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بعض أحكام الزوجة المسجونة
دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي

إبراهيم أسامة حسن
محمد محمود العموش

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2019-10-20 :

تاريخ القبول2020-02-23 :

ملخص البحث:
تناولــت هــذه الدراســة مــدى تأثيــر ســجن الزوجــة علــى بعــض حقوقهــا الزوجيــة فــي المهــر
ســواء بعــد الدخــول ،أو قبــل الدخــول مــع وجــود الخلــوة الصحيحــة ،أو بــدون وجــود خلــوة
صحيحــة ،والنفقــة الزوجيــة فــي حــال ســجن الزوجــة ســواء أكان الســجن لحــق شــخص أجنبــي،
أو كان بســبب حــق للــزوج ،و كذلــك مــدى تأثيــر ســجن الزوجــة علــى حقهــا فــي الحضانــة،
وكانــت هــذه الدراســة مقارنــة بيــن الفقــه اإلســامي ،وقانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي،
وتمحــورت مشــكلة الدراســة حــول اإلجابــة عــن بعــض األســئلة ومنهــا مــدى تأثيــر ســجن الزوجــة
علــى مهرهــا ،ونفقتهــا ،وحضانتهــا لطفلهــا ،وتوصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا،
أن ســجن الزوجــة ال يؤثــر علــى اســتحقاق الزوجــة لمهرهــا ســواء أطلقــت بعــد الدخــول ،أو قبــل
الدخــول ،أمــا تأثيــره علــى نفقتهــا فيؤثــر ســجنها علــى حقهــا فــي النفقــة بحيــث تســقط هــذه النفقــة
فــي حــال ســجنت بحقــوق لغيــر الــزوج ،وكذلــك يتأثــر حقهــا فــي الحضانــة فيســقط نتيجــة لســجنها،
وعــدم قدرتهــا علــى رعايــة صغيرهــا.
الكلمات الدالة :السجن ،الفقه ،قانون األحوال الشخصية.
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المقدمة:
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه
وســلم ..وبعــد :فــإن فقــه الــزواج والطــاق قــد حــاز مرتبــة عاليــة لــدى فقهــاء وعلمــاء الشــريعة
اإلســامية ،فألفــوا الكتــب الكثيــرة حــول هــذا البــاب ،ومــا كان ذلــك االهتمــام إال لحاجــة النــاس
إليهــا فــي شــؤونهم وحياتهــم اليوميــة .وقــد ذكــر الفقهــاء مســائل مهمــة فــي هــذا الجانــب ،ويُعمــل
بهــا فــي القضــاء حســب المذاهــب التــي تنتمــي إليهــا ،وهنــاك فــروق كثيــرة ،وشــبهات حــول
الموضــوع المــراد بحثــه ودراســته ســواء علــى الصعيــد الفقهــي أو القانونــي ،لكنهــا تختلــف مــن
حيــث الزمــان والمــكان ،فاألحــكام تتبــدل حســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة أو الخاصــة.
والمســلمون اليــوم بحاجــة ماســة لفهــم مــا جــاء اإلســام بــه مــن أحــكام تنظــم حياتهــم ،وتجعلهم
يكتشــفون أســرار الفقــه ومخابئــه ،فمهمــة الباحــث هــي التنقيــب ،واســتخراج تلــك األحــكام،
ودراســتها ،وعرضهــا علــى المختصيــن ليخــدم دينــه ،ومجتمعــه.
أهمية الموضوع :تتجلى أهمية الموضوع فيما يأتي:
1.تبيين األحكام المتعلقة بالمرأة المسجونة.
2.توضيح القيود التي ترد على أحكام المرأة المسجونة.
3.بيان آراء المذاهب الفقهية في مسائل هذه الدراسة.
4.استخراج األحكام ودراستها من الناحية الشرعية والقانونية.
أسباب اختيار الموضوع :تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يأتي:
1.الحاجــة الماســة لدراســة هــذا الموضــوع ،وكثــرة االســئلة التــي تــدور حــول ذلــك ،وألنــه
مــن واقــع عصرنــا وخاصــة أنــه فــي بــاب األحــوال الشــخصية ،والــذي بــات محــل
اهتمــام بالــغ لــدى فقهــاء الشــريعة ،وأهــل القانــون.
2.الرغبــة فــي دراســة الموضوعــات الفقهيــة ذات الصلــة بواقــع الحيــاة المعاصــرة ال ســيما
أنهــا تحــل كثيــرا مــن المشــكل اليوميــة التــي تواجــه النــاس.
3.غيــاب بعــض أحــكام المــرأة المســجونة عــن كثيــر مــن النــاس ،وقلــة الدراســات حولــه
ممــا دفعنــي للكتابــة فيــه.
مشكلة الدراسة :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
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1.ما أثر سجن الزوجة على مهرها ،قبل الدخول ،وبعده؟
2.ما أثر سجن الزوجة على حقها في النفقة الزوجية؟
3.ما أثر سجن الزوجة على حفها في الحضانة؟
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة لما يأتي:
1.بيان أثر سجن الزوجة على حقها في المهر قبل الدخول وبعده.
2.بيان أثر سجن الزوجة على حقها في النفقة الزوجية.
3.بيان أثر سجن الزوجة على حقها في الحضانة.

الدراسات السابقة:
1.بحــث لألســتاذ الدكتــور محمــد دوجــان العمــوش ،بعنــوان :الحبــس وأثــره علــى تصرفــات
المحبــوس فــي بعــض مســائل الــزواج والطــاق دراســة فقهيــة مقارنــة بقانــون األحــوال
الشــخصية األردنــي ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،مجلــة جامعــة النجــاح ،العلــوم اإلنســانية،
مجلــد  ،2010 )25( 24وقــد اســتفدت منــه فــي تقســيم وتفريــع المطلــب الثالــث .ومــا
يميــز دراســتي عــن هــذه الدراســة أنهــا مقارنــة بقانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.
2.بحــث للدكتــورة أمــل بنــت محمــد بــن فالــح الصغيــر ،بعنــوان :األحــكام الفقهيــة الخاصــة
بالمــرأة الســجينة ،منشــور فــي مجلــة العــدل الســعودية العــدد(1436 )69هـــ ،وهــو بحــث
مفيــد ،ومــا يميــز دراســتي عــن هــذه الدراســة أنهــا مقارنــة بقانــون األحــوال الشــخصية
اإلماراتــي.
حــدود الدراســة :اقتصــرت الدراســة علــى أثــر حبــس الزوجــة علــى بعــض مســائل األحــوال
الشــخصية المنتقــاة ،والمتعلقــة بالمهــر ،والنفقــة الزوجيــة ،والحضانــة ،وذلــك خشــية اإلطالــة فــي
البحــث.
منهجية الدراسة :تم اتباع المناهج العلمية اآلتية:
1.المنهــج االســتقرائي؛ الســتقراء وتتبــع فــروع المســألة مــن مظانهــا المختلفــة مــن كتــب
الفقــه.
2.المنهج التحليلي؛ لتحليل تلك المسائل والنصوص ومناقشتها.
3.المنهج االستنباطي؛ الستنباط علل األحكام وشروطها ومقاصدها.
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4.المنهج االستداللي؛ إليراد األدلة على األحكام والمسائل وأقوال الفقهاء ومناقشتها.
5.المنهج المقارن؛ إلجراء المقارنة بين أقوال الفقهاء والترجيح بينها.
خطــة الدراســة :تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة وخاتمــة ،وتمهيــد ،وثالثــة مباحــث علــى
النحــو اآلتــي:
التمهيد :مفاهيم الدراسة واصطالحاتها.
المبحث األول :سجن الزوجة وأثره على المهر.
المبحث الثاني :سجن الزوجة وأثره على النفقة الزوجية.
المبحث الثالث :سجن الزوجة وأثره على الحضانة.

أحكام المرأة المسجونة
دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي
التمهيد :مفاهيم الدراسة واصطالحاتها.
تم االقتصار على بيان المصطلحات ،واأللفاظ ذات الصلة بالبحث ،وذلك على النحو اآلتي:
أوالً مفهوم السجن لغة واصطالحاً:
•الســجن لغــة :الســجن الحبــس ،والســجن بالفتــح المصدر ســجنه يســجنه ســجنا أي حبســه،
(قـ َ
قــال هللا تعالــىَ :
ـال َر ِّب السِّ ــجْ ُن أَ َحـ ُّ
ـي ِم َّمــا َي ْدعُ و َن ِنــي إِلَ ْيـ ِه)((( ،فمــن كســر الســين
ـب إِلَـ َّ
فهــو المحبــس وهــو اســم ،ومــن فتــح الســين فهــو مصدر ســجنه ســجنا ،والســجان صاحب
الســجن ،ورجــل ســجين مســجون ،والجمــع ســجناء وســجنى ،وقــال اللحيانــي :امــرأة
ســجين ،وســجينة أي مســجونة ،وســجين فعيــل مــن الســجن(((.
•الســجن اصطالحــا :منــع المســجون مــن األذى للنــاس ،أو مــن الفــرار بحــق لزمــه وهــو
قــادر علــى أدائــه((( .فالســجن :هــو مــكان يُحبــس فيــه الجانــي بســبب اقترافــه لذنــب ،أو
لجنايــة معينــة.
((( [يوسف.]33 :
((( ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،1دار صادر ،بيروت1993 ،م ،باب سجن .203 / 13 ،إبراهيم
مصطفى ،وآخرون ،المعجم الوسيط ،تحقيق :مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة ،مادة سجن.418 / 1 ،
((( ابن حزم ،علي بن أحمد ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق :محمد تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت.458 / 2 ،
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ثانيا الحبس لغةً واصطالحاً:
•الحبــس لغــة :المنــع ،حبــس المــاء أي منعهــا ،ويطلــق علــى صنبــور المــاء محبــس؛ ألنــه
يحبــس المــاء( ،وحبســت الرجــل عــن حاجتــه ،وفــي الحبــس) أحبســه بالكســر ،حبســا،
فهــو محبــوس أي منعتــه مــن التصــرف فــي أمــوره( ،وأحبســت فرســا فــي ســبيل هللا) أي
جعلتــه وقفــا علــى الغــزاة يجاهــدون عليــه فــي ســبيل هللا(((.
•الحبــس اصطالحــا :هــو وضــع الشــخص فــي محــل معيــن ،اســتبراء ألمــره ،أو جبــرا
علــى الوفــاء ،أو عقوبــة لــه بســبب يقتضــي ذلــك(((.
فالحبــس :هــو إمســاك الجانــي ،ووضعــه فــي مــكان معيــن وتعويقــه ،ومنعــه مــن الخــروج
حتــى انقضــاء المــدة المحــددة.

المبحث األول :سجن الزوجة وأثره على المهر
قــد يحكــم علــى المــرأة بالســجن لســبب مــن األســباب كقيامهــا باعتــداء مــادي ،أو معنــوي ،فمــا
اآلثــار المترتبــة علــى ســجنها والتفريــق((( بينهــا وبيــن زوجهــا ،ومــا اآلثــار المترتبــة علــى هــذا
التفريــق مــن حيــث اســتحقاق الزوجــة للمهــر.
تتنــوع حــاالت الزوجــة المطلقــة مــن حيــث اســتحقاق جميــع المهــر ،أو نصفــه ،فقــد
تكــون الزوجــة مطلقــة بعــد الدخــول ،وقــد تكــون مطلقــة قبــل الدخــول ،لذلــك ال بــد مــن تقســيم
الموضــوع علــى النحــو اآلتــي:
أوالً مهر الزوجة المطلقة المدخول بها.

((( الهروي ،محمد بن علي ،إسفار الفصيح ،تحقيق أحمد قشاش ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية،
المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ط1420 ،1هـ ،باب فعلت – أفعلت.356 / 1 ،
((( قاضي زاده أفندي ،أحمد بن قودر ،نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار ،دار الكتب العلمية ،بيروت/ 9 ،
.280
ق والفرقة مصدر االفتراق ،وف َرق الشيء أي باعد بينه وبين اآلخر .ابن فارس،
((( التفريق لغة :من الفرقة أصلها فَ َر َ
أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ط ،2تحقيـق :عبد السالم محمد هارون ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده ،مصر1970 ،م ،باب الفاء والراء.494 / 4 ،
التفريق اصطالحا :إبطال ملك النكاح على الزوج .وهي انحالل رابطة الزواج بين الزوجين بسبب من األسباب.
الكاساني ،عالء الدين بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تحقيق :عادل عبد الموجود ،وعلي معوض،
دار الكتب العلمية ،بيروت.100 / 10 ،
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اتفــق الفقهــاء((( علــى أن كل مطلقــة طلقــت بعــد الدخــول بهــا فقــد وجــب لهــا المهــر كامــا دون
إنقــاص ،ســواء أكانــت مســجونة ،أم غيــر مســجونة ،لألدلــة اآلتية:
ـن ِنحْ لَـ ً
ص ُد َقا ِت ِهـ َّ
ـة)((( .وجــه الداللــة :إن هللا تعالــى جعــل مــن
1.قولــه تعالــىَ ( :وآتُــوا النِّ َســا َء َ
حقهــا عليــه أن يوفيهــا صداقهــا(((.
2.قولــه تعالــىَ ( :وإ ْن أَ َر ْدتُـ ُم اسْ ـ ِت ْبد َ
َال َزوْ ج َمـ َ
ـن ِق ْن َطــارً ا َفـ َ
َاهـ َّ
ـكانَ َزوْ ج َوآ َتيْتُـ ْم إِحْ د ُ
ـا َت ْأ ُخـ ُـذوا
ِ
ٍ
ٍ
ِم ْنـ ُه َشـي ًْئا أَ َت ْأ ُخ ُذو َنـ ُه بُ ْه َتا ًنــا َوإِ ْث ًمــا م ُِبي ًنــا)((( .وجــه الداللــة :تــدل علــى أنــه إذا دخــل بهــا ثــم
وقعــت الفرقــة مــن قبلهــا بمعصيــة أو غيــر معصيــة أن مهرهــا واجــب ال يبطلــه وقــوع
(((
الفرقــة مــن قبلهــا
يضـ ً
3.قولــه تعالــىَ :
ور ُهـ َّ
وهـ َّ
(ف َمــا اسْ ـ َت ْم َتعْتُم ِب ـ ِه ِم ْن ُهـ َّ
ـن َفآتُ ُ
ـن َف ِر َ
ـة)((( .وجــه الداللــة:
ـن أُجُ َ
(((
أجورهــن فريضــة ،يعنــي مهورهــن .
ثانيا ً مهر الزوجة المطلقة غير المدخول بها.
المــرأة المطلقــة قبــل الدخــول ،إمــا أن تطلــق وقــد اختلــى بهــا الــزوج خلــوة صحيحــة((( ،وقــد
تطلــق ولــم تحــدث مثــل هــذه الخلــوة ،ولــكل منهمــا أحكامهــا مــن حيــث اســتحقاق المهــر ،وذلــك
حســب التفصيــل اآلتــي:

((( ابن نجيم ،إبراهيم بن محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 .252 / 3عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،تحقيق :عبد الجليل عبد السالم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت .190 / 3 ،الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،تحقيق :محمد
عثمان .308 / 11 ،ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد ،المغني ،دار الكتب العلمية ،بيروت.89 / 9 ،
((( [النساء.]4 :
((( الجصاص ،أحمد بن علي ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد قمحاوي ،دار إحياء التراث ،بيروت1405 ،هـ.68 / 2 ،
.]21

((( [النساء20 :

((( الجصاص ،أحكام القرآن.48 / 3 ،
((( [النساء.]24 :
((( الجصاص ،أحكام القرآن.148 / 2 ،
((( الخلوة الصحيحة :أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل ،بحيث يأمنان
دخول أحد عليهما ،وليس بأحدهما مانع طبعي أو حسي أو شرعي يمنع من االستمتاع .الزحيلي ،وهبة بن
مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط ،4دار الفكر ،دمشق.6802 / 9 ،
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 .أالزوجة المطلقة قبل الدخول مع حدوث الخلوة الصحيحة:
اختلــف الفقهــاء فــي المهــر الــذي تســتحقه الزوجــة المطلقــة قبــل الدخــول ،وقــد اختلــى بهــا
الــزوج خلــوة صحيحــة علــى قوليــن:
القــول األول :إن الخلــوة الصحيحــة موجبــة لجميــع المهــر ،وبذلــك قــال :الحنفيــة((( ،والشــافعي
فــي القديــم((( ،والحنابلة(((.
واستدلوا بأدلة منها:
ج َوآتَ ْيتُـ ْم إِحْ دَاهُـ َّ
ـن قِنطَــارًا فَـ َـا تَأْ ُخـ ُذوا
ج َّمـ َكانَ َزوْ ٍ
1.قولــه تعالــى( :وإِ ْن أَ َرد ُّتـ ُم ا ْسـتِ ْبدَا َل َزوْ ٍ
ْ
ــى
ــى بَ ْع ُ
ض ُكــ ْم إِلَ ٰ
ض ٰ
ِم ْنــهُ َشــ ْيئًا أَتَأْ ُخ ُذونَــهُ بُ ْهتَانًــا َوإِ ْث ًمــا ُّمبِينًــا* َو َك ْيــفَ تَأ ُخ ُذونَــهُ َوقَــ ْد أَ ْف َ
ـض َوأَ َخـ ْـذنَ ِمن ُكــم ِّميثَاقًــا َغلِيظًــا)(((.
بَ ْعـ ٍ
وجــه الداللــة :اإلفضــاء الخلــوة ،جامعهــا أو لــم يجامعهــا ،فمنــع هللا تعالــى أن يأخــذ منــه شــيئا
بعــد الخلــوة(((.
يــرد علــى ذلــك :إن المقصــود باإلفضــاء هنــا الجمــاع ،وليــس مجــرد الخلــوة بــدون جمــاع،
كمــا قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،وغيــره(((.
ضةً)(((.
2.وقوله تعالى( :فَ َما ا ْستَ ْمتَ ْعتُم بِ ِه ِم ْنه َُّن فَآتُوه َُّن أُجُو َره َُّن فَ ِري َ
وجــه الداللــة :إن األجــر فــي هــذه اآليــة هــو المهــر ،فــإذا حصــل االســتمتاع بوجــه مــا،
كالخلــوة ونحوهــا ،فقــد وجــب وتأكــد جميــع المهــر للزوجــة(((.
((( البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود ،العناية شرح الهداية ،دار الفكر ،بيروت.322 / 3 ،
((( الجويني ،نهاية المطلب في دراية المذهب.308 / 11 ،
((( ابن قدامة ،المغني.89 / 9 ،
((( [النساء.]21 ،20 :
((( القرطبي ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني ،وإبراهيم اطفيش ،ط ،2دار الكتب
المصرية ،القاهرة1964 ،م.102 / 5 ،
((( ابن كثير ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،ط ،2دار طيبة للنشر،
1999م.244 / 2 ،
((( [النساء.]24 :
((( الكيا الهراسي ،علي بن محمد الطبري ،أحكام القرآن ،تحقيق :موسى محمد ،وعزة عطية ،ط ،2دار الكتب
العلمية ،بيروت1405 ،هـ.412 / 2 ،
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يــرد علــى ذلــك :إن االســتمتاع المقصــود فــي اآليــة الكريمــة والــذي يقصــد منــه تأكيــد جميــع
المهــر هــو الدخــول الحقيقــي بالجمــاع ،وليــس بالخلــوة(((.
3.قولــه صلــى هللا عليــه وســلم( :مــن كشــف خمــار امــرأة ونظــر إليهــا فقــد وجــب الصــداق
دخــل بهــا أو لــم يدخــل)((( .وجــه الداللــة :الحديــث فيــه داللــة علــى وجــوب جميــع المهــر
بالخلــوة الصحيحة(((.
يرد على ذلك :الحديث ضعيف ال حجة فيه(((.
4.عــن زرارة بــن أبــي أوفــى قــال( :قضــاء الخلفــاء الراشــدين المهدييــن أنــه مــن أغلــق بابــا
وأرخــى ســترا فقــد وجــب الصــداق والعــدة)(((.
وجــه الداللــة :بــأن الغالــب عنــد إغــاق البــاب ،وإرخــاء الســتر علــى المــرأة وقــوع الجمــاع،
فأقيمــت المظنــة مقــام المئنــة؛ ألن النفــوس جبلــت فــي تلــك الحالــة علــى عــدم الصبــر عــن الوقــاع
غالبــا لغلبــة الشــهوة وتوفــر الداعــي(((.
يــرد علــى ذلــك :إن الشــافعي احتــج علــى عــدم وجــوب جميــع المهــر بالخلــوة الصحيحــة بقولــه
يضـ ً
صـ ُ
ـف َمــا َف َر ْ
ـوه َّن َو َقـ ْد َف َر ْ
ضتُـ ْم لَ ُهـ َّ
ُوهـ َّ
ـل أَن َتمَسُّ ـ ُ
تعالــى( :وإِن َطلَّ ْقتُم ُ
ـن َف ِر َ
ضتُـ ْم)(((.
ـة َف ِن ْ
ـن ِمــن َق ْبـ ِ
(((
والمهــر ال يجــب كامــا إال بعــد المســيس ،وهــو الجمــاع ،وليــس بمجــرد الخلــوة .

((( ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،تفسير القرآن ،تحقيق :عبد هللا الوهبي ،ط ،1دار ابن حزم،
بيروت1996 ،م.315 / 1 ،
((( رواه الدارقطني ،علي بن عمر ،سنن الدارقطني ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
بيروت2004 ،م ،حديث رقم" .473 / 4 ،"3824قال العيني :الحديث مرسل وفيه ابن لهيعة ال يحتج به .بدر
الدين العيني ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت/ 20 ،
.232
((( ابن الملقن ،عمر بن علي ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،ط ،1دار النوادر ،دمشق2008 ،م.211 / 25 ،
((( ابن أبي المجد ،يوسف بن ماجد ،المقرر على أبواب المحرر ،ط ،1دار الرسالة العالمية ،دمشق2012 ،م/ 2 ،
.141
((( رواه البيهقي ،أحمد بن الحسين ،السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت،
2003م ،حديث رقم" .417 / 7 ،"14484يقول البيهقي :إن هذا الحديث روي موصوالً عن عمر وعلي.
((( ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،هـ/ 9 ،
.495
((( [البقرة.]237 :
((( ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري.495 / 9 ،
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القــول الثانــي :إن الخلــوة ال توجــب المهــر كامــا ،فــإن طلقــت الزوجــة فــي خلــوة قبــل الدخول
فلهــا نصــف المهــر ،وبذلــك قــال :المالكيــة((( ،والشــافعي فــي الجديــد((( ،وروايــة ألحمــد((( ،وعنــد
مالــك((( إال إذا أقامــت عنــد الــزوج ســنة كاملــة وإن لــم يطأهــا فلهــا المهــر كامــا.
واستدلوا بأدلة منها:
ـل أَن تَ َم ُّســوه َُّن َوقَـ ْد فَ َرضْ تُـ ْم لَهُـ َّ
1.قولــه تعالــى( :وإِن طَلَّ ْقتُ ُموهُـ َّ
ضـةً فَنِصْ ــفُ
ـن فَ ِري َ
ـن ِمــن قَ ْبـ ِ
َمــا فَ َرضْ تُـ ْم)(((.
وجــه الداللــة :تــدل اآليــة الكريمــة علــى أن المــرأة المطلقــة قبــل الدخــول الحقيقــي لهــا نصــف
المهــر ،وإن خــا بهــا ،وهــذه اآليــة خاصــة ،والخــاص مقــدم علــى العــام(((.
يــرد علــى ذلــك :الخلــوة الصحيحــة تقــرر المهــر ،وذلــك ألن هللا تعالــى منــع الــزوج مــن أن
يأخــذ منهــا شــيئا مــن المهــر ،وهــذا المنــع مطلــق ،فوجــب أن يبقــى معمــوال بــه بعــد الخلــوة ،وال
ـوه َّن َو َقـ ْد َف َر ْ
ُوهـ َّ
ـل أَن َتمَسُّ ـ ُ
يجــوز أن يقــال إنــه مخصــوص بقولــه تعالــىَ ( :وإِن َطلَّ ْقتُم ُ
ضتُـ ْم
ـن ِمــن َق ْبـ ِ
يضـ ً
صـ ُ
ـف َمــا َف َر ْ
لَ ُهـ َّ
ـن َف ِر َ
ضتُـ ْم) ،وذلــك ألن الصحابــة اختلفــوا فــي تفســير المســيس فقــال علــي
ـة َف ِن ْ
وعمــر :المــراد مــن المســيس الخلــوة ،وقــال عبــدهللا :هــو الجمــاع ،وإذا صــار مختلفــا فيــه امتنــع
جعلــه مخصصــا لعمــوم هــذه اآليــة(((.
وكان رد الفخــر الــرازي :أن هــذه اآليــة المذكــورة ههنــا مختصــة بمــا بعــد الجمــاع بدليــل قولــه
ضــى َبع ُ ُ َ
تعالــىَ ( :و َك ْيـ َ
ـف َت ْأ ُخ ُذو َنــه َو َق ـ ْد أَ ْف َ
ـض) وإفضــاء بعضهــم إلــى البعــض هــو
ْضك ـ ْم إِلــى َب ْعـ ٍ
(((
الجمــاع علــى قــول أكثــر المفســرين .

((( عليش ،منح الجليل شرح مختصر خليل.190 / 3 ،
((( الجرجاني ،أحمد بن محمد ،التحرير في فروع الفقه الشافعي ،تحقيق :محمد حسن الشافعي.65 / 2 ،
((( المرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،تحقيق :محمد حسن الشافعي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.284 / 8 ،
((( عليش ،منح الجليل شرح مختصر خليل.190 / 3 ،
((( [البقرة.]237 :
((( الفخر الرازي ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ط ،3دار إحياء التراث العربي1420 ،هـ/ 6 ،
.476
((( ابن برجان ،عبد السالم ابن برجان ،تنبيه األفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم ،تحقيق :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية،
بيروت.25 / 2 ،
((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب.476 / 6 ،
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2.واحتــج الشــافعي علــى قولــه إن الخلــوة الصحيحــة غيــر موجبــة لنصــف المهــر بهــذه
ُــن أُجُو َره َّ
ُــن فَآتُوه َّ
اآليــة؛ ألن قولــه تعالــى( :فَ َمــا اسْــتَ ْمتَ ْعتُم بِــ ِه ِم ْنه َّ
ضــةً)(((.
ُــن فَ ِري َ
مشــعر بــأن وجــوب إيتائهــن مهورهــن كان ألجــل االســتمتاع بهــن ،ولــو كانــت الخلــوة
الصحيحــة مقــررة للمهــر كان الظاهــر أن الخلــوة الصحيحــة تتقــدم االســتمتاع بهــن،
فــكان المهــر يتقــرر قبــل االســتمتاع ،وتقــرره قبــل االســتمتاع يمنــع مــن تعلــق ذلــك
التقــرر باالســتمتاع ،واآليــة دالــة علــى أن تقــرر المهــر يتعلــق باالســتمتاع ،فثبــت أن
الخلــوة الصحيحــة ال تقــرر المهــر(((.
يــرد علــى ذلــك :االســتمتاع فــي اللغــة االنتفــاع ،وكل مــا انتفــع بــه فهــو متــاع ،يقــال :اســتمتع
الرجــل بولــده ،وفــي قولــهَ :
{ف َمــا اسْ ـ َت ْم َتعْتُم ِبــه ِم ْن ُهـ َّ
ـن} أي فمــا اســتمتعتم بــه مــن المنكوحــات مــن
ـن} أي مهورهــنَ ،
وهـ َّ
ور ُهـ َّ
{فان ِكحُ ُ
ـن
جمــاع أو عقــد عليهــن ،فآتوهــن أجورهــن عليــه ،وقولــه{ :أُجُ َ
ور ُهـ َّ
وهـ َّ
ِبــإِ ْذ ِن أَ ْهلِ ِهـ َّ
ـن َو َءاتُ ُ
ـاح عَ لَي ُْكـ ْم
ـن} وهــي المهــور ،وكــذا قولــه فــي آيــة أخــرىَ ( :وال جُ َنـ َ
ـن أُجُ َ
ور ُهـ َّ
ُوهـ َّ
وهـ َّ
ـن إِ َذآ َءا َتيْتُم ُ
أَن َتن ِكحُ ُ
ـن)((( ،وســمي المهــر أجــراً ألنــه بــدل المنافــع ،وليــس ببــدل
ـن أُجُ َ
مــن األعيــان ،كمــا ســمي بــدل منافــع الــدار أجــرا(((.
الترجيــح :الراجــح هــو القــول األول ،إن الخلــوة الصحيحــة قبــل الدخــول موجبــة لجميــع
المهــر ،وذلــك لمــا يأتــي:
1.إن الخلوة الصحيحة تتضمن نوعا من االستمتاع ،والمسيس بالزوجة المختلى بها.
2.إن حديــث قضــاء الخلفــاء الراشــدين بتأكــد المهــر بالخلــو الصحيحــة قــد روي مــن وجــوه
ـوال ،وليــس مرسـ ً
أخــرى موصـ ً
ـا.
3.إن الخلوة الصحيحة هي مظنة راجحة لحصول الجماع بين الزوجين.
وبالقــول الراجــح أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي حيــث نصــت المــادة ()2 / 52
علــى 2(( :يجــب المهــر بالعقــد الصحيــح ،ويتأكــد كلــه بالدخــول ،أو الخلــوة الصحيحــة ،أو الوفــاة،
ويحــل المؤجــل منــه بالوفــاة أو البينونــة.((() ) .
((( [النساء.]24 :
((( الغزالي ،محمد بن محمد ،الوجيز في فقه االمام الشافعي ،تحقيق :علي معوض ،وعادل عبد الموجود ،دار األرقم،
بيروت ،ط1418 ،1هـ.31 / 1 ،
((( [الممتحنة.]10 :
((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب.40 / 10 ،
((( معهد دبي القضائي ،قسم الدراسات والبحوث ،قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،القانون االتحادي()28
2005م ،المادة ،52ص.31
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فهــذه الفقــرة مــن القانــون تنــص علــى أن المهــر يجــب بالعقــد الصحيــح ،فهــو أثــر مــن آثــاره،
بخــاف الفاســد ،فــا يجــب المهــر ،وال يثبــت إال بالدخــول ،وبينــت هــذه المــادة أن المهــر المســمى
يتأكــد كلــه وتســتحقه المــرأة فــي حــاالت منهــا ،الدخــول الحقيقــي ،أو الدخــول الحكمــي ،وهــو
الخلــوة الصحيحــة ،وهنــا يكــون قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي قــد أخــذ بقــول جمهــور
الفقهــاء ،فيمــا يتعلــق بالخلــوة الصحيحــة ،وأنهــا مؤكــدة لجميــع المهــر(((.
 .بالزوجة المطلقة قبل الدخول بدون خلوة صحيحة:
الزوجــة المطلقــة قبــل الدخــول ،ولــم يحــدث بينهــا وبيــن الــزوج خلــوة صحيحــة ،قــد
يكــون مهرهــا مســمى ،وقــد يكــون غيــر مســمى ،فلــكل حالــة حكمهــا علــى النحــو اآلتــي:
1.المطلقة قبل الدخول وقد سمي مهرها:
اتفــق الفقهــاء علــى أن المــرأة إذا طلقــت قبــل الدخــول ،والخلــوة الصحيحــة ،وقــد ســمي
مهرهــا ،فتســتحق نصــف المهــر المســمى ،ســواء أكانــت مســجونة أو غيــر مســجونة(((.
يضـ ً
صـ ُ
ـوه َّن َو َقـ ْد َف َر ْ
ضتُـ ْم لَ ُهـ َّ
ُوهـ َّ
ـل أَن َتمَسُّ ـ ُ
لقولــه تعالــى( :وإِن َطلَّ ْقتُم ُ
ـن َف ِر َ
ـف
ـة َف ِن ْ
ـن ِمــن َق ْبـ ِ
َمــا َف َر ْ
ضتُ ـ ْم)(((.
وجــه الداللــة :تــدل اآليــة الكريمــة علــى أن المــرأة المطلقــة قبــل الدخــول الحقيقــي ،وكان
مهرهــا قــد ســمي فلهــا نصــف المهــر(((.
2.المطلقة قبل الدخول ولم يسم مهرها:
اتفــق الفقهــاء علــى أن المــرأة إذا طلقــت قبــل الدخــول ،والخلــوة الصحيحــة ،ولــم يســم مهرهــا،
أو ســمي تســمية فاســدة ،فتســتحق المتعــة وجوبــاً ،أو اســتحباباً؛ ألنهــا تقــوم مقــام نصــف مهــر

((( المذكرة اإليضاحية للقانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2005م في شأن األحوال الشخصيةhttps: //www. dc. ،
.gov. ae/PublicServices/LegislationDetails. aspx
((( السمرقندي ،محمد بن أحمد ،تحفة الفقهاء ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت1994 ،م .276 / 3 ،عليش ،محمد
بن أحمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،بيروت1989 ،م .431 / 3 ،الماوردي ،علي بن محمد،
الحاوي الكبير ،تحقيق :علي معوض ،وعادل عبد الموجود ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت1999 ،م.539 / 9 ،
الكلوذاني ،محفوظ بن أحمد ،الهداية على مذهب اإلمام أحمد ،تحقيق :عبد اللطيف هميم ،وماهر ياسين الفحل،
ط ،1مؤسسة غراس للنشر2004 ،م ،ص.408
((( [البقرة.]237 :
((( الفخر الرازي ،مفاتيح الغيبـ.476 / 6 ،
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المثــل ،ســواء أكانــت مســجونة أو غيــر مســجونة(((.
يضـ ً
لقولــه تعالــىَ :
ـوه َّن أَوْ َت ْف ِر ُ
ضــوا لَ ُهـ َّ
ـاح عَ لَي ُْك ـ ْم إِ ْن َطلَّ ْقتُ ـ ُم النِّ َســا َء َمــا لَـ ْم َتمَسُّ ـ ُ
ـن َف ِر َ
ـة
(ل جُ َنـ َ
ِّ ُ َّ َ ْ
َ ْ ْ
ُوسـ َ
وف َح ًّقــا عَ لَــى ْالمُحْ ِس ـ ِنينَ )(((.
ـر َق ـ َدرُ ُه َم َتاعً ــا ِب ْال َم ْعــرُ ِ
ـع ق ـ َدرُ ُه َوعَ لــى المُق ِتـ ِ
َو َمتعُوهــن عَ لــى الم ِ ِ
وجــه الداللــة :تــدل اآليــة الكريمــة علــى جــواز طــاق المــرأة قبــل الدخــول ،وقبــل تســمية
المهــر ،وفرضــه ،وتجــب للمــرأة المطلقــة فــي هــذه الحالــة المتعــة ،وتقديرهــا مفــوض للحاكــم مــع
مراعــاة حــال الــزوج يســاراً ،أو إعســاراً(((.
وقــد أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي بذلــك حيــث نصــت المــادة( )3 / 52علــى:
(( 3تســتحق المطلقــة قبــل الدخــول نصــف المهــر إن كان مســمى ،وإال حكــم لهــا القاضــي بمتعــة
ال تجــاوز نصــف مهــر المثــل.((() ) .
إذاً الطــاق قبــل الدخــول يســقط نصــف مجمــوع المهــر المســمى إن كانــت قــد تمــت تســميته،
لألدلــة الســابقة ،وهــي مســألة متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء ،وإن لــم يكــن ثمــة مهــر مســمى ،وحصــل
الطــاق قبــل الدخــول ،فــإن المطلقــة تســتحق المتعــة فقــط ،وهــي مســالة متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء،
ويقــدر ذلــك القاضــي بمــا ال يزيــد عــن نصــف مهــر المثــل(((.

((( السمرقندي ،تحفة الفقهاء .276 / 3 ،شيخي زاده ،عبد الرحمن بن محمد ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت .351 / 1 ،ابن رشد القرطبي ،محمد بن أحمد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
دار الحديث ،القاهرة2004 ،م .52 / 3 ،الماوردي ،الحاوي الكبير .547 / 9 ،ابن قدامة المقدسي ،عبد هللا بن
أحمد ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت1994 ،م.72 / 3 ،
((( [البقرة.]236 :
((( البيضاوي ،عبد هللا بن عمر ،أنوا التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق :محمد المرعشلي ،ط ،1دار إحياء التراث
العربي ،بيروت1418 ،ه.146 / 1 ،
((( معهد دبي القضائي ،قسم الدراسات والبحوث ،قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،القانون االتحادي()28
2005م ،المادة ،52ص.31
((( المذكرة اإليضاحية للقانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2005م في شأن األحوال الشخصيةhttps: //www. dc. ،
./gov. ae/PublicServices
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المبحث الثاني :سجن الزوجة وأثره على النفقة الزوجية
فــي هــذا المبحــث ســيتم تنــاول مــدى تأثيــر ســجن الزوجــة علــى نفقتهــا((( ،والتــي هــي فــي
األصــل حــق مــن حقوقهــا الزوجيــة ،وهــي واجبــة علــى الــزوج للزوجــة ،لكــن إذا ســجنت الزوجــة
فســجنها قــد يكــون بحــق ،أو بظلــم بســبب شــخص أجنبــي ،وقــد يكــون ســجنها بحــق بســبب الــزوج،
لذلــك نتعــرف علــى هــذه المســائل حســب الترتيــب اآلتــي:
أوال سجن الزوجة بحق أو ظلم بسبب شخص أجنبي:
الزوجة المسجونة قد تكون مماطلة بأداء الحق ،وقد ال تكون مماطلة:
 .أسجن الزوجة المماطلة بقضاء الحق:
تســقط نفقــة الزوجــة المســجونة إذا ســجنت فــي حــق ماطلــت فــي أدائــه ،وحجتهــم :فــوات
حــق االحتبــاس بالنســبة للــزوج؛ ألن االمتنــاع عــن االســتمتاع جــاء مــن جهتهــا ،وهــذا باتفــاق
الفقهــاء(((.
 .بسجن الزوجة غير المماطلة بقضاء الحق:
هــل تســتحق الزوجــة النفقــة فــي مــدة ســجنها ،اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى
قوليــن:

((( النفقة لغة :مشتقة من نَفَقَ ،و َر َّوجْ تُهُ تَرْ ويجاً :نَفَّ ْقتُهُ ،ونفقت السلعة أي راجت ،ور ُج ٌل ِم ْنفا ٌ
ق :كثي ُر النَّفَقَ ِة ،وهي اسم
الشيء الذي ينفقه الرجل على عياله .الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،القاهرة مؤسسة الحلبي،
باب النون.1196 / 1 ،
النفقة اصطالحا :هي الطعام والكسوة والسكنى .ابن الهمام ،محمد بن عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير على
الهداية ،تحقيق عبدالرزاق المهدي ،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت.340 / 4 ،
النفقة في القانون :هي الطعام ،والكسوة ،والمسكن ،والتطبيب ،والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها ،وما
تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف .معهد دبي القضائي ،قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،ص.34
((( السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل ،المبسوط ،تحقيق :محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت5 ،
 .174 /الحطاب ،محمد بن محمد ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل ،تحقيق :عبدهللا األنصاري ،دار الكتب
العلمية .237 / 3 ،الماوردي ،علي بن محمد ،الحاوي الكبير .439 / 11 ،المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح
من الخالف .509 / 9 ،ابن قدامة المقدسي ،عبدالرحمن بن أحمد ،الشرح الكبير ،دار الفكر ،بيروت.117 / 9 ،
العموش ،محمد محمود دوجان ،الحبس وأثره على تصرفات المحبوس في بعض مسائل الزواج والطالق دراسة
فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية األردني ،بحث منشور في مجلة جامعة النجاح ،جامعة النجاح الوطنية،
العلوم اإلنسانية ،مجلد 2010 ،)5(24م ،ص.1383
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القــول األول :ال تســقط نفقــة الزوجــة المســجونة ،ســواء أكانــت محبوســة بظلــم أم بحــق
لــم تماطــل فيــه ،وحجتهــم :ألن االمتنــاع عــن االســتمتاع ليــس مــن جهتهــا ،وبــه قــال :بعــض
الحنفيــة((( ،والمالكيــة(((.
يمكــن أن يــرد علــى ذلــك :إن الــزوج ال يتمكــن مــن االســتمتاع بالزوجــة المســجونة،
واالســتمتاع كمــا هــو معلــوم حــق للــزوج يقابــل بالنفقــة عليهــا.
القــول الثانــي :تســقط نفقــة الزوجــة المســجونة ســواء أســجنت ظلمــا أم بحــق لــم تماطــل
فــي أدائــه ،وحجتهــم :فــوات التمكيــن مــن االســتمتاع المقابــل للنفقــة ،وبــه قــال :الحنفيــة(((،
والشــافعية((( ،والحنابلــة(((.
يمكــن أن يــرد علــى ذلــك :إن فــوات التمكيــن ليــس بتعمــد منهــا ،إنمــا بأمــر خــارج عــن
إرادتهــا ،وهللا تعالــى ال يكلــف اإلنســان فــوق طاقتــه.
الترجيــح :الراجــح هــو القــول األول ،فــا تســقط نفقــة الزوجــة المســجونة بظلــم ،أو بحــق،
وديــن لــم تماطــل فــي أدائــه وذلــك لمــا يأتــي(((:
1.إن الزوجــة المســجونة بظلــم ،ســجنها تــم بأمــر خــارج عــن إرادتهــا ،ففــوات حــق الــزوج
باالســتمتاع بهــا ،وبحقوقــه عليهــا ليــس بتعمــد منهــا ،فلذلــك ال تســقط نفقتهــا ألمــر فــوق
ــف َّ
طاقتهــا ،لقــول هللا تعالــى فــي كتابــه( :ال ي َُكلِّ ُ
للاُ َن ْفسً ــا إِ َّل وُسْ ــ َع َها لَ َهــا َمــا َك َســب َْت
َوعَ لَ ْي َهــا َمــا ْ
اك َت َس ـب َْت)(((.

((( السرخسي ،المبسوط.174 / 5 ،
((( الحطاب ،مواهب الجليل.237 / 3 ،
((( ابن عابدين ،محمد أمين ،حاشية ابن عابدين ،تحقيق :عادل عبد الموجود وعلي معوض ،دار الكتب العلمية5 ،
.318 /
((( الشرواني والعبادي ،عبد الحميد ،وأحمد بن قاسم ،حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في
شرح المنهاج ،تحقيق :محمد الخالدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.353 / 9 ،
((( البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق :محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية،
بيروت.557 / 5 ،
((( العموش ،الحبس وأثره على تصرفات المحبوس في بعض مسائل الزواج والطالق دراسة فقهية مقارنة بقانون
األحوال الشخصية األردني ،ص.1384 1383
((( [البقرة.]286 :
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ص َّد ُقــوا َخيْــرٌ لَّ ُكــ ْم
ــر ٌة إِلَ ٰ
ــى َمي َْس َ
ــر ٍة َف َن ِظ َ
2.ولقولــه هللا تعالــى( :وإن َكانَ ُذو عُ سْ َ
ــر ٍة َوأَن َت َ
إِن ُكنتُ ـ ْم َتعْلَ ُمــونَ )((( .فاآليــة الكريمــة تــدل علــى إمهــال المديــن المعســر حتــى تتيســر
أمــوره الماديــة ،والزوجــة فــي هــذه الحالــة معســرة ،وليســت مماطلــة فينبغــي إمهالهــا،
فــا نعاقبهــا بإســقاط نفقتهــا ،ألمــر خــارج عــن إرادتهــا(((.
3.العدالــة تقتضــي أال نجمــع علــى هــذه الزوجــة عقوبتيــن علــى جــرم واحــد ،فنســجنها،
ثــم نحرمهــا مــن نفقتهــا الزوجيــة ،ونقتصــر علــى عقوبــة واحــدة وهــي عقوبــة الســجن.
ثانيا ســجن الزوجــة بحــق بســبب الــزوج :فالزوجــة قــد تكــون مماطلــة فــي أداء الحــق ،وقــد
ال تكــون:
 .أسجن الزوجة المماطلة بقضاء الحق:
إذا ســجنت الزوجــة بديــن للــزوج ،فــإذا منعتــه مــن الديــن عنــادا ومماطلــة منهــا ،فهــل تســقط
نفقتهــا؟ اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى قوليــن:
القول األول :تسقط نفقتها ،وبه قال :الحنفية((( ،والمالكية((( ،والشافعية((( ،والحنابلة(((.
وحجتهــم :إن االمتنــاع عــن االســتمتاع جــاء مــن جهتهــا ،فكأنهــا منعــت نفســها مــن التســليم
للــزوج ،فتصبــح بمعنــى الناشــز ،والناشــز ال نفقــة لهــا(((.
القول الثاني :تستحق النفقة وال تسقط عنها ،وبه قال :الكرخي من الحنفية(((.
وحجتــه :إن نفقتهــا ال تســقط فــي هــذه الحالــة ،قياســا علــى المريضــة؛ ألن التســليم المطلــق قــد
حصــل بانتقالهــا إلــى بيــت الزوجيــة(((.
((( [البقرة.]280 :
((( الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن ،دار الكتب العلمية ،بيروت .111 / 3 ،العموش ،الحبس
.1384
وأثره على تصرفات المحبوس ،ص1383
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.141 / 5 ،
((( الحطاب ،مواهب الجليل.237 / 3 ،
((( الشرواني والعبادي ،حواشي الشرواني والعبادي353 / 9 ،
((( البهوتي ،كشاف القناع.557 / 5 ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.141 / 5 ،
((( المصدر السابق ذاته.
((( المصدر السابق.
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يــرد علــى ذلــك :إن هــذا محمــول علــى إذا مــا كانــت الزوجــة مســجونة وال قــدرة لهــا علــى
قضــاء الديــن ،وليــس محمـ ً
ـوال علــى الزوجــة القــادرة علــى الوفــاء بدينهــا ،إال إذا امتنعــت الزوجــة
مــن الوفــاء عنــاداً وتعمــداً(((.
الترجيــح :الراجــح هــو القــول األول ،فتســقط نفقــة الزوجــة المســجونة بديــن للــزوج امتنعــت
مــن أدائــه مــع القــدرة علــى األداء؛ ألن حبســها يعــد نشــوزا ،والناشــز ال نفقــة لهــا.
 .بسجن الزوجة غير المماطلة:
إذا ســجنت الزوجــة بديــن للــزوج ولــم تســتطع أدائــه بســبب إعســارها فهــل تســقط نفقتهــا؟
اختلــف الفقهــاء فــي المســألة علــى قوليــن:
القول األول :ال تسقط نفقتها ،وبه قال :المالكية((( ،والشافعية((( ،والكرخي(((.
وحجتهــم :إن االمتنــاع عــن االســتمتاع ليــس مــن جهتهــا ،بــل مــن جهــة الــزوج ،بســبب عــدم
إنظارهــا وإمهالهــا فــي أمــر خــارج عــن إرادتهــا وهــو اإلعســار(((.
يمكــن أن يــرد علــى ذلــك :إن الــزوج ال يتمكــن مــن االســتمتاع بالزوجــة المســجونة،
واالســتمتاع كمــا هــو معلــوم حــق للــزوج يقابــل بالنفقــة عليهــا ،وإن كان الديــن للــزوج.
القول الثاني :تسقط نفقة الزوجة المسجونة ،وبه قال :الحنفية في المعتمد((( ،والحنابلة(((.
وحجتهم :بسبب فوات التمكين ،والتسليم المقابل للنفقة ،وهو ليس بسبب الزوج(((.
يمكــن أن يــرد علــى ذلــك :إن فــوات التمكيــن ليــس بتعمــد منهــا ،إنمــا بأمــر خــارج عــن
إرادتهــا ،وهللا تعالــى ال يكلــف اإلنســان فــوق طاقتــه.
((( المصدر السابق .العموش ،الحبس وأثره على تصرفات المحبوس ،ص.1385 1384
((( الشنقيطي ،مواهب الجليل.237 / 3 ،
((( الشرواني والعبادي ،حواشي الشرواني والعبادي.353 / 9 ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.141 / 5 ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.141 / 5 ،
((( ابن نجيم ،،البحر الرائق.262 / 5 ،
((( البهوتي ،كشاف القناع.557 / 5 ،
((( ابن نجيم ،البحر الرائق .262 / 5 ،البهوتي ،كشاف القناع .557 / 5 ،العموش ،الحبس وأثره على تصرفات
المحبوس ،ص.1386 - 1385
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الترجيــح :الراجــح هــو القــول األول ،فــا تســقط نفقــة الزوجــة المســجونة بحــق لــم تماطــل فــي
أدائــه بســبب الــزوج ،وذلــك لما يأتــي(((:
1.إن الزوجــة المســجونة بظلــم ،ســجنها خــارج عــن إرادتهــا ،ففــوات حــق الــزوج
باالســتمتاع بهــا وبحقوقــه عليهــا ليــس بتعمــد منهــا ،فلذلــك ال تســقط نفقتهــا ألمــر فــوق
ــف َّ
طاقتهــا ،لقــول هللا تعالــى فــي كتابــه( :ال ي َُكلِّ ُ
للاُ َن ْفسً ــا إِ َّل وُسْ ــ َع َها لَ َهــا َمــا َك َســب َْت
َوعَ لَ ْي َهــا َمــا ْ
اك َت َســب َْت)(((.
ص َّد ُقــوا َخيْــرٌ لَّ ُكــ ْم
ــر ٌة إِلَ ٰ
ــى َمي َْس َ
ــر ٍة َف َن ِظ َ
2.ولقولــه هللا تعالــى( :وإن َكانَ ُذو عُ سْ َ
ــر ٍة َوأَن َت َ
إِن ُكنتُ ـ ْم َتعْلَ ُمــونَ )((( .فاآليــة الكريمــة تــدل علــى إمهــال المديــن المعســر حتــى تتيســر
أمــوره الماديــة ،والزوجــة فــي هــذه الحالــة معســرة ،وليســت مماطلــة فينبغــي إمهالهــا،
فــا نعاقبهــا بإســقاط نفقتهــا ،ألمــر خــارج عــن إرادتهــا(((.
3.العدالــة تقتضــي أال نجمــع علــى هــذه الزوجــة عقوبتيــن علــى جــرم واحــد ،فنســجنها،
ثــم نحرمهــا مــن نفقتهــا الزوجيــة ،ونقتصــر علــى عقوبــة واحــدة وهــي عقوبــة الســجن.
وقــد نــص قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي علــى الحالــة التــي يســقط بهــا حــق الزوجــة
فــي النفقــة بســبب ســجنها ،حيــث نصــت المــادة( )5 / 71علــى 5(( :إذا صــدر حكــم أو قــرار مــن
المحكمــة مقيــد لحريتهــا فــي غيــر حــق للــزوج وجــاري تنفيــذه) ).
إن حبــس الزوجــة بقــرار مــن محكمــة مقيــد لحريتهــا يأخــذ حكــم النشــوز المســقط للنفقــة،
بشــرط أال يكــون الحبــس بســبب الــزوج وحقــه ،إذ يكــون فــي هــذه الحــال هــو الســبب فــي الحبــس،
فــا تعــد عندئــذ ناشــزاً ،لمخالفــة ذلــك للمــودة ،والرحمــة التــي يفتــرض أن تــازم الحيــاة الزوجيــة،
ولــم يحــدد القانــون مــدة الحبــس وتــرك ذلــك لتقديــر القاضــي.
فــا تســقط نفقتهــا فــي غيــر هــذه الحــاالت إذ قــرر الفقهــاء أن الزوجــة ال تســتحق النفقــة إذا
منعــت نفســها منــه ابتــداء أو دوامــاً ،وتكــون آثمــة بعصيانهــا.

((( العموش ،الحبس وأثره على تصرفات المحبوس ،ص.1386 - 1385
((( سورة البقرة ،اآلية .286
((( سورة البقرة ،اآلية .280
((( الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.111 / 3 ،
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ولمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة تتحقــق للــزوج وللمجتمــع وللزوجــة نفســها كــي تلــزم نفســها
بشــرع هللا الحكيــم(((.

المبحث الثالث :سجن الزوجة وأثره على الحضانة
لقــد اعتنــى ديننــا الحنيــف بالحضانــة((( اعتنــاء بالغــا ،فشــرع لــه أحكامــا تكفــل للطفــل التربيــة
الجســمية والصحيــة علــى الوجــه األكمــل واألســلم .وفــي فتــرة حضانــة الطفــل ،فهــو بحاجــة ماســة
إلــى مــن يعتنــي بــه ،ويقــوم بأمــره حفظــاً وتربيــة ،وبــكل مــا يلزمــه فــي حياتــه ومعاشــه ورعايــة
مصالحــه ،وال شــك أن األبــوان همــا أقــرب النــاس إليــه ،وأكثرهــم شــفقة عليــه ،بــل وأحســنهم
رعايــة لمصالحــه ،وهمــا مســؤوالن عنــه أمــام هللا ســبحانه وتعالــى ،ثــم أمــام المجتمــع الــذي يعتبــر
(كلُّ ُك ـ ْم َراع َو ُكلُّ ُك ـ ْم مَسْ ــئُ ٌ
اإلنســان أجــل وأهــم شــيء فيــه ،قــالُ :--
ْ
ول عَ ـ ْ
اع
ـن َر ِعيَّ ِت ـ ِه ِ
ال َمــا ُم َر ٍ
ٍ
ـل َراع ِفــي أَ ْهلِـ ِه َو ُهـ َو مَسْ ــئُ ٌ
ـن َر ِعيَّ ِتـ ِه َوالرَّ جُ ـ ُ
َومَسْ ــئُ ٌ
اع َيـ ٌ
ول عَ ـ ْ
ول عَ ـ ْ
ـت
ـة ِفــي َب ْيـ ِ
ـن َر ِعيَّ ِتـ ِه َو ْال َمــرْ أَ ُة َر ِ
ٍ
َزوْ ِج َهــا َومَسْ ــئُولَ ٌة عَ ـ ْ
ـن َر ِعيَّ ِت َهــا)(((.
واألبــوان همــا المدرســة األولــى التــي ينشــأ فيهــا الطفــل ويترعــرع ،فقــال َ ( :-مــا ِم ْ
ــن
ص َرا ِنــ ِه أَوْ يُ َمجِّ َســا ِن ِه)(((.
ــر ِة َفأَبَــ َوا ُه يُ َه ِّودَا ِنــ ِه أَوْ يُ َن ِّ
مَوْ لُــو ٍد إِ َّل يُولَــ ُد عَ لَــى ْال ِف ْط َ
ولقــد جعــل هللا تعالــى أمــر الحضانــة فــي مرحلــة الطفولــة األولــى مــن شــؤون النســاء؛ ألن
الطفــل فــي ذلــك الطــور مــن حياتــه بحاجــة إلــى رعايتهــن ،وهــن أرفــق بــه ،وأهــدى إلــى حســن
رعايتــه.

((( المذكرة اإليضاحية للقانون االتحادي رقم ( )28لسنة 2005م في شأن األحوال الشخصيةhttps: //www. dc. ،
./gov. ae/PublicServices
((( الحضانة لغة :مصدرها حضن ،يقال َحضَنَ ال َّ
ْر:
ي أي يَحْ ُ
صبِ َّ
حِ ،
وحضانَةً بالكس ِ
ضنُه َحضْ نا ً ويضمه إليه ،بالفَ ْت ِ
َّ
ْ
ض َّمه إِلى ن ْف ِسه تحْ تَ َجنا َحيْه،
ج
ال
ل
قا
ُ،
ه
ض
ي
ب
ر
ئ
ا
الط
َج َعلَهُ في ِحضْ نِ ِه ،أَو َكفِلَه ،و َربَّاهُ ،و َحفِظَه ،و َحض
ُ
َوْ
َنَ
هريُّ َ :
َ
َ
َ
ِ
ِ
والحاضنة هي الداية ،وهي الموكلة بالصبي تحفظه وتربيه .الزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد ،تاج العروس من جواهر
القاموس ،دار الهداية ،باب حضن.442 / 34 ،
الحضانة اصطالحا :الوالية على الطفل لتربيته ،وتدبير شؤونه .األنصاري ،زكريا بن محمد ،شرح الوهاب بشرح
منهج الطالب ،دار الكتب العلمية ،بيروت.427 / 1 ،
الحضانة في القانون :حفظ الولد وتربيته ورعايته بما ال يتعارض مع حق الولي في الوالية على النفس .معهد دبي
القضائي ،قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،المادة  ،142ص.56
((( رواه البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهير الناصر ،ط ،1دار طوق النجاة،
1422ه ،باب الجمعة ،حديث رقم (.5 / 2 ،)893
((( رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حديث رقم(.95 / 2 ،)1358
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فقــد جــاءت امــرأة إلــى النبــي  -فقالــت " :يــا رســول هللا هــذا ابنــي كان بطنــي لــه وعــاء،
وحجــري لــه حــواء ،وثديــي لــه ســقاء ،وأن أبــاه طلقنــي ،وأراد أن ينتزعــه منــي ،فقــال لهــا رســول
هللا ( :-أنــت أحــق بــه مــا لــم تتزوجــي)(((.
فإذا سجنت األم وكان لديها طفل رضيع ،فهل لسجنها أثر على حضانة طفلها؟
اتفــق الفقهاء(((علــى أن حضانــة الطفــل ترجــع إلــى أمــه فــي بــادئ األمــر؛ ألن الطفــل بعــد
مولــده بحاجــة ماســة إلــى األم ولبنهــا لمــا يحــوي مــن الفوائــد المتكاملــة ،والتــي هــو بحاجــة إليهــا،
وخاصــة فتــرة رضاعــه ،ولــم أجــد مــن الفقهــاء مــن تطــرق لســجن المــرأة ،ومــا إن كان لســجنها
أثــر علــى الحضانــة ،ولكــن مــن الواضــح أن شــروط الفقهــاء توضــح ذلــك بطريــق غيــر مباشــر،
فوضــع الفقهــاء شــروطا لــأم الحاضنــة؛ ألن الطفــل يحتــاج لمــن يديــر شــؤونه وأمــوره ،ويقــوم
علــى تربيتــه بمــا يصلحــه ،ومــن تقــوم فيــه هــذه الدعائــم والركائــز ال بــد أيضــا أن تكــون لــه مطلــق
الحريــة فــي التصــرف والتحكــم.
فاشــترط الحنفيــة((( ،والمالكيــة((( ،فــي الحاضــن أن تكــون بالغــة ،عاقلــة ،أمينــة ،قــادرة علــى
شــؤون الطفــل ،وغيــر متزوجــة بأجنبــي ،وزوال المانــع يعيــد الحــق فــي الحضانــة للحاضــن،
ووافقهــم الشــافعية((( والحنابلــة((( ،إال أنهــم أضافــوا اإلســام شــرطا للحاضــن.
فــاألم المســجونة مســلوبة مــن هــذه الحقــوق كافــة ،إذ إنهــا لــم تســجن عبثــا ،بــل سُ ــجنت لتتقيــد
حريتهــا وتعيــش فــي ذلــك الضيــق والتشــديد كــي ترتــدع ،ويؤنبهــا ضميرهــا لمــا اقترفــت مــن
جريمــة ،وال أعتقــد أنهــا ســتكون قــادرة علــى إدارة شــؤون الطفــل ،وتوجيهــه ،الســيما أنهــا هــي
((( رواه أبو داوود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داوود ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،حديث
رقم( .693 / 1 ،)2276قال ابن الملقن :حديث صحيح .ابن الملقن ،عمر بن علي ،البدر المنير في تخريج
األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ،تحقيق :مصطفى أبو الغيط ،وآخرون ،ط ،1دار الهجرة ،الرياض،
2004م.317 / 8 ،
((( الحلبي ،إبراهيم بن محمد ،حواشي على ملتقى األبحر في الفقه على المذهب الحنفي ،تحقيق :حامد المحالوي،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت .252 / 2 ،ابن الحاجب ،عثمان بن عمر ،جامع األمهات ،تحقيق :بدر العمراني
الطنجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص .202ابن الملقن ،عمر بن علي ،التذكرة في الفقه الشافعي ،تحقيق:
محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص .118المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،
.439 / 9
((( الحلبي ،حواشي على ملتقى األبحر.252 / 2 ،
((( ابن الحاجب ،جامع األمهات ،ص.202
((( ابن الملقن ،التذكرة في الفقه الشافعي ،ص.118
((( المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.439 / 9 ،
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

489

بعض أحكام الزوجة املسجونة دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلمارايت ( )471 - 500
مــن تحتــاج لذلــك قبــل الطفــل ،وأســتعرض بعــض أقــوال الفقهــاء وإن لــم تكــن فــي مصبهــا إذ إنهــا
قريبــة فــي الحكــم والنظــر.
ً
مســألة
ولــم يذكــر الفقهــاء مســألة ســجن المــرأة وحضانتهــا ،ســوى أن الحنفيــة قــد ذكــروا
قريبــة ،وهــي أن المرتــدة ال تكــون حاضنــة ،ويرجــع ذلــك إلــى كونهــا تُحبــس ،فــا تســتطيع القيــام
علــى تربيــة الطفــل ،والقيــام بأمــوره وتدبيــره(((.
ومــن المعلــوم أن شــروط الحضانــة عنــد عامــة الفقهــاء ،أن تكــون الحاضنــة أمينــة ال فاســقة،
ومقيمــة غيــر مســافرة ،وتخلــف أحــد تلــك الصفــات يحــرم الطفــل مــن تمــام الرعايــة واإلشــراف
عليــه ،بــل يعرضــه ذلــك للفجــور ،والفســوق ،والفســاد ،وبذلــك ال تتحقــق المقاصــد الشــرعية فــي
الحضانــة.
وإذا كان األمــر كذلــك ،فإنــه مــن األولــى اعتبــار ســجن األم مانعــا مــن موانــع الحضانــة
للطفــل ،أو مســقطا لهــا ،بســبب العلــل المتواجــدة فــي األم المســجونة ،لعــدم تفرغهــا للحضانــة،
أو تخلفهــا عــن القيــام علــى مصلحــة الولــد ،وتربيتــه ،وحفظــه مــن الهــاك ،والمفاســد التــي قــد
تكــون قــد ابتُلِ َيــت هــي ببعضهــا ،فصــارت مســجونة ،ممــا تجعلــه عرضــة لالنحــراف الــذي يخالــف
المقاصــد الشــرعية المعتبــرة فــي الحضانــة ،وإذا تقــرر أن الحضانــة تــزول عــن المحبوســة ،فإنهــا
وبــكل بســاطة تنتقــل حينهــا الحضانــة إلــى مــن يليهــا مــن القرابــة حســب ترتيــب الفقهــاء((( ،وإن
زالــت الموانــع مثــا كخروجهــا مــن الســجن جــاز لهــا أخــذ الحضانــة ،فــزوال الموانــع ســبب
لرجــوع الحضانــة إلــى الحاضــن.
وقــد تطــرق قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتي لشــروط الحاضــن :فقد نصت المــادة()143
علــى(( :يشــترط فــي الحاضــن 1 :العقــل 2 .البلــوغ راشــداً 3 .األمانــة 4 .القــدرة علــى تربيــة
المحضــون وصيانتــه ورعايتــه 5 .الســامة مــن األمــراض المعديــة الخطيــرة 6 .أال يســبق الحكــم
عليــه بجريمــة مــن الجرائــم الواقعــة علــى العــرض) ).
وتعــود الحضانــة للمــرأة ،متــى زال عنهــا ســبب ســقوط الحضانــة أخــذا بــرأي الفقهــاء ،فلــو
خرجــت مــن الســجن ،واقتضــت مصلحــة الطفــل الرجــوع ألمــه وكانــت قــادرة علــى العنايــة
بــه أرجعــه القاضــي إليهــا ،حيــث نصــت المــادة( )153مــن القانــون اإلماراتــي علــى(( :تعــود
الحضانــة لمــن ســقطت عنــه متــى زال ســبب ســقوطها) ).
((( ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .254 / 5 ،األبياني ،محمد زيد ،شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية
على مذهب أبي حنيفة النعمان ،دار الكتب العلمية ،المادة  ،381ص.262
((( أبو غدة ،حسن أبو غدة ،أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم ،ط ،1مكتبة المنار ،الكويت1407 ،ه،
ص.464
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واشــترط المشــرع اإلماراتــي فــي الحاضــن األمانــة والقــدرة علــى القيــام بشــؤون المحضــون،
ومــن المعلــوم أن الحبــس يحــول دون ذلــك غالبــا ،وقــد شــرع القانــون اإلماراتــي قانونــا يخــص
الحامــل المســجونة وبعــض األحــكام المتعلقــة بحملهــا وبعضــا أمــور الحضانــة للطفــل وقــد ذكــر
فــي تنظيــم المنشــآت العقابيــة والالئحــة التنفيذيــة فــي القانــون االتحــادي رقــم ( )43لســنة 1992م:
((وتعامــل المســجونة الحامــل مــن وقــت ظهــور الحمــل معاملــة طبيــة ،وتعفى مــن العمل بالمنشــأة،
وتمنــح رعايــة طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والنــوم ،و يؤجــل تنفيــذ أيــة عقوبــات تأديبيــة عليهــا
إلــى مــا بعــد الوضــع أو إلــى حيــن انتهــاء فتــرة وجــود مولودهــا معهــا بحســب األحــوال .ويجــب
نقلهــا إلــى المستشــفى عنــد اقتــراب الوضــع ،وتبقــى فيــه حتــى تضــع حملهــا ،وإلــى أن يقــرر
الطبيــب خروجهــا منــه ،وتبــذل لهــا ولمولودهــا العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء ،والملبــس
المناســب ،والراحــة) )(((.
ونصــت المــادة( )21مــن القانــون االتحــادي اإلماراتــي علــى(( :وللمســجونة أن تحتفــظ
بمولودهــا حتــى يبلــغ مــن العمــر عاميــن هجرييــن أخــذا بــرأي الشــافعية والحنابلــة ،فــإذا لــم ترغــب
فــي بقائــه معهــا أو بلــغ هــذه الســن ســلم لمــن تختــاره ممــن لهــم حــق الحضانــة ،وإال ســلم ألبيــه
وإذا لــم يوجــد يــودع فــي إحــدى دور رعايــة االطفــال ،مــع إخطــار األم فــي جميــع الحــاالت
بمكانــه وتيســير رؤيتهــا لــه فــي أوقــات دوريــة علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .وفــي
جميــع األحــوال يجــب أال يذكــر فــي شــهادة ميــاد الطفــل مــا يشــير إلــى مولــده فــي المنشــأة أو فــي
مستشــفى خــاص بهــا أو إلــى واقعــة ســجن أمــه) )(((.

الخاتمة:
لقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
1.إن الزوجــة المســجونة إذا طلقــت بعــد الدخــول ،فهــي تســتحق جميــع مهرهــا ،باتفــاق
الفقهــاء ،وبقولهــم أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.
2.إن الزوجــة المســجونة إذا طلقــت قبــل الدخــول ،وبعــد الخلــوة الصحيحــة ،فالراجــح أنهــا
تســتحق جميــع المهــر ،بنــا ًء علــى قــول جمهــور الفقهــاء ،وبقولهــم أخــذ قانــون األحــوال
الشــخصية اإلماراتــي.
3.إن الزوجــة المســجونة إذا طلقــت قبــل الدخــول ،ولــم توجــد الخلــوة الصحيحــة ،فالراجــح
أنهــا تســتحق نصــف المهــر إن كان مســمى ،وإن لــم يكــن مســمى فتســتحق متعــة يقدرهــا
((( المنشآت العقابية والالئحة التنفيذية في القانون االتحادي رقم ( )43لسنة 1992م المادة  ،21ص.4
((( قانون اتحادي رقم ( )43لسنة 1992م تنظيم المنشآت العقابية والالئحة التنفيذية ،الفصل الثاني ،المادة ،21ص.5
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القاضــي بمــا ال يزيــد عــن نصــف مهــر المثــل بنــا ًء علــى اتفــاق لفقهــاء ،وبقولهــم أخــذ
قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.
4.إن الزوجــة المســجونة المماطلــة بقضــاء حــق شــخص أجنبــي تســقط نفقتهــا عــن الــزوج
باتفــاق الفقهــاء ،وبقولهــم أخــذ قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.
5.إن الزوجــة المســجونة غيــر المماطلــة بقضــاء حــق شــخص أجنبــي ال تســقط نفقتهــا
عــن الــزوج بنــا ًء علــى القــول الراجــح ،ولــم يأخــذ بقولهــم قانــون األحــوال الشــخصية
اإلماراتــي ،وإنمــا أخــذ بقــول الفقهــاء القائليــن بســقوط نفقتهــا.
6.إن الزوجــة المســجونة المماطلــة بقضــاء حــق أو ديــن للــزوج ،مــع قدرتهــا علــى
األداء تســقط نفقتهــا عــن الــزوج بنــا ًء علــى القــول الراجــح ،ولــم يأخــذ قانــون األحــوال
الشــخصية اإلماراتــي بقولــه ،بــل أخــذ بالقــول اآلخــر القاضــي بعــد ســقوط نفقتهــا.
7.إن الزوجــة المســجونة غيــر المماطلــة بقضــاء حــق أو ديــن للــزوج ،لعــدم قدرتهــا علــى
األداء ال تســقط نفقتهــا عــن الــزوج بنــا ًء علــى القــول الراجــح ،وبقولهــم أخــذ قانــون
األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.
8.إن الزوجــة المســجونة يســقط حقهــا فــي الحضانــة لطفلهــا بســبب أن بيئــة الســجن غيــر
مالئمــة لتربيــة الطفــل ،فــإذا خرجــت مــن الســجن عــاد لهــا حــق الحضانــة مــرة أخــرى؛
ألن الفقهــاء وضعــوا شــروطاً للحاضنــة ،وبذلــك أخــذ القانــون اإلماراتــي.

المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.مصطفى ،إبراهيم وآخرون .المعجم الوسيط .تحقيق :مجمع اللغة العربية .دار الدعوة.
 2.األبيانـي ،محمـد زيـد .شـرح األحـكام الشـرعية فـي األحـوال الشـخصية علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان .دار
الكتـب العلمية.
 3.األنصاري ،زكريا بن محمد .شرح الوهاب بشرح منهج الطالب .بيروت :دار الكتب العلمية.
 4.البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود .العناية شرح الهداية .بيروت :دار الفكر.
 5.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل1422( .ه) .صحيـح البخـاري (ط .)1تحقيـق :محمـد زهيـر الناصـر .دار طـوق
النجاة.
 6.بدر الدين العيني ،محمود بن أحمد .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 7.ابـن برجـان ،عبـد السلام ابـن برجـان .تنبيـه األفهـام إلى تدبـر الكتـاب الحكيم .تحقيـق :أحمد فريد .بيـروت :دار
الكتـب العلمية.
 8.البهوتـي ،منصـور بـن يونـس .كشـاف القنـاع عـن متـن اإلقنـاع .تحقيـق :محمـد حسـن الشـافعي .بيـروت :دار
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الكتـب العلميـة.
 9.البيضـاوي ،عبـد هللا بـن عمـر1418( .ه) .أنـوا التنزيـل وأسـرار التأويـل( .ط .)1تحقيـق :محمـد المرعشـلي.
بيـروت :دار إحيـاء التـراث العربـي.
	 10.البيهقـي ،أحمـد بـن الحسـين2003( .م) .السـنن الكبـرى (ط .)3تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا .بيـروت :دار
الكتـب العلمية.
	 11.الجرجاني ،أحمد بن محمد .التحرير في فروع الفقه الشافعي .تحقيق :محمد حسن الشافعي.
	 12.الجصاص ،أحمد بن علي1405( .ه) .أحكام القرآن .تحقيق :محمد قمحاوي .بيروت :دار إحياء التراث.
	 13.الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا .نهاية المطلب في دراية المذهب .تحقيق :محمد عثمان.
	 14.ابن الحاجب ،عثمان بن عمر .جامع األمهات .تحقيق :بدر العمراني الطنجي .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 15.ابن حجر العسقالني .أحمد بن علي1379( .هـ) .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .بيروت :دار المعرفة.
	 16.ابن حزم ،علي بن أحمد .اإلحكام في أصول األحكام .تحقيق :محمد تامر .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 17.الحطـاب ،محمـد بـن محمـد .مواهـب الجليـل شـرح مختصـر خليـل .تحقيـق :عبـدهللا األنصـاري .دار الكتـب
العلميـة.
	 18.الحلبـي ،إبراهيـم بـن محمـد .حواشـي علـى ملتقـى األبحـر فـي الفقـه على المذهـب الحنفـي (ط .)1تحقيـق :حامد
المحلاوي .بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	 19.الدارقطنـي ،علـي بـن عمـر2004( .م) .سـنن الدارقطنـي (ط .)1تحقيـق :شـعيب األرنـؤوط وآخـرون .بيروت:
مؤسسـة الرسالة.
	 20.أبو داوود ،سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داوود .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد.
	 21.ابن رشد القرطبي ،محمد بن أحمد2004( .م) .بداية المجتهد ونهاية المقتصد .القاهرة :دار الحديث.
	 22.الزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد .تاج العروس من جواهر القاموس .دار الهداية.
	 23.الزحيلي ،وهبة بن مصطفى .الفقه اإلسالمي وأدلته (ط .)4دمشق :دار الفكر.
	 24.السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل .المبسوط .تحقيق :محمد حسن الشافعي .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 25.السمرقندي ،محمد بن أحمد1994( .م) .تحفة الفقهاء (ط .)2بيروت :دار الكتب العلمية.
	 26.الشـرواني والعبـادي ،عبـد الحميـد ،وأحمد بن قاسـم .حواشـي الشـرواني وابن قاسـم العبادي على تحفـة المحتاج
فـي شـرح المنهـاج .تحقيق :محمد الخالـدي .بيروت :دار الكتـب العلمية.
	 27.شـيخي زاده ،عبـد الرحمـن بـن محمـد .مجمـع األنهـر فـي شـرح ملتقـى األبحـر .بيـروت :دار إحيـاء التـراث
العربـي.
	 28.الطبري ،محمد بن جرير .جامع البيان في تأويل القرآن .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 29.ابن عابدين ،محمد أمين .حاشية ابن عابدين .تحقيق :عادل عبد الموجود وعلي معوض .دار الكتب العلمية.
	 30.ابـن عبـد السلام ،عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السلام1996( .م) .تفسـير القـرآن (ط .)1تحقيـق :عبـد هللا
الوهبـي .بيـروت :دار ابـن حـزم.
	31.عليـش ،محمـد بـن أحمـد بـن محمـد ،منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل ،تحقيـق :عبـد الجليـل عبـد السلام ،دار
الكتـب العلميـة ،بيـروت.
	 32.عليش ،محمد بن أحمد1989( .م) .منح الجليل شرح مختصر خليل .بيروت :دار الفكر.
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	 33.العمـوش ،محمـد محمـود دوجـان2010( .م) .الحبـس وأثـره على تصرفـات المحبوس في بعض مسـائل الزواج
والطلاق دراسـة فقهيـة مقارنـة بقانـون األحـوال الشـخصية األردنـي .بحـث منشـور فـي مجلـة جامعـة النجـاح،
جامعـة النجـاح الوطنيـة ،العلوم اإلنسـانية .مجلـد .)5(24
	34.أبو غدة ،حسن أبو غدة1407( .ه) .أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم (ط .)1الكويت :مكتبة المنار.
	 35.الغزالـي ،محمـد بـن محمـد1418( .هــ) .الوجيـز في فقـه االمـام الشـافعي (ط .)1تحقيق :علي معـوض ،وعادل
عبـد الموجـود .بيـروت :دار األرقم.
	 36.ابـن فـارس ،أحمـد بـن فارس1970( .م) .معجم مقاييس اللغة (ط ،)2تحقيــق :عبد السلام محمد هارون .مصر:
شـركة مكتبة ومطبعة مصطفـى البابي الحلبي وأوالده.
	 37.الفخر الرازي ،محمد بن عمر1420( .هـ) .مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (ط .)3دار إحياء التراث العربي.
	 38.الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب .القاموس المحيط .القاهرة مؤسسة الحلبي.
	 39.قاضي زاده أفندي ،أحمد بن قودر .نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 40.قانون اتحادي رقم ( )43لسنة 1992م تنظيم المنشآت العقابية والالئحة التنفيذية.
	 41.ابـن قدامـة المقدسـي ،عبـد هللا بـن أحمـد1994( .م) .الكافـي فـي فقـه اإلمـام أحمـد (ط .)1بيـروت :دار الكتـب
العلمية.
	 42.ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد .المغني .بيروت :دار الكتب العلمية.
	 43.ابن قدامة المقدسي ،عبدالرحمن بن أحمد .الشرح الكبير .بيروت :دار الفكر.
	 44.القرطبـي ،محمـد بـن أحمد1964( .م) .الجامـع ألحكام القرآن (ط .)2تحقيق :أحمـد البردوني ،وإبراهيم أطفيش.
القاهـرة :دار الكتب المصرية.
	 45.الكاسـاني ،علاء الديـن بـن مسـعود .بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع .تحقيـق :عـادل عبـد الموجـود ،وعلي
معـوض .بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 46.ابـن كثيـر ،إسـماعيل بـن عمـر1999( .م) .تفسـير القـرآن العظيـم (ط .)2تحقيـق :سـامي بـن محمد سلامة .دار
طيبة للنشـر.
	 47.الكلوذانـي ،محفـوظ بـن أحمـد2004( .م) .الهدايـة علـى مذهـب اإلمـام أحمـد (ط .)1تحقيق :عبـد اللطيف هميم،
وماهـر ياسـين الفحل .مؤسسـة غراس للنشـر.
	 48.الكيـا الهراسـي ،علـي بـن محمد الطبري1405( .هــ) .أحكام القرآن (ط .)2تحقيق :موسـى محمد ،وعزة عطية.
بيـروت :دار الكتب العلمية.
	 49.المـاوردي ،علـي بـن محمـد1999( .م) .الحـاوي الكبيـر (ط .)1تحقيـق :علـي معـوض ،وعـادل عبـد الموجـود.
بيـروت :دار الكتـب العلمية.
	 50.ابن أبي المجد ،يوسف بن ماجد2012( .م) .المقرر على أبواب المحرر (ط .)1دمشق :دار الرسالة العالمية.
	 51.المـرداوي ،علـي بـن سـليمان .اإلنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف .تحقيـق :محمـد حسـن الشـافعي.
بيـروت :دار الكتـب العلميـة.
	 52.المذكـرة اإليضاحيـة للقانـون االتحادي رقم ( )28لسـنة 2005م في شـأن األحوال الشـخصيةhttps: //www. ،
.dc. gov. ae/PublicServices/LegislationDetails. aspx
	 53.معهـد دبـي القضائـي ،قسـم الدراسـات والبحوث ،قانون األحـوال الشـخصية اإلماراتي .القانـون االتحادي ()28
2005م.
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 البـدر المنيـر فـي تخريـج األحاديـث واآلثـار الواقعـة في الشـرح الكبير.)م2004( . عمـر بـن علـي، ابـن الملقـن54.	
. الريـاض دار الهجرة. وآخـرون، مصطفـى أبـو الغيـط: تحقيـق.)1(ط
 دار الكتـب: بيـروت. محمـد حسـن الشـافعي: تحقيـق. التذكـرة فـي الفقـه الشـافعي. عمـر بـن علـي، ابـن الملقـن55.	
.العلمية
. دار النوادر: دمشق،)1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ط.)م2008( . عمر بن علي، ابن الملقن56.	
. دار صادر: بيروت،)1 لسان العرب (ط.)م1993( . محمد بن مكرم، ابن منظور57.	
 دار الكتب: بيـروت. زكريا عميـرات: تحقيـق. البحـر الرائـق شـرح كنز الدقائـق. إبراهيـم بـن محمـد، ابـن نجيـم58.	
.العلمية
 المملكـة، المدينـة المنـورة. تحقيـق أحمـد قشـاش.)1 إسـفار الفصيـح (ط.)ه1420( . محمـد بـن علـي، الهـروي59.	
. عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسلامية:العربيـة السـعودية
. عبدالـرزاق المهـدي: تحقيـق. شـرح فتـح القديـر علـى الهدايـة. محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي، ابـن الهمـام60.	
. دار الكتـب العلميـة: لبنـان،بيـروت

Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

muṣṭafan ʾibrāhym wʾākhrwn almu‘jamu alwasīṭu taḥqīqun majma‘u al-lughata
al‘arabiyyata dāru al-da‘wati

2.

alʾabyāniyyu muḥammada zaydin sharaḥa alʾaḥkāmi al-shar‘iyyati fī alʾaḥwāli alshakhṣiyyati ‘alā madhhabin ʾabī ḥanīfatu al-nu‘māni dāru alkutubi al‘ilmiyyati

3.

alʾanṣāriyyu zakariyyā bn muḥammadin sharaḥa alwahhābu bisharḥi minhaji alṭulāʾāabi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati

4.

albābartiyyu muḥammada bn muḥammadu bn maḥmūdin al‘ināyatu sharḥa
alhidāyati bayrūtu dāru alfikri

5.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl ( 1422h). ṣaḥīḥa albukhāriyyi ṭ taḥqīqun
muḥammadu zuhayri al-nāṣiri dāru ṭawqi al-najāti

6.

badru al-dīni al‘ayyiniyyi maḥmūda bn ʾaḥamdun ‘umdatu alqārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi

7.

ibna burjāni ‘abda al-sullāmi ibna burjāni tanbīhu alʾafhāmi ʾilā tadabburi
alkitābi alḥakīmi taḥqīqun ʾaḥamida farīdu bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati

8.

albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisin kashshāfu alqinā‘i ‘an matni alʾiqnā‘i taḥqīqun
muḥammadu ḥusni al-shāfi‘iyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati

9.

albayḍawiyyu ‘abda al-lhi bn ‘umarin ( 1418h). ʾannū al-tanzīla waʾasrāra al-tʾīl
( ṭ taḥqīqun muḥammadu al-mr‘shly bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi

10. albayhaqiyyu ʾaḥamida bn alḥissayni ( 2003m). al-snni alkubrā ṭ taḥqīqun
muḥammadu ‘abdi alqādiri ‘aṭā bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
11. aljurjāniyyu ʾaḥamida bn muḥammadin al-taḥrīru fī furū‘i alfiqhi al-shāfi‘iyyi
taḥqīqun muḥammadu ḥusni al-shāfi‘iyyi

495

2  العدد19 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2022 يونيو

)471 - 500 ( بعض أحكام الزوجة املسجونة دراسة فقهية مقارنة بقانون األحوال الشخصية اإلمارايت
12. aljaṣṣāṣu ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1405h). ʾaḥkāma alqurʾāni taḥqīqun muḥammadu
qmḥāʾī bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
13. aljūʾayniyya ‘abda almaliki bn ‘abdi al-lhi nihāyatu almaṭlabi fī dirāyati
almadhhabi taḥqīqun muḥammadu ‘uthmānin
14. ibna alḥājibi ‘uthmāna bn ‘umarin jāmi‘u alʾummahāti taḥqīqun badru
al‘umrāniyyi al-ṭanjiyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
15. ibna ḥajari al‘asqalāniyyi ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1379h). fatḥa albārriyyi
bisharḥi ṣaḥīḥi albukhāriyyi bayrūtu dāru alma‘rifati
16. ibna ḥazmin ‘uliya bn ʾaḥamdun alʾiḥkāmu fī ʾuṣwli alʾaḥkāmi taḥqīqun
muḥammadu tāmiru bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
17. alḥaṭṭābu muḥammada bn muḥammadin mawāhibu aljalīli sharaḥa mukhtaṣaru
khalīlu taḥqīqun ‘abdālltu alʾanṣāriyyi dāru alkutubi al‘ilmiyyati
18. alḥalbiyyu ʾibrāhym bn muḥammadin ḥwāshy ‘alā multaqā alʾbḥuri fī alfiqhi
‘alā almadhhabi alḥunfiyya ṭ taḥqīqun ḥāmidu al-mḥlāʾī bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
19. al-dāraquṭniyy ‘uliya bn ‘umarin ( 2004m). sunninna al-dāraquṭniyy ṭ taḥqīqun
shu‘aybu al-ʾrnʾwṭ wʾākhrwn bayrūtu muʾassasatu al-risālati
20. ʾabū dwwd salīmāni bn alʾash‘athi al-sijistāniyyi sunninna ʾabī dwwd taḥqīqun
muḥammadu muḥḥiyyī al-dayyini ‘abda alḥamīdi
21. ibna rashadi alqurṭubiyyi muḥammada bn ʾaḥamdun ( 2004m). bidāyata
almujtahidi wanihāyati almuqtaṣidi alqāhiratu dāra alḥadythu
22. al-zabīdiyyu muḥammada bn muḥammadin tāju al‘arūsi min jawāhiri alqāmūsi
dāru alhidāyati
23. al-zḥyly wahibata bn muṣṭafan alfiqhu alʾislāmiyyu waʾadillatuhu ṭ dimashqa
dāru alfikri
24. al-sarkhasiyyu muḥammada bn ʾaḥamida bn ʾabī sahlin almabsūṭu taḥqīqun
muḥammadu ḥusni al-shāfi‘iyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
25. al-samarqandiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1994m). tuḥfata alfuqahāʾi ṭ
bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
26. al-shirwāniyyi wa-al-‘ibādiyya ‘abda alḥamīdi waʾaḥmadu bn qāsimin ḥwāshy
al-shirwāniyyi wibna qāsimi al‘ibādiyyi ‘alā tuḥfati almuḥtāji fī sharḥi alminhāji
taḥqīqun muḥammadu alkhālidiyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
27. shaykhiyyu zādihi ‘abda al-Raḥmāni bn muḥammadin majma‘u alʾanhuri fī
sharḥi multaqā alʾbḥuri bayrūtu dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
28. al-ṭabariyyu muḥammada bn jarīrin jāmi‘u albayāni fī taʾwīl alqurʾāni bayrūtu
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
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29. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾummayni ḥāshiyatu ibni ‘ābidīna taḥqīqun ‘ādilu
‘abdi almawjūdi wa‘aliyyi mu‘awwaḍi dāru alkutubi al‘ilmiyyati
30. ibna ‘abdi al-sullāmi ‘izza al-dīni ‘abda al‘azīzi bn ‘abdi al-sullāmi ( 1996m).
tafsīra alqurʾāni ṭ taḥqīqun ‘abdu al-lhi alwahabiyyi bayrūtu dāra ibnu ḥazmin
31. ‘ulayshin muḥammada bn ʾaḥamida bn muḥammadin manaḥa aljalīlu sharaḥa
mukhtaṣaru khalīlu taḥqīqun ‘abdu aljalīli ‘abda al-sullāmi dāra alkutubi
al‘ilmiyyati bayrūta
32. ‘ulayshin muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1989m). manaḥa aljalīlu sharaḥa
mukhtaṣaru khalīlu bayrūtu dāru alfikri
33. al-‘mwsh muḥammada maḥmūda dwjān ( 2010m). alḥabsa waʾthartu ‘alā
taṣarrufāti almaḥbūsi fī ba‘ḍi masāʾili al-zawāji wa-al-ṭalāaqi dirāsata fiqhiyyata
muqāranatin biqānūni alʾaḥwāli al-shakhṣiyyati alʾurduniyyi baḥthu manshūru fī
majallati jāmi‘ati al-nujjāḥi jāmi‘ata al-njāḥi alwaṭaniyyati al‘ulūma alʾinsāniyyata
mujalladu 24( 5).
34. ʾabū ghadatin ḥassana ʾabū ghadatin ( 1407h). ʾaḥukkāma al-sijni wamu‘āmalati
al-sujanāʾi fī alʾislāmi ṭ alkūʾayta maktabatu almanāri
35. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadin ( 1418h). alwajīza fī fiqhi al-amām
al-shāfi‘iyya ṭ taḥqīqun ‘uliya mu‘awwaḍun wa‘ādila ‘abdi almawjūdi bayrūtu
dāru al-ʾrqm
36. ibna fārisin ʾaḥamida bn fārisin ( 1970m). mu‘jama maqāyīsi al-lughati ṭ
taḥqīqun ‘abdu al-sullāmi muḥammada hārūnin miṣrun sharikatu maktabatin
wamiṭba‘ati muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi waʾawlāadihi
37. alfakhru al-rāziyya muḥammada bn ‘umarin ( 1420h). mafātīḥa alghaybi = altafsīra alkabīra ṭ dāra ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
38. alfayrūzu ʾābādiyyun muḥammada bn ya‘qūbin alqāmūsu almuḥīṭa alqāhiratu
muʾassisatu alḥalbiyyi
39. qāḍī zādtu ʾafanadiyya ʾaḥamida bn qūdira natāʾiju alʾafkāri fī kashfi al-rumwzi
wa-al-ʾāsrāri bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
40. qānūnu ittiḥādiyyu raqmi 43) lisanati 1992m tanẓīma almunshaʾāti al‘iqābiyyati
wa-al-lāʾiḥati al-tanfīdhiyyati
41. ibna quddāmati almuqaddasiyyi ‘abda al-lhi bn ʾaḥamdun ( 1994m). alkāffiyya
fī fiqhi alʾimāmi ʾaḥamida ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
42. ibna quddāmatin ‘abda al-lhi bn ʾaḥamdun al-mghny bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
43. ibna quddāmati almuqaddasiyyi ‘abdālraḥmana bn ʾaḥamdun al-sharḥu alkabīru
bayrūtu dāru alfikri
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44. alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1964m). aljāmi‘a liʾaḥkāmi alqurʾāni
ṭ taḥqīqun ʾaḥamida al-brdwny wʾibrāhym ʾṭfysh alqāhiratu dāru alkutubi
almiṣriyyati
45. alkāsāniyyi ‘alāʾa al-dīni bn mas‘ūdin badāʾi‘u al-ṣanāʾi‘i fī tartībi al-sharāʾi‘i
taḥqīqun ‘ādilu ‘abdi almawjūdi wa‘uliya mu‘awwaḍun bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
46. ibna kathīri ʾismā‘yl bn ‘umarin ( 1999m). tafsīra alqurʾāni al‘aẓīmi ṭ taḥqīqun
sāmī bn muḥammadu salāamatin dāru ṭībatin lil-nashri
47. alkalwadhāniyyi maḥfūẓa bn ʾaḥamdun ( 2004m). alhidāyata ‘alā madhhabi
alʾimāmi ʾaḥamida ṭ taḥqīqun ‘abdu al-laṭīfi hamyimun wamāhira yāsīni alfaḥli
muʾassasatu ghirāsin lil-nashri
48. ilkayā alharrāsiyya ‘uliya bn muḥammadu al-ṭabariyyi ( 1405h). ʾaḥkāma
alqurʾāni ṭ taḥqīqun mūsā muḥammadun wa‘izzata ‘aṭiyyatin bayrūtu dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
49. almawardiyyi ‘uliya bn muḥammadin ( 1999m). alḥawī alkabīri ṭ taḥqīqun ‘uliya
mu‘awwaḍun wa‘ādila ‘abdi almawjūdi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
50. ibna ʾabī almajdi yūsf bn mājidin ( 2012m). almuqarrara ‘alā ʾabwābi almuḥarriri
ṭ dimashqa dāru al-risālati al‘ālamiyyati
51. al-mrdāʾī ‘uliya bn salīmāni alʾinṣāfu fī ma‘rifati al-rājiḥi mina alkhilāafi
taḥqīqun muḥammadu ḥusni al-shāfi‘iyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
52. almudhakkiratu al-ʾīḍāḥyah lil-qānūni alittiḥādiyyi raqma 28) lisanati 2005m
fī
shaʾni
alʾaḥwāli
al-shakhṣiyyati
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
LegislationDetails.aspx.
53. ma‘hadu dubbiyyu alqaḍāʾiyyi qisma al-dirāsāti wa-al-buḥwthi qānūna alʾaḥwāli
al-shakhṣiyyati al-ʾimārāty alqānūnu alittiḥādiyyu 28) 2005m.
54. ibna almulaqqini ‘ammara bn ‘aliyyin ( 2004m). albadra almunīra fī takhrīji
alʾaḥādīthi wa-al-ʾāthāri alwāqi‘ati fī al-sharḥi alkabīri ṭ taḥqīqun muṣṭafan ʾabū
al-ghyṭ wʾākhrwn al-rīāḍu dāri alhijrati
55. ibna almulaqqini ‘ammara bn ‘aliyyin al-tadhakkuratu fī alfiqhi al-shāfi‘iyyi
taḥqīqun muḥammadu ḥusni al-shāfi‘iyyi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
56. ibna almulaqqini ‘ammara bn ‘aliyyin ( 2008m). al-tawḍīḥa lisharḥ aljāmi‘i alṣaḥīḥi ṭ dimashqa dāru al-nawādiri
57. ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramin ( 1993m). lisāna al‘arabi ṭ bayrūta
dāru ṣādiru
58. ibna najīmin ʾibrāhym bn muḥammadin albaḥri al-rāʾiqi sharaḥa kanzu aldaqāʾiqi taḥqīqun zakariyyā ‘amīrātin bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
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59. alharawiyyu muḥammada bn ‘aliyyin ( 1420h). ʾisfāra alfaṣīḥi ṭ taḥqīqun
ʾaḥamida qashshāshun almadīnatu almunawwaratu almamlakata al‘arabiyyata alsu‘ūdiyyata ‘imādatu albaḥthi al‘ilmiyyi bi-al-jāmi‘ati alʾislāmiyyati
60. ibna alhumāmi muḥammada bn ‘abdi alwāḥidi al-sīūāsiyyu sharaḥa fatḥu
alqadīri ‘alā alhidāyati taḥqīqun ‘abdālrazzāqu almahdiyyi bayrūtu lubnānun
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
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Some provisions on the imprisoned wife: A juristic
study compared to the UAE personal status law
Ibrahim Osama Hassan
Mohamed Mahmoud Al-Amoush
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
This study examined the effect of the wife’s imprisonment on some of
her marital rights in the dowry, whether after marriage or before, with true
privacy, or without. It also examined the effect on alimony in the event
of the wife’s imprisonment, whether the plaintiff is the husband himself
or a foreigner. To this is added the examination of the effect of the wife’s
imprisonment’s on her right to custody. This study is a comparison between
Islamic jurisprudence and the Emirati Personal Status Law. The problem
it revolves around consists in answering several questions, including the
extent to which the wife’s imprisonment’s has an effect on her right to
dowry, alimony, and custody of her child. The study reached several results,
including the following: (1) the wife's imprisonment does not affect her
right to dowry, whether divorced after intercourse or before; (2) the wife’s
imprisonment has an effect on her right to alimony in case the plaintiff is
not her husband; and (3) she loses her right to custody, as a result of her
inability to take care of the child.
Keywords: prison, jurisprudence, personal status law.
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