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 ملخص

ف الناحيػة القانونيػة والهقييػة، ومبينػًا يتناوؿ البحث األحكاـ الشرعية المتعمقة بسكنى الزوجة، وذلؾ م      
( لسػػنة 66معنػػى سػػكنى الزوجػػة وحكميػػا وتقػػنيرىا ومكانيػػا ووػػؽ لػػانوف األحػػواؿ الش  ػػية األرننػػ  رلػػـ  

ـ وووؽ اآلراء الهقيية، وكذلؾ أحكاـ سكنى أىؿ الزوجيف وألاربيما و  مسكف الزوجة، إضػاوة إلػى 0202
سػػػكاف ال انمػػػة، وكػػػذا الػػػزوج المطّمػػػؽ وػػػ  سػػػكنى الزوجػػػة، وذلػػػؾ  حكػػػـ بيػػػاف إسػػػكاف زوجتػػػيف أو أك ػػػر، وا 

بعػػرض اراء الهقيػػاء وأنلػػتيـ وأوجػػو اسػػتنةليـ مقارنػػة بمػػا ورن وػػ  لػػانوف األحػػواؿ الش  ػػية األرننػػ  رلػػـ 
 ـ.0202( لسنة 66 

Abstract 

      This study examines the shari'a provisions concerned with the housing of the wife from 

a legal and fiqhi viewpoints. It defines the meaning of the housing of the wife, and identifies 

its rules, assessment and significance. The study also investigates the provisions of the 

housing of the spouses’ family and kinsmen, other wives, maids, and the divorced husband 

in the house of the wife. It surveys the fiqhi opinions, evidences and ways of proofing 

compared to that provided by Jordan Personal Status Law number (36) for year 2010. 
 

 

 :كدمةامل

 الحمن هلل رب العالميف، وال الة والسالـ عمى سين المرسميف، وبعن.       
 وإف األسرة ى  المبنة األساس و  بناء المجتمعات، ووجون العاللة القائمة بيف الزوجيف يحنن ك يرًا مف مسارات األسر       

يجان القوانيف الت  توضح وجو الت  تنعكس إيجابًا أو سمبًا عمى تمؾ المجتمعات، ولذلؾ سعت النو  ؿ إلى سف التشريعات وا 
العاللة المأمولة بيف الزوجيف، وة شؾ أف السكف ىو أحن أوجو العاللة الميمة والبارزة و  حياة األزواج، وأحببت الكتابة و  

ومستنناتو ـ 0202لسنة ( 66موضوع سكنى الزوجة مبينًا أحكاميا الهقيية و  لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  الجنين رلـ  
 الهقيية، ألسيـ و  تجمية العاللة بيف الزوجيف و  مجاؿ اإلسكاف.

وأظف أف النراسات المتعمقة باألسرة نراسات متجننة، نظرًا لمستجنات الحياة ومتغيػرات ال قاوػة، وكػذا تسػارع الػزمف        
ج والقائمػػة عمػػى السػػكف تػػنعكس إيجابػػًا عمػػى األوػػران  ػػـ وتقػػارب المسػػاوات، وة شػػؾ أف العاللػػة السػػميمة الناوئػػة بػػيف األزوا

ذا كانػػت حيػػاة النػػاس منتظمػػة مػػف  ػػالؿ تشػػريعات وألضػػية،  ومػػف المجتمعػػات، وتػػاني األسػػر حينئػػذا نورىػػا الحضػػاري الكػػريـ، وا 
 القضػية، س وػ الحؽ أف نعرض لضية اإلسػكاف، و ا ػة بػيف األزواج، لانونػًا ووقيػًا عمػى اعتبػار أف الػرأي الهقيػ  يم ػؿ األسػا

 وأف الرأي القانون  يم ؿ الذراع التنهيذي لمه ؿ بيف الناس.
 شائكة ومعقنة، وك يرة الته يالت، ولـ تعن ومتواضعة، لكنيا و  الولت الحاضرولربما كانت مسألة اإلسكاف بسيطة         

 

 .العمـو اإلسالمية العالمية، جامعة كمية الهقو الحنه ، مشارؾ أستاذ *
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شراواتمجرن ت  أميف سكف مف لبؿ زوج لزوجتو؛ وه  الولت المعا ر إسكانات ك يرة، وشقؽ متنا مة، وأن بة مشتركة، وا 
 متعننة، وقن يكوف السكف مقنمًا مف النولة، أو مشتركًا بيف األزواج، أو متبرعًا بو، أو مالتًا، أو مساىمًا بو مف الزوجة أو

 رنىـ وتنا ؿ الساكنيف ةعتبارات متعننة.أىميا، إضاوة إلى ك رة الناس وىجرتيـ وتش
 

 :مشكلة الدراشة: أواًل
( 66تكمف مشكمة النراسة و  بياف األحكاـ الشرعية المتعمقة بسكنى الزوجة و  لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  رلـ         
معروة األحكاـ الشرعية المتعمقة بإسكاف ـ، وبياف اآلراء الهقيية الت  اعتمن عمييا القانوف و  ما ذىب إليو، وكذلؾ 0202لسنة 

 القانونية والهقيية.اآل ريف و  مسكف الزوجة سواء أكاف اآل روف مف طرؼ الزوج أـ مف طرؼ الزوجة، وذلؾ مف الناحية 
 

 :أٍداف الدراشة: ثاىيًا
 تينؼ النراسة إلى تحقيؽ عنن مف األىناؼ أبرزىا:        

 وكيهية تقنيرىا ومكانيا لانونًا ووقيًا.أف نعرؼ معنى سكنى الزوجة وحكميا  .0
 أف نعمـ األحكاـ الشرعية المتعمقة بسكنى الزوجة مف الناحية القانونية والهقيية. .0
 أف نطمع عمى اآلراء القانونية والهقيية المتعمقة بإسكاف أىؿ الزوجيف وألاربيما وغيرىما و  مسكف الزوجة. .6
 اآلمف مف  الؿ معروة أحكاـ سكنى الزوجة وقيًا ولانونًا. أف نعزز نور أىمية األسرة و  بناء المجتمع .4
 

 :مصوغات الدراشة: ثالجًا
 تتم ص مسوغات النراسة وأسباب ا تيار ىذا الموضوع و  األمور اآلتية:        

 عمؿ نراسة لانونية وقيية مقارنة مستقمة بموضوع سكنى الزوجة. .0
سكاف اآل ريف و  مسكنيا، وشرحيا وته يميا، ومعروةتسميط الضوء عمى الموان القانونية المتعمقة بسك .0  نى الزوجة، وا 

 المستنن الهقي  لكؿ حكـ لانون .
 تزوين أىؿ اة ت اص مف وقياء و طباء ولضاه شرعييف ومحاميف ونعاة ونحوىـ بنراسة مستقمة بسكنى الزوجة. .6
 

 :ميَج الدراشة: رابعًا
 ج أبرزىا: ينيج الباحث و  نراستو عننًا مف المناى       

وذلؾ باستقراء اآلراء القانونية والهقيية المتعمقة بأحكاـ سكنى الزوجة، ومعروة أوجو استنةؿ المنيج االستقرائي:  .0
 ـ0202( لسنة 66تمؾ اآلراء، واست راجيا مف مظانيا وم انرىا مف شروح لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  رلـ  

 حسب المذاىب الهقيية.
 وذلؾ بالنظر و  الموان القانونية  ـ تحميميا، ومعروة مستنناتيا الهقيية. المنيج التحميمي: .0
 وذلؾ بو ؼ الموان القانونية وما نلت عميو مف أحكاـ، إضاوة إلى معروة المستننات الهقيية.المنيج الوصفي:  .6
 

 :الدراشات الصابكة: خامصًا
 تتحنثوتناولوا األحكاـ المتعمقة بالسكنى ضمف األحكاـ الت   كتب الهقياء القنامى والمحن وف و  جميع مسائؿ األسرة،       
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 عف النهقة، عمى اعتبار أف السكنى إحنى  ور النهقة ومهرناتيا، ولذلؾ أذكر عننًا مف النراسات الت  تناولت موضوع النهقة
 بشكؿ عاـ، أو تناولت موضوع السكنى، ومنيا: 

 منكتورة سناء جميؿ عبن القانر الحنيط ، وى  رسالة ماجستير، الجامعةأحكاـ سكنى الزوجية و  ضوء الهقو والقانوف، ل .0
 ـ، وجاءت الرسالة و  أربعة و وؿ، تحن ت وييا عف التكييؼ الهقي  لحؽ السكنى وطبيعتيا، واألحكاـ المتعمقة0996األرننية، 

 اسة مقارنة بقانوف األحواؿ الش  يةبسكنى الزوجة، وحاةت المعتنة وأحكاـ سكناىا، وبياف حرمة محؿ السكنى، وكانت النر 
 األرنن  القنيـ، وأما نراستنا وي  مقارنة بالقانوف الجنين.

، حؽ الزوجة و  السكنى، نراسة مقارنة، لمنكتور طو  الح الجبوري، الناشر: المكتب الجامع  الحنيث، اإلسكننرية .0
 لموا هات والشروط الشرعية والقانونية لمسكفـ، تحنث ويو عف ماىية المسكف الشرع  وحاةت استحقالو، وا0200، 0ط

الزوجية، وجاءت النراسة مقارنة بقوانيف األحواؿ الش  ية العربية القنيمة و ا ة بالقانوف العرال ، كما تحنث ويو عف 
 سكنى المطمقة والمعتنة والحاضنة.

 لقضاة، وى  رسالة نكتوراه لنمت و  معيننهقة الزوجة بيف الشريعة والقانوف األرنن ، لمنكتور عم  عبن اهلل إبراىيـ ا .6
وقيًا  لبناف، وتحنث الباحث عف النهقة وأحكاميا الم تمهة -بيروت–النعوة الجامع / النراسات اإلسالمية/ شعبة الهقو وأ ولو 
 ولانونًا، وأنرج الحنيث عف السكنى ضمف مهرنات النهقة.

 ـ، تناولت الباح ة و  رسالتيا0988ماجستير، جامعة بغنان،  النهقة و  الشريعة اإلسالمية، كريمة عبون جبر، رسالة .4
 معنى النهقة وحكميا وأحكاميا، مع بياف اآلراء الهقيية، نوف أف ت  ص عناويف مستقمة لسكنى الزوجة.

 لتوـ، وتناوؿ الكتاب أحكاـ الزواج وأن0220أحكاـ وا ار الزوجية، لمنكتور محمن سمارة، النار العممية، عماف/ األرنف،  .5
 ومسائمو، كما تناوؿ الهرلة بيف الزوجيف و ورىا وأحكاميا،  ـ اآل ار المترتبة عمى الزواج والهرلة. 

 ـ، تناوؿ الباحث مهيـو النهقة وحكميا وأحواليا0992أحكاـ النهقة شرعًا ولانونًا ولضاء، جمعة سعنوف الربيع ، بغنان،  .6
 لقانونية والقضائية، وووؽ القانوف العرال .واراء الهقياء وييا، وذلؾ مف الناحية الهقيية وا

 شروح لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  القنيـ والجنين، ومنيا:  .7
 ـ"، األستاذ النكتور محمن أحمن حسف0202( لسنة 66"الواو  و  شرح لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  الجنين رلـ   .أ 

 بنعـ مف وزارة ال قاوة.ـ، طبع 0200القضاة، كمية الشريعة، الجامعة األرننية، 
 ـ.0997، 0"شرح لانوف األحواؿ الش  ية"، األستاذ النكتور محمون عم  السرطاوي، نار الهكر، ط .ب 
 ،0"الواضح و  شرح لانوف األحواؿ الش  ية األرنن "، األستاذ النكتور عمر سميماف األشقر، نار النهائس، األرنف، ط .ج 

 ـ.0220
 ـ، األستاذ النكتور محمن  مؼ بن  سالمة، نار وائؿ،0202( لسنة 66ن  رلـ  "شرح لانوف األحواؿ الش  ية األرن .ن 

 ـ.0206، 0األرنف/ عماف، ط
وبذلؾ وإف النراسات السابقة تنوعت و  تناوليا لموضوع سكنى الزوجة، ومنيا نراسات تناولت موضوع السكنى        

مكتهية بإنراج السكنى ضمف النهقة، أو عنن شرح الموان ضمف شروح لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  القنيـ أو الجنين، 
 المتعمقة بالسكنى، ومنيا نراسات وقيية بحتة، ومنيا نراسات لقوانيف أحواؿ ش  ية أ رى.

ـ، 0202( لسنة 66وأما نراست  وي  نراسة مستقمة لمهرنة واحنة مف مهرنات لانوف األحواؿ الش  ية الجنين رلـ         
 أنيا استووتوقيية، ليقؼ القارئ عمى نراسة مستقمة أرى  يتعمؽ بيا مف أحكاـ، وذلؾ بنراسة لانونيةة وما وى  سكنى الزوج
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 عنا رىا ومهرناتيا.
 

 :خطة البخح: شادشًا
 وجعمت البحث و  مقنمة وو ميف و اتمة، وجاء عمى النحو اآلت :        

 ، ويتناول ثالثة مباحث: الفصل األول: معنى سكنى الزوجة وحكميا وتقديرىا ومكانيا
 معنى سكنى الزوجة وحكميا. المبحث األول:       
 تقنير سكنى الزوجة ومكانيا. المبحث الثاني:       
 أ ر النشوز والشرط و  سكنى الزوجة. المبحث الثالث:       

 الفصل الثاني: أحكام سكنى اآلخر مع الزوجة، ويتناول خمسة مباحث: 
 حكـ إسكاف زوجتيف أو أك ر و  مسكف واحن. ل:المبحث األو       
 حكـ إسكاف أىؿ الزوج وألاربو مع الزوجة و  مسكف واحن. المبحث الثاني:       
 حكـ إسكاف أىؿ الزوجة وألاربيا معيا و  مسكنيا. المبحث الثالث:       
 حكـ سكنى المانسة وال انمة مع الزوجة و  مسكنيا. المبحث الرابع:       

 حكـ سكنى الزوج المطمِّؽ مع زوجتو المعتنة و  مسكنيا. المبحث الخامس:       
 وقن اشتممت عمى نتائج البحث. الخاتمةوأما 

 
 الفصل األول

 معيى شكيى السوجة وحكنَا وتكديرٍا ومكاىَا

 
 املبخح األول

 

 معيى شكيى السوجة وحكنَا
 

 :معيى الصكيى: املطلب األول
والينوء اسـ م نر مف السكف، والسكف: السكوف أي ضن الحركة، ومعناه أيضًا: القرار والمكث : (1)معنى السكنى في المغة

 والسكوف، وىو القرار و  المكاف المعن لذلؾ، والمسكف بهتح الكاؼ وكسرىا: المنزؿ أو البيت، والجمع مساكف.
 .(0 ى  المكث و  مكاف عمى سبيؿ اةستقرار والنواـومعنى السكنى في االصطالح: 

 
 :حكه شكيى السوجة: املطلب الجاىي
أ ذ لانوف األحواؿ الش  ية األرنن  بما اتهؽ عميو الهقياء مف أف نهقة الزوجة واجبة عمى زوجيا، وأف : الرأي القانوني

 ت رى، ونػػػػة شاممة لمسكنى، حيث  رح القانوف بالوجوب و  بعض موانه وأشار إلى إلزامية السكنى و  موان أ ػػػػػالنهق
 (: 59المانة  

 "نهقة كؿ إنساف و  مالو إة الزوجة ونهقتيا عمى زوجيا ولو كانت موسرة. .أ 
 نهقة الزوجة تشمؿ الطعاـ والكسوة والسكنى والتطبيب بالقنر المعروؼ و نمة الزوجة الت  يكوف ألم اليا  نـ. .ب 
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 يره".يمـز الزوج بنوع النهقة إلى زوجتو إذا امتنع عف اإلنهاؽ عمييا أو  بت تق  .ج 
 ...". (: "يييئ الزوج المسكف المحتوي عمى المواـز الشرعية حسب حالو وو  محؿ إلامتو أو عممو70ون ت المانة         
 (: "تجب النهقة لمزوجة ولو مع ا تالؼ النيف مف حيف العقن ال حيح ولو كانت مقيمة و  بيت62كما ن ت المانة         

ذا طالبيا الزوج بالنقمة إلى بيت الزوجية وامتنعت بغير حؽ شرع  وال نهقة ليا، وليا حؽ اةمتناع عنن عنـ نوع  أىميا وا 
 الزوج ميرىا المعجؿ أو عنـ تييئتو مسكنًا شرعيًا ليا".

 ونالحظ عمى الموان القانونية أنيا اشتممت عمى األحكاـ اآلتية:        
 وجوب نهقة الزوجة عمى زوجيا ولو كانت موسرة. .0
 لمسكنى. شموؿ النهقة .0
 أف يحتوي المسكف عمى المواـز الشرعية. .6
 إلزامية الزوج بنوع النهقة عف طريؽ القاض  وبطمب مف الزوجة إذا امتنع الزوج عف اإلنهاؽ عمى الزوجة أو  بت تق يره. .4
 يييئ الزوج المسكف حسب حالو. .5
 يييئ الزوج المسكف و  محؿ إلامتو أو عممو. .6
 مع ا تالؼ النيف، كأف تكوف الزوجة كتابية م اًل.وجوب نهقة الزوجة عمى زوجيا ولو  .7
 وجوب نهقة الزوجة مف حيف العقن ال حيح. .8
 لممرأة المعقون عمييا بعقن  حيح نهقة واجبة ولو كانت مقيمة عنن أىميا. .9

 ىا المعجؿلمزوجة الممتنعة عف النقمة إلى بيت الزوجية نهقة بما وييا أجرة المسكف إذا كاف امتناعيا لعنـ نوع الزوج مير  .02
 أو عنـ تييئة المسكف الشرع  ليا.

 عمى أف سكنى الزوجة واجبة عمى زوجيا، واستنلوا بما يم :  (6 اتهؽ الهقياء: المستند الفقيي
 ةأف اهلل سبحانو جعؿ لممطمقة الرجعيوجو االستدالل: . [6]الطالؽ: َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ لاؿ تعالى:  -0

السكنى عمى زوجيا حيث أمر بإسكانيا، واألمر يهين الوجوب ما لـ ي روو  ارؼ، ووجوب السكنى لمت  ى  و  
  مب النكاح أولى، وة  ارؼ ىنا.

عمـو اآليات القرانية اآلمرة باإلنهاؽ عمى الزوجة الت  استنبط منيا الهقياء وجوب نهقة الزوج عمى زوجتو، وتشمؿ  -0
 َوَمنْ  ۖ  ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو والكسوة والسكنى وكؿ ما تحتاج إليو الزوجة، كقولو تعالى:  النهقة الطعاـ والشراب

 َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ ، ولولو تعالى: [7]الطالؽ: المَّوُ  آَتاهُ  ِممَّا َفْمُيْنِفقْ  ِرْزُقوُ  َعَمْيوِ  ُقِدرَ 
َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمٰى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيمْ ، ولولو تعالى: [066]البقرة:   الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

 .[64]النساء: 
ى أوجب المعاشرة بيف األزواج بالمعروؼ، أف اهلل تعالوجو االستدالل: . [09]النساء: َوَعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروفِ لاؿ تعالى:  -6

ويو عمى نهسيا وأمر األزواج بذلؾ، ومف المعروؼ الواجب عمى الزوج والمأمور بو أف يسكف زوجتو و  مسكف تأمف 
 وماليا.

 لاؿ ابف لنامة: ومف المعروؼ أف يسكنيا و  مسكف، وألنيا ة تستغن  عف المسكف لالستتار عف العيوف، وو  الت رؼ،
عسارىما، لقوؿ اهلل تعالى: واة  . وألنو واجبِمْن ُوْجِدُكمْ ستمتاع، وحهظ المتاع، ويكوف المسكف عمى لنر يسارىما وا 

 .(4 ليا لم محتيا و  النواـ، وجرى مجرى النهقة والكسوة
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 بيا الزوجعمـو األحانيث النبوية النالة عمى مشروعية اإلنهاؽ عمى الزوجة، إذ تن ؿ السكنى ضمف النهقة المأمور  -4
ذكر و   طبتو و  حجة الوناع وقاؿ: "واتقوا  عمى زوجتو، وذلؾ و  م ؿ ما روي عف جابر بف عبن اهلل أف رسوؿ اهلل 

ُوُرشكـ أحنًا تكرىونو، اهلل و  النساء، وإنكـ أ ذتموىف بأماف اهلل، واستحممتـ وروجيف بكممة اهلل، ولكـ عمييف أة يوطئف 
. وم ؿ  بر ىنن زوج أب  (5 بًا غير مبرح، وليف عميكـ رزليف وكسوتيف بالمعروؼ"وإف وعمف ذلؾ واضربوىف ضر 

وقالت: يا رسوؿ اهلل إف أبا سهياف رجؿ شحيح وليس يعطين  مف النهقة ما  سهياف بف حرب أنيا جاءت إلى النب  
 .(6 يكهين  وولني وقاؿ: " ذي ما يكهيؾ وولنؾ بالمعروؼ"

ف الزوجة محبوسة لحؽ الزوج يمنعيا (7 مف كاف محبوسًا بحؽ الغير كانت نهقتو عميو"مهيـو القاعنة الهقيية: "كؿ  -5 ، وا 
نهقتو عميو مف الت رؼ واةكتساب، وال بن مف اإلنهاؽ عمييا، ألف كؿ مف كاف محبوسًا بحؽ مق ون لغيره كانت 

 .(8 البيتكالقاض  والعامؿ والموظؼ، ونهقة الزوجة الطعاـ واإلناـ والكسوة والسكنى ومتاع 
 وكما لاؿ المو م : وألنيا لما  ارت محبوسة عننه و  حقو عجزت عف اةكتساب واإلنهاؽ عمى نهسيا، ومو لـ تستحؽ       

 .(9 النهقة عميو لماتت جوعاً 
 إف الزوجة ة تستغن  عف المسكف لالستتار عف العيوف واةستمتاع وحهظ المتاع، ومذلؾ كانت السكنى حقًا ليا عمى -6

يا، وىو حؽ  ابت بالكتاب والسنة، وتقبمو العقوؿ السميمة والطبائع القويمة، وة غنى لمنهس البشرية مف أف تحهظ زوج
 بالطعاـ والكساء والسكنى.

وبالنظر و  الرأي القانون  والهقي  وإف الواجب عمى الزوج أف يوور سكنًا لزوجتو، نوف النظر و  أ ؿ ىذا التووير،        
ولذلؾ ليؿ: ف الزوج ة يقـو بالتمميؾ إة إذا رغب كرمًا منو، ويمكف أف يقنـ أجرة سكف وى  بم ابة سكنى، وىما بيذا وإ

و  أف الزوج يييئ  (02 ( والهقو و  كتبو70السكنى حؽ انتهاع ة حؽ تمميؾ، والتعميؿ الذي أورنه القانوف و  المانة  
 ميؿ وجيو، وى  مشروطة ببقاء الحياة الزوجية وضمف أحكاـ  ا ة.ويقنـ سكنًا لزوجتو ضمف النهقة الواجبة ليا عميو تع

 
 املبخح الجاىي

 

 تكدير شكيى السوجة ومكاىَا
 

 :تكدير شكيى السوجة: املطلب األول
أ ذ لانوف األحواؿ الش  ية برأي وريؽ مف الحنهية ووريؽ مف الشاوعية و  أف المعتبر ىو حاؿ الزوج : الرأي القانوني
(: "تهرض نهقة الزوجة بحسب حاؿ الزوج يسرًا وعسرًا، وتجوز زيانتيا ونق يا تبعًا لحالتو، 64ون ت المانة   يسرًا وعسرًا،

عمى أف ة تقؿ عف الحن األننى بقنر الضرورة مف القوت والكسوة والسكف والتطبيب، وتمـز النهقة إما بتراض  الزوجيف 
 لت  سبقت التراض  أو الطمب مف القاض ".عمى لنر معيف أو بحكـ القاض ، وتسقط نهقة المنة ا

 ونالحظ أف القانوف اعتبر حاؿ الزوج يسرًا وعسرًا، وشرط أف ة تقؿ النهقة عف الحن األننى مف القوت والكسوة، ويمكف       
لمقضاء الشرع  أف يمحظ و  حكمو حالة الزوج وحالة الزوجة معًا، كما أف المنة لبؿ تاريخ تراض  الزوجيف أو 

ذا روعت نعوى نهقة زوجة وتستحقيا مف تاريخ الطمب.تق  اضييما ة تستحؽ الزوجة نهقة عنيا، وا 
 ا تمؼ الهقياء و  تقنير السكنى ىؿ ى  حسب حاؿ الزوج أو الزوجة أو الزوجيف معًا، وذلؾ عمى  ال ة: المستند الفقيي

 اراء: 
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 إلى أف المعتبر و  المسكف ىو سعة الزوج وحاؿ (06 حنابمةووريؽ مف ال (00 والمالكية (00 ذىب أك ر الحنهيةالرأي األول: 
الزوجة، لياسًا عمى النهقة باعتبار أف كاًل منيما حؽ مترتب عمى عقن الزواج، واعتبروا حاؿ الزوجيف معًا و  النهقة، وذلؾ 

 ف بعض.جمعًا بيف األنلة الوارنة و  النهقة وعماًل بيا، والجمع بيف األنلة أولى مف العمؿ ببعضيا نو 
 وجية استنةليـ بأف اآلية نّلت عمى اعتبار حاؿ الزوج، وأف الحنيث نؿ عمى اعتبار (04 وبيف ابف حجر العسقالن        

 ث، وجمعًا بينيما.ػػػحاؿ الزوجة، وكاف القوؿ باعتبار حاليما و  تقنير النهقة أنسب، إعماًة لظاىر النليميف، وىما اآلية والحني
 

 إلى أف المعتبر و  تقنير المسكف ىو حاؿ الزوج لقولو تعالى: (06 ووريؽ مف الشاوعية (05 ب وريؽ مف الحنهيةذىالرأي الثاني: 
 آَتاَىا َما ِإالَّ  َنْفًسا المَّوُ  ُيَكمِّفُ  اَل  ۖ   المَّوُ  آَتاهُ  ِممَّا َفْمُيْنِفقْ  ِرْزُقوُ  َعَمْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  ۖ  ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو :الطالؽ[
َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن . إذ ورؽ اهلل سبحانو بيف الموسر والمعسر، وجعميا عمى مقنار حاؿ الزوج، ولقولو تعالى: [7

اهلل . إذ إف [066]البقرة: وفِ َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعرُ . واستنلوا أيضًا بقولو تعالى: [6]الطالؽ: ُوْجِدُكمْ 
سبحانو أوجب عمى الزوج اإلنهاؽ عمى الزوجة بالمعروؼ، وذلؾ يكوف بما يناسب حالو، وإف كاف موسرًا وجبت عميو نهقة 

ف كاف معسرًا وجبت عميو نهقة المعسريف، ألنيا ى  المناسبة لحالو  .(07 الموسريف، وا 
 

إلى اعتبار حاؿ الزوجة وعمى لنر كهايتيا، وذلؾ عمى  (09 ريؽ مف الحنابمةوو (08 ذىب وريؽ مف الشاوعيةالرأي الثالث: 
. وب بر ىنن [066]البقرة: َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ  الؼ رأييـ و  النهقة، واستنلوا بقولو تعالى: 

ذ ليس مف المعروؼ أف يسكنيا عمى غير لنر كهايتيا، وألف ، إ(02 زوج أب  سهياف " ذي ما يكهيؾ وولنؾ بالمعروؼ"
الزوجة ممزمة بمالزمة المسكف، وال يمكنيا إبنالو، وإذا لـ يعتبر حاليا وذلؾ إضرار بيا، والضرر مني  عنو شرعًا، أما 

   العرؼ والعانة.النهقة ويمكنيا إبناليا، والمعروؼ الوارن و  اآلية والحنيث إنما ىو الكهاية، وذلؾ عمى الكهاية و
لمرزؽ والكسوة إلى الزوجات الوالنات ويو نةلة عمى أف المعتبر و  تقنيرىا،  ووجيوا استنةليـ أيضًا بأف إضاوة اهلل        

الكسوة حاؿ إنما ىو حاؿ الزوجات نوف األزواج، وعطهو سبحانو الكسوة عمى الرزؽ ليبيف تساوييما، ولما كاف المعتبر و  
 .(00 كوف المعتبر و  الرزؽ حاليا كذلؾالزوجة، وي

والرأي الذي أ تاره ما ذىب إليو أ حاب الرأي األوؿ الذيف لالوا بسعة الزوج وحاؿ الزوجة، وىـ أك ر الحنهية والمالكية        
ث عمى اعتبار ووريؽ مف الحنابمة، جمعًا بيف األنلة الوارنة وعماًل بيا، حيث نلت اآلية عمى اعتبار حاؿ الزوج، ونؿ الحني

حاؿ الزوجة، إذ الجمع بيف األنلة أولى مف العمؿ ببعضيا نوف اآل ر، وكما بيف ابف حجر العسقالن  وجية استنةؿ القائميف 
بذلؾ، بأف اآلية نلت عمى اعتبار حاؿ الزوج، وأف الحنيث نؿ عمى اعتبار حاؿ الزوجة، وكاف القوؿ باعتبار حاليما و  تقنير 

 اًة لظاىرىما وجمعًا بينيما.النهقة أنسب، إعم
 

 .اختيار مكاٌ الصكً: املطلب الجاىي
ذىب لانوف األحواؿ الش  ية إلى أف الزوج ىو الذي ي تار السكف، ويمـز بتييئتو و  محؿ إلامتو أو عممو، : الرأي القانوني

المسكف  (: "يييئ الزوج70المانة   ما لـ يتراضيا عمى غير ذلؾ، أو تشترط الزوجة سكنًا معينًا ويرضى الزوج بو، وقن ن ت
 المحتوي عمى المواـز الشرعية حسب حالو وو  محؿ إلامتو أو عممو....".

 وبذلؾ وقن بينت الموان القانونية األحكاـ اآلتية:        
 إلزامية الزوج بتييئة السكف الشرع . .0
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 ضرورة احتواء المسكف عمى المواـز الشرعية. .0
 الو.ا تيار الزوج المسكف حسب ح .6
 مكاف السكف ىو محؿ إلامة الزوج أو عممو، أو أية جية أ رى يتراضياف عمييا. .4
 إلزامية الزوجة بالطاعة واةنتقاؿ واإللامة مع الزوج و  مسكنو الشرع . .5
 است ناء الزوجة مف إلزامية اةنتقاؿ إلى مسكف زوجيا و   الث حاةت:  .6

 عنـ لبضيا المير المعجؿ. .أ 
 سكنى و  مكاف معيف وو ؽ ويو ورض  الزوج بو.إذا اشترطت و  العقن ال .ب 
 أف يكوف السكف امنًا. .ج 

 إلى أف الزوج ىو الذي ي تار مكاف (05 والحنابمة (04 والشاوعية (06 والمالكية (00 ذىب الهقياء مف الحنهية: المستند الفقيي
ف اشتكت الزوجة مف السكف، ولو أف يسكف زوجتو حيث شاء، ما لـ يكف ضرر بيا مف السكف أو يتراضيا عمى غير  ذلؾ، وا 
بيف  عمى أف تكوف السكنى (06 إضرار الزوج بيا بما ا تاره مف مسكف ليا ويسكنيا الحاكـ بما يروع الضرر عنيا، وأّكن الحنهية

 جيراف  الحيف ُأمناء.
إلى  ستمرار، وألربوأرى أف يشرؾ الزوج زوجتو و  حؽ ا تيار مكاف السكف، ألنو أنعى إلى الطمأنينة واةستقرار واة       

المشورة المتبانلة ذات األ ر الطيب عمى وجو العاللة الزوجية مستقباًل، والزوجة شريكة لمزوج و  بناء األسرة المأمولة، 
ولذلؾ ةحظنا رأي الهقياء والقانوف و  أف الحؽ لمزوج لكنو مشروط بعنـ اإلضرار بالزوجة، وأف يكوف امنًا، وىذا منطؽ 

 الع ر.الشرع والعنؿ و 
 

 املبخح الجالح
 

 أثر اليشوز والشرط يف شكيى السوجة
 

 : أثر اليشوز يف شكيى السوجة: املطلب األول
ذكر لانوف األحواؿ الش  ية بأف الناشز ة نهقة ليا،  ـ عرؼ الناشز وبّيف المسوغات المشروعة ل روج : الرأي القانوني

ت الزوجة وال نهقة ليا ما لـ تكف حاماًل وتكوف النهقة لمحمؿ، ( ون يا: "إذا نشز 60الزوجة مف مسكنيا و  المانة  
والناشز: ى  الت  تترؾ بيت الزوجية بال مسوغ شرع ، أو تمنع الزوج مف الن وؿ إلى بيتيا لبؿ طمبيا النقمة إلى بيت 

عمى نهسيا نـ أمانتيا ا ر، ويعتبر مف المسوغات المشروعة ل روجيا مف المسكف إيذاء الزوج ليا أو إساءة المعاشرة أو ع
 أو ماليا".

 ا تمؼ الهقياء و  سكنى الناشز عمى رأييف: : المستند الفقيي
والشعب  وحمان وأبو  ور  (62 والحنابمة (09 والشاوعية (08 وأك ر المالكية (07 ذىب جميور الهقياء منيـ الحنهيةالرأي األول: 

محبوسة هقة الواجبة ى  و  مقابؿ تمكيف الزوجة لزوجيا، وألنيا واألوزاع  إلى أف الناشز ة نهقة ليا وة سكنى، ألف الن
 ل الح مقا ن النكاح، وووتت ذلؾ بالنشوز.

 إلى أف النهقة بما وييا السكنى ة تسقط بالنشوز، ألف المير وىو حقيا ة يسقط بنشوزىا (60 ذىب بعض المالكيةالرأي الثاني: 
 وكذا نهقتيا وسكناىا ة تسقط بنشوزىا.
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 نميؿ إلى رأي جميور الهقياء مف الحنهية وأك ر المالكية والشاوعية والحنابمة و  أف النهقة بما وييا السكنىالمختار:  الرأي
تسقط بالنشوز، وىذا ما أ ذ بو لانوف األحواؿ الش  ية، ألف النهقة مقابؿ التمكيف واةحتباس، ولن انتهى ذلؾ، وة لياس بيف 

الزوجة عف الطاعة ما عف اآل ر و  ك ير مف األحكاـ، إضاوة إلى أف النشوز معناه  روج النهقة والمير ة تالؼ كؿ مني
 .(60 الواجبة لمزوج

وأما إذا كاف النشوز مف طرؼ الزوج وال أ ر لو و  إسقاط حؽ الزوجة و  النهقة والسكنى، ألنو حؽ  ابت ليا بالكتاب        
ِن ف الكريـ إلى اإل الح حالة نشوز الزوج وقاؿ تعالى: والسنة، ولـ يأت النشوز مف طرويا، وأرشن القرا اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َواِ 

ْمحُ  ۖ  َبْعِمَيا ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َأْن ُيْصِمَحا َبْيَنُيَما ُصْمًحا  أف اآلية وجو االستدالل: . [008]النساء: َخْيرٌ  َوالصُّ
ولـ ترتب ة ال ائهة مف بعميا نشوزًا أو إعراضًا إلى ال مح، ورّغبت و  ال مح بينيما، وأف ال مح  ير، القرانية أرشنت المرأ

 اآلية حكمًا عمى الزوج أو الزوجة و  ما يتعمؽ بالنهقة ونحوىا، ورّغبت و  ال مح واإل الح حالة نشوز الزوج، ويبقى الواجب
 نى.عمى الزوج تجاه زوجتو لائمًا بشأف النهقة والسك

 
 :أثر الشرط على مصاكية السوجة: املطلب الجاىي
( وجاء وييا: "إذا اشُترط حيف 67بيف لانوف األحواؿ الش  ية أحكاـ الشروط و  عقن النكاح و  المانة  : الرأي القانوني

و يقة العقن جؿ و  العقن شرط ناوع ألحن الزوجيف، ولـ يكف مناويًا لمقا ن الزواج، ولـ يمتـز ويو بما ىو محظور شرعًا، وس
 وجبت مراعاتو ووقًا لما يأت : 

إذا اشترطت الزوجة عمى زوجيا شرطًا تتحقؽ ليا بو م محة غير محظورة شرعًا، وة يمس حؽ غيرىا، كأف تشترط  .أ 
يت، عميو أف ة ي رجيا مف بمنىا، أو أف ة يتزوج عمييا، أو أف يسكنيا و  بمن معيف، أو أف ة يمنعيا مف العمؿ  ارج الب

مطالبتو أو أف تكوف ع مة الطالؽ بينىا، كاف الشرط  حيحًا، وإف لـ يِؼ بو الزوج وسخ العقن بطمب الزوجة، وليا 
 بسائر حقوليا الزوجية.

إذا اشترط الزوج عمى زوجتو شرطًا تتحقؽ لو بو م محة غير محظورة شرعًا، وة يمس حؽ غيره، كأف يشترط  .ب 
أف تسكف معو و  البمن الذي يعمؿ ىو ويو، كاف الشرط  حيحًا وممزمًا، وإذا لـ  عمييا أف ة تعمؿ  ارج البيت، أو

 تؼ بو الزوجة وسخ النكاح بطمب مف الزوج، وسقط ميرىا الماجؿ ونهقة عنتيا.
إذا لين العقن بشرط يناو  مقا نه، أو يمتـز ويو لما ىو محظور شرعًا، كأف يشترط أحن الزوجيف عمى اآل ر أف ة  .ج 

والعقن أو أف ة يعاشره معاشرة األزواج، أو أف يشرب ال مر، أو أف يقاطع أحن والنيو، كاف الشرط باطاًل يساكنو، 
  حيحًا".

 

 وبذلؾ وقن تضمنت المانة القانونية و  ما يتعمؽ بالسكف النقاط اآلتية:        
أو أف ة ي رج بيا مف بمنىا، أو أف يكوف الشرط ناوعًا ألحن الطرويف، كأف تشترط عميو أف يسكنيا و  بمن معيف،  .0

 يشترط عمييا أف تسكف معو و  المكاف الذي يعمؿ ويو.
 أف ة يكوف الشرط مناويًا لمقا ن الزواج، كأف يشترط أحن الزوجيف أف ة يساكنو اآل ر و  المسكف الذي يسكنو. .0
 أف ة يكوف الشرط محظورًا شرعًا، كأف يشترط أحنىما عمى اآل ر أف ة ي م . .6
 ة يمس الشرط حؽ غيرىما كأف يشترط أحنىما أف يقاطع اآل ر أحن والنيو أو كمييما. أف .4
 أف يكوف الشرط مسجاًل و  و يقة عقن الزواج. .5
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 إذا كاف الشرط  حيحًا وتجب مراعاتو، وإف لـ يمتـز المشروط عميو بو ومممشارط  ومممشترط( حؽ وسخ العقن بروع نعوى .6
ف كاف لمزوج ويعهى مف المير الماجؿ ونهقة العنة.أماـ المحكمة الشرعية، وإف كان  ت الزوجة وميا حقوليا، وا 

 إذا كاف الشرط مناويًا لمقا ن النكاح أو مقينًا ألحن الزوجيف بمحظور شرع  والشرط باطؿ والعقن  حيح. .7
 

لو  و  عقن النكاح شرطاً  ا تمؼ الهقياء و  حكـ الشرط و  عقن النكاح بأف يشترط أحن الزوجيف عمى اآل ر: المستند الفقيي
 ويو م محة، وذلؾ عمى رأييف: 

: "ما كاف إلى بطالف الشرط مستنليف بقولو  (65 والشاوعية (64 والمالكية (66 ذىب جميور الهقياء مف الحنهيةالرأي األول: 
ف كاف مائة شرط" يرن بو نص ط لـ ، ووجية استنةليـ بيذا الحنيث أف كؿ شر (66 مف شرط ليس و  كتاب اهلل ويو باطؿ، وا 

 شرع  مف القراف الكريـ والسنة الشريهة ويو باطؿ ة  حة ويو.
: "أحؽ الشروط أف توووا بيا ما استحممتـ إلى جواز الشرط و  عقن النكاح مستنليف بقولو  (67 ذىبت الحنابمةالرأي الثاني: 

: واستنلوا بقولو ا وأوةىا الشروط و  النكاح، ف الحنيث حث عمى الوواء بالشروط، وأحقيإ، ووجية استنةليـ (68 بو الهروج"
، ووجو اةستنةؿ: أف الحنيث  ريح و  جواز األ ذ (69 "المسمموف عمى شروطيـ إّة شرطًا حـر حالًة أو أحؿ حرامًا"

 بالشروط الت  ة ت الؼ شرع اهلل.
تيـ وأنكحتيـ بما ة ي الؼ شرع اهلل، وىذا ما أميؿ إليو جواز األ ذ بالشروط بيف المسمميف و  معامال الذي والرأي المختار

ذىب إليو الحنابمة، وأ ذ بو لانوف األحواؿ الش  ية، وذلؾ لقوة استنةؿ أ حاب ىذا الرأي، وأجيب عمى استنةؿ الهريؽ 
األوؿ بالحنيث المشار إليو بأف كؿ شرط ليس و  كتاب اهلل ويو باطؿ، ونحف نقوؿ بذلؾ، وة تعارض بيف الحنيث 

 لمستنؿ بو عنن الهريؽ األوؿ وبيف األحانيث المستنؿ بيا عنن الهريؽ ال ان .ا
 

 الفصل الجاىي

 أحكاو شكيى اآلخر مع السوجة

 
 املبخح األول

 

 حكه إشكاٌ زوجتني أو أكجر يف مصكً واحد

 

 (: "ليس75  المانة  منع لانوف األحواؿ الش  ية إسكاف الضرائر و  نار واحنة إة برضاىف حيث جاء و: الرأي القانوني
 لمزوج أف يسكف مع زوجتو زوجة أ رى لو و  مسكف واحن بغير رضاىما".

 (: "عمى مف لو أك ر مف زوجة أف يعنؿ بينيف و  المعاممة كالمبيت والنهقة".79كما جاء و  المانة         
يجوز لممتزوج بأك ر مف زوجة أف يجمعيف  ونمحظ مف المانتيف السابقتيف أف المسكف ش ء والمبيت ش ء ا ر، ولذلؾ ة       

 و  وراش واحن، وأكنت المانة القانونية األ يرة عمى ضرورة العنؿ بيف الزوجات و  النهقة الت  تشمؿ السكنى.
ما يم : بعن اةطالع عمى محضر النعوى  0204لسنة  4548وجاء و  لرار محكمة استئناؼ عماف الشرعية الحكـ رلـ        

وراؽ المتعمقة بو، لنـ المستأنؼ عبن المطيؼ المذكور استئناوو عمى حكـ المحكمة اةبتنائية المتضمف رن نعواه طمبو وسائر األ
الكائف و  طبربور/ أبو إطاعة زوجتو النا ؿ بيا ب حيح العقن الشرع  المستأنؼ عمييا إيماف المذكورة لو و  بيت الزوجية 

عتيا لو ويو مشغوؿ بزوجة أ رى لممستأنؼ، وطمب وسخ الحكـ لؤلسباب الوارنة عميا، إللراره بأف المسكف المطموب إطا
 و  استئناوو، ولن تبمغت المستأنؼ عمييا وأجابت طالبة ت نيؽ الحكـ ورن أسباب اةستئناؼ.
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 ولنى التنليؽ وبعن المناولة تبيف:        
 اًل.إف اةستئناؼ مقنـ  الؿ المنة القانونية وتقرر لبولو شك أواًل: 
أما مف حيث الموضوع: وإف األسباب الت  ساليا المستأنؼ و  ةئحة استئناوو ة ترن عمى الحكـ كوف المستأنؼ لن ثانيًا: 

ألر لنى المحكمة أف المسكف المطموب إطاعة زوجتو المستأنؼ عمييا لو ويو مشغوؿ بزوجتو ال انية حميمة المذكورة، 
برن نعواه بناء عمى النعوى والطمب واإللرار وسننًا لمموان القانونية المالئمة  لذلؾ وقن كاف حكـ المحكمة اةبتنائية

  حيحًا ومواوقًا لموجو الشرع  واأل وؿ القانونية، وتقرر ت نيقو ورن أسباب اةستئناؼ لعنـ ورونىا.
 

 عمى أنو ة يجوز لمزوج أف يجمع (44 والحنابمة (46 والشاوعية (40 والمالكية (40 مف الحنهية (42 اتهؽ الهقياء: المستند الفقيي
 بيف زوجتيف أو أك ر و  مسكف واحن، واستنلوا عمى ذلؾ بما يأت : 

 أف اآلية القرانية أمرت األزواج بالمعاشرة بالمعروؼ،وجو االستدالل: . [09]النساء: َوَعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروفِ لولو تعالى:  .0
 ف المعاشرة بالمعروؼ المأمور بيا األزواج.وأف الجمع بيف الزوجتيف و  مسكف واحن ليس م

أف اآلية الكريمة نيت عف التنازع، وبينت أنو ياني إلى الهشؿ، وجو االستدالل: . [46]األنهاؿ: َواَل تََناَزُعوالولو تعالى:  .0
 وة شؾ أف جمع الزوجتيف و  مسكف واحن ياني إلى ال  ومة الت  نيى الشارع عنيا.

و  مسكف واحن حؽ  الص لمزوجة، وقن ذىب الهقياء السابقوف إلى سقوط ىذا الحؽ برضا الزوجة، أف السكف ومع        
 .(46 مف المالكية، وذىب إلى أف ىذا الحؽ ة يسقط ولو رضيت الزوجة بو (45 و الؼ و  ذلؾ ابف عبن السالـ

ستقؿ ومبيت واحن منهرن، وقن ذىب وأما الجمع بيف زوجتيف وأك ر و  نار واحنة ولكؿ واحنة منيف مسكف واحن م       
إلى جواز ذلؾ عمى أف يكوف لكؿ بيت  (52 والحنابمة (49 والشاوعية (48 والراجح عنن المالكية (47 جميور الهقياء منيـ الحنهية

الجمع بيف مراوقو ال ا ة بو، وغمؽ يغمؽ بو، وة يشترط رضاىما و  الجمع بينيما، وذىب بعض المالكية إلى عنـ جواز 
 تيف و  نار واحنة إة برضاىما.المرأ

: ولو كاف و  نار حجر أو عمو وسهؿ جاز إسكانيف مف غير رضاىف إف (50)عمى ال طيب وجاء و  حاشية البجيرم        
اةنهران مع عنـ تميزت المراوؽ وةلت المساكف بيف،  ـ نسب القوؿ إلى الزركش  بجواز جمعيف و   يمة و  السهر لمشقة 

 تأبن الضرورة.
 

 املبخح الجاىي
 

 حكه إشكاٌ أٍل السوج وأقاربُ مع السوجة يف مصكيَا

 

، وينح ر المبحث و  مطمبيف:          ونق ن بألارب الزوج الوالنيف، وأوةن الزوج مف غير الزوجة، وغيرىـ مما ىـ مف المحاـر
 

 :اجلنع بني السوجة ووالدي السوج يف مصكً واحد: املطلب األول
 

بّيف لانوف األحواؿ الش  ية حالة إسكاف أىؿ الزوج وألاربو مع الزوجة و  مسكف واحن حيث جاء و  : الرأي القانوني
(: "ليس لمزوج أف يسكف أىمو وألاربو معو نوف رضا زوجتو و  المسكف الذي ىيأه ليا وليا الرجوع عف مواوقتيا 74المانة  

واه الهقيراف إذا لـ يمكنو اإلنهاؽ عمييما استقالًة وتعيف وجونىما عمى ذلؾ ويست نى مف ذلؾ أبنااه غير البالغيف وبناتو وأب
 عننه وذلؾ بشرط عنـ إضرارىـ بالزوجة وأف ة يحوؿ وجونىـ و  المسكف نوف المعاشرة الزوجية".



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شكيى السوجة يف قاىوٌ األحوال الشخصية  أحكاو

ٍ /2017و  111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 

 اآلتية: عتبارات ويالحظ عمى المانة القانونية است ناء إسكاف أبنائو غير البالغيف وبناتو ووالنيو مف أ ؿ المنع وضمف اة       
 أف يكوف األبواف وقيريف، بمعنى ليس ليما ماؿ ينهقاف منو. .0
 أف ة يستطيع الولن اإلنهاؽ عمى الوالنيف استقالًة. .0
 أف يتعيف وجون الوالنيف عنن الزوج، وليس ليما معيؿ ا ر غيره. .6
 عنـ إضرار األبناء غير البالغيف والبنات والوالنيف بالزوجة. .4
 ىـ و  مسكف الزوجة مف المعاشرة الزوجية.أف ة يحوؿ وجون .5
 الت ر اةست ناء عمى الذكور غير البالغيف واإلناث نوف النظر إلى البموغ أو عنمو وعمى الوالنيف. .6

 

 ا تمؼ الهقياء و  الجمع بيف أبوي الزوج والزوجة و  مسكف واحن عمى رأييف: : المستند الفقيي
 ، إلى أنو ة يجوز الجمع بيف األبويف والزوجة(54 ، والحنابمة(56 ، والشاوعية(50 الحنهيةذىب جميور الهقياء، منيـ الرأي األول: 

و  مسكف واحن إة برضاىا، ألف اةنهران بمسكف تأمف ويو عمى نهسيا وماليا حقيا، وليس ألحن جبرىا عمى ذلؾ، ولمزوجة 
 الحؽ باةمتناع عف السكنى مع واحن منيما.

وغيرىا، ومنعوا الجمع بيف النسيبة  (56 إلى التهريؽ بيف الزوجة النسيبة (55 الهقياء كالمالكية ذىب وريؽ مفالرأي الثاني: 
 والوالنيف، وأجازوا الجمع بيف الوالنيف وغير النسيبة ما لـ يكف ىناؾ ضرر عمييا.

ذا اشترط الزوج عمى زوجتو السكنى مع األبويف، وسكنت  ـ طمبت اةنهران بمسكف وميس ليا        ذلؾ عنن المالكية،  وا 
 إة إذا أ بتت الضرر مف السكف مع الوالنيف.

ف كاف لانرًا يمزمو. وليؿ: ة يمزمو غير ما شرطتو (57 ولاؿ الحنابمة         عميو.: إف كاف عاجزًا ة يمزمو إجابة طمبيا، وا 
ىو ما ذىب إليو جميور الهقياء مف الحنهية والشاوعية والحنابمة، مف عنـ جواز الجمع بيف األبويف والزوجة والرأي المختار: 

 و  مسكف واحن إة برضاىا، ونوف التهريؽ بيف الزوجة النسيبة وغيرىا، ألف اةنهران بالمسكف حقيا، وإف اشترط الزوج ورضيت
 .بت الضرر، وىذا ما أ ذ بو لانوف األحواؿ الش  يةالزوجة وميس ليا المطالبة باةنهران ما لـ ت 

 

 .اجلنع بني السوجة وأوالد السوج مً غريٍا يف مصكً واحد: املطلب الجاىي
أشرنا مف لبؿ بأف القانوف منع إسكاف ألارب الزوج و  مسكف الزوجة إة برضاىا، واست نى الوالنيف بشروط : الرأي القانوني

يذا المطمب، كما است نى بنات الزوج نوف اإلشارة إلى البموغ وعنمو، واست نى أبناءه غير ذكرناىا و  المطمب السابؽ ل
 البالغيف، بشرط عنـ إضرارىـ الزوجة، وأف ة يحوؿ وجونىـ و  المسكف نوف المعاشرة الزوجية، ونكته  بذلؾ نوف تكرار

 نص المانة القانونية.
ما يم : بعن اةطالع عمى محضر  0206بسنة  786ية الحكـ رلـ وجاء و  لرار محكمة استئناؼ عماف الشرع       

زوجيا النعوى وسائر األوراؽ المتعمقة بو، لنمت المستأنهة وساـ المذكورة استئناويا عمى حكـ المحكمة اةبتنائية عمييا بإطاعة 
ضاحية الحاج حسف/ لرب  المستأنؼ عميو محمن المذكور واةنقيان ألحكاـ نكاحو و  مسكنو الشرع  الكائف و  عماف/

، وطمبت وس و 06/00/0205كمية حطيف/ مقابؿ مسجن حمناف القره/ الطابؽ ال ان  اعتبارًا مف تاريخ الحكـ الوالع و  
( أف النعوى غير واضحة. 0( أف الحكـ غير مسبب وغير معمؿ.  0لؤلسباب الوارنة و  استئناويا، الت  تم  ت و   

، ولن تـ تقنيـ مشروحات وطمب ولؼ السير 07866/0205ع بيف المتناعييف مسجمة برلـ ( أف ىناؾ نعوى شقاؽ ونزا6 
ولن  ( أف ال براء المنت بيف ىـ مجاوروف لبيت الزوجية4و  ىذه النعوى لحيف البت و  الشقاؽ والنزاع إة أف المحكمة روضت.  



 د الكضاةأمحــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج 

البالغوف مف زوجة أ رى وى  ة ترغب  ( أف البيت غير شرع  حيث يسكف معو أوةنه5شينوا عمى  الح أنهسيـ.  
بسكنيـ معيا، كما أف ىناؾ نق ًا بالماونة وة يوجن حنين حماية عمى الشبابيؾ وة شبؾ مما يجعؿ البيت عرضة لن وؿ 
الم وص والحشرات والقوارض، والبراني غير ساترة وذلؾ مقين لمحرية، والبيت غير  ح  بسبب الرطوبة و  غروة النـو 

 و  الحماـ ال غير، ولن تبمغ المستأنؼ عميو وأجاب بالئحة  طية يطمب وييا ت نيؽ الحكـ ورن اةستئناؼ.والبانيو 
 ولنى التنليؽ وبعن المناولة تبيف:        
 أف اةستئناؼ مقنـ ضمف المنة القانونية وتقرر لبولو شكاًل. أواًل: 
 المستأنؼ عميو وبإلراره أف ابنيو مف غير المستأنهة عبن اهلل البالغوو  الموضوع: وإنو ورن و  تقرير الكشؼ عمى مسكف ثانياً: 

مف العمر  مسة عشر عامًا ورحمة البالغة عشريف عامًا يقيماف و  منزؿ الزوجية المطموب أف تعون المستأنهة إليو 
لمستأنهة تعترض عمى وتنقان ألحكاـ عقن نكاح المستأنؼ عميو ويو، وأف متاع الولنيف المذكوريف موجون و  البيت، وا

مف لانوف األحواؿ الش  ية، وعميو وإف حكـ  74ذلؾ، مما يجعؿ المسكف المذكور غير شرع  سننًا لممانة 
المحكمة اةبتنائية عمى المستأنهة وساـ المذكورة بإطاعة زوجيا المستأنؼ عميو محمن المذكور واةنقيان ألحكاـ 

حاج حسف/ لرب كمية حطيف/ مقابؿ مسجن حمناف القره/ الطابؽ نكاحو و  مسكنو الكائف و  عماف/ ضاحية ال
ال ان  غير  حيح وم الؼ لموجو الشرع ، وتقرر وس و، ونظرًا لتوور أسباب الحكـ وإف ىذه المحكمة اةستئناوية 

مف لانوف أ وؿ المحاكمات الشرعية تحكـ برن نعوى المنع  محمن المذكور طمبو الحكـ عمى  048وسننًا لممانة 
المنع  عمييا وساـ المذكورة بإطاعتو واةنقيان ألحكاـ نكاحو و  مسكنو المو وؼ لعنـ شرعيتو، وعمى المحكمة 

 إوياـ الطرويف ذلؾ والتأشير بو عمى حكميا.
 

إلى أنو ة يجوز الجمع بيف الزوجة والولن مف غيرىا و  مسكف واحن إذا كاف ولن الزوج  (58 ذىب الهقياء: المستند الفقيي
 غيرىا كبيرًا يهيـ الجماع، ألف السكنى معو وييا إضرار بالزوجة، وىذا حؽ لمزوجة ويسقط برضاىا. مف

ف كاف الولن  غيرًا ة يهيـ الجماع، ويرى الحنهية        أف إسكانو معيا جائز، وليس ليا الحؽ و  اةمتناع مف  (59 وا 
تناع مف السكنى مع ولن زوجيا مف غيرىا إذا كانت تعمـ بو أف الزوجة ة يجوز ليا اةم (62 السكنى معو، ويرى المالكية

ف لـ  حاؿ البناء. وإف كانت ة تعمـ بو عنن البناء بيا، وكاف لو حاضنة وممزوجة الحؽ و  اةمتناع مف السكنى معو، وا 
 يكف لولن زوجيا مف غيرىا حاضنة غير أبيو وميس ليا اةمتناع عف السكنى معو.

 يجوز إسكاف الولن البالغ، ألف و  السكنى إضرارًا بالزوجة، ما لـ ترض  بذلؾ، ويمكف لمولن البالغ نو ةإوالرأي المختار: 
أف يسكف نوف أف يمحقو أذى، ب الؼ الولن غير البالغ، و ا ة إف كاف  غيرًا، إذ يحتاج إلى حضانة أبويو أو أحنىما 

 أو رعايتو أو متابعتو.
 

 املبخح الجالح
 

 جة وأقاربَا معَا يف مصكيَا.حكه إشكاٌ أٍل السو

 

 :اجلنع بني السوجة ووالديَا يف مصكً واحد: املطلب األول
 

(: "ليس لمزوجة أف تسكف معيا أوةنىا مف زوج ا ر أو ألاربيا 76نص لانوف األحواؿ الش  ية و  المانة  : الرأي القانوني
 كف ليا وميا أف تسكف ويو أوةنىا وأبوييا".نوف رضا زوجيا إذا كاف المسكف مييًأ مف لبمو، أما إذا كاف المس



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شكيى السوجة يف قاىوٌ األحوال الشخصية  أحكاو

ٍ /2017و  111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 

ونمحظ أف المانة القانونية ورلت بيف كوف المسكف مييًأ مف جية الزوج أو كاف المسكف لمزوجة، وه  الحالة األولى ة بن 
 مف رضا الزوج، وو  الحالة ال انية لـ يشترط ذلؾ.

 

إلى أنو ليس لمزوجة أف تسكف أحنًا مف  (64 والحنابمة (66 والشاوعية (60 والمالكية (60 ذىب الهقياء مف الحنهية: المستند الفقيي
أىميا كأبوييا أو أحن ألاربيا سوى أوةنىا عمى اة تالؼ الذي سيرن و  المطمب ال ان  مف ىذا المبحث، ولمزوج منع زوجتو 

  الزوج بسكنى أحن مف أىميا معيا مف إسكانيا أحنًا مف أىميا معيا، ألف المنزؿ إما ممكو أو لو حؽ اةنتهاع بو، وإذا رض
ذا كاف المسكف ممكًا ليا وال يجوز لمزوج منع أىميا مف السكنى معيا إذا أرانت ذلؾ.  وال ش ء و  ذلؾ، وا 

 
 :اجلنع بني السوجة وأوالدٍا مً غري السوج يف مصكً واحد: املطلب الجاىي
اف الزوجة أوةنىا مف غير زوجيا معيا و  مسكنيا إة ذىب لانوف األحواؿ الش  ية إلى عنـ جواز إسك: الرأي القانوني

زوجيا إذا (: "ليس لمزوجة أف تسكف معيا أوةنىا مف زوج ا ر أو ألاربيا نوف رضا 76برضا الزوج حيث جاء و  المانة  
 كاف المسكف مييًأ مف لبمو، أما إذا كاف المسكف ليا وميا أف تسكف ويو أوةنىا وأبوييا".

ا أ بتناه سابقًا مف أف المانة القانونية ورلت بيف كوف المسكف مييًأ مف لبؿ الزوج وبيف كوف المسكف لمزوجة، وه  ونكرر م       
ف لـ يرض الزوج، عمى اعتبار أنيا  الحالة األولى ة بن مف رضا الزوج، وو  الحالة ال انية ليا أف تسكف أوةنىا وأبوييا وا 

ف لـ تممكو، حيث تت رؼ بماليا وممكيا، ويبقى تسااؿ و   حالة كوف الزوجة مستأجرة لممسكف وتنوع أجرتو ومييأ مف لبميا وا 
أشارت المانة إلى تييئة الزوج لممسكف وأضاوت و  الحالة ال انية المسكف لمزوجة، ويمكف اإلجابة عمى التسااؿ بأف يعامؿ 

انة "... أما إذا كاف المسكف ليا..." ويشمؿ الِممؾ المسكف المستأجر مف ِلب ميا معاممة البيت الممموؾ لضاًء، حيث ن ت الم
 والمستأجر مف ِلب ميا، ونوعيا أجرة المسكف مف ماليا أو تأميف مسكف بسببيا ومف طرويا يأ ذ حكـ ما لو كاف المسكف ليا.

 

 ىيأ ليا الزوج مسكنيا،ا تمؼ الهقياء و  حكـ الجمع بيف الزوجة وأوةنىا مف غير الزوج و  مسكف واحن، إذا : المستند الفقيي
 وذلؾ عمى رأييف: 

 إلى أنو ة يجوز ليا إسكانو إة برضا الزوج، (67 والحنابمة (66 والشاوعية (65 ذىب جميور الهقياء مف الحنهيةالرأي األول: 
، أو وإف لـ يرض وال يجوز ليا إسكانو معيما، ولـ يهرؽ الجميور بيف عمـ الزوج بوجون ولن ليا ولت البناء وعنـ عممو

 بيف وجون حاضنة لمولن أـ ة.
 إلى أنو ة يجوز لمزوج أف يمنعيا مف إسكاف ولنىا مف غيره إف كاف يعمـ بو ولت البناء، (68 ذىب المالكيةالرأي الثاني: 

 أو كاف ة يعمـ بو وة حاضف لو، وإف كاف ة يعمـ بو ولو حاضف وميس لمزوجة أف تسكنو معيا عننىما.
ة يجوز إسكاف أوةن الزوجة مف غير الزوج معيا و  مسكنيا إة برضا الزوج، وىو ما ذىب إليو جميور  أنوالرأي المختار: 

كاف الولن الهقياء مف الحنهية والشاوعية والحنابمة، وأ ذ بو لانوف األحواؿ الش  ية، وأرى إضاوة وما لـ يعنـ الحاضف إف 
  غيرًا، حهاظًا عمى نهس بشرية مف اليالؾ.

 
 :زيارة أقارب السوجة هلا يف مصكيَا: الجالحاملطلب 
 عاللة الزيارة بالمسكف أنيا مشاركة لمزوجة و  مسكنيا.       

 الزوجة لكنو أشار إلى المعاممة بالمعروؼ، حيث الش  ية زيارة األلارب إلى مسكفلـ يذكر لانوف األحواؿ : الرأي القانوني
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ح اف كؿ منيما لآل ر،(: "عمى كؿ واحن مف الزوجي77جاء و  المانة    ف أف يحسف معاشرة اآل ر ومعاممتو بالمعروؼ، وا 
 وتبانؿ اةحتراـ والمونة والرحمة والحهاظ عمى م محة األسرة".

(: "عمى الزوج أف ة يمنع زوجتو مف زيارة أ وليا ووروعيا وا  وتيا بالمعروؼ، وعمى الزوجة 78كما جاء و  المانة         
 مور المباحة".أف تطيع زوجيا و  األ

 

إلى أنو يجوز ألبوي الزوجة وولنىا الكبير مف غير  (72 عمى المهتى بو عننىـ والمالكية (69 ذىب الحنهية: المستند الفقيي
الزوج زيارتيا و  مسكنيا الذي يسكنيا ويو الزوج و  كؿ جمعة مرة، وأما ولنىا ال غير ومو حؽ الن وؿ و  كؿ يـو لتتهقن 

 بويف مف المحاـر وميـ حؽ زيارتيا و  كؿ شير مرة، وليؿ و  كؿ عاـ مرة.حالو، وأما غير األ
 إلى أف لمزوج منع ألارب المرأة مف الن وؿ عمييا مع الكراىة. (70 والشاوعية (70 وذىب بعض الحنهية       
الحاؿ ف إف عرؼ بقرائف إلى أنو ليس لمزوج منع أبوييا مف زيارتيا، لما ويو مف لطيعة الرحـ، لك (76 وذىب الحنابمة       

 حنوث ضرر بزيارتيما، أو زيارة أحنىما ومو المنع.
 

 املبخح الرابع
 

 حكه شكيى املؤىصة واخلادمة مع السوجة يف مصكيَا

 

 :حكه شكيى املؤىصة مع السوجة يف مصكيَا: املطلب األول
 حن.ويق ن بالمانسة: ى  الت  تانس الزوجة إذا  رج الزوج ولـ يكف عننىا أ       

لـ يذكر لانوف األحواؿ الش  ية المانسة إة أنو لن تن ؿ تحت المعاممة بالمعروؼ الت  أشارت إلييا المانة : الرأي القانوني
ح اف كؿ منيما لآل ر، وتبانؿ 77  اةحتراـ (: "عمى كؿ واحن مف الزوجيف أف يحسف معاشرة اآل ر ومعاممتو بالمعروؼ، وا 

 م محة األسرة". والمونة والرحمة والحهاظ عمى
تحسين  وأرى أف ىذه المسألة تن ؿ تحت نطاؽ المسكف المأموف، واألماف أمر ضروري أو حاجّ  بينما اإليناس أمر        

 زائن عمى متطمبات الحياة، ويمكف لمزوجة أف تانس نهسيا باألنوات التكنولوجية المعا رة وضمف الضوابط الشرعية.
 

 ياء و  ذلؾ عمى رأييف: ا تمؼ الهق: المستند الفقيي
إلى أف المانسة واجبة لمزوجة عمى زوجيا عننما تنعو الحاجة إلى  (75 والحنابمة (74 ذىب وريؽ مف الحنهيةالرأي األول: 

ذلؾ، ك وؼ مكانيا أو  وويا عمى نهسيا مف عنو يتربص بيا، واستنلوا بأف إلزاـ الزوجة باإللامة بمكاف ة تأمف ويو عمى 
وُىنَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَمْيِينَّ جن معيا ويو مانس مف المضارة المني  عنيا لقولو تعالى: نهسيا، وة يو  ، كما [6]الطالؽ: َواَل ُتَضارُّ

ف اآلية إوجو االستدالل: . [09]النساء: َوَعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروفِ أنو ليس مف المعاشرة بالمعروؼ المأمور بيا بقولو تعالى: 
الزوجة بنوف مانسة مة األولى نيت عف ُمضاّرة الزوجة، وأف اآلية ال انية أمرت بالمعاشرة بالمعروؼ، وترؾ القرانية الكري

 ويو ضرر عمييا، وليس مف المعاشرة بالمعروؼ.
 إلى أف المانسة ليست بالزمة عمى الزوج. (76 وذىب وريؽ ا ر مف الحنهيةالرأي الثاني: 
رأي ال ان ، وىـ وريؽ مف الحنهية، مف عنـ وجوبيا عمى الزوج، ألف وييا تكميهًا زائنًا، ما ذىب إليو أ حاب الالرأي المختار: 

ذا تضررت الزوجة مف الوحنة أو الوحشة أو نحوىما وميا أف تطالب بنوع الضرر، وما استنؿ بو أ حاب الرأي األوؿ ويو  وا 
 رر مفػلى مكاف امف إذا وجن ال وؼ أو الضتحميؿ لمن وص أك ر مما تحتمؿ، إضاوة إلى أف الزوجة يمكف أف تنتقؿ إ
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 .( عمى أف يكوف السكف محتويًا عمى المواـز الشرعية وأف يكوف امناً 70سكناىا، ولن أكن لانوف األحواؿ الش  ية و  المانة  
 

 :حكه شكيى اخلادمة مع السوجة يف مصكيَا: املطلب الجاىي
لنهقة لمزوجة عمى زوجيا، واشتماؿ النهقة ل نمة الزوجة إذا كاف ذكر لانوف األحواؿ الش  ية لزـو ا: الرأي القانوني

(: "نهقة الزوجة تشمؿ الطعاـ والكسوة والسكنى والتطبيب بالقنر 59ألم اليا  نـ، حيث ورن و  الهقرة "ب" مف المانة  
الضرر  ـ ال الؼ والهراؽ، المعروؼ و نمة الزوجة الت  يكوف ألم اليا  نـ"، وأرى أف تذكر الحالة عنن العقن حتى ة يقع 

المتعمقة وتشمؿ نهقة ال انـ الطعاـ والشراب والسكنى، ما لـ تكف  نمتيا نيارًا، إة أنو يجب مراعاة األحكاـ الشرعية 
 باة تالط واألجانب وال موة والمبيت ونحو ذلؾ.

 

نيث عف نهقة الزوجة، وأورنوا لذلؾ تحنث الهقياء عف  نمة الزوجة ب انمة، وبينوا أحكاميا ضمف الح: المستند الفقيي
جزءًا مف الحنيث عف النهقة الت  تشمؿ الطعاـ والكساء والسكنى وال نمة، وبينوا أف نهقة ال انمة مف نهقة الزوجة مف حيث 

 شموليا لمطعاـ والكساء والسكنى، ولذلؾ ا تمهت ألواؿ الهقياء و  وجوب سكنى ال انمة عمى رأييف: 
إلى أنو يجب عمى الزوج إ ناـ  (82 والحنابمة (79 والشاوعية (78 والمالكية (77 يور الهقياء مف الحنهيةذىب جمالرأي األول: 

 زوجتو الت  ة يميؽ بيا  نمة نهسيا بأف كانت ت نـ و  بيت أبييا أو كانت مف ذوي األلنار، لكوف ىذا مف حقيا و  المعاشرة
 ، وألف ىذا مف كهايتيا ومما يحتاج إليو و  النواـ[09]النساء: ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ بالمعروؼ المأمور بو و  لولو تعالى: 

 وأشبو النهقة.
ف         كما اتهقوا عمى أف اإل ناـ يجب عمى الزوج لمزوجة المريضة والم ابة بعاىة ة تستطيع معيا  نمة نهسيا، وا 

 كانت ممف ة ي نـ م ميا، ألف م ؿ ىذه ة تستغن  عف ال نمة.
 وجوب إ ناـ الزوج زوجتو لكف لالوا: يجب عميو ذلؾ إف كاف الزوج ذا سعة وى  ذات لنر ليس (80 ويرى المالكية       

 شأنيا ال نمة، أو كاف ىو ذا لنر تزري  نمتو لزوجتو بو.
عمى الزوج أف  إلى أف المرأة إذا كانت ممف ت نـ نهسيا وتقنر عمى ذلؾ ة يجب (80 ذىب وريؽ مف الحنهيةالرأي الثاني: 

يأتييا بطعاـ مييأ وة يجوز ليا أ ذ األجرة عمى ذلؾ لوجوبو عمييا نيانة ولو شريهة ألنو عميو ال الة والسالـ لّسـ األعماؿ 
بيف عم  وواطمة وجعؿ أعماؿ ال ارج عمى عم  والنا ؿ عمى واطمة مع أنيا سينة نساء العالميف، وإف كاف ليا  انـ وعمى 

 .(86 الزوج نهقتو
يجب عمى الزوج إ ناـ زوجتو إف كانت ت نـ و  بيت أبييا ألنو مف المعاشرة بالمعروؼ، وأما بالنسبة لسكناىا الرأي المختار: 

عميو اإل ناـ ة وال بن مف رضا الزوجة، ألف ال نمة لن تحتاج إلى مبيت ومسكف وربما ة تحتاج، لاؿ البيوت : ألف الواجب 
 .(84 زانىا  يراً  التمميؾ، وإف مّمكيا إياه وقن

وأرى اشتراط رضا الزوج، ومربما ي شى عمى نهسو مف ال انمة، ولذلؾ لين الهقياء وجون ال انـ أو ال انمة، أف ة        
 م الهات شرعية.تكوف 

 
 املبخح اخلامض

 حكه شكيى السوج املطلل مع زوجتُ املعتدة يف مصكيَا

 

 ية بسكنى المطمؽ لكف بّيف أحكاـ سكنى المعتنة، حيث ذكر المكاف الذيلـ ي رح لانوف األحواؿ الش  : الرأي القانوني
تعتن ويو المطمقة رجعيًا والمتووى عنيا زوجيا وىو البيت المضاؼ لمزوجيف بالسكنى لبؿ الهرلة، ولـ يذكر المكاف الذي 
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يما أجنبيًا عف اآل ر، حيث ورن و  تعتن ويو المطمقة بائنًا عمى اعتبار انتياء الحياة الزوجية بينيما، ولكوف كؿ واحن من
ف طمقت أو مات 052المانة   (: "تعتن معتنة الطالؽ الرجع  والوواة و  البيت المضاؼ لمزوجيف بالسكنى لبؿ الهرلة، وا 

ذا اضطر الزوجاف لم روج  عنيا وى  و  غير مسكنيا عانت إليو وورًا، وة ت رج معتنة الطالؽ مف بيتيا إة لحاجة، وا 
وتنتقؿ معتنة الطالؽ إلى مسكف ا ر يكمؼ الزوج بتييئتو و  مكاف إلامتو أو عممو، وأما معتنة الوواة وميا  مف البيت

ذا اضطرت إلى ترؾ المسكف وتنتقؿ إلى ألرب موضع منو".  ال روج لقضاء م محتيا وة تبيت  ارج بيتيا، وا 
مسكف واحن جائز وىو األولى، وأما سكناه مع وبذلؾ وإف سكنى المطمِّؽ مع معتنتو مف الطالؽ الرجع  و         

(: "تجب عمى الزوج 050معتنتو مف طالؽ بائف ويو محظور لكوف كؿ واحن منيما أجنبيًا عف اآل ر، ون ت المانة  
نهقة معتنتو مف طالؽ أو وسخ مع مراعاة أحكاـ اله ؿ ال ان  مف الباب ال ان  مف ىذا القانوف". وبالرجوع إلى اله ؿ 

، (85 الباب ال ان  وإف القانوف يرتب ا ار العقن عميو إذا كاف العقن  حيحًا، ومف ا اره النهقة الت  منيا السكنى ال ان 
وبناًء عميو والذي ُيهيـ مف القانوف أف المعتنة مف طالؽ بائف ليا مسكنيا وأجرة مسكنيا لكنيا أجنبية عف مطمقيا، وبذلؾ 

 ة تساكنو و  مسكف واحن.
 

 : (86 ا تمؼ الهقياء و  سكنى الزوج المطمؽ مع معتنتو عمى  ال ة اراء: قييالمستند الف
إلى أنو ة بأس بأف يسكف المطمؽ والمعتنة و  بيت واحن إذا وجب اةعتنان و  منزؿ الزوج  (87 ذىب الحنهيةالرأي األول: 

حاؿ بينيما و  البينونة بستر، إة أف يكوف شريطة أف يكوف المطمؽ عنًة، سواء أكاف الطالؽ رجعيًا أـ بائنًا، واألوضؿ أف ي
ف تعذر ومت رج ى  وتعتن و  منزؿ ا ر، وكذا لو ضاؽ  الزوج واسقًا ويحاؿ بينيما بامرأة  قة تقنر عمى الحيمولة بينيما، وا 

ف  رج ىو كاف أولى، وليما أف يسكنا بعن ال الث، إذا لـ يمتقيا التقاء األزواج، ولـ يكف ويو  وؼ و  تنة.البيت، وا 
 إلى أنو ة يجوز لمرجؿ المطمؽ مساكنة المعتنة، ولـ يهرلوا و  ذلؾ بيف الرجعة (89 والشاوعية (88 ذىب المالكيةالرأي الثاني: 

.  والبائف، إة إذا كانت النار ليما ومعيما محـر
ف لو، وة تح ؿ الرجعة إلى أف لممطمؽ السكنى مع المطمقة الرجعية كما أف ليا أف تتزي (92 ذىب الحنابمةالرأي الثالث: 

بمباشرتيا مف القبمة ونحوىا، لكف تح ؿ بالوطء، وأما البائف وال سكنى ليا، وتعتن حيث شاءت، ومو كانت نار المطمؽ 
متسعة ليما وأمكنيا السكنى و  غروة منهرنة وبينيما باب مغمؽ وسكف الزوج و  البال  جاز، وإف لـ يكف بينيما باب 

ة لـ يجز.مغمؽ ووجن معيا محـر ت  تحهظ بو جاز، وا 
جواز سكنى الزوج المطمؽ مع معتنتو مف الطالؽ الرجع  نظرًا لقياـ الحياة الزوجية بينيما، واألولى أف يكونا الرأي المختار: 

نياًء ألسباب ال الؼ والطالؽ، أما المعتنة مف طالؽ بائف  وال ي ح و  مسكف واحن ترغيبًا و  استمرار الحياة الزوجية وا 
 طمقيا أف يساكنيا و  مسكف واحن، لكوف أحنىما أجنبيًا عف اآل ر.لم

 
 :اخلامتة

 بعن عرض الموان القانونية وتحميميا، وذكر مستنناتيا الهقيية مع أنلتيا، وقن تو مت إلى مجموعة مف النتائج ى :        
 النيف.اتهؽ الهقياء والقانوف عمى أف سكنى الزوجة واجبة عمى زوجيا، ولو مع ا تالؼ  -0
 ا تمؼ الهقياء و  تقنير السكنى حسب حاؿ الزوج أو الزوجة أو الزوجيف معًا عمى  ال ة اراء، وأما القانوف وتقنيره -0

 حسب حاؿ الزوج يسرًا وعسرًا، أ ذًا برأي وريؽ مف الحنهية وبعض الشاوعية.
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ذا ػػػػػػيتراضيا عمى غير ذلؾ، وبيذىب الهقياء إلى أف الزوج ىو الذي ي تار مكاف السكف، ما لـ يكف بو ضرر، أو  -6
 أ ذ القانوف.

 ذىب القانوف إلى أف الناشز ة سكنى ليا، أ ذًا برأي الحنهية وأك ر المالكية والشاوعية والحنابمة. -4
 (.67أ ذ القانوف برأي الحنابمة و  جواز اةشتراط و  العقن ضمف ضوابط وأحكاـ و ميا و  المانة   -5
ع بينيما و  ػػػػػوأك ر المالكية والشاوعية والحنابمة و  اشتراط رضا الزوجتيف حاؿ الجمأ ذ القانوف برأي الحنهية  -6

 مسكف واحن.
 (، ا ذاً 74ذىب القانوف إلى است ناء الوالنيف مف اإلسكاف بغير رضا الزوجة ضمف أحكاـ وشروط أورنىا و  المانة   -7

 برأي المالكية.
ناتو سواء أكّف  غيرات أـ بالغات مف اشتراط رضا الزوجة، كما ورن است نى القانوف أبناء الزوج غير البالغيف وب -8

 (، وضمف أحكاـ وشروط.74و  المانة  
 ذىب الهقياء إلى أنو ليس لمزوجة أف تسكف أحنًا مف أبوييا إّة برضا زوجيا، وأما أوةنىا وجميور الهقياء مف الحنهية -9

ىب القانوف إلى عنـ مساكنة أوةن الزوجة مف زوج ا ر أو ألاربيا والشاوعية والحنابمة عمى المنع  الوًا لممالكية، وذ
 نوف رضا زوجيا إذا كاف مييًأ مف لبمو، وليا أف تسكف أوةنىا وأبوييا إذا كاف المسكف ليا.

 ا تمؼ الهقياء و  حكـ إسكاف المانسة وال انمة عمى رأييف، وأما القانوف ومـ يذكر المانسة، لكنو أورن ضمف النهقة -02
  نمة إذا كاف ألم اليا  نـ.ال

ذىب الهقياء إلى جواز سكنى الزوج المطمؽ مع زوجتو المعتنة مف طالؽ رجع  و  مسكنيا، وا تمهوا و  سكناه مع  -00
 معتنتو مف طالؽ بائف و  مسكنيا عمى رأييف، وأما القانوف وبّيف جواز سكناه حالة اعتنانىا مف طالؽ رجع .

 
 :اهلوامش

                                                 

 0)  ، ، مكتبة المعجم الوسيط، باب السيف، مجمع المغة العربية، لسان العربابف منظور، أبو الهضؿ جماؿ النيف محمن بف مكـر
 .0/442 ،ـ0224، 4الشروؽ النولية، ط

الحطاب، شمس النيف أبو  .8/062 نار المعروة، بيروت، ،المبسوطالسر س ، شمس النيف أبو بكر بف محمن بف أحمن ابف سيؿ،  (0 
 .6/626 ، نار الهكر، بيروت،مواىب الجميل شرح مختصر خميلعبن اهلل محمن بف محمن بف عبن الرحمف الطرابمس  المغرب ، 

، 0روت، طعالـ الكتب، بي ،كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيوت ، من ور بف يونس بف  الح النيف بف حسف بف إنريس، 
 .4/420، ـ0997

 ـ، 0986، 0، نار الكتب العممية، بيروت، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاسان ، عالء النيف أبو بكر بف مسعون،  (6 
 رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنويرابف عابنيف، محمن أميف بف عمر بف عبن العزيز، حاشية ابف عابنيف، . 4/05

، تعميقات الشيخ: االختيار لتعميل المختارالمو م ، عبن اهلل بف محمون بف مونون، . 6/570 بوةؽ،  ميرية/، ط األاإلبصار
الشرح الكبير عمى مختصر النرنير، أبو البركات أحمن بف محمن بف أحمن،  .4/6 محمون أبو نليقة، نار الكتب العممية، بيروت،

مواىب الحطاب،  .0/709 ، ط المعارؼ،الصغير عمى أقرب المسالك الشرحالنرنير، . 0/529، نار الهكر، خميل سيدي
، المكتبة التجارية الكبرى بم ر، تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتم ، شياب النيف أحمن بف حجر،  .4/080 ،الجميل
 ـ، 0999، 0روت، ط، نار الكتب العممية، بيالحاوي الكبيرالماورني، أبو الحسف عم  بف محمن بف حبيب،  .7/446 ـ،0986
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، المكتبة األنبية بميناف األزىر منيج الطالب في فقو اإلمام الشافعياألن اري، زكريا بف محمن بف أحمن بف زكريا، . 05/504
ال ف وروقاه، . 08/065 ، نار الهكر،تكممة المجموع شرح الميذبمحمن نجيب، . 095ص ،ومطبعة القاىرة، المطيع 

ـ، 0200، 06، نار القمـ، نمشؽ، طالفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعيوعم  الشربج ، م طهى ال ف وم طهى البغا 
ـ، 0989، 0، ىجر لمطباعة والنشر، القاىرة، طالمغنيابف لنامة، أبو محمن عبن اهلل بف أحمن بف محمن بف لنامة، . 0/070

. 5/577، ط نار م ر لمطباعة، الفروعاهلل بف محمن، ابف مهمح، أبو إسحاؽ برىاف النيف إبراىيـ بف محمن ابف عبن . 00/647
، نار الكتب العممية، بيروت، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرناوي، عالء النيف أبو الحسف عم  ابف سميماف أحمن، 

 .5/649 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  .4/424 ،كشاف القناعالبيوت ، . 9/669 ـ، 0997، 0ط
 .00/655 ،المغنيمة، ابف لنا (4 
، أبو ناون، سنف أب  ناون، كتاب المناسؾ، باب أمر ال ها والمروة، ابف ، كتاب الحج، باب حجة النب  صحيح مسمممسمـ،  (5 

 ، النارم ، سنف النارم ، كتاب المناسؾ، باب و  سعة الحاج.ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب المناسؾ، باب حجة رسوؿ اهلل 
، كتاب األلضية، باب لضية مسمم صحيح، كتاب النهقات، باب مف ترؾ كاّلً أو ضياعًا، مسمـ، صحيح البخاريالب اري،  (6 

ىنن، أبو ناون، سنف أب  ناون، كتاب البيوع، باب و  الرجؿ يأكؿ مف ماؿ ولنه، النسائ ، سنف النسائ ، كتاب القضاة، باب 
 ، كتاب التجارات، باب ما لممرأة مف ماؿ زوجيا.بن ماجوسنن الضاء الحاكـ عمى الغائب إذا عروو، ابف ماجو، 

 .0/026 ، ـ0986، 0، الناشر: ال نؼ ببمشرز، كراتش ، طقواعد الفقوالبركت ، محمن عميـ اإلحساف المجنني،  (7 
. 0/69 وت، ، نار إحياء التراث العرب ، بير اليداية في شرح بداية المبتديالمرغينان ، برىاف النيف عم  بف أب  بكر،  (8 

، تبيين الحقائقالزيمع ، ع ماف بف عم  بف محجف البارع ، و ر النيف الزيمع  الحنه ،  .4/06 ،بدائع الصنائعالكاسان ، 
ابف رشن، أبو الولين  .0/709 ،الشرح الصغيرالنرنير،  .0/528 ،الشرح الكبيرالنرنير،  .6/50 ط نار الكتاب اإلسالم ،

الشربين ، شمس  .0/46 ـ،0224، نار الحنيث، القاىرة، بداية المجتيد ونياية المقتصدحمن، محمن بف أحمن بف محمن بف أ
ابف لنامة، . 6/406، ط م طهى الحمب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالنيف محمن بف أحمن ال طيب، 

 .4/420 ،كشاف القناعالبيوت ،  .00/652 ،المغني
 .4/6 ،االختيارالمو م ،  (9 
 الشرحالنرنير،  .4/6 ،االختيارالمو م ،  .6/570 ،حاشية ابن عابدينابف عابنيف،  .4/05 ،بدائع الصنائعالكاسان ،  (02 

 .7/446 ،تحفة المحتاجالييتم ،  .4/080 ،مواىب الجميلالحطاب،  .0/709 ،الشرح الصغيرالنرنير،  .0/529 ،الكبير
ال ف  .08/065 تكممة المجموعالمطيع ،  .095ص ،الطالب منيجن اري، األ .05/504 ،الحاوي الكبيرالماورني، 

 .9/669 ،اإلنصافالمرناوي،  .5/577 ،الفروعابف مهمح،  .00/647 ،المغنيابف لنامة،  .0/070 ،الفقو المنيجيوروقاه، 
 .5/649 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  .4/424 ،كشاف القناعالبيوت ، 

، ط إحياء التراث العرب ، فتح القديرابف اليماـ، كماؿ النيف محمن بف عبن الواحن السيواس ،  .0/69 ،يةاليداالمرغينان ،  (00 
، ط نار البحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ، زيف النيف إبراىيـ،  .6/52 ،تبيين الحقائقالزيمع ، . 6/094 بيروت، 

 .4/4 ،االختيارالمو م ، . 6/088 المعروة، بيروت، 
 .0/529 ،الشرح الكبيرالنرنير، . 4/086، نار الهكر، التاج واإلكميل لمختصر خميلالمواؽ، أبو عبن اهلل محمن بف يوسؼ،  (00 

 .0/709 ،الشرح الصغيرالنرنير، 
 ،تشرح منتيى اإلراداالبيوت ،  .4/420 ،كشاف القناعالبيوت ،  .6/627 ،المقنعابف لنامة،  .00/652 ،المغنيابف لنامة،  (06 

 .9/669 ،اإلنصافالمرناوي،  .5/652
 ،، ط نار الرياف لمتراثفتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقالن ، أبو الهضؿ شياب النيف أحمن بف عم  ابف محمن بف حجر،  (04 

9/529. 
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 .4/4 ،االختيارلمو م ، ا .6/094 ،فتح القديرابف اليماـ،  .6/088 ،البحر الرائقابف نجيـ،  .6/52 ،تبيين الحقائقالزيمع ،  (05 
أبو القسطالن ،  .08/052 ،تكممة المجموعالمطيع ،  .095ص ،منيج الطالباألن اري،  .6/460 ،مغني المحتاجالشربين ،  (06 

 .0/074 ،المنيجي الفقوال ف وروقاه، . 8/009، 6، نار الهكر لمطباعة، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالعباس، 
 .08/052 ،ة المجموعتكممالمطيع ،  (07 
 القسطالن ، .08/052 ،تكممة المجموعالمطيع ،  .095ص ،منيج الطالباألن اري،  .6/460 ،مغني المحتاجالشربين ،  (08 

 .8/009 ،إرشاد الساري
 .00/652 ،المغنيابف لنامة،  (09 
، كتاب األلضية، صحيح مسمممسمـ، ، كتاب منالب األن ار، باب ذكر ىنن بنت عتبة بف ربيعة، صحيح البخاريالب اري،  (02 

 باب لضية ىنن.
 ،نيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكان ، محمن بف عم  بف محمن،  .9/529 ،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالن ،  (00 

 .6/606 ،نار الهكر
 .4/000 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (00 
 .4/06 ،التاج واإلكميلالمواؽ،  (06 
 .0/074 ،الفقو المنيجيال ف وروقاه،  .06/462 ،تكممة المجموعالمطيع ،  .4/652 ،تحفة المحتاج، الييتم  (04 
 .4/424 ،القناع كشافالبيوت ،  .5/649 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  (05 
 .4/006 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (06 
المو م ،  .6/575 ،حاشية ابن عابدينف عابنيف، اب .5/087 ،المبسوطالسر س ،  .4/00 ،بدائع الصنائعالكاسان ،  (07 

 .4/5 ،االختيار
 ،ـ0226، القاىرة، 0، مكتبة ال قاوة النينية، طشرح الزرقاني عمى موطأ اإلمام مالكالزرلان ، محمن بف عبن البال  بف يوسؼ،  (08 

 ،مواىب الجميلالحطاب،  .5/074 ،الجامع ألحكام القرآنالقرطب ، أبو عبن اهلل محمن بف أحمن األن اري،  .4/052
 ، ط عيسىحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالنسول ، شمس النيف محمن عروة،  .0/762 ،الشرح الصغيرالنرنير،  .4/087

 .0/504، الحمب 
البجيرم ، سميماف بف محمن بف عمر البجيرم   .096ص ،منيج الطالباألن اري،  .6/466 ،المحتاج مغنيالشربين ،  (09 

  ، نار الكتب العممية، بيروت،حاشية البجيرمي عمى الخطيب المعروف باإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعري الشاوع ، الم 
 .0/076 ،الفقو المنيجيال ف وروقاه، . 4/052

 .5/649 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  .4/427 ،كشاف القناعالبيوت ،  (62 
مواىب الحطاب،  .5/074 ،الجامع ألحكام القرآنالقرطب ،  .4/052 ،م مالكشرح الزرقاني عمى موطأ اإلماالزرلان ،  (60 

 .0/504 ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالنسول ،  .0/762 ،الشرح الصغيرالنرنير،  .4/087 ،الجميل
 .42/084 ،الموسوعة الفقيية وزارة األولاؼ الكويتية، (60 
 .0/602 ،مختصر اختالف العمماءالطحاوي،  (66 
 .06/048 ،ـ0996، 0، نار لتيبة، نمشؽ، طاالستذكارابف عبن البر، يوسؼ بف عمر،  .7/506 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (64 
 .5/65، ـ0986، طبعة كتاب الشعب، األمالشاوع ، محمن بف إنريس،  (65 
 ، كتاب الشروط، باب الشروط و  الوةء.صحيح البخاريالب اري،  (66 
 .9/486 ،المغنيابف لنامة،  (67 
 ، كتاب الشروط، باب الشروط و  المير عنن عقنة النكاح.صحيح البخاريالب اري،  (68 

 



 د الكضاةأمحــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج 

 

 و  ال مح بيف الناس. لاؿ أبو عيسى: ىذا حنيث حسف ، كتاب األحكاـ، باب ما ذكر عف رسوؿ اهلل سنن الترمذيالترمذي،  (69 
 .0/77 ،صحيح سنن الترمذي حيح. لاؿ األلبان : حنيث  حيح. 

 .05/028 ،الموسوعة الفقييةوزارة األولاؼ الكويتية،  (42 
، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرشي   زانه، عبن الرحمف بف محمن بف سميماف،  .4/027 ،فتح القديرابف اليماـ،  (40 

 .0/496، نار إحياء التراث العرب 
 .4/06 ،مواىب الجميلالحطاب،  .0/606 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (40 
الحمب ، ، ط م طهى الباب  نياية المحتاج إلى شرح المنياجالرمم ، شمس النيف محمن بف أب  العباس أحمن بف شياب النيف،  (46 

 .7/086 ،م ر
 .5/604 ،الفروعابف مهمح،  .5/096 ،كشاف القناعالبيوت ،  (44 
ًا بالحنيث، لو أىمية الترجيح، ولى لضاء الجماعة محمن بف عبن السالـ بف يوسؼ، مف وقياء المالكية، كاف إمامًا حاوظًا عالم (45 

"نيواف وتاوى". بتونس، أ ذ عنو جماعة كابف عروة ونظرائو، مف ت انيهو: "شرح جامع األميات ةبف الحاجب" و  الهقو ولو 
 .7/76 ،األعالمالزركم ،  .666ص ،الديباج المذىبابف ورحوف، 

 .4/06 ،مواىب الجميل الحطاب، .0/606 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (46 
 .0/496 ،مجمع األنيرشي   زانه،  .4/027 ،فتح القديرابف اليماـ،  (47 
 .0/606 ،الشرح الكبيرالنرنير،  .4/06 ،مواىب الجميلالحطاب،  (48 
 .4/064 ،حاشية البجيرميالبجيرم ،  .7/086 ،نياية المحتاجالرمم ،  (49 
 .5/604 ،الفروعح، ابف مهم .5/096 ،كشاف القناعالبيوت ،  (52 
 .4/064 ،حاشية البجيرميالبجيرم ،  (50 
 .4/8 ،االختيارالمو م ،  (50 
 ، نار الرياف لمتراث.64ص بستان العارفينالنووي، محي  النيف أبو زكريا يحيى بف شرؼ،  (56 
 .6/56 ،كشاف القناعالبيوت ،  (54 
 .0/474 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (55 
 .النسيبة: ذات النسب (56 
 .6/56 ،كشاف القناعالبيوت ،  (57 
 ،الدسوقيحاشية النسول ،  .4/8 ،االختيارالمو م ،  .6/665 ،فتح القديرابف اليماـ،  .4/002 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (58 

 .6/007 ،كشاف القناعالبيوت ،  .7/597 ،نياية المحتاجالرمم ،  .0/764 ،الشرح الصغير، النرنير، 0/474
 .4/002 ،الرائق البحرابف نجيـ،  .6/665 ،فتح القديراـ، ابف اليم (59 
 .0/474 ،حاشية الدسوقيالنسول ،  .0/764 ،الشرح الصغيرالنرنير،  (62 
 .4/8 ،االختيارالمو م ،  .6/58 ،تبيين الحقائقالزيمع ،  .4/002 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (60 
 .0/764 ،الشرح الصغيرالنرنير،  (60 
 .7/597 ،اية المحتاجنيالرمم ،  (66 
 .6/007 ،كشاف القناعالبيوت ،  (64 
 .4/8 ،االختيارالمو م ،  .4/002 ،البحر الرائقابف نجيـ،  .6/58 ،تبيين الحقائقالزيمع ،  (65 
 .7/597 ،نياية المحتاجالرمم ،  (66 
 .6/007 ،كشاف القناعالبيوت ،  (67 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شكيى السوجة يف قاىوٌ األحوال الشخصية  أحكاو

ٍ /2017و  111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 

 

 .0/474 ،ة الدسوقيحاشيالنسول ،  .0/764 ،الشرح الصغيرالنرنير،  (68 
 ،0، نار الهكر، طالفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الينديةنظاـ وعمماء ا روف،  .0/400 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (69 

ابف عابنيف،  .0/409 ،الفتاوى الخانيةلاضي اف، و ر النيف حسف ابف من ور األوزجنني الهرغان  الحنه ، . 0/557
 .4/8 ،االختيارالمو م ،  .6/664 ،ابن عابدين حاشية

 .0/476 ،حاشية الدسوقيالنسول ،  .0/476 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (72 
 .0/409 ،الفتاوى الخانيةلاضي اف،  .0/557 ،الفتاوى الينديةنظاـ وعمماء ا روف،  .0/400 ،البحر الرائقابف نجيـ،  (70 

 .6/664 ،حاشية ابن عابدينابف عابنيف، 
 .6/460 ،مغني المحتاج الشربين ، (70 
 .5/657 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  .0/007 ،كشاف القناعالبيوت ،  (76 
 .0/904 ،حاشية ابن عابدينابف عابنيف،  .4/000 البحر الرائقابف نجيـ،  (74 
 .5/654 ،شرح منتيى اإلراداتالبيوت ،  .4/426 ،كشاف القناعالبيوت ،  (75 
 .0/904 ،حاشية ابن عابدينابف عابنيف،  .4/000 ،قالبحر الرائابف نجيـ،  (76 
 .4/4 ،االختيارالمو م ،  (77 
 .0/502 ،حاشية الدسوقيالنسول ،  .0/502 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (78 
 .0/076 ،الفقو المنيجيال ف وروقاه،  .08/056 ،تكممة المجموعالمطيع ،  .095ص ،منيج الطالباألن اري،  (79 
 شرح منتيىالبيوت ،  .4/424 ،كشاف القناعالبيوت ،  .9/674 ،اإلنصافالمرناوي،  .00/655 ،لمغنياابف لنامة،  (82 

 .5/650 ،اإلرادات
 .0/502 ،حاشية الدسوقيالنسول ،  .0/502 ،الشرح الكبيرالنرنير،  (80 
 .4/4 ،االختيارالمو م ،  (80 
 .9/526 ،ط السمهية ،فتح الباريالعسقالن ،  (86 
 .4/424 ،كشاف القناع البيوت ، (84 
 ( مف لانوف األحواؿ الش  ية.64، 66، 60انظر الموان:   (85 
 .05/007 ،الفقيية الموسوعةوزارة األولاؼ الكويتية،  (86 
 .002+4/068 ،البحر الرائقابف نجيـ،  .6/67 ،تبيين الحقائق، الزيمع ، 5/020 ،المبسوطالسر س ،  (87 
 .4/85 ،، نار الهكر لمطباعة، بيروتحاشية الخرشي عمى مختصر سيدي خميلف عبن اهلل، ال رش ، أبو عبن اهلل محمن ب (88 
 .4/064 ،حاشية البجيرميالبجيرم ،  (89 
 زاد المعاد في ىديابف القيـ، أبو عبن اهلل محمن بف أب  بكر بف أيوب،  .464و5/646+6/076 ،كشاف القناعالبيوت ،  (92 

 .4/009 ،ت، ماسسة الرسالة، بيرو خير العباد


