالؼ سبحاكف وتعالك أن تؽقن بقـفؿا كؾ صقر الؿقدة 

 . والرحؿة

واجب الفقئات والؿمسسات اإلسالمقة والحؼقققة أن تؽثػ  التلكقد طؾك  ثالثًا:

ثؼافة »جفقدها لـشر الثؼافة الشرطقة يف محقط إسر العربقة، والسعل إلك كشر 

 مـ زوجاهتؿ أمقال مع يتعامؾقا لؽل – إهؿ هق وهذا –يف أوساط الرجال « القاجبات

 هتدر خاصئة مػاهقؿ مـ تقارثقه ما خالل مـ ولقس الصحقحة، اإلسالم تعالقؿ مـطؾؼ

 . الحؼقق

تػعقؾ دور الؿحاكؿ يف الحرص طؾك زيادة القطل إسري يف الؿجتؿع   رابعًا:

وخػض كسبة الطالق، تعزيزًا لألمـ وإمان إسري، وتؼقية لؾروابط اإلكساكقة 

إسرية، بالشراكة مع طدد مـ الدوائر الحؽقمقة إخرى وممسسات الؿجتؿع الؿدين 

 . ذه إهدا لتحؼقؼ ه

تثؿقـ دور الؿبادرات إسرية اإليجابقة الرامقة إلك تؽريؿ أفضؾ إسر   خامسًا:

الؿؾتزمة بؼقؿ الؿقدة والرحؿة واإليجابقة والسعادة، إضافة إلك تحؼقؼ التقطقة 

الؿجتؿعقة يف مجال إسرة، وتؼقية إواصر بقـ أفراد الؿجتؿع والحػاظ طؾك إجقال 

ل تؼديؿ مـفجقة جديدة تتالءم مع رؤية الدول يف مجال التالحؿ الـاشئة، مـ خال

 . الؿجتؿعل والتؿاسؽ إسري
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، صبعة مؽتبة الغرباء إثرية  البغقي شرح السـة : ٕبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد .=8

 م .:@@8

 

 هـ.78;8بقروت  - تػسقر الؼرآن العظقؿ: ٓبـ كثقر، صبعة دار الػؽر .8

جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن: لإلمام محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خالد الطربي ، صبعة  .9

 هـ.  >7;8دار الػؽر بقروت 

 الرحؿـ طبد الديـ الحـبؾل: لزيـ رجب ابـ اإلمام لتػسقر التػسقر، الجامع روائع .:
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 هـ. >8;8بقروت

الخرشل طؾك مختصر سقدي خؾقؾ: ٕبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ طؾل  .?

 . لبـان –الخرشل ، صبعة دار صادر بقروت 

 الػؼه الشافعي:  -جـ 

وأحؿد الربلسل طؿقره العربقة ،  حاشقتا قؾققبل وطؿقرة : ٕحؿد سالمة الؼؾققبل .8

 صبعة دار إحقاء الؽتب .

 -روضة الطالبقـ: ٕبل زكريا يحل بـ شر  الـقوي، صبعة الؿؽتب اإلسالمل .9

 هـ .>7;8بقروت 

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج: لشؿس الديـ بـ محؿد الخطقب  .:

 بقروت. -الشربقـل صبعة دار الػؽر

 ؿد بـ شفاب الديـ الرمؾل، صبعة دار الػؽر.هناية الؿحتاج: لؿح .;

فتح القهاب بشرح مـفاج الطالب إكصاري: زكريا بـ محؿد بـ احؿد بـ زكريا  .>

 .هـ?8;8 إولل الطبعة –إكصاري أبق يحقك، صبعة دار الؽتب العؾؿقة بقروت

اإلقـاع يف حؾ ألػاظ أبل شجاع: لؿحؿد  الشربقـك  الخطقب، صبعة دار الػؽر  .=

 هـ.>8;8ت بقرو

شرح كتاب غاية البقان شرح زيد بـ رسالن : لؿحؿد بـ أحؿد الرمؾل إكصاري،   .<

 صبعة دار الؿعرفة بقروت.



–

8?99 

أسـك الؿطالب شرح روض الطالب : لإلمام زكريا محؿد إكصاري ، صبعة دار  .?

 الؽتاب اإلسالمل .

بعة دار الحاوي الؽبقر: لإلمام أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب الؿاوردي ، ص .@

 م .;@@8الػؽر لؾطباطة، بقروت 

الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج: ٓبـ شفاب الديـ الرمؾل ، صبعة مطبعة مصطػك  .87

 م .<=@8ـ ھ=?:8البابل الحؾبل 

 الػؼه الحـبؾي:  -د

 –الروض الؿربع: لؿـصقر بـ يقكس البفقيت، صبعة مؽتبة الرياض الحديثة  .8

 .هـ7@:8 الرياض

طبد اهلل محؿد بـ مػؾح الؿؼدسل الحـبؾل، دار الؽتب الػروع: لشؿس الديـ أبل  .9

 .هـ ?8;8 ط بقروت –العؾؿقة 

بقروت  -كشا  الؼـاع طـ متـ اإلقـاع: لؿـصقر بـ يقكس البفقيت، صبعة دار الػؽر .:

 هـ.79;8

الؿبدع شرح الؿؼـع: إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح، صبعة الؿؽتب  .;

 هـ.77;8بقروت  -اإلسالمل

 الػتاوى: أحؿد طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين، صبعة مؽتبة ابـ تقؿقة.مجؿقع  .>

بقروت  -الؿغـل: لعبد اهلل بـ أحؿد بـ قدامة الؿؼدسل الحـبؾل، صبعة دار الػؽر .=

 هـ.>7;8

 هـ. >7;8الرياض  -مـار السبقؾ: ٓبـ ضقيان، صبعة مؽتبة الؿعار   .<

 عة طالؿ الؽتب .شرح مـتفل اإليرادات: مـصقر بـ يقكس البفقيت،  صب .?



– 

8?9: 

الؿبـدع: لإلمام إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مػؾح الحـبؾل أبق إسحاق ، صبعة  .@

 .ـه77;8الؿؽتب اإلسالمل بقروت 

اإلكصا  يف معرفة الراجح مـ الخال  : لعالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ سؾقؿان  .87

ل الطبعة: الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل، صبعة دار إحقاء الرتاث العرب

 . بدون تاريخ -الثاكقة 

 –درر الحؽام يف شرح مجؾة إحؽام : لعؾل حقدر، صبعة دار الؽتب العؾؿقة  .8

 .بقروت

تحػة الحؽام : لؿحؿد بـ محؿد بـ طاصؿ إكدلسل، صبعة دار الػؽر، الطبعة  .9

 م.8>@8هـ 7<:8الثاكقة 

 م.<@@8لسان العرب: ٓبـ مـظقر، صبعة دار صادر بقروت  .8

 هـ>8;8 جديدة صبعة –مختار الصحاح: لؾرازي، صبعة مؽتبة لبـان كاشرون بقروت  .9

 . م>@@8

الؿصباح الؿـقر: أحؿد بـ محؿد بـ طؾك الؿغربل الػققمل، صبعة الؿؽتبة العؾؿقة  .:

 بقروت.

 بقزارة الرتبقة والتعؾقؿ الؿعجؿ القجقز: مجؿع الؾغة العربقة، صبعة خاصة .;

 م.:977هـ;9;8

هتذيب الؾغة: لؿحؿد بـ أحؿد بـ إزهري، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت  .>

 . م9778الطبعة إولك



–

8?9; 

الػارابل ، صبعة  أبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري الصحاح تاج الؾغة: لإلمام .=

 م.<?@8 هـ<7;8بقروت الطبعة: الرابعة  -دار العؾؿ لؾؿاليقـ

(8) 

طات يف الشريعة اإلسالمقة د/أحؿد طؾل معتقق: أحؽام الصؾح وأثره يف فض الـزا .8

والؼاكقن القضعل، بحث مـشقر بؿجؾة كؾقة أداب جامعة الؿرقب، العدد 

 الثامـ، لقبقا .

د/إسؿاطقؾ كاضؿ العقساوي: الصؾح يف الؼضاء اإلسالمل لحؾ الؿـازطات  .9

، بحث مـشقر يف الؿجؾة إردكقة يف الدراسات  "دراسة فؼفقة"الؿدكقة والجـائقة 

 م .:978هـ ::;8الؿجؾد الثامـ، العدد إول، طام اإلسالمقة، 

د/أسقد صالح طقدة سؿحان: طؼد الصؾح يف الؿعامالت الؿالقة )الػؼف  .:

اإلسالمل(،  أصروحة لـقؾ درجة الؿاجستقر يف الػؼف والتشريع، كؾقة الدراسات 

 م.=977العؾقا، جامعة الـجاح القصـقة، كابؾس، فؾسطقـ 

، الطبعة إولك "الصؾح والفبة والقكالة"ؿدكقة د/أكثؿ الخقلل: العؼقد ال .;

 م.<>@8

د/الطاهر برايؽ: طؼد الصؾح دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقن الؿدين والشريعة  .>

 .اإلسالمقة، رسالة ماجستقر كؾقة الحؼقق والعؾقم اإلدارية جامعة الجزائر

دار د/أمـة كصقر: الؿرأة الؿسؾؿة بقـ طدل التشريع وواقع التطبقؼ، الؼاهرة:  .=

 م9778الؽتاب الحديث

                                                        

 ( هذه الؿراجع مرتبة ترتقبًا أبجديًا .8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A


– 

8?9< 

د/أمقـ مصطػل محؿد : اكؼضاء الدطقي الجـائقة بالصؾح وفؼًا ٕحؽام الؼاكقن  .<

م. بتعديؾ بعض أحؽام قاكقن اإلجراءات الجـائقة وقاكقن ?@@8لسـة  ;<8رقؿ 

 م.9779، دار الـفضة العربقة "دراسة مؼاركة "العؼقبات

العؼقبة والخصقمة الجـائقة  د/أكقس حسقب السقد الؿحالوي: الصؾح وأثره يف .?

دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقن الجـائل والػؼف اإلسالمل، دكتقراه، جامعة إزهر، كؾقـة 

 م .@977الشريعـة والؼاكقن بدمـفقر 

 ضقء طؾك والؿحامل الؼاضل دلقؾ الجزائري إسرة قاكقن كجقؿل: د/جؿال .@

 الؼضائل. .وآجتفاد اإلسالمقة الشريعة أحؽام

طبدالؼادر الرفاطل، أمؾ مرجل كزال : التدابقر اإلصالحقة قبؾ التحؽقؿ  د/جؿقؾة .87

 لحؾ الؿـازطات إسرية.

د/حسـ طؾل الشاذلل: القٓية طؾل الـػس: دراسة مؼاركة بقـ الػؼف اإلسالمل  .88

 والؼاكقن، دار الطباطة الؿحؿدية.

 .مصر –د/حسـل كصار: حؼقق الؿرأة يف التشريع اإلسالمل، صبعة دار الثؼافة  .89

د/حؿدي رجب ططقة: دور الؿجـل طؾقف يف إهناء الدطقى الجـائقة، رسالة  .:8

 .م7@@8دكتقراه، جامعة الؼاهرة 

د/حـان لحام: هدي السقرة الـبقية يف التغققر آجتؿاطل، دمشؼ: دار  .;8

 م.9778الػؽر

د/رمضان جؿال كامؾ: التصالح وأثره طؾك الدطقى الجـائقة، صبعة الؿركز  .>8

 م.@@@8رات الؼاكقكقة الؼقمل لإلصدا

د/سالؿ الػؾقتل: الـظام الؼاكقين لعؼد الصؾح يف مػفقم قاكقن التقفقؼ والؿصالحة  .=8

 م(.>977/?@العؿاين رقؿ )



–

8?9= 

د/سر الختؿ طثؿان إدريس: الـظرية العامة لؾصؾح يف الؼاكقن الجـائل، دراسة  .<8

 م.@<@8مؼاركة تلصقؾقة تطبقؼقة مؼاركة، رسالة  دكتقراه،  جامعة الؼاهرة 

 اإلسالمل، صبعة  الػؼف يف حؾفا وصرق الؿالقة الخالفات جرب: حسقـ د/سعدي .?8

 م.:977إردن  الـػائس، دار

والتحؽقؿ  بريؽل: ألقات الؼاكقكقة لتسقية الـزاطات إسرية )الصؾح د/سؿره .@8

إسرة الجزائري، رسالة  وقاكقن اإلسالمل الػؼف يف أكؿقذجًا( دراسة مؼاركة

 م .<978ة الشفقد حؿف لخضر، معفد العؾقم اإلسالمقة، صبعة ماجستقر جامع

د/شققل إبراهقؿ طبد الؽريؿ طالم: إيؼا  سقر الدطقى الجـائقة وإهناؤها بدون  .97

، رسالة دكتقراه، "دراسة مؼاركة "حؽؿ يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن القضعل

 م.>@@8هـ  =8;8جامعة إزهر 

، "بطف، حآتف، أسبابف، صرق الققاية مـفضقا"د/صالح غاكؿ السدٓن: الـشقز  .98

 الرياض . -صبعة دار بؾـسقة

د/صف أحؿد محؿد طبد العؾقؿ رمضان: الصؾح يف الدطقى الجـائقة،  صبعة دار  .99

 م .=977الـفضة العربقة 

د/طبد الحؽقؿ بـ هربي: إجراء محاوٓت الصؾح يف قضايا فؽ الرابطة الزوجقة  .:9

الػؼف وآجتفاد الؼضائل، مجؾة الدراسات وأثره يف حؿاية إسرة يف ضقء 

 والبحقث الؼاكقكقة، كؾقة الحؼقق جامعة الجزائر، العدد الخامس.

: أهؿقة الصؾح يف الشريعة اإلسالمقة، مؼالة د/طبد اهلل طبد الؼادر محؿد الحاج .;9

 . م<88/978/>9 كرتكت، بتاريخمـشقرة طؾك مققع اإل

 الؿسؾؿ، صبعة دار الؼؾؿ . والبقت الؿرأة أحؽام يف الؿػصؾ : زيدان د/طبدالؽريؿ .>9

https://www.alukah.net/authors/view/home/14731/
https://www.alukah.net/authors/view/home/14731/


– 

8?9> 

د/طز الديـ الخطقـب التؿقؿـل: دور أجفزة الؼضاء يف تحؼقؼ سقاسة الققاية مـ  .=9

الجريؿة، بحث مؼدم إلك كدوة تحصقـ إحداث ووقايتفؿ مــ آكحرا  

 م .>@@8هـ >8;8يف جامعة آل البقت، والجريؿة الؿـعؼدة 

د/طؾل زكل العرابل: الؿبادئ إساسقة لإلجراءات الجـائقة، مطبعة لجـة التللقػ  .<9

 م.9>@8والرتجؿة والـشر 

مع لؿحة مـ تاريخ التشريع إلك ضفقر "د/طؾل فروخ: إسرة يف الشرع اإلسالمل  .?9

 م.;<@8، بقروت "اإلسالم

، "أسبابف وطالجف يف الػؼف اإلسالمل"وجة د/طؾل محؿد طؾك قاسؿ: كشقز الز .@9

 صبعة دار الجامعة الؼاهرة.

د/قديري طقسك: قاضل شمون إسرة ودوره يف الصؾح والتحؽقؿ بقـ الزوجقـ  .7:

كؾقة الحؼقق  .الجؾػة -دراســــة مؼــــــــاركة، رسالة ماجستقر، جامعة زيان طاشقر

 م.=978هـ <:;8والعؾقم السقاسقة، 

ة: الصؾح والقساصة الؼضائقة كطرق بديؾة لحؾ الـزاطات الؿدكقة د/قرواز يسؿقـ .8:

واإلدارية، أصروحة لـقؾ درجة الؿاجستقر يف الحؼقق، جامعة البقيرة، 

 م.?978الجزائر

د/كؿال سقد طبد الحؽقؿ محؿد كصر: دور الؿجـل طؾقف يف إهناء الدطقي الجـائقة  .9:

 ة ماجستقر، جامعة إزهر.وآثاره يف الػؼف اإلسالمل والؼاكقن القضعل، رسال

د/محؿد الزحقؾل: اإلثبات يف الشريعة اإلسالمقة ، صبعة دار الؿؽتبل لؾطباطة  .::

 م.?@@8والـشر 

د/محؿد بـ أحؿد بـ مصطػك أبق زهرة : تـظقؿ اإلسالم لؾؿجتؿع، الؼاهرة،  .;:

 م .>=@8هـ>?:8



–

8?9? 

المقة، د/محؿد رأفت طثؿان: طؼد البقع أركاكف وشروصف وصحتف يف الشريعة اإلس .>:

 صبعة دار الؽتاب الجامعل.

د/محؿد سؾقؿ العقا: الػؼف اإلسالمل يف صريؼ التجديد، الدوحة، قطر،  .=:

 م .?@@8هـ?8;8

د/محؿد سقػ الـصر طبد الؿـعؿ: بدائؾ العؼقبة السالبة لؾحرية يف التشريعات  .<:

 م.;977الجـائقة الحديثة، رسالة دكتقراه، جامعة الؼاهرة 

قسقطة الػؼف والؼضاء يف الؼاكقن الؿدين، الؿجؾد د/محؿد طزمل البؽري: م .?:

 السادس، صبعة دار محؿقد، الؼاهرة.

د/محؿد محل الديـ طقض: حؼقق الؿجـل طؾقف يف الدطقى العؿقمقة، بحث  .@:

 ;8:  89مؼدم إلل الؿمتؿر الثالث لؾجؿعقة الؿصرية لؾؼاكقن الجـائل، الػرتة مـ 

 م.@?@8مارس 

 الؿؾؽقة وققاطد آسالمل بالػؼف التعريػ يف الؿدخؾ شؾبل: مصطػك د/محؿد .7;

 م . @=@8 -هـ ??:8بقروت  –العربقة الـفضة دار صبعة  فقف، والعؼقد

د/محؿد يعؼقب محؿد الدهؾقي: حؼقق الؿرأة الزوجقة والتـازل طـفا دراسة  .8;

 م9779هـ/99;8ٕولك، الرياض، طامفؼفقة تلصقؾقة، صبعة دار الػضقؾة ، الطبعة ا

الصؾح،  "الديـ زكل: مبادئ الؼاكقن الؿدين يف العؼقد الؿسؿاة  د/محؿقد جؿال .9;

 ، الطبعة إولك . "الفبة، الؼرض والدخؾ الدائؿ، العارية

د/محؿقد محجقب طبد الـقر: الصؾح وأثره يف إهناء الخصقمة يف الػؼف  .:;

 م.<?@8هـ <7;8اإلسالمل، صبعة دار الجقؾ، بقـروت 

الصؾح والتصالح يف قاكقن اإلجراءات    د/مدحت محؿد طبد العزيز إبراهقؿ: .;;



– 

8?9@ 

الجـائقة  دراسة تحؾقؾقة  مؼاركة بقـ  التشريعقـ الؿصري والػركسل صبؼًا ٕحدث 

م، صبعة دار الـفضة  العربقة  ?@@8لسـة   ;<8التعديالت  الؿدخؾة بالؼاكقن  رقؿ 

 م .;977الطبعة  إولك 

لصؾح ودورها يف تسقية د/مسػر بـ حسـ الؼحطاين: القساصـة الُؿـتفقة با .>;

 هـ .9;;8الؿـازطات يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مجؾة العدل 

 صبعة– البقع طؼد –د/مصطػك أحؿد الزرقا : العؼقد الؿسؿاة يف الػؼف اإلسالمل .=;

 . م@@@8 هـ97;8إولك الطبعة دمشؼ –الؼؾؿ دار

دراسة  "لد/كاصر بـ محؿد بـ مشدي الغامدي: دفع الخصقمة يف الػؼف اإلسالم .<;

 ، مؽتبة صقد الػقائد ."فؼفقة تلصقؾقة

د/كزيـــف حؿــاد : طؼد الصؾح يف الشريعة اإلسالمقة طرض مـفجل مؼارن، صبعة  .?;

 م .=@@8دار الؼؾؿ دمشؼ  الدار الشامقة  بقروت 

د/كقر الديـ أبق لحقة: العالج الشرطل لؾخالفات الزوجقة، صبعة دار الؽتاب  .@;

 .الؼاهرة –الحديث 

 . دمشؼ –سقريَّة -الزحقؾل: الػؼف اإلسالمل وأدلتف ، صبعة دار الػؽر د/وهبة .7>

 "د/ياسقـ محؿد يحقك: طؼد الصؾح بقـ الشريعة اإلسالمقة والؼاكقن الؿدين .8>

 رسالة دكتقراه "دراسة مؼاركة

د/يقكس محؿقد صادق ياسقـ: اإلصالح إسري مـ مـظقر قرآين، رسالة  .9>

 م .=977ؾسطقـماجستقر، جامعة الـجاح القصـقة، ف

الشقخ/محؿد متقلل الشعراوي: أحؽام إسرة والبقت الؿسؾؿ، مؽتبة الرتاث  .:>

 الؼاهرة . -اإلسالمل



–

8?:7 

 فهرش انمىضىعات
 ?7<8 .............................................................. موجز عن البحث

 89<8 ........................................................................ الؿؼدمة

 <9<8 .................. تعريف الصؾح وأساس مشروعقته وصبقعته: الػصل التؿفقـدي 

 <9<8 ................................................ تعريػ الصؾح: الؿطؾب إول 
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 >?<8 ................................ أثر الصؾح طؾك مـازطات الـػؼة: الؿبحث الثاين 

 ??<8 ............................. الصؾح يف دطقى الـؽاح طؾك مال: الؿبحث الثالث 
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