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  ىفكة الزوجة احملبوسة

 يف الفكى اإلسالمي وقاىون األحوال الشخصية األردىي

 (دراسة مكارىة)

 *الكوفخيعبد الكريه د. حمند 

 م11/11/6218م                                 تاريخ قبول البحث: 62/2/6218تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

وجذإ لدحبووةذإ  ذل لدلزذس ليةذقحل و ذألاوة ل بذول  تتصدى هذه  لددالةذإ ىدذل لد عذ  فذة الزذإ لد        
لدعخصيإ ل ادال؛ وهدك وويألة حألهّيإ الزإ لد وجإ، وب حهذأل، ولدةذوا لدحوجذا دهذأل، وحةذز،ألتهأل، وحذة  ذ  
ويذذذألة حو ذذذ  لدلزهذذذأل  حذذذة الزذذذإ لد وجذذذإ لدحبووةذذذإ، وحاأل عذذذإ فالاهذذذ  و ددذذذته  ولدتذذذاجي   يحذذذأل وياهذذذأل  وح  حذذذأل 

ةذإ وألهتحذأل  لدلزهذأل ، بظيذت  يبذأًل وألهتحذأل  لدحعذاخ،  زذد خصذح دهذأل حةذألبإ بظيت الزذإ لد وجذإ لدحبوو 
 اظاًل  هحيتهأل وتأ ياهأل ف ل لدعق إ لد وجيإ   ؛حة  ألاوة ل بول  لدعخصيإ

وخ صت هه  لددالةإ ىدل  ة لد وجذإ   تةذتبا لدالزذإ ىهل ُبوةذت دةذوا   ياجذا ىدذل لدذ وج،  ذ هل       
 ة  ؛دهذأل حذة لدذ وج  ذ ة بوةذهأل ي ذوة وةذوا حذة  و ذس،  تجذا ف يذس الزتهذأل تهذأل  حوجذسلُبوةت واألً  ف ل 

 ل بتوألس  د  ألت وةوا حة جهتس 

Abstract 
      This study deals with the disclosure of the expenses of the wife imprisoned in the 

Islamic jurisprudence and the Jordanian Personal Status Law, by indicating the nature of 

the wife's maintenance, her ruling, the reason for her, and her fallacies, and then stating 

the position of the jurists on the expense of the imprisoned wife. Just as the expense of the 

imprisoned wife received the attention of the jurists, she also received the attention of the 

legislator. She was assigned an area of personal status law, because of its importance and 

influence on the marital relationship. 

      This study concluded that the wife is not entitled to alimony if she is imprisoned for 

a reason that is not due to the husband. If she is imprisoned on the basis of a charge 

from the husband, her imprisonment is because of him. 
 

 
  كدمةامل

 : ووعد،  جحعيةوف ل فدس وصبوس  ولدصقة ولدةق  ف ل اوياأل حبحد ، لدبحد هلل  حأل  حااأل  ة ابحد       
دذهل هدذك  ة لدحجتحذا هذو فوذألاة فذة  ةذاة  ويذاة حذة حجحوفذإ لُ ةذا،  ؛  ة واأل  لدحجتحا ل احذوهج يت، ذا ُ ةذا صذألدبإ       

 هأل وتحألة هأل وةقحتهأل ا زد لهتحت لدعايعإ ليةقحيإ وأل ةاة لهتحألحأًل  وياًل  ج  وزأل
 وحذة هذه ، ةقحل  اس  وجد ب وً  د باا لدحتو ا و وفس ف ذل لد وجذإ اس وحة عحوديإ لددية لي ،وححأل   عك  يس       

 وفد  ىالألا لد وج ف ل  وجتس داوحأل ي وة وزصد حاس، ل بالا فد  بصو  لد وجإ ف ل الزإ حة  وجهأل  ي ةوا  ألة
  بألدإ ليفةألا  ، و دوة  صد

   ةتأله حةألفد،   يإ ل حيا لدبةة د ع و  ليةقحيإ، جألحعإ حؤتإ  *
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ولدتذذل جذذأل ت  ،لد وجذذإ لدحبووةذذإ : ذذل وعذذح ل بيذذألة هاذذألك بذذأل ت  يهذذأل ىعذذ أل  وخصذذوح الزذذإ لد وجذذإ، وحاهذذأل ،ود ذذة       
  وتلصي س لددالةإ دويألة ههل ليع أل   هه
 

  .مشكلة البخث
 حأل ب   الزإ لد وجإ لدحبووةإ  ل لدلزس ليةقحل؟ 
  جإ لدحبووةإ؟حأل حو    ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال حة الزإ لد و 

 

   .أهداف البخث
  لدتعا  ف ل ب   الزإ لد وجإ لدحبووةإ  ل لدلزس ليةقحل 
  توبي  حو    ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال حة الزإ لد وجإ لدحبووةإ 

 

  .أهنية البخث
  وهذذو حةذذأدإ   ،د واذذس يتاذذألو  حوبذذوفأًل حذذة لدحولبذذيا لدحهحذذإ  ذذل ول عاذذأل لدحعذذأل  ؛دحوبذذوخ لدوبذذث  هحيذذإ  ويذذاة       
 ةيحأل با لد وج  ل لبتوألس  وجتس  ل لدويذت ت ايةذأًل دحوذد  لدزولحذإ؛ ححذأل  ،لد وجإ وفق إ هدك حا وأل ل لدبزوا لد وجيإبوس 

 ذذد يذذؤ ا ف ذذل لةذذتزالا لدبيذذألة لد وجيذذإ  وححذذأل ي يذذد حذذة  هحيذذإ هذذهل لدحوبذذوخ هذذو  ة بذذوس لد وجذذإ دذذس تذذأ يا وذذألد  ف ذذل بزذذوا 
 .لد وجإ وخألصإ با لدالزإ

 

 .ميوجية البخث
 لدةذاإ لدح،هذاةو ، حذة لدزذافة لد ذاي ، وهدك وتتوا ل ب أل  لدحتع زإ وحوبوخ لددالةإ حة حظألاهأل: لدحاهج ل ةتزالال ،

 ولد تا لدلزهيإ هلت لدص إ 
 أل وحبألودذإ لدتذاجي  وياهذ، ودالةتهأل وع   ف حل، و ددته ، وهدك وحبألودإ  ه    ول  لدلزهأل : لدحاهج لدتب ي ل لدحزألاة

 وحزألااتهأل وحأل هو حاصوح ف يس  ل  ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال ، ولةتخقح لداتألاج،  ح ة حأل
 

 .الدراسات الشابكة
، الزإ لدحا ة ف ل الةهأل وغياهأل  ل لدلزس ليةقحل حزألااأًل وزذألاوة ل بذول  لدعخصذيإ ل اداذل، اويذ  لدح،ذألياة، اةذألدإ حألجةذتيا (ٔ

   ٜٜٚٔ، لدجألحعإ ل ادايإ
تاألودت هه  لددالةإ حوبوخ ىالألا لدحا ة ف ل الةهأل وف ل غياهأل  ل لدلزذس ليةذقحل وحزألااتذس وزذألاوة ل بذول  لدعخصذيإ        

ل ادال، بيث وياذت هذه  لددالةذإ حذدى لفتوذألا ل او ذإ حذة  ةذوألا لدعجذ  ووألدتذألدل حذدى جذول  فحذ  لدحذا ة، وحذة  ذ    ذا فح هذأل 
ةذذول   ألاذذت صذذ،ياة     ويذذاة، حت وجذذإ  و غيذذا -دتذذل تجذذا  يهذذأل الزذذإ لدحذذا ة ف ذذل الةذذهأل ف ذذل الزتهذذأل،  ذذ  ه ذذات  هذذ  لدبذذأل ت ل

)الزذذإ لد وجذذإ لدحبتا ذذإ، الزذذإ لد وجذذإ لدحخت لذذإ دياذذأًل، الزذذإ لد وجذذإ لدحبووةذذإ، الزذذإ لد وجذذإ لدزألاحذذإ وألدعوذذألدلت لدت،وفيذذإ  -حت وجذذإ
 دوة ىهة  وجهأل( ود  ي،ِ  لدوألبث لداََّلس  ل وبث هه  لدحةألا   

دالةإ  زهيإ حزألااذإ حذا  ذألاوة ل بذول  لدعخصذيإ لدل ةذ،يال، جألةذا جذودة ف ذل لدعألصذل،  :الزإ لد وجإ  ل لدلزس ليةقحل (ٕ
   ٕٚٓٓ، غ ة، لدجألحعإ ليةقحيإ، اةألدإ حألجةتيا
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 ولج، حذذا وهدذذك د عحذذ  ف ذذل فذذقج لدحعذذأل   لدحتو عذذإ وذذية ل  ؛ا ذذ ت لددالةذذإ ف ذذل لدبزذذوا ولدولجوذذألت لدحألديذذإ د  وجذذإ       
لدتاويس ف ل  ة ل ةألس  ل لدبيألة لد وجيإ لدة ة ولدحودة، ولدتاذأل   فذة وعذح لدبزذوا حذة  ذق لدذ وجية داخذا،  حذأل تعابذت 

 لددالةإ د جألاا لدزألاوال وهدك ودالةإ حولد  ألاوة ل بول  لدعخصيإ لدل ة،يال لدخألصإ والزإ لد وجإ 
 ،ٜٙ، خٚٔواذذت حبحذذد وذذة  ذذألد  لدصذذ،يا، حج ذذإ لدعذذد ، لدةذذعوديإ، حذذج ل ب ذذأل  لدلزهيذذإ لدخألصذذإ وذذألدحا ة لدةذذجياإ،  حذذ  (ٖ

ٕٓٔ٘   
وصذذواة تهذذد  هذذه  لددالةذذإ ىدذذل ويذذألة بزيزذذإ لدةذذجة، وب ذذ  ةذذجة لدحذذا ة وبذذولو،س، وحعا ذذإ ل ب ذذأل  لدخألصذذإ وألدةذذجياإ        

 جاول( خ و لدةجياإ وألداج  ل ، الزإ لدةجياإ، ببألاإ لدةجياإ د ،ل ، حوج ة )ةجة لدحا ة لدبألح 
 

 .ىكد املراجع
   ذذ  لدوبذذث،  حجذأل  زذد  ألاذذت ل ةذتلألدة حاهذذأل حتلألوتذذإ،   دتلذألوت  يحذذإ هذه  لدحالجذذا، وزذذدا حذأل  ذذألة دتلذألوت  صذذألدتهأل  ذذل        

 ودع هأل لةتُا،زت  ل غيا حزألحهأل ، حزأل  حزأل 
 

 .اإلضافـة اخلاصـة بالبخث
 ّص  توبي    ول  لدلزهأل   ل الزإ لد وجإ لدحبووةإ وع   حل 
  لدتعا  ف ل حو    ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال حة الزإ لد وجإ لدحبووةإ 

 

 .خطة البخث
 : وهدك ف ل لدابو لآلتل، وخألتحإ، وحوب ية، لعتح  ههل لدوبث ف ل حزدحإ       

 األحكام المتعمقة في نفقة الزوجة.: المبحث األول
 تعاي  لدالزإ  المطمب التمييدي:        
 ب   الزإ لد وجإ لمطمب األول: ا       
 ةوا وجوا الزإ لد وجإ المطمب الثاني:        
  ةوألا ةزو، الزإ لد وجإ المطمب الثالث:        

 حكم نفقة الزوجة المحبوسة.: المبحث الثاني
 الزإ لد وجإ لدحبووةإ  ل لدلزس ليةقحل المطمب األول:        

 ة في قانون األحوال الشخصية األردني.المبحث الثالث: نفقة الزوجة المحبوس
 

 :املبخث األول
 .األحكاو املتعلكة يف ىفكة الزوجة

 

 .تعريف اليفكة: املطلب التنويدي
 الفرع األول: النفقة لغًة.

 ل: لدهقك،:  ي الدت، ودهأل لعتزأل ألة: ل و : )لدالوا( وحعالدحصدا: الا، يزأل : َاَلَزت لدداله  َاْلًزأللة  حة  النفقة في المُّغة:
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 ،ٔ()يزأل : الزت لددلوإ الوً أل، ىهل ه  ت، و ايٌا حة هدك: ى،ق هأل ف ل لدلاأل ، يزأل :  الا  قٌة حألدذس؛ ىهل   اذأل  وألدالزذإ بتذل ل تزذا
ْنَفوا ِ وحة هدك  ودس تعألدل:  ًَا أَلَْمَسوْكتُْم َخْشوَيَة اقِْ دوخ ذت  خعذيإ  :،  ي[ٓٓٔليةذال : ]ُقْل َلوْو ََْنوتُْم َتْمِمُكووَن َخوزَاِ َن َرْحَموِة َربذوي َِل

وحذة هدذك  خذه ولد ذألال: )لداأل زذأل ( وحعاذل: ليخذالج، تزذو : تالَّزذُت لدذداله : ىهل  خاجتهذأل حذة ح  ذك د الذألا،   ٕ() ة يلايس ليالألا
 فحأل د  يه ا  ، ود ع حأل  ح يد  ق  بو  لدتعاي  لدحه وا وحأل ه ا هاأل ي،الٖ()لدالألا؛  اس يعال: خاوج لييحألة حة لدز ا

 

 الفرع الثاني: النفقة اصطالحًا.
لةذ  د ،عذأل  ولد ةذوة ولدةذ ة، ى   اهذأل غألدوذأًل حذأل تةذتعح   ذل فذا  لدلزهذأل  وحعاذل لد،عذأل ، ودذهل يع،لذوة ف يهذأل لد ةذوة  :لدالزإ       

 وحة جح إ ت ك لدتعايلألت لآلتل:  -ٗ()ولدع،  يزتبل لدح،ألياة-ولدة ة 
 : دامىعند الفقياء القُ : َولً 
 لد،عأل  ولد ةوة ولدة ال(٘)  
  وخاج وههل لدتعاي   ول  حعتألد غيا لآلدحل  ذألدتوة د وهذألا ، و خذاج  يبذألً   (ٙ)حأل وس  ول  حعتألد بأل  لآلدحل دوة ةا 

 حأل ديس وحعتألد حة  وت لآلدحل  ألدب وى ولدلول س   اس ديس والزإ عافيإ 
 ليخالج و  يةتعح  ى   ل لدخيا(ٚ)  
 واس خو ل و دحأًل و ةوة وحة اأًل وتولوعهأل لأليإ حة يح(ٛ)  

 وغيا  وحة لدحقبظ حة تعايلألت لدلزهأل  لدُزدلحل د الزإ  اهأل تعايلألت فألحإ  واهأل عألح إ دحأل يالزس لياةألة ف ل الةس         
 :  عند الفقياء المعاصرين: ثانياً 
 وهذهل (ٜ)ةذ ة وخدحذإ وبةذا لدحتعذألا  ف يذسلة  دحأل يصا س لياةألة ف ل  وجتس وفيألدس و  ألاوس حة ،عأل  و ةذوة وح  

 لدتعاي  يا،وا ف ل حأل يعايس لدلزهأل  لدُزدلحل وألدالزإ 
  ت  يذذ  حذذألدل ولجذذا ف ذذل لدذذ وج د وجتذذس دزذذأل  لبتوألةذذهأل دذذس بزيزذذإ  و ُب حذذأل، وهذذل   ذذا حذذة ف ذذألا فزذذد لدذذ ولج، وب ذذ  حذذة

 ا ل وجهذذذذأل ولجذذذذا ف يذذذذس  دلؤ  دهذذذذأل وعذذذذد تذذذذو  ب ألحذذذذس لدُحتاتوذذذذإ ف يذذذذس وعذذذذد لاعزذذذذألد ، وبذذذذا حذذذذألدل حذذذذة بزذذذذوا لد وجذذذذإ ف ذذذذل 
عذذاو، لدتعايذذ  يصذذدا ف ذذل لدالزذذإ ف ذذل لد وجذذإ خألصذذإ ى   اذذس تعايذذ  غيذذا حذذألاا؛  عذذتحألدس ف ذذل    وهذذهل(ٓٔ)عذذاو،هأل

 لدّالزإ، ووصلهأل 
 : في قانون األحوال الشخصية األردني: ثالثاً 

لدالزذإ،  اصذت: )الزذإ  (  زذاة )ا( وّياذت حعذتحقتٜ٘دة )ى   ة لدحذأل ،د  ياد  ل لدزألاوة اح ولبذ  ف ذل تعايذ  لدالزذإ       
  (ٔٔ)لد وجإ تعح  لد،عأل  ولد ةوة ولدة ال ولدت،ويا وألدزدا لدحعاو  وخدحإ لد وجإ لدتل ي وة  ح ألدهأل خد (

ة تعذددت فوألالتهذأل    هذأل  ،و حعألة لداظذا  ذل لدتعايلذألت ل صذ،قبيإ لدةذألوزإو        تذدوا بذو  يتوذية  اهذأل تتلذا  ذل جوهاهذأل ولد
وهذل  ذذدا لد لأليذذإ د حالذا ف يذذس ححذذأل يبتذألج ىديذذس حذة ،عذذأل  وعذذالا و ةذوة وابوهذذأل، ى   ة لدحقبذذظ  اذس   حذذأل جذذدت  :حعاذل ولبذذد

صذذواة حذذة صذذوا لدالزذذإ واذذأل  ف ذذل ت،يذذا ل  حذذألة ول فذذال   دبزذذت وذذألدب  ،  أبذذيلت حصذذألاي  لدعذذقج، وحصذذألاي  لدتع ذذي ، 
 ولدخدحإ؛  ة لدعصا  بد هأل 

 

 .حكه ىفكة الزوجة: األول املطلب
   ألاتلتلا لدع حأل  ف ل وجوا الزإ لد وجإ ف ل  وجهأل وزدا حأل ي ليهأل حة ل   ، ولدعاا، ولدح وس، ولدحة ة، ةول          
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 : وويألة هدك ف ل لدابو لآلتل، و د  وت وجوا لدالزإ د  وجإ وألد تألا ولدةاإ وليجحألخ ولدحعزو ، (ٕٔ)غايإ     زياة
 لكتاب: َوًل: من ا

  [ٖٖٕلدوزاة: ]َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ :  ودس تعألدل -ٔ
تد  لآليإ لد ايحإ ف ل وجوا لدالزإ وألدو دة وهل لدبألدإ لدتل تتعألغ   يهذأل لدحذا ة وودذدهأل فذة لةذتحتألخ  وجهذأل، وجو الدللة: 

  (ٖٔ) ل بأل  لةتحتألفس وهأل -ودلحة وألا   -دي وة  د  ف ل وجووهأل ف يس
  [ٓ٘ل ب لا: ]َقْد َعِمْمَنا َما َفَرْضَنا َعَمْيِيْم ِفي ََْزَواِجِيْم َوَما َمَمَكْت ََْيَماُنُيمْ : ل ودس تعألد -ٕ

 ذذد ف ذذ  حذذأل يجذذا  ابذذس ف ذذل لدحذذؤحاية  ذذل ل  ولج وليحذذأل ، حذذة لدزةذذ  ويذذاهة ولدالزذذإ، ولدحولايذذث  ىة لهلل وجووو الدللووة: 
لدالزذإ ا هدك  يزو  لدحألوادي: )" د ف حاأل حأل  ابذاأل ف ذيه   ذل   ولجهذ "  يذس  ق ذإ تذأويقت:  بذدهأل:  ابذاأل ف ذيه  دهذة وغي

  (ٗٔ)ف يهة ولدزة  وياهة(
وُىنَّ ِلُتَضيذُقوا َعَمْيِينَّ :  ودس تعذألدل -ٖ نْ  ۚ  ََْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَل ُتَضارُّ  َفَأْنِفُقوا َحْملٍ  َُوَلتِ  ُكنَّ  َواِ 

  [ٙلد،قا: ]ْعَن َحْمَمُينَّ َيضَ  َحتَّى   َعَمْيِينَّ 
 -لدح، زذذإاجذذد  ة لدعذذايعإ ليةذذقحيإ لهتحذذت وذذأحا لدحذذا ة بتذذل -لآليذذإ لد ايحذذإ ىدذذل وجذذوا لدالزذذإ د ح، زذذإ  تعذذياوجووو الدللووة: 

  (٘ٔ) حة وألا  ودل غيا لدح، زإ
َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى  َبْعٍض َوِبَما ََْنَفُقوا ِمْن ََْمَواِلِيمْ الرذَجاُل قَ  ودس تعألدل:  -ٗ   [ٖٗلداةأل : ]وَّاُموَن َعَمى النذَساِء ِبَما َفضَّ

جع  لدزولحإ د اجذ  ف ذل لدحذا ة، ولدزذي  ف ذل غيذا  هذو لدحت لذ  وذأحا ، ولداجذأل   ولحذوة ف ذل اةذألاه   ىة لهلل وجو الدللة: 
الذأل ه  ف ذيهة و لذأليته   ل تأديوه  ول خ ه ف ل  يديهة  يحأل يجذا ف ذيهة هلل و الةذه ، ولدتلبذ  يذأتل حذة األبيذإ د ذا حهذواهة ولد
  (ٙٔ)ىيألهة حؤاهة

 

 :ثانيًا: من السنة
 ألِة لهلِل، َذألتَُّزول لهلَل ِ ذل لدَاَةذألِ ،  َذِ اَُّ ْ  َ َخذْهُتُحوُهةَّ ِوَأَحذ... ):  أل   ذل خ،وتذس  ذل بجذإ لدذودلخ  ة لداول  فة جألوا  -ٔ

 َذذِ ْة َ َعْ ذذَة َهِدذذَك َ ألْبذذِاُووُهةَّ َبذذْاًوأل َغْيذذَا ، َوَدُ ذذْ  َف َذذْيِهةَّ َ ْة َ  ُيذذوِ،ْاَة ُ ُاَعذذُ ْ  َ َبذذًدل َتْ َاُهوَاذذسُ ، َولْةذذَتْبَ ْ ُتْ   ُذذُاوَجُهةَّ ِوَ ِ َحذذِإ لهللِ 
  (ٚٔ)..(.ُاو ِ َوَدُهةَّ َفَ ْيُ ْ  ِاْ ُ ُهةَّ َوِ ْةَوُتُهةَّ ِوألْدَحعْ ، ُحَوَاحٍ 

ا  هذة يزذو  لداذووي: )"ودهذة ف ذي   اذإ ولد ةذوة وذألدحعاو ، و حذة بذا لد وجذإ ف ذل  وجهذأل لدحؤ  جع  لداول وجو الدللة: 
  (ٛٔ)(و ةوتهة وألدحعاو "  يس وجوا الزإ لد وجإ و ةوتهأل

ُةذْلَيألَة َاُجذٌ  َعذِبيٌ  َودَذْيَس ُيْعِ،ياِذل َيأل َاُةوَ  لد َّذِس ِىةَّ َ َوذأل :  ألدت،  ّة هاد وات ُفتوإ، -ابل لهلل فاهأل- فة فألاعإ -ٕ
 .(39)«ِوألْدَحْعُاو ِ ، ُخِهي َحأل َيْ ِليِك َوَوَدَدكِ »: َ َزأل َ ، ِى َّ َحأل َ َخْهُت ِحْاُس َوُهَو َ  َيْعَ  ُ ، َحأل َيْ ِليِال َوَوَدِدي

أل ي ليهذأل وودذدهأل وذألدحعاو ،   ذو دذ  ت ذة و،يذا ىهاذس حذ - وذل ةذليألة-هاذدًل  ة تأخذه حذة حذأل   وجهذأل   حذا لداوذل : وجو الدللوة
، وتع يزذذأًل ف ذذل لدبذذديث لدعذذاي  (ٕٓ) ة تأخذذه حذذة حألدذذس و،يذذا ىهاذذس الزتهذذأل والزذذإ ودذذدهأل ولجوذذإ ف ذذل  وجهذذأل دحذذأل  هة دهذذأل لداوذذل 

الزذإ  وجذوا:  بذدهأللدةألوا يزو  لدلزيس لدعأل عل حبحد وة  ول  بحد لدحاهألجل ل ةيو،ل: ) أل   صبألواأل  ل ههل لدخوا  ولاذد، 
  (ٕٔ)وجوا الزإ لدودد(: لد ألايإ، لد وجإ

 

 ثالثًا: اقجماع: 
 وجوا الزإ لد وجإ ف ل  وجهأل حةتادية ىدل ل ددإ بتل فصااأل لدبألبا ف ل ىجحألخ ل حإ حة اةو  لهلل لاعزد         
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،  ذألاول وذألد،ية ولجهذة، ىهل لدعافيإ لدتل ددت ف ل هدك، يزو  لوة  دلحإ: )لتلا  ه  لدع ذ  ف ذل وجذوا الزذألت لد وجذألت ف ذل  
  (ٕٗ)((ٖٕ)وغيا ، (ٕٕ)ه ا  لوة لدحاها، ى  لداألع  حاهة

 

 :رابعًا: من المعقول
حة لدزولفد لدحزااة ولدُحةّ   وهذأل  ذل لدزذولاية لدعألحذإ  ة حذة ُبذوس دبذا غيذا   ألاذت الزتذس ولجوذإ ف يذس،  ذألدحلتل ولدذولدل        

 ل ويت لدحأل ؛  اه  بوةول  الةه  فذة ، ذا لدذا ا دحالعذإ لددودذإ،  ألةذتبزول ولدزألبل وةألاا فحأل  لددودإ، تبةا الزألته  
ف يهأل  ة تزد  ده  حأل ي ليه  و ه ه  وألدحعاو ، ودّحأل  ألة فزد لد ولج يوجا ف ل لد وجإ  ة تصيا حبووةإ دحالعذإ  وجهذأل، 

 .(ٕ٘)ل بتوألسالزإ ج ل  وححاوفإ حة لدتصا  ول  تةألا دبزس  ل ل ةتحتألخ وهأل، دّحأل  ألة هدك وجوت دهأل لد
 

  سبب وجوب ىفكة الزوجة: املطلب الثاىي
 و لخت   لدلزهأل   ل ةوا وجوا الزإ لد وجإ ف ل  وجهأل، ه  هذو وألدعزذد لدصذبي   وذ  لاتزألدهذأل ىدذل ويذت لد وجيذإ،        

  (ٕٙ)وألدعزد لدصبي  ووعد تة ي  الةهأل؟
وذألدتح ية ىهل صذذ بت لد وجذإ دذذس، وذأة   ت ذذوة صذ،ياة، ودذذيس  حذإ حذذألاا،  لدزذدا لدحتلذا ف يذذس وذية لدلزهذذأل   ة لدالزذإ تجذذا       

دذذ  توذذه    حةذذألك لدذذ وج لدحعجذذ  حذذة لدحهذذا، و ة لدتح ذذية   ي ذذوة ى  حذذة جألاذذا لدحذذا ة؛  اذذس صذذلتهأل  ويوذذا  لدخذذق   يحذذأل دذذو 
 :وتلصي  هدك  ل لآلتل، (ٕٚ)و ألة لدعزد صبيبألً ، لدتح ية حا  واهأل ح،يزإ د و، 

 

بدى لداوليتية فاد لدباألو إ، (ٜٕ)و دي   و  لدعأل عل، (ٕٛ)وهو حهها لدباليإألول: ا الَري   (ٖٓ)ولد
وف يذذس  ذذ ة لدالزذذإ ،  ألدالزذذإ حزألوذذ  ل بتوذذألس، ىة ةذذوا وجذذوا لدالزذذإ لةذذتبزألا لدبذذوس لد ألوذذت وألدا ذذألح د ذذ وج ف يهذذأل       

، وأل اتزذأل  ىدذل حا دذس  ا بذت و،يذا بذا عذافل ى  ىهل ،ألدوهذأل، (ٖٔ)تجا د  وجإ حة لدعزد ودو د  تاتز  ىدذل ويذت  وجهذأل
 ذ هل ،ألدوهذأل وأل اتزذأل   ا بذت   اهذأل وذهدك ت ذوة ، ة لد وجذإ وألدعزذد تصذو  حبووةذإ دبذا  وجهذألى :وُيواذل ف ذل هذهل لدزذو 
  (ٕٖ)األع ًل   تةتبا لدالزإ

 و د لبتجول وأددإ   ياة حاهأل:        
؛  ة ل بتوذذألس (ٖٖ)حذؤ اًل  ذذل لةذتبزألا لدالزذإ دهذأل ف يذس  ذألة لدا ذألح تصذو  حبووةذإ دبذذا  وجهذأل،  وةذوا لدا ذألحىة لد وجذإ  -ٔ

احذذأل  ذذألة ح، ووذذأًل د،يذذا  وهذذو حاذذأل ا لدا ذذألح و ذذألة لدحعتوذذا بصذذو  حاذذأل ا لدا ذذألح ف ذذل لدخصذذوح،  حذذأل  ذذألة ح، ووذذأًل دعياذذس، ولد
  (ٖٗ)وحاأل ا لدا ألح ف ل لدخصوح هو لدجحألخ ولددولفل ىدل لدجحألخ

 ل بزذس فجذ ت فذة ل  تةذألا وليالذألا ف ذل الةذهأل،   ذو دذ  تةذتبا لدالزذإ ف يذس دحألتذت اهأل دحأل صألات حبووةإ فاد    -ٕ
  (ٖ٘)جوفألً 

( حأل اصذس: )تجذا لدالزذإ د  وجذإ ودذو حذا ٓٙوههل لدا ي  خه وس  ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال، بيث جأل   ل لدحألدة )       
هل ،ألدوهذأل لدذذ وج وألداز ذذإ ىدذذل ويذذت لد وجيذذإ  ألحتاعذذت لخذتق  لدذذدية حذذة بذذية لدعزذذد لدصبيذذذ  ودذو  ألاذذت حزيحذذإ  ذذل ويذذت  ه  هذذأل، ولد

  (ٖٙ)حة اأًل عافيأًل دهأل(و،يا با عذافل  ق الزإ دهأل، ودهأل با ل حتاألخ فاد فد  د ا لد وج حهاهأل لدحعج   و فد  تهياتس 
 

  (ٜٖ)لدحعهوا فاد لدباألو إ، و (ٖٛ)، ولدجديد حة  و  لدعأل عل وهو ل ظها(ٖٚ)حهها جحهوا لدلزهأل  حة لدحألد يإ الثاني: الَري
 تجاىة ةوا وجوا لدالزإ هو لدتح ية لدبألص  وعد لدعزد لدصبي ، ووألدتألدل   تجا د  وجإ لدالزإ وألدعزد وبد ، و          
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 ىهل ، و ذد  ذأل  لدحألد يذإ:(ٔٗ)، وفوا لدباألو ذإ فذة هدذك وألدتةذ ي (ٓٗ)حة بية تة ي  الةهأل د وجهأل، و د فوا لدعأل عيإ فة هدك وألدتح ية
  (ٕٗ)بص  دخو  وجوت لدالزإ ف ل لد وج

 

 ولبتجول وألآلتل:        
ىه ىة لدحهذا غيذا لدالزذإ، ولدالزذإ  ذهدك  ؛لدعزد يجا وس لدحها، وحة غيا لدحعزو   ة اوجا وس لدالزإ  ختق  لدعوبذية -ٔ

  (ٖٗ)تعد بزأًل حجهوً  دعد  لدتبزيا حة حزدلا ، ولدعزد   يوجا حألً  حجهو ً 
  (ٗٗ)وهل وات تةا ةاية -دخ  وهأل–وهل وات ةت ةاية،    وال ف يهأل  -ابل لهلل فاهأل –وج فألاعإ ت    ىة لداول -ٕ

ودو  ألة ، ودو و ا داز  ىدياأل، ود  ي ت   الزتهأل دحأل حبل، د  يالا ف يهأل ى  حة بية دخ  وهأل  ة لداول : وجو الدللة
  (٘ٗ)ىديهأل هلل بزأًل ىديهأل دةأل س اةو  

 

   ههل وأة: ويح ة  ة ياأل        
 ألدعذأل عيإ يوجوذوة لدالزذإ  ذل ، و و  حة يذو، س حة يةتد ُّ وذس، لفتوألا لدالزإ حزألو  لدتح ية ول ةتحتألخ غيا صبي     

: يوجوذوة لدالزذإ (ٜٗ)، ولدعذأل عيإ(ٛٗ)، ولدحألد يذإ(ٚٗ)   حأل  ةَّ لدباليذإ(ٙٗ)حأل  لد وج لدص،يا د وجتس لد وياة، و  جحألخ هاألدك
    (ٔ٘)، و  خق   ل وجوا لدالزإ ف ل لدحايبإ لدتل   يح ة جحألفهأل(ٓ٘)ف ل لدحجووا ولدعَاية

بصذذا ةذذوا دذذ و  لدالزذذإ وحةذذأدإ ل ةذذتحتألخ  يذذس حخألدلذذإ ولبذذبإ دزولفذذد لد،ويعذذإ ولدل،ذذاة،  ذذألد،اي ة لدجاةذذيإ  ودفهذذأل لهلل    ا
 و لدهجذا،  و لدعيذا  و تعألدل  ل لدحا ة هل ل خاى، وبيث تةتحتا وألداج  دداجذإ  اذس يبذا دهذأل ، ذا لدت، يذا د يذق ، 

ة  ألات حة حزصود فزد لد ولج ،لد،يوإ   خاى ى   ة فزد لد ولج دس حزألصد  ،ووألدتألدل  ق وجهإ داو، لدالزإ وبصودهأل ولد
 

 .الَري المختار
دزذذدي  ولا ي لدباليذذإ،  -حذذة خذذق  حتألوعذذإ  ذذق   زهذذأل  لدحذذهلها لدحتزذذد   ذذل هذذه  لدحةذذأدإ، يحيذذ  لدوألبذذث حذذا لدذذا ي ل و         

بدى لداوليتية فاد لدباألو إ، فاد لدعأل عيإ  : د حواالت لآلتيإ ؛-ولد
لدالزإ هل حزألو  ل بتوألس، ولد وجإ حبووةإ دبا لد وج حة بية لدعزذد،    يذاى  اهذأل وحجذاد لدعزذد   تبذ  دذ  ولج،  -ٔ

 عافل ةز،ت الزتهأل   واهأل حا وبإ لد،يا، وي لل وجود لدتح ية ب حأًل، بتل دو ، وس لد وج،  ألحتاعت دوة حوجا
لدزألاذذ  وذذأة لدالزذذإ  ألاحذذإ وحجذذاد لدتح ذذية  و لدتةذذ ي  بّجذذ  لدعق ذذإ لد وجيذذإ وجعذذ  حوذذد هأل  ذذألا  ف ذذل لدحعألعذذاة لد وجيذذإ، وحذذأل  -ٕ

َتْسووُكُنوا لِ َوِمووْن ََياِتووِو ََْن َخَمووَ  َلُكووْم ِمووْن ََْنُفِسووُكْم ََْزَواًجووا ويظهذذا هدذك  ذذل  ودذس تعذذألدل:  الد  لهلل حذة لدذذ ولج  ّجذ  و  وذذا، 
  [ٕٔلداو : ]َِلَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً 

 حة غيا لدحعزو   ة تةز، الزإ لد وجإ دو  اباأل ىصألوتهأل وحاح  و ف إ تحاا حة لدحعألعاة لد وجيإ  -ٖ
 

 .أسباب سكوط ىفكة الزوجة: املطلب الثالث
يزذذو  وهذذأل لداجذذأل ، ح ذذ  حذذأل د اجذذأل  ف ذذيهة حذذة بزذذوا وولجوذذألت،  يذذإد اةذذأل  بزو ذذأًل وحزتبذذل الو،ذذإ لد وج جعذذ  لهلل        

ووهذذهل لدذذاح لدحب ذذ  وبذذا ليةذذق  لدزألفذذدة لدتذذل تزذذو  ف يهذذأل لدبيذذألة لد وجيذذإ، وهذذل توذذألد  لدبزذذوا ولدولجوذذألت وذذية لدذذ وجية، 
 ألاذت ل ب ذأل  لدعذافيإ ودحذأل ، (ٕ٘)و اعد ىدل ل ةألس لدهي ياجذا ىديذس  ذل تزايذا هذه  لدبزذوا ولدولجوذألت، وهذو لدعذا  لدحتوذا

 : -ف ل ةوي  لدتح ي    لدبصا- تدوا حا  ةوألوهأل وجودل وفدحأًل،  هاألك حةز،ألت دت ك لدالزإ لد وجيإ  ه ا حاهأل
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، (ٙ٘)، ولدباألو ذذإ(٘٘)، ولدعذذأل عيإ(ٗ٘)، ولدحألد يذذإ  ذذل لدحعذذهوا فاذذده (ٖ٘)ههذذا جحهذذوا لدلزهذذأل  حذذة لدباليذذإنشوووز الزوجووة:  َوًل:
هذذ  د األعذذ  الزذذإ؟  زذذأل : اعذذ ،  زيذذ   ذذ ؟  ذذأل : "، و يذذ  دعذذاي : (ٚ٘)حةذذز، دالزتهذذأل -غيذذا لدحعذذاوخ-ىدذذل  ة اعذذو  لد وجذذإ 

ة اجعذذت لداألعذذ  ىدذذل ويذذت لدذذ وج،  الزتهذذأل ف يذذس؛  ة لدحةذذز، دالزتهذذأل اعذذو هأل  -  الزذذإ دهذذأل : ي– (ٛ٘)جذذالا حذذة تذذالا" ولد
  [ٖٗلداةأل : ]ُغوا َعَمْيِينَّ َسِبياًل َفِإْن َََطْعَنُكْم َفاَل تَبْ و د  ل  هدك، ول ص   يس  ودس تعألدل: 

هل اجعاأل ىدل  ألاوة ل بول  لدعخصيإ ل ادال اجد  اس  ل لدحألدة )  د فّا  اعو  لدحذا ة، وأاذس تذاك لدحذا ة  (ٜ٘) (ٕٙولد
ويذذت لد وجيذذإ وذذق حةذذوو عذذافل  و تحاذذا لدذذ وج حذذة لدذذدخو  ىدذذل ويذذت لد وجيذذإ و اذذس واعذذو هأل هذذهل تةذذز، فاهذذأل لدالزذذإ  

لدالزذإ فذة وهدك لدزألاوة حتلزأًل حا حأل هها ىديس لدلزهأل   ل حعال لداعو   حأل يتلا حا ا ي لدجحهوا  ذل ةذزو،   ي وة
 لدحا ة لداألع  

دذو  ة لدالزإ تةز، وحوت لد وج بتذل  (ٕٙ)ولدباألو إ، (ٔٙ)ولدحألد يإ، (ٓٙ)ياى جحهوا لدلزهأل  حة لدباليإ: موت الزوج: ثانياً 
   ي ذة د حذا ة  ة تأخذههأل حذة حألدذس؛  اهذأل تجذاي حجذاى لدصذ إ، ولدصذ إ تو،ذ  وذألدحوتحألت لداج   و  ىف،ذأل  لدالزذإ دذ

 ود وة لدالزإ د  وجإ تجا د تح ية حة ل ةتحتألخ و د  ألت ،  و  لدزوح
يذاى جحهذوا لدلزهذأل   ة لدذ ولج لدوأل،ذ  لدذهي  زذد عذا،أًل حذة عذاو، ل اعزذألد يوجذا : الموَرة المنكوحوة بنكواح فاسود: ثالثاً 

  (ٖٙ)وحة      تتاتا ف يس ف ألا فزد لد ولج وحاهأل لدالزإ، ص ا لدعزد وا اسخ ًق  ل 
 ة لد وجذذإ ىهل لات وذذت  (ٙٙ)، ولدباألو ذذإ(٘ٙ)، ولدعذذأل عيإ(ٗٙ): يذذاى جحهذذوا لدلزهذذأل  حذذة لدباليذذإرابعووًا: ارتكوواب الزوجووة معصووية

 اهذذأل حاعذذت  ؛حةذذز،أًل د الزذذإ حعصذذيإ  ألاتذذدلدهأل فذذة ليةذذق  ةذذز،ت الزتهذذأل؛  ة ادة لد وجذذإ فذذة ليةذذق  يعذذد اعذذو لً 
حعصذيإ  وجهأل حة ل ةتحتألخ وهأل وألات ألوهأل حعصيإ لدادة، و  تعود الزتهأل ى  و ةذقحهأل، و ذهدك تةذز، لدالزذإ  ات ألوهذأل 

 البيإ وهأل  ألد األ 
ة لدبذوس فزووذإ تزذا وبذا لدحخ،ذي تذؤدي فاذد ت،ويزهذأل ىدذل ةذ ا بايذإ لدحبوذوس وز،ذا لداظذا فذالزوجوة:  (11)خامساً: حبس

و ذذل لدحوبذذث لدقبذذا   ااذذأل ةذذاتاألو  حةذذأدإ ب ذذ  الزذذإ لد وجذذإ  ،جاةذذس، و ذذد تاذذألو  لدلزهذذأل  وألدتلصذذي  حةذذأدإ بذذوس لد وجذذإ
 لدحبووةإ وألدتلصي  

 

 : املبخث الثاىي
 .حكه ىفكة الزوجة احملبوسة

 

 .ىفكة الزوجة احملبوسة يف الفكى اإلسالمي: املطلب األول
 و  - حذذأل دذذو لات وذذت جاأليذذإ  و بوةذذت وذذدية ف يهذذأل-وجذذإ لدحبووةذذإ ىهل دخ ذذت لدةذذجة وبذذا لخت ذذ  لدلزهذذأل   ذذل الزذذإ لد         

 : ف ل لدابو لآلتلوتلصي  هدك ، ظ حأًل؛ وياجا ةوا لختق ه  ىدل ل ختق   ل ةوا وجوا لدالزإ
ف ذذل  ، ولدباألو ذذإ(ٜٙ) عيإ، ولدعذذأل(ٛٙ)ةذذزو، الزذذإ لد وجذذإ لدحبووةذذإ ودذذو ظ حذذأًل، وهذذو لدذذهي ف يذذس لدلتذذوى فاذذد لدباليذذإالقووول األول: 

 لةت اول حة هدك  ة تبوس ودية د  وج وهل غيا  ألداة ف ل  دلاس  (ٕٚ)ولدعأل عيإ( ٔٚ)ى   ة لدباليإ  ل ل ص ، (ٓٚ) لدصبي 
 : حاهأل لآلتل فدة أددإوف ل ةزو، الزإ لد وجإ لدحبووةإ  -حة لدباليإ ولدعأل عيإ ولدباألو إ-ولبتج جحهوا لدلزهأل          

  (ٖٚ)ألخ فة ل ةتحتألخ جأل  حة جهتهأل،   أاهأل حاعت تة ي  الةهأل د وجهأل  تصو   أاهأل األع ، و  الزإ د األع ىة ل حتا -ٔ
 : ي–وهدك دلولت ل اتلألخ   حة جهتس  ؛ يألةأًل ف ل غصا لدعية لدحةتأجاة حة يد لدحةتأجا، بيث تةز، فاس ل جاة -ٕ
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ة د  ي ة حة جهإ لآلجا -لدحةتأجا دعد  ل اتلألخ وهأل وةذوا خذألاج  ؛حبووةإ تةز، الزتهألو هدك لد وجإ لد، (ٗٚ)ولد
 فة لد وج 

  (٘ٚ)و هدك لد وجإ لدحبووةإ دلولت ل اتلألخ وهأل،  يألةأًل ف ل لدحعتدة حة و،  عوهإ ىه   تجا دهأل لدالزإ -ٖ
  (ٙٚ)وهو ديس وةوا لد وج، وةوا  ولت لدتح ية ولدتة ي  لدحزألو  د الزإ -ٗ
 

 ف ل لةت األاه  وأددإ، حاهأل:  و د لبتج لدباليإ ولدعأل عيإ       
  (ٚٚ) ق تةز، الزتهأل وهدك ،تلويت با ل بتوألس جأل  حة جهإ لد وج وبوةس د وجتس ظ حألً   ٔ
  (ٛٚ)فد  لدتزصيا حة لد وجإ؛  ة لدحألاا حة تح ياهأل الةهأل د وجهأل جأل  حة جهتس   حة جهتهأل  ٕ
 

 ويضاف َللى ما سب : 
 : حة هدك، دحعةا ىدل و ت لديةألاف ل  ب  ىاظألا لفحو  لداصوح لددلدإ        

َُو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة َِلَلى  َمْيَسَرٍة :  ودس تعألدل - ْن َكاَن    [ٕٓٛ]لدوزاة: َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  َِلنْ  ۚ   َلُكمْ  َخْيرٌ  َتَصدَُّقوا َوََنْ  ۚ  َواِ 
َدَعذ َّ ، َتَجذألَوُ ول َفْاذسُ : ى ُحْعِةذًال  َذألَ  ِدِلْتَيألاِذسِ  َذِ َهل َا َ ، "َ ألَة َتألِجٌا ُيذَدلِيُة لداَّذألَس :  أل ، فة لداول  وفة  ول هاياة  -

  (ٜٚ)َ َتَجألَوَ  لد َُّس َفْاُس"، لد ََّس َ ْة َيَتَجألَوَ  َفاَّأل
 

، (ٕٛ)، ولدباألو ذإ  ذل  ذو  حاجذوح(ٔٛ)، ولدحألد يذإ(ٓٛ)فد  ةزو، الزإ لد وجإ وذألدبوس، وهذو لدزذو  لد ذألال د باليذإالقول الثاني: 
 ، لةت اول بوس لد وجإ ودية  ألداة ف ل ىيلألاس (ٗٛ)، ولدحألد يإ(ٖٛ)ى   ة لدباليإ

 

 لبتج  صبألا ههل لدزو  ف ل فد  ةزو، الزإ لد وجإ لدحبووةإ وأددإ حة لد تألا ولدةاإ ولدحعزو :        
 : القَرن الكريم (3

يَمانِ :  ودس تعألدل         .[ٙٓٔ : لداب]َِللَّ َمْن َُْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِ نٌّ ِباقِْ
   (٘ٛ)ةز، فاس حأل دوة هدك حة وألا  ودل، دحأل  ةز، لهلل لدحؤلخهة فة لدح ا  لدهي ا،ا وألد لا: وجو الدللة

وأة لداخصإ وادت  ذل لدزذو ، وهدذك وذأة لدذهية   اهذول ىاحذأل هذو ف ذل لد ذق   يحذأل ويذاه  ووذية ويمكن َن يناقش ىَا الستدلل: 
 أاذذس دذذ  ي ذذة ودذذ  يذذؤ ا    ذذل وذذدة و   ذذل حذذأل ، وخذذق  لدلعذذ    اذذس يذذؤ ا  ذذل لدوذذدة  اوهذذ ،   حذذأل دذذ  ي واذذول حعتزذذدية دذذس جعذذ 

 ، وف يس   ة لد وجإ دو   اهت ف ل  ت  الس  و دية وبوةت  ج  هدك،  ق يعد هدك حوااًل  ةتبزأل هأل لدالزإ (ٙٛ)ولدحأل 
 

 : السنة النبوية (2
  (ٚٛ)تل لدخ،أ ولداةيألة وحأل لةت اهول ف يس()ا ا فة  ح:  اس  أل  حأل اول  لوة فوألس فة لداول        

  اس حة وألا  ودل فد  حؤلخهة فبألد لداذألس ىهل ، دحأل ا ا لي   فة ل حإ  يحأل  ألات ح اهإ ف يس ىة لهلل : وجو الدللة
  هل ىاحأل بوةت  ةاًل واغحأًل فاهأل  ق تةز، الزتهأل  وبوس لد وجإ دلخ   ل فحو  هدك، (ٛٛ)  ا  ف ل  حا
،  حذأل  يحذأل يتع ذا وذأة ىوألبذإ لدحبظذوا  ذل بذأل  ل بذ،الا ح، زذأًل ىاحذأل هذو  يحذأل يتع ذا وبذا لهلل ا السوتدلل: ويناقش ىَ

ة  وي   ل بأل  لدباواة ى   اس حعاو، وبحألاس واألً  ف ل  ألفدة )ل ب،الا   يو،  با لد،يذا( ، (ٜٛ)وبا لآلدحل   اس ولد
 دى دبوةذهأل ةذز، لي ذ  فاهذأل، ود ذة لدذ وج ةيتبذاا  -ت وذت جاأليذإ حأل دذو لا - ع  عل  وحة هاأل ىهل   اهت لد وجإ ف ل 

 ووألدتألدل تةز، الزتهأل  ،وبوةهأل وألاعدل  لدحالعإ حاهأل لدحوجوإ د الزإ
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 : المعقول (1
  (ٜٓ)ىة لدحألاا حة بصو  لدتح ية ول ةتحألخ ةووس لدبوس وديس ةووس تزصيا لد وجإ  ق تةز، الزتهأل       
وذأة ل حتاذألخ  لدباليإ ف ل  وده  وةزو، الزإ لد وجإ ف ذل ديذة  ألاذت  ذألداة ف ذل لدو ذأل  وذس ولبتج لدحألد يإ ووعح       

  (ٜٔ)و  الزإ د األع ،   أاهأل حاعت تة ي  الةهأل د وجهأل  تصو   أاهأل األع ، فة ل ةتحتألخ جأل  حة جهتهأل
 

 .الَري المختار
لدحبووةذإ حذة فدحذس،   اذس يتذاج  دذدى لدوألبذث لدزذو  ل و   وعد ههل لدعاح   ول  لدلزهأل   ل حةأدإ ةزو، الزإ لد وجإ       

وهذذو  ذذو  جحهذذوا لدلزهذذأل  لدزألاذذ  وةذذزو، الزذذإ لد وجذذإ لدحبووةذذإ ودذذو ظ حذذأًل ى   ة يبوةذذهأل  وجهذذأل ودياذذس وهذذل غيذذا  ذذألداة ف ذذل 
 : فدة وهدك  ةوألا ؛لدو أل  وس

 ألس و د  ألت  يةز، وهدك بزهأل  ألدالزإ ىاحأل وجوت حزألو  ل بتو، لدب   يدوا حا ف تس وجودًل وفدحألً  -ٔ
  ة ل بتوألس ىاحأل  ألت حة جهتهأل   حة جهتس  تةز، الزتهأل  -ٕ
 ذ  ي ذ   لدذ وج وأليالذألا ف يهذأل دوة  ة يبصذ  ف ذل وعذح حزصذود فزذد فذدة ديس حذة لدعدلدذإ  ة تبذوس لد وجذإ ةذاولت  -ٖ

 لدا ألح وهو ل ةتحتألخ 
؛  ة  ولت ل بوةهأل  وجهأل ودياس وهل غيا  ألداة ف ل لدو أل  وس حأل يتاج  ددى لدوألبث فد  ةزو، الزإ لد وجإ ىه        

 حذأل  ة صذايعس هذهل يذدخ   ذل وذألا لدظ ذ   يعأل ذا وأليالذألا ، حزصذاة دعذل بتوألس ىاحأل  ذألة حذة جهتذس   حذة جهتهذأل و  تُ 
 ف يهأل وهل حبووةإ 

 

 .ىفكة الزوجة احملبوسة يف قاىون األحوال الشخصية األردىي: املطلب الثاىي
 ذذل  و بوةذذهأل دبذذا حذذألدل  ،دذذ  يلذذاا  ذذألاوة ل بذذول  لدعخصذذيإ ل اداذذل وذذية بذذوس لد وجذذإ وةذذوا لات ألوهذذأل جايحذذإ ج لايذذإ       

: )لد وجذإ لدحبووةذإ وةذوا ىدلاتهذأل وب ذ   ،عذل   تةذتبا لدالزذإ  و دع ذإ  خذاى، ىه ل تصذا ف ذل لدزذو  ،هحتهأل فج ت فاذس
  (ٕٜ)تألايخ ةجاهأل( حة

 : ألاوة ل بول  لدعخصيإ لدازأل، لآلتيإوُيقبظ ف ل حألدة         
 هو لدب   لدهي يبة  حوبوخ لدا لخ  ل جح تس،  و  ل ج   حاس،  و  ل حةأدإ حتلافذإ فاذس، وي، ذا :لدب   لدز،عل (ٔ

 و ، ىحذأل ولذولت حيعذألد لد،عذة لدحزذاا دذهدك لدب ذ ، (ٜٗ)وغيذا لدعألديذإ (ٖٜ)د د دإ ف ل لدب   لدهي لةتاله ،ذاا لد،عذة لدعألديذإ
   (ٜ٘)،عة  يس وصدوا ب   وعأاس فة جهإ لد،عةوعد لد
 :  يهأل ىدل (ٜٙ)وتزة  ل ب أل  حة بيث  ألو يتهأل د ،عة       

 .(ٜٚ) ب أل  لوتدلايإ: وهل ل ب أل  لدتل تصدا حة حب حإ لدداجإ ل ودل، وتزو   يهأل لد،عة وأل ةتااأل     
ةذذتااأل  ةذذول    ألاذذت صذذألداة حذذة حب حذذإ لدداجذذإ وهذذل ل ب ذذأل  لدتذذل   تزوذذ  لد،عذذة  يهذذأل وأل إ ) ،عيذذإ(:  ب ذذأل  اهألايذذذ  ا 

ل ودل،  و صألداة حة حب حإ لدداجإ لد ألايإ،  و صألداة حة حب حإ لدداجإ ل ودل و وت لدحب ذو  ف يذس حه ذإ لد،عذة 
لد،عذذة  يذذس وأل ةذذتااأل  غيذذا جذذألا  دحبذذل لآلجذذأل  لدزألاوايذذإ لدحاصذذوح   ل  لدب ذذ  اهألايذذأل حذذأل دعذذ يهذذأل وأل ةذذتااأل ، ويُ 

    (ٜٛ)األً ف يهأل  ألاو 
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 ب ذذأل  بذذألا ة دزذذوة لدعذذل  لدحب ذذو   يذذس: وهذذل ل ب ذذأل  لدتذذل   تزوذذ  لد،عذذة  يهذذأل و،ذذاا لد،عذذة لدعألديذذإ، و دذذو  ذذألة   ج 
  (ٜٜ)لدب    ألوًق د ،عة  يس و،اا لد،عة غيا لدعألديإ

ه  وهذذ، لدتذذل   تزوذذ  لد،عذذة  يهذذأل وذذأي ،ايذذا حذذة ،ذذاا لد،عذذة لدعألديذذإ  و غيذذا لدعألديذذإ وهذذل ل ب ذذأل إ:  ب ذذأل  وألتذذ  د 
 .(ٓٓٔ) أل ب أل  ل ةتااأل يإ لدتل   يجو  لد،عة  يهأل

   تةتبا لد وجإ لدحبووةإ لدّالزإ وألدب   لدز،عل   وحجاد لدحبأل حإ  (ٕ
ممح  )-يلاح دهأل لدزألبل لدالزإ وت وة حةتبزإ حة تألايخ لد، ا ، ىة ، وت لد وجإ الزإ دهأل  ل  تاة لدحبأل حإ (ٖ

ج دعوى طمب نفقةَ: (3رقم)  : ة  ، -(ٔٓٔ) (نمَو
وياجذا ف يهذأل وحذأل ، د  وج ا ا دفوى  ،ا الزإ حة تألايخ ِةجاهأل وديس حة تألايخ ىدلاتهذأل،  ُوتت ىدلاتهأل وب    ،عل -

ج دعوى قطع نفقةَ: (2ممح  رقم ))-  الزس   -(ٕٓٔ) (نمَو
 ىة  وتت وال تهأل وزل لةتبزأل هأل د الزإ  ألاحأًل  -
و ذد ي ذوة لدةذوا  ذل هدذك  ة لدزذألاوة ىاحذأل ياظذا ، ىهاذسد  يت،اا لدزألاوة ِدبذوس لد وجذإ وذدية وذ هة  وجهذأل  و وذق  (ٗ

  ة  وت لددية وألةحهأل وو يزإ  و وياإ   يةت،يا لدزألاوة تجاي  وت،ذاي   وجهذأل ، ىدل ل حوا وألدظألها وبةا لدو ألاا  حألحس
ة  ذألة ديألاذ، وزودهأل؛  ة لد وج  د ُيا ا ىهاس  ق يوزل د زألاوة ى  لدب   بةذا لدول ذا لدظذألها فاذد  إ يذؤ   ويوزذل لدذدية ولد

  ل هحتس ودو  و تس لد وجإ حة حألدهأل و  ت بوةهأل 
 -ٖٕٓٓ/ٜٔٔ: وحذذة لدزذذالالت ل ةذذتااأل يإ لدتذذل تاألودذذت الزذذإ لد وجذذإ لدحبووةذذإ حذذأل جذذأل   ذذل لدزذذالا ل ةذذتااأل ل ا ذذ        

دفولهأل ، وهأل لدالزذإ حذة بيث  دحت لدحةتأالإ لةتااأل هأل ف ل ب   لدحب حإ ل وتدلايإ لدحتبحة لدب   واد  (ٖٓٔ)ٓٛٚٙ٘
 وهدك وةوا با هأل دذس وألد يذت لدح، ذل، و، وذت د ةذوألا لدحذه واة  ذل لةذتااأل هأل  ةذخس و ذد  جذألا لدحةذتأا  ؛ وجهأل لدحةتأا  ف يس

 ف يس ،ألدوأًل اد ل ةتااأل  وتصديا لدب   
 : وددى لدتد يا توية       
  ب ذذذذ  لدحب حذذذذإ ٕٕٓٓ/٘/ٔتذذذذألايخ  ٙ٘ٙٗ٘/ٜٛٓٔهذذذذأل ا ذذذ   اذذذس ةذذذذوا دهذذذذه  لدحب حذذذإ ل ةذذذذتااأل يإ  ة  ةذذذذخت وزالا        

   د ةذذوألا لدذذولادة  يذذس ووعذذد  ة ةذذألات لدحب حذذإ حجذذددًل وألدذذدفوى  صذذدات لدحب حذذإ ب حهذذألٕٕٓٓ/ٖ/٘ل وتدلايذإ ا ذذ  ذذذذذذذذذذذذذذ تذذألايخ 
وةذوا لات ألوهذأل جاأليذإ  ؛ووةإلدحعألا ىديس، وتوية  اس  وت د حب حإ ل وتدلايإ  ة لدحةتأالإ لدحه واة  ألات فاد ا ا لددفوى حب

ىبذذدلث فألهذذإ دلاحذذإ وصذذوهأل لد يذذت لدح، ذذل ف ذذل  وجهذذأل، ودحذذأل  ذذألة لدب ذذ  لدعذذافل هذذو  ة لد وجذذإ ىهل بوةذذت  ذذل جايحذذإ 
تحةذك لدحةذتأالإ وزألفذدة ىهل  لات وتهأل  ق الزإ دهأل ،ي إ حدة لدبوس؛  اهأل هل لدحتةذووإ ولذولت ل بتوذألس لدحوجذا د الزذإ، و ةّ 

د لدححاوخ، و د  ل  لدبوس لدحألاا حة لدالزإ  ياو،ل  ة ُتع،ل لدحةتأا  ف يهأل لدالزإ،  هذهل دذيس حب ذس  ذل هذه   ل  لدحألاا فأل
احأل يتحةك وس  ل دفوى جديدة؛  ة لددفوى  د ا عت ولدحألاا حة لدالزإ حوجذود، دذهل  ذ ة  ةذوألا ل ةذتااأل  لدتذل  لددفوى، ولد

صبي ، ححذأل يتعذية ادهذأل ويبذبل لدب ذ  لدحةذتأا  صذبيبأًل وحول زذأًل د وجذس  ا ات ىديهأل لدحةتأا  ف يهأل ت وة ف ل غيا  ةألس
دلاحذإ وةذوا بوةذهأل  ات ألوهذأل جاأليذإ ىبذدلث فألهذإ  ؛لدعافل د ةوا لدذهي ه اتذس هذه  لدحب حذإ ل ةذتااأل يإ وهذو  ذولت ل بتوذألس

، ل،  تزذاا تصذديزس اتيجذإ وف ذل وصوهأل لد يت لدح، ل ف ل  وجهأل   د ةوا لدهي ه اتس لدحب حإ وهو با هأل دس وألد يت لدح
لدحب حذذإ ل وتدلايذذإ لدتاويذذس وذذهدك ف ذذل لدب ذذ ، ولد هألحذذس د ،ذذا ية  تبايذذاًل لدالوذذا ولدععذذاية حذذة هي لدزعذذدة دةذذاإ  دذذ  و اوعحألاذذإ 

 و قث حيقديإ و قث وفعاية هجايإ و ا لدةألوا ولدععاية حة  ألاوة لد ألال دةاإ  دلية 
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 :  التعمي  عمى القرار
تتح ذذذ  حجحذذذ  و ذذذألاا لدزذذذالا  ذذذل  ة لد وجذذذإ  ألحذذذت وا ذذذا دفذذذوى بذذذد  وجهذذذأل ت،ألدوذذذس وذذذأة يذذذؤدي دهذذذأل الزتهذذذأل حذذذة تذذذألايخ        

ليحةألك فة هدك،  ذاد لدذ وج ف ذل ح،ألدوهذأل و واهذأل   تةذتبا لدالزذإ؛  اهذأل  ألاذت حبووةذإ خذق  لدحذدة لدتذل ت،ألدذا وألدالزذإ 
 جذ  هدذك،  أصذدات لدحب حذإ ل وتدلايذإ ب حذأًل  بذل وةذزو، الزتهذأل  فاهأل وةوا با هأل دس وألد يت لدح، ل، وتحذت ىدلاتهذأل حذة

حتحةذذ إ وزألفذذدة ىهل  ل  لدحذذألاا فذذألد لدححاذذوخ، و ذذد  ل  لدبذذوس  -ةذذزو، الزتهذذأل–حذذأل دلحذذت حبووةذذإ،  ألةذذتأالت لد وجذذإ لدب ذذ  
أل  لدتذذذل ا اذذذت ىديهذذذأل لدحذذذألاا حذذذة لدالزذذذإ  ياو،ذذذل  ة ُتع،ذذذل لدالزذذذإ، ودذذذدى تذذذد يا حب حذذذإ ل ةذذذتااأل  توذذذية  ة  ةذذذوألا ل ةذذذتاا

لد وجذذإ ت ذذوة ف ذذل غيذذا  ةذذألس صذذبي ، ححذذأل يتعذذية ادهذذأل ووألدتذذألدل ي ذذوة لدب ذذ  لدحةذذتأا  صذذبيبأًل وحول زذذأًل د وجذذس لدعذذافل 
وصذوهأل لد يذت ،ألدحأل  ة لد وجإ  بت لدحدة لدحب ذو  فاهذأل وألدالزذإ اهذة ل فتزذأل  وةذوا لات ألوهذأل جاأليذإ ىبذدلث فألهذإ دلاحذإ 

 وهو با هأل دس وألد يت لدح، ل  ،وا لدهي ه اتس لدحب حإ ل وتدلايإ  د ة، لدح، ل ف ل  وجهأل
 

 .خامتة
 : خ صت هه  لددالةإ د اتألاج ولدتوصيألت لآلتيإ       
 :: النتا جَولً 
  و - حذأل دذو لات وذت جاأليذإ  و بوةذت وذدية ف يهذأل-لخت   لدلزهأل   ل الزإ لد وجإ لدحبووةإ ىهل دخ ت لدةذجة وبذا  -ٔ

 لدلتذوى فاذد لدباليذإ ولدعذأل عيإ، ولدباألو ذإختق ه  ىدل ل ختق   ل ةوا وجوا لدالزإ،  ألدهي ف يذس ظ حأًل؛ وياجا ةوا ل

فذد  ةذذزو، ف ذل لدصذبي  ةذزو، الزذذإ لد وجذإ لدحبووةذإ ودذذو ظ حذأًل،  ذل بذذية يذاى لدباليذإ  ذذل  ذو  فخذا ولدحألد يذذإ ىدذل 
 الزإ لد وجإ وألدبوس  

 و  جاى ف ل فحو   و  لدجحهوا وةزو، الزتهأل  ،لد وجإ لدحبووةإد  يلاا لدزألاوة ل ادال وية بألدإ و خاى  ل  -ٕ
 

 ثانيًا: التوصيات: 
تعذذدي  حزتذذاح دزذذألاوة ل بذذول  لدعخصذذيإ ل اداذذل  يحذذأل يتع ذذا والزذذإ لدحذذا ة لدحبووةذذإ، وهدذذك ف ذذل لدابذذو لآلتذذل: )لد وجذذإ  -ٔ

ةذذجاهأل لدذذ وج ىهل ويةذذت ال حذذة هدذذك  ،لدحبووةذذإ وةذذوا ىدلاتهذذأل وب ذذ   ،عذذل   تةذذتبا لدالزذذإ حذذة تذذألايخ لدب ذذ  وةذذجاهأل
 ودية دس ف يهأل؛  ة ل بتوألس  د  ألت وةوا حة جهتس(  

 حذأل ىة  ألاذت ،   ة  ألات حدة لدبوس  وياة   اهذأل تةذز، دلذولت بذا لدذ وج، او، الزإ لد وجإ لدحبووةإ وحدة لدبوس -ٕ
 حدة يةياة   اهأل   تةز، بلألظأًل ف ل  ولصا لدعق إ لد وجيإ 

ة ىة  ألات لد وجإ -ٖ  ححة ُياجل صقبهأل،    اج  ىبةألاأًل حة َالةس وت احأًل  ة ُيالا ف يهأل اجأل  صذقبهأل ولةذتزألحتهأل ولد
 و د ت ية وتتوا حة ُبةة لدحعألح إ ، و د ت وة    ودد ، وهدك  اهأل حأل لدت  وجتس ؛ ألة بوُةهأل وبا ف يهأل

 

  اهلوامش
                                                 

 ،  ص ٖٛ٘، حٓٔج(، ٖه )،ٗٔٗٔ، وياوت، دلا صألدا، لسان العرب (، ٖٔٔٔه/ ٔٔٚ)ت حبحد وة ح ا  وة حاظوا  (ٔ)
، دالةإ وتبزيا:  هيا فود لدحبةة مجمل المغة (، ٗٓٓٔهذ/ٜٖ٘)ت   بحد وة  ألاس وة   ايأل  لدز ويال لدال يو لداوة  

 ، وألا لداوة ولدلأل  وحأل ي   هحأل  ٚٚٛ، حٔ(، جٕ)، ، ٜٙٛٔة ،ألة، وياوت، حؤةةإ لداةألدإ، 
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، تبزيا:  بحد لدوادوال الجامع ألحكام القَرن تفسير القرطبي (، ٜٖ٘ٔهذ/ٔٚٙ)ت حبحد وة  بحد وة  ول و ا لدزا،ول  (ٕ)
والهي   ،لي ، لدزألهاة، دلا لد تا لدحصايإ،  )ت د لداةلل فود لهلل وة  بحد وة حبحو و   ٖٖ٘، حٓٔ(، جٕ  )،ٜٗٙٔولد

، بززس وخاج  بألدي س: يوة  ف ل وديوي، الجعس و د  دس: تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقا   التأويل( (، ٖٓٔٔهذ/ٓٔٚ
   ٕٓٛ، حٕ(، جٔ)، ، ٜٜٛٔحبيل لددية ديا حةتو، وياوت، دلا لد    لد،يا، 

 ، وألا لداوة  ٕٜٗ، حٕ، لدزألهاة، دلا لددفوة، جالمعجم الوسيط بحد لد يألت وفخاوة،  (ٖ)
  ٕٕ٘، حٖ ، جٕٓٓٓ، فحألة، دلا لدل ا، معاني النحو ألب  صألد  لدةألحالال،  (ٗ)
،  ٜٙٛٔ، دلا لد تا لدع حيإ، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع (، ٜٔٔٔهذ/ٚٛ٘)ت  وو و ا وة حةعود وة  بحد لد ألةألال  (٘)

، دلا البحر الرا   شرح كنز الدقا   (، ٕٙ٘ٔهذ/ٜٓٚ )ت ية لددية وة ىوالهي  وة حبحد وة اجي  و   ٖٕ، حٗ(، جٕ)،
   ٛٛٔ، حٗ(، جٕلد تألا ليةقحل، )،

، الفواكو الدواني عمى رسالة ابن َبي زيد القيرواني (، ٗٔٚٔهذ/ٕٙٔٔ)ت عهألا لددية  بحد وة غألا  وة ةألد  لوة حهاأل لدالالوي  (ٙ)
شرح مختصر منح الجميل  (، ٔٛٛٔهذ/ٜٜٕٔ)ت ف ي  حبحد وة  بحد وة حبحد وة و   ٖٕ، حٕ ، جٜٜ٘ٔدلا لدل ا، 

   ٖ٘ٛ، حٗ ، جٜٜٛٔوياوت، دلا لدل ا، خميل، 
، دلا لد تا مغني المحتاج َللى معرفة معاني َلفاظ المنياج (، ٜٙ٘ٔهذ/ ٜٚٚ)ت حبحد وة  بحد لدخ،يا لدعاويال  (ٚ)

 (، ٜ٘٘ٔهذ/ٗٓٓٔ)ت هألا لددية لداح ل حبحد وة  ول لدعوألس  بحد وة بح ة عو   ٔ٘ٔ، ح٘(، جٔ  )،ٜٜٗٔلدع حيإ، 
 . ٚٛٔ، حٚ ، جٜٗٛٔ، وياوت، دلا لدل ا، نياية المحتاج َللى شرح المنياج

 ،اققناع في فقو اقمام َحمد بن حنبل (، ٓٙ٘ٔهذ/ ٜٛٙ)ت حوةل وة  بحد وة حوةل وة ةألد  وة فيةل وة ةألد  لدبجألوي  (ٛ)
 (، ٗٙ٘ٔهذ/ٕٜٚ)ت  حبحد وة  بحد وة لداجألاو   ٖٙٔ، حٗدلا لدحعا إ، جتبزيا: فود لد ،ي  حبحد حوةل لدةو ل، وياوت، 

   ٜٖٗ، حٗ(، جٔ)، ، ٜٜٜٔ، تبزيا: فود لهلل وة فود لدحبةة لدتا ل، حؤةةإ لداةألدإ، منتيى اقرادات
   ٕٖٕ ، حٜٚٙٔ، الفقو المقارن لألحوال الشخصية بين المَاىب األربعة والمَىب الجعفري والقانونودالة  وو لدعياية، ( ٜ)
   ٕٔٚ ، حٕ٘ٔٓ، ٕ، جألحعإ لداهاية، لدعدد مجمة كمية الحقو فوألس لدةعدي،  ب أل  لدالزإ لدحألبيإ ولدحةتحاة د  وجإ،  (ٓٔ)
 )ا(   (،  زاةٜ٘، لدحألدة ) ٕٓٔٓ( دعأل  ٖٙا   ) قانون األحوال الشخصية األردني (ٔٔ)
بدا ع الصنا ع في لد ألةألال، و   ٗٚ٘-ٕٚ٘، حٖ، جبن عابدين(رد المحتار عمى الدر المختار)حاشية الوة فألودية،  (ٕٔ)

 (، ٜٔٗٔهذ/ ٜٚٛ)ت   وو فود لهلل لدحولا لدحألد لحبحد وة يوة  وة  ول لدزألة  وة يوة  و   ٘ٔ، حٗ، جترتيب الشرا ع
والهي  وة ف ل وة يوة  و   ٔٗ٘، ح٘(، جٔ)، ، ٜٜٗٔ، دلا لد تا لدع حيإ، التاج واقكميل لمختصر خميل )ت عيال ي لدلد

وة لفود لهلل وة  بحد وة حبحد و   ٛٗٔ، حٖ، دلا لد تا لدع حيإ، جالميَب في فقو اقمام الشافعي (، ٖٛٓٔهذ/ ٙٚٗ
   ٜٚٔ-ٜٙٔ، حٛ، ح توإ لدزألهاة، جالمغني (، ٖٕٕٔهذ/ ٕٓٙ)ت  دلحإ 

  ٓٙٔ، حٖ، جالجامع ألحكام القَرن = تفسير القرطبيلدزا،ول،  (ٖٔ)
وة لف ل وة حبحد : ياظا   تت وج لحا ة ى  وودل وعألهدية  لد ألدث:  اباأل    يتجألو  لداج   اوا اةوة لد ألال:  اباأل   (ٗٔ)

وة ل، تبزيا: لدةيد لوة فود لدحزصود تفسير الماوردي= النكت والعيون (، ٛ٘ٓٔهذ/ ٓ٘ٗ)ت حبحد وة بويا لدحألوادي 
   ٘ٔٗ، حٗفود لدابي ، وياوت، دلا لد تا لدع حيإ، ج

   ٛٙٔ-ٙٙٔ، حٛٔ، جالجامع ألحكام القَرن = تفسير القرطبيزا،ول، لد (٘ٔ)
هذ/ ٓ٘ٗ)ت ف ل وة حبحد وة حبحد وة بويا لدحألوادي و   ٜٕٓ، حٛ، ججامع البيان عن تأويل َي القَرنلد،واي،  (ٙٔ)

د، وياوت، دلا وفألد   بحد فود لدحوجو  ،، تبزيا: ف ل حبحد حعوحالحاوي الكبير في فقو مَىب اقمام الشافعي (، ٛ٘ٓٔ
   ٗٔٗ، حٔٔ(، جٔ  )،ٜٜٜٔلد تا لدع حيإ، 
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل َللى  (، ٗٚٛهذ/ٕٔٙ)ت حة   وة لدبجألج  وو لدبةة لدزعياي لدايةألوواي  (ٚٔ)
، وألا بجإ ، تبزيا: حبحد  ؤلد فود لدوأل ل، وياوت، دلا ىبيأل  لدتالث لدعاول،  تألا لدبجصحيح مسمم رسول اهلل 

   ٙٛٛ، حٕ(، جٕٛٔٔ، بديث ا   )لداول 
، وياوت، دلا ىبيأل  لدتالث لدعاول، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج (، ٕٚٚٔهذ/ ٙٚٙ)ت يبيل وة عا  لداووي  (ٛٔ)

   ٗٛٔ، حٛ(، جٕ)، ،هذٕٜٖٔ
صحيح المختصر من َمور رسول اهلل الجامع المسند ال (، ٓٚٛهذ/ ٕٙ٘)ت حبحد وة ىةحألفي   وو فودلهلل لدوخألاي لدجعلل(ٜٔ)

 (،  تألا ٔ)، ،هذٕٕٗٔ، تبزيا: حبحد  هيا وة األصا لداألصا، وياوت، دلا ،وا لداجألة، وسننو َويامو صحيح البخاري
  ٘ٙح، ٚ(، جٖٗٙ٘لدالزألت، وألا ىهل د  يالا لداج     حا ة  ة تأخه و،يا ف حس حأل ي ليهأل ووددهأل وألدحعاو ، بديث ا   )

، وياوت، دلا ىبيأل  لدتالث عمدة القاري شرح صحيح البخاري (، ٔ٘ٗٔهذ/٘٘ٛ)ت  ة  بحد وة حوةل لدعيالحبحود و (ٕٓ)
   ٕٔ، حٕٔلدعاول، ج

، جواىر العقود ومعين القضاة والموقعين والشيود (، ٘ٚٗٔهذ/ٓٛٛ)ت  لدحاهألجل حبحد وة  بحد وة ف ل وة فود لدخألدا (ٕٔ)
   ٓٚٔ، حٕج(، ٔ)، ، ٜٜٙٔد حبحد لدةعدال، وياوت، دلا لد تا لدع حيإ، بززهأل وخاج  بألدي هأل: حةعد فود لدبحي

: حبحد وة ىوالهي  ياظا: )و جحعول ف ل  ة لداج    يع،ل  وجتس حة لد  ألة؛  ة الزتهأل ف يس، وهل غايإ و،األ (   أل  لوة لدحاها (ٕٕ)
   ٜٗح(، ٔ)، ، ٕٗٓٓلا لدحة   د اعا ولدتو يا، ، تبزيا:  ؤلد فود لدحاع   بحد، داقجماع (، ٖٜٔهذ/ ٜٖٔ)ت  وة لدحاهال

 أل  لوة لدز،ألة: )و جحا  ه  لدع   ف ل وجوا لدالزألت د  وجألت ف ل ل  ولج ىهل  ألاول وألد،ية ى  لداألع  لدححتاعإ(  و أل  لوة  (ٖٕ)
لدتل ت وجهأل  ولجأل صبيبأل ىهل  ب  : )ولتلزول  ة لدبا لدهي يزدا ف ل لدحأل  لدوألد  لدعأل   غيا لدحبجوا ف يس  ع يس الزإ  وجتس

ف ل لدتاتيا: ف ل وة حبحد وة فود لدح ك  ياظادخ  وهأل وهل ححة تو،أ وهل غيا األع  وةول   ألة دهأل حأل   و د  ي ة( 
، تبزيا: بةة  و ي لدصعيدي، لدلألاوا لدبدي إ د ،وألفإ اققناع في مسا ل اقجماع (، ٕٖٓٔهذ/ٕٛٙ)ت وة لدز،ألة ل

مراتب اقجماع في العبادات  (، ٖٙٓٔهذ/ٙ٘ٗ)ت ف ل وة  بحد وة ةعيد وة ب   و   ٘٘، حٕ(، جٔ)، ، ٕٗٓٓولداعا، 
   ٜٚ، وياوت، دلا لد تا لدع حيإ، حوالمعامالت والعتقادات

   ٜ٘ٔ، حٛ، جالمغنيلوة  دلحإ،  (ٕٗ)
ثارهمحاضرات في عحبحد  وو  هاة، و   ٙٔ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٕ٘) ، دلا لدل ا قد الزواج َو

   ٜٕٙلدعاول، ح
  ٔٛٔ، ح٘ج ، ٖٜٜٔدلا لدحعا إ، ، وياوت، المبسوط (، ٜٓٓٔهذ/ٖٛٗ)ت  لدةاخةل: حبحد وة  بحد وة  ول ةه  ياظا (ٕٙ)

خ ي  و   ٔ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٙٔ، حٗج، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال، و 
(، ٔ  )،ٕ٘ٓٓ، تبزيا:  بحد جألد، لدزألهاة، دلا لدبديث، مختصر العالمة خميل (، ٖٗٚٔهذ/ٙٚٚ)ت وة ىةبألا وة حوةل ل

دلا األم،  (، ٜٔٛهذ/ٕٗٓ)ت  لدعأل علحبحد وة ىدايس و   ٖٛٔ، حٗ، جشرح مختصر خميل لمخرشيلدخاعل، و   ٖٙٔح
، ٚ، جالمغنيلوة  دلحإ، و   ٚٔٗ، حٔٔ، جحاوي الكبيراللدحألوادي، و   ٙٔٔ، ح٘ ، جٜٜٓٔ -هذٓٔٗٔلدحعا إ، وياوت، 

 ، ٖٜٜٔ، دلا لدعوي ألة، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (، ٖٓٚٔهذ/ٕٚٚ)ت حبحد وة فود لهلل لد ا عل و   ٖٚ٘ح
  ٛٔ، حٙ(، جٔ)،

  ٔ٘، حٖ، ج تبيين الحقا   شرح كنز الدقا لد ي عل، و   ٙٔ، حٗج، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٕٚ)
، شرح مختصر خميل لمخرشيلدخاعل، و   ٖٙٔ، حمختصر العالمة خميلخ ي ، و   ٔٛٔ، ح٘ج، المبسوط، لدةاخةلو 
، ٚ، جالمغنيلوة  دلحإ، و   ٚٔٗ، حٔٔ، جالحاوي الكبيرلدحألوادي، و   ٙٔٔ، ح٘، جاألم، لدعأل علو   ٖٛٔ، حٗج
  ٛٔ، حٙ، جشرح الزركشي عمى مختصر الخرقيلد ا عل، و   ٖٚ٘ح
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  ٔٛٔ، ح٘ج ، ٖٜٜٔوياوت، دلا لدحعا إ، ، المبسوط (، ٜٓٓٔهذ/ٖٛٗ)ت  لدةاخةل: حبحد وة  بحد وة  ول ةه  ياظا (ٕٛ)
  ٔ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٙٔ، حٗج، بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال، و 

لدحألوادي، و   ٙٔٔ، ح٘ ، جٜٜٓٔ -هذٓٔٗٔدلا لدحعا إ، وياوت،  األم، (، ٜٔٛهذ/ٕٗٓ)ت  لدعأل علحبحد وة ىدايس  (ٜٕ)
   ٚٔٗ، حٔٔ، جالحاوي الكبير

شرح الزركشي عمى مختصر  (، ٖٓٚٔهذ/ٕٚٚ)ت حبحد وة فود لهلل لد ا عل و   ٖٚ٘، حٚ، جالمغنيلوة  دلحإ،  (ٖٓ)
   ٛٔ، حٙ(، جٔ)، ، ٖٜٜٔ، دلا لدعوي ألة، الخرقي

تبيين الحقا   : لد ي عل، ياظاعزد صبيبأًل، ولد ألال:  ة ت وة لد وجإ ح،يزإ د و، ،  و تعتهل دس  ل و :  ة ي وة لدوعا،ية:  (ٖٔ)
، تبزيا:  بحد جألد، مختصر العالمة خميل (، ٖٗٚٔهذ/ٙٚٚ)ت خ ي  وة ىةبألا وة حوةل و   ٔ٘، حٖ، جشرح كنز الدقا  

   ٖٛٔ، حٗ، جل لمخرشيشرح مختصر خميلدخاعل، و   ٖٙٔ(، حٔ)، ، ٕ٘ٓٓلدزألهاة، دلا لدبديث، 
المحيط البرىاني ، هذ(ٙٔٙ ت وو لدحعألدل واهألة لددية حبحود وة  بحد وة فود لدع ي  وة فحا وة َحألَ َة لدوخألاي لدبالل ) (ٕٖ)

، ٔدواألة، ، –، لدحبزا: فود لد اي  ةألحل لدجادي، دلا لد تا لدع حيإ، وياوت في الفقو النعماني فقو اقمام َبي حنيفة
  ٜٔ٘ح، ٖ، ج ٕٗٓٓ/هذٕٗٗٔ

الصنا ع في  بدا عهذ(، ٚٛ٘  وو و ا وة حةعود وة  بحد لد ألةألال لدبالل )تو  .ٙٛٔ، ح٘، جالمبسوطلدةاخةل،  (ٖٖ)
  ٙٔ، حٗ ، جٜٙٛٔ/هذٙٓٗٔ، (ٕ،)، دلا لد تا لدع حيإ، ترتيب الشرا ع

  ٕٓ٘ح ،ٖ، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اقمام َبي حنيفةوة َحألَ َة، ل (ٖٗ)
 ، ٖٜٚٔ ذ/هٖٙ٘ٔلدزألهاة،  ،ح،وعإ لدب ول، الختيار لتعميل المختار، هذ(ٖٛٙ ت( فود لهلل وة حبحود وة حودود لدحوص ل )ٖ٘)

  ٖ، حٗج
 /ٓٔ/ٚٔ(، تألايخ ٔٙٓ٘) ، لدجايدة لداةحيإ، لدعددم2131( لسنة 11قانون األحوال الوشخصوية األردني، قانون مؤقت رقم ) (ٖٙ)

 (  ٓٙ ، لدحألدة )ٕٓٔٓ
  ٛٓ٘، حٕ، جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرلوة فا إ، و   ٔٗ٘، ح٘، جالتاج واقكميل لمختصر خميللدحولا،  (ٖٚ)

، لدزألهاة، دلا لدبديث، بداية المجتيد ونياية المقتصد (، ٜٛٔٔهذ/ٜ٘٘)ت حبحد وة  بحد وة حبحد وة  بحد وة اعد و 
   ٙٚ، حٖ ، ج ٕٗٓٓ

مغني لدعاويال، و   ٕٕ، حٙ، جالحاوي الكبيرلدحألوادي، و   ٛٗٔ، حٖ، جفقو اقمام الشافعيالميَب في لدعيال ي،  (ٖٛ)
   ٔ٘ٔ، ح٘، جالمحتاج َللى معرفة معاني َلفاظ المنياج

(، ٔ)، ، ٜٜٗٔ، دلا لد تا لدع حيإ، الكافي في فقو اقمام َحمد (، ٖٕٕٔهذ/ٕٓٙ)ت فود لهلل وة  بحد وة حبحد وة  دلحإ  (ٜٖ)
   ٛٔ، حٙ، جشرح الزركشي عمى مختصر الخرقيلد ا عل، و   ٕٕٚ، حٖج

ل ةتحتألخ جأل   ل لدحهها: )ىهل ة حت لدحا ة الةهأل ىدل  وجهأل وتح ة حة ل ةتحتألخ وهأل واز هأل ىدل بيث يايد وهحأل حة  ه   (ٓٗ)
   ٛٗٔ، حٖج الميَب في فقو اقمام الشافعي،لدعيال ي، : ياظا(   ل ا ألح صبي  وجوت الزتهأل

   ل لد أل ل: )يجا ف ل لداج  الزإ  وجتس، و ةوتهأل وألدحعاو  ىهل ة حت الةهأل ىديس، وح اتس حة ل ةتحتألخ وس(  جأل (ٔٗ)
   ٕٕٚ، حٖ، جالكافي في فقو اقمام َحمدلوة  دلحإ، : ياظا

وهل ححة تو،أ، جأل   ل ودليإ لدحجتهد: ) أل  حألدك:   تجا لدالزإ ف ل لد وج بتل يدخ  وهأل  و يدفل ىدل لددخو  وهأل،  (ٕٗ)
   ٙٚ، حٖ، جبداية المجتيد ونياية المقتصدلوة اعد )لدبليد(، : ياظاوهو وألد (  

   ٚٙٔ، ح٘جمغني المحتاج َللى معرفة معاني َلفاظ المنياج، لدعاويال،  (ٖٗ)
    ٙ٘، ح٘(، جٜٖٙٛ، بديث ا  )فألاعإ ،  تألا حاأل ا ل اصألا، وألا ت ويج لداول صحيح البخاريلدوخألاي،  (ٗٗ)
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 (، ٜٙ٘ٔهذذ/ ٜٚٚ)ت لدعذاويال، حبحذد وذة  بحذد لدعذاويال و   ٜٕ، ح٘ٔ، جعمدة القواري شورح صوحيح البخواريلدعيال،  (٘ٗ)
   ٗٛٗ، حٕج وياوت، ، دلا لدل ا،اققناع في حل َلفاظ َبي شجاع

، والمطيعوي((بكي المجموع شرح الميَب ))مع تكمموة السو (، ٕٚٚٔهذ/ٙٚٙ)ت  وو   ايأل حبيل لددية يبيل وة عا  لداووي  (ٙٗ)
   ٕ٘ٓ، ح٘، جاألملدعأل عل، و   ٖٕٙ، حٛٔدلا لدل ا، ج

ووْمِبيذ ( لد ي عذذل، ٚٗ) بوودا ع الصوونا ع فووي ترتيووب لد ألةذذألال، و   ٖ٘-ٕ٘، حٖ، جتبيووين الحقووا   شوورح كنووز الوودقا   وحاشووية الشذ
   ٜٔ، حٗ، جالشرا ع

  ٓٔ، حٗ، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميل( لدب،ألا، ٛٗ)
ب ))موع تكمموة السوبكي  (، ٕٚٚٔهذذ/ ٙٚٙ)ت  ايأل حبيل لددية يبيل وذة عذا  لداذووي  وو    (ٜٗ) ، والمطيعوي((المجمووع شورح الميَو

   ٕ٘ٓ، ح٘، جاألملدعأل عل، و   ٖٕٙ، حٛٔدلا لدل ا، ج
يب المغوة، : ل  هذاي، ياظذالدحجووا: لدخصل لدهي  د لةتؤص  ه ذا  وخصذيأل ، و ذد جذا جوذأل   (ٓ٘)  يذا، لوذة ل و   ٕٕٚ، حٓٔجتيَو

: ل  هذاي، ياظذا، حألدة )جوا( حاهحأل  ولدعاية: حة   يزوى ف ذل جحذألخ لداةذأل   ٜٖ٘، حٔ، جالنياية في غريب الحديث واألثر
: ياظذا  وةحل لدعاذية فايًاذأل  اذس يعذة ه ذا  دزوذ  لدحذا ة حذة فذة يحياذس وفذة عذحألدس  ذق يزصذد   ٖٛ، حٔ، جتيَيب المغة
 .، حألدة )فاة( حاهحألٕٔ، حٗ، جمعجم مقاييس المُّغةلوة  ألاس، 

وْمِبيذ لد ي عل،  (ٔ٘) ، ٗ، جشورح مختصور خميول لمخرشويلدخاعذل، و   ٕ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا   وحاشوية الشذ
  ٕٓٙ-ٜٕ٘، حٚ، جالمغنيلوة  دلحإ، و   ٛٗٔ، حٖ، جالميَب في فقو اقمام الشافعيلدعيال ي، و   ٘ٛٔح

   ٔٔ(، حٔ)،،  ٜٛٛٔ، دلا لدعاوا، ة بين الشريعة والقانوننفقة المتع بحد  تبل وهاةل،  (ٕ٘)
   ٕٖٛ، حٗ، جالعناية شرح اليدايةلدوألواتل، و   ٕٕ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٖ٘)
  ٕٜٔ، حٗ، جشورح مختصور خميول لمخرشوي: لدخاعذل، ياظاة الزإ لد وجإ   تةز، و  توزل ولجوإ ف ل لد وج  ى :و ي  (ٗ٘)

   ٖٖٗ، حٕ، جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرلوة فا إ، و 
   ٖٕٚ، حٖٔ، جنياية المطمب في دراية المَىبلدجويال، و   ٖٙ٘، حٛ، جالحاوي الكبيرلدحألوادي،  (٘٘)
   ٜٕ، حٙ، جشرح الزركشي عمى مختصر الخرقيلد ا عل، و   ٜ٘ٔ، حٛ، جالمغنيلوة  دلحإ،  (ٙ٘)
المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اقموام َبوي حنيفوة  (، ٜٕٔٔهذذ/ ٙٔٙ)ت دع ي  وة حأل ة حبحود وة  بحد وة فود ل (ٚ٘)

 ،المبسووووطلدةاخةذذذل، و   ٕٙ٘، حٖ(، جٔ)، ، ٕٗٓٓ، تبزيذذذا: فوذذذد لد ذذذاي  ةذذذألحل لدجاذذذدي، ويذذذاوت، دلا لد تذذذا لدع حيذذذإ ،
دلا مختصور خميول، الجميول فوي شورح  مواىوب (، ٚٗ٘ٔهذذ/ٜٗ٘)ت حبحد وة حبحد وة فود لدذابحة لدب،ذألا و   ٔٛٔ، ح٘ج

لدعذاويال، و   ٕٗٙ، حمنياج الطالبين وعمدة المفتين في الفقوولداووي، و   ٛٛٔ -ٚٛٔ، حٗج(، ٖ)، ، ٕٜٜٔلدل ا، 
  ٕ٘ٓ، حٚج، نياية المحتاج َللى شورح المنيواج، لداح ذلو . ٛٙٔ، ح٘، جمغني المحتاج َللى معرفة معاني َلفاظ المنياج

هذذذ/ ٔ٘ٓٔ)ت حاصذذوا وذذة يذذواس وذذة صذذقح لدذذدية لدوهذذوتل و   ٖٕ٘، حٖ، جفقووو اقمووام َحموود الكووافي فوويلوذذة  دلحذذإ، و
   ٖٚٗ، ح٘، ج، دلا لد تا لدع حيإكشاف القناع عن متن اققناع (، ٔٗٙٔ

   ٙٛٔ، ح٘، جالمبسوطلدةاخةل، و   ٕ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل،  (ٛ٘)
 /ٓٔ/ٚٔ(، تذذألايخ ٔٙٓ٘) ، لدجايذذدة لداةذذحيإ، لدعذذددم2131( لسوونة 11ردنووي، قووانون مؤقووت رقووم )قووانون األحوووال الوشخصوووية األ ( ٜ٘)

 ( ٕٙ ، لدوألا لد ألدث: ف ألا فزد لد ولج، لدلص  لد ألال: لدالزإ لد وجيإ، حألدة )ٕٓٔٓ
الجووىرة  (، ٜٖٚٔهذذ/ٓٓٛ وذو و ذا وذة ف ذل وذة حبحذد لد َّوِيذِدّي )ت و   ٜٕ، حٗ، جبودا ع الصونا ع فوي ترتيوب الشورا علد ألةألال،  (ٓٙ)

    ٚٛ، حٕ(، جٔ)، ،هذٕٕٖٔ، لدح،وعإ لدخيايإ، النيرة
  ٘ٔ٘، حٕ، جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرلوة فا إ، و   ٗ٘٘، ح٘، جالتاج واقكميل لمختصر خميللدحولا،  (ٔٙ)
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  اجيذذا،  ،ذذا، و لاة دالةذذإ وتبزيذذا:  بحذذد فوذذد لد ذذايالتبصوورة،  (، ٘ٛٓٔهذذذ/ ٛٚٗ)ت ف ذذل وذذة حبحذذد لداوعذذل لد خحذذل و 
   ٖٕٕٛ، ح٘(، جٔ)، ، ٕٔٔٓل و أل  ولدعؤوة ليةقحيإ، 

، ٘جكشوواف القنوواع عوون مووتن اققنوواع، لدوهذذوتل، و   ٖٛٙ، حٜ، جاقنصوواف فووي معرفووة الووراجح موون الخووالفلدحذذادلوي،  (ٕٙ)
    ٓٚٗح

حاشوووية لوذذذة فا ذذذإ، و   ٕٔٓح ،٘، جالمبسووووطلدةاخةذذذل، و   ٙٔ، حٗ، جبووودا ع الصووونا ع فوووي ترتيوووب الشووورا علد ألةذذذألال،  (ٖٙ)
مغنوي لدعذاويال، و   ٛٗٔ، حٖ، جالميَب فوي فقوو اقموام الشوافعيلدعيال ي، و   ٜٛٗ، حٕجالدسوقي عمى الشرح الكبير، 

اقنصاف فوي لدحادلوي، و   ٚٙٗ، ح٘، جكشاف القناعلدوهوتل، و   ٗٚٔ، ح٘، جالمحتاج َللى معرفة معاني َلفاظ المنياج
   ٜٕٕ، حٖ، جالكافي في فقو اقمام َحمدلوة  دلحإ، و   ٖ٘ٙ، حٜ، جمعرفة الراجح من الخالف

العنايووة  (، ٖٗٛٔهذذذ/ٙٛٚ)ت  لدوذذألواتلحبحذذد وذذة حبحذذد وذذة حبحذذود و   ٕٚٔ، حٗ، جالبحوور الرا وو  شوورح كنووز الوودقا  لوذذة اجذذي ،  (ٗٙ)
    ٛٓٗ، حٗ، دلا لدل ا، جشرح اليداية

 (، ٕٙٔٔهذذ/ٛ٘٘يبيل وة  وذل لدخيذا وذة ةذألد  لدعحالاذل )ت و   ٓ٘ٔ، حٖ، جالميَب في فقو اقمام الشافعيلدعيال ي،  (٘ٙ)
   ٜٜٔ، حٔٔ(، جٔ)، ، ٕٓٓٓ، تبزيا:  ألة  حبحد لداواي، جدة، دلا لدحاهألج، البيان في مَىب اقمام الشافعي

مي، اقسوالمطالوب َولوي النيوى فوي شورح غايوة المنتيوى، المكتوب  (، ٕٚٛٔهذذ/ٖٕٗٔ)ت حص،لل وذة ةذعد وذة فوذد  لدةذيو،ل  (ٙٙ)
   ٕٚٔ، ح٘(، جٕ)، ، ٜٜٗٔ

: بوةذس يبوةذس بوةذأًل  هذو حبوذوس وبوذيس ولبتوةذس وبّوةذس  حةذ س فذة وجهذس، ولدبذوس: حعاذأل : لدحاذا حذة لدبا ذإ، لغةً لدبوس  (ٚٙ)
، ٙ، جلسووان العووربلوذذة حاظذذوا، : ياظذذا  هذذو بذذد لدتخ يذذإ، ولدبذذوس ولدحبوةذذإ ولدحبذذوس: لدح ذذألة لدذذهي ُيبذذوس وذذس لياةذذألة 

، تبزيذذا: فوذذد المحكووم والمحوويط األعظووم (، ٘ٙٓٔهذذذ/ٛ٘ٗ)ت ف ذذل وذذة ىةذذحألفي  وذذة ةذذيد  و أل  لدحهح ذذإ  ،  صذذ  لدبذذٗٗح
 حذذأل لصذذذ،قبأًل  زذذد فا ذذذس ، حز ووذذذس )ح ا س(  ٕٛٓ، حٖ(، جٔ)، ، ٕٓٓٓلدبحيذذد هاذذذدلوي، ويذذاوت، دلا لد تذذذا لدع حيذذإ، 

اوج ىدذذل  عذذ،ألدس وحهحألتذذس لدديايذذإ ول جتحألفيذذإ  ، حاهذذأل: تعويذذا لدعذذخح وحاعذذس حذذة لدتصذذا  والةذذس، ولدخذذفذذدة تعايلذذألتولدع حذذأل  
 -لد ،ويذإ ول صذ،قبيإ-ولداذألظا  ذل لدتعايلذألت لدةذألوزإ   ٗٚٔ، حٚ، جبدا ع الصونا ع فوي ترتيوب الشورا علد ألةألال، : ياظا

 : ي- د بذذوس يجذذد تعذذألوس وذذية لدتعايذذ  لد ،ذذوي ولدتعايذذ  ل صذذ،قبل د بذذوس وحعاذذًل يلبذذل ىدذذل لدحاذذا حذذة لدتصذذا  والةذذس
 و حأل يح  س، لةتاألدًل  ل هدك ىدل حأل  ذألة حعحذوً  وذس  ذل صذدا ليةذق ، بيذث  ذألة لدبذوس  ذل لدحةذجد،  و لدويذت،  -لدحبووس

   و او،أًل وعجاة،  و  ي وةي إ لدهد  حاهأل لدحاا حة لدتصا  وألدالس  و لدحأل  
لوذة و   ٜٚٔ، حٗ، جالرا و  شورح كنوز الودقا  البحر لوة اجي ، و   ٛٚ٘، حٖ، جرد المحتار عمى الدر المختارلوة فألودية،  (ٛٙ)

وذذة لف حذذألة وذذة ف ذذل و   ٕٓ، حٗ، جبوودا ع الصوونا ع فووي ترتيووب الشوورا علد ألةذذألال، و   ٖٚٓ، ح ٗ، جالبحوور الرا وو اجذذي ، 
(، ٔ)، ،هٖٖٔٔ، لدزذألهاة، لدح،وعذإ لد وذاى ل حيايذإ، تبيين الحقا   شرح كنز الدقا   (، ٕٖٗٔهذ/ ٖٗٚ)ت حبجة لد ي عل 

  ٖ٘، حٖج
، تبزيذذذا:  هيذذذا لدعذذذألوي ، ويذذذاوت، لدح تذذذا روضوووة الطوووالبين وعمووودة المفتوووين (، ٕٚٚٔهذذذذ/ٙٚٙ)ت يبيذذذل وذذذة عذذذا  لداذذذووي  (ٜٙ)

 بحذذد و   ٜٙٔ، ح٘، جمغنووي المحتوواج َللووى معرفووة معوواني َلفوواظ المنيوواجلدعذذاويال، و   ٓٙ، حٜ(، جٖ)، ، ٜٜٔٔليةذذقحل، 
وذة لوذة حبحذد ل  ايذأل و   ٜٚ، حٗ ، جٜٜ٘ٔ ويذاوت، ، دلا لدل ذا،بي وعميورةحاشويتا قميوو ةقحإ لدز يوول و بحد لدوادةل فحياة، 

  ٖٗٗ، حٖ، دلا لد تألا ليةقحل، جَسنى المطالب في شرح روض الطالب (، ٜٔ٘ٔهذ/ٕٜٙ)ت   ايأل ل اصألاي 
 (، ٕٚٛٔهذذ/ٖٕٗٔ)ت حصذ،لل وذة ةذعد وذة فوذد  لدةذيو،ل لدابيوذألال و   ٗٚٗ، ٘، جكشاف القناع عون موتن اققنواعلدوهوتل،  (ٓٚ)

فوذد لدذابحة وذة حبحذد و   ٖ٘ٙ، ح٘(، جٕ)، ، ٜٜٗٔ، لدح تذا ليةذقحل، مطالب َولي النيى في شرح غاية المنتيوى
   ٘ٔٔ، حٚ(، جٔ)، ،هذٜٖٚٔ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع(، ٕٜٚٔهذ/ٕٜٖٔ)ت وة  ألة  ل
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  ٖ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا   ي عل، لدو   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٔٚ)
، ٘، جمغني المحتاج َللوى معرفوة معواني َلفواظ المنيواجلدعاويال، و   ٓٙ، حٜ، جروضة الطالبين وعمدة المفتينلداووي،  (ٕٚ)

، َسونى المطالوب فوي شورح روض الطالوبل اصذألاي، و   ٜٚ، حٗ، جحاشيتا قميوبي وعميورةلدز يوول وفحياة، و   ٜٙٔح
  ٖٗٗ، حٖج

  ٖ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٖٚ)
   ٖ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع( لد ألةألال، ٗٚ)
، ٘، جمغني المحتاج َللوى معرفوة معواني َلفواظ المنيواجلدعاويال، و   ٓٙ، حٜ، جينروضة الطالبين وعمدة المفتلداووي،  (٘ٚ)

، َسونى المطالوب فوي شورح روض الطالوبل اصذألاي، و   ٜٚ، حٗ، جحاشيتا قميوبي وعميورةلدز يوول وفحياة، و   ٜٙٔح
    ٖٗٗ، حٖج

  ٗٚٗ، ٘، جكشاف القناع عن متن اققناعلدوهوتل، و   ٖٚٓ، ح ٗ، جالبحر الرا  لوة اجي ،  (ٙٚ)
البحور الرا و  شورح كنوز لوذة اجذي ، و   ٕٕ٘، حٖ، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقوو اقموام َبوي حنيفوةلوة حأل ة،  (ٚٚ)

  ٖٚٗ، حٖ، جمغني المحتاجلدعاويال، و   ٜٚٔ، حٗ، جالدقا  
البحور الرا و  شورح كنوز لوذة اجذي ، و   ٕٕ٘، حٖ، جالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقوو اقموام َبوي حنيفوةلوة حأل ة،  (ٛٚ)

  ٜٚٔ، حٗ، جالدقا  
   ٛ٘، حٖ(، جٕٛٚٓ) حعةاًل، بديث ا   ياظا،  تألا لدويوخ، وألا حة صحيح البخاريلدوخألاي،  (ٜٚ)
  ٖ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٓٛ)
رقوواني عمووى مختصوور خميوول، لد ا ذذألال (ٔٛ) ، ٕ، جحاشووية الدسوووقي عمووى الشوورح الكبيوورلوذذة فا ذذإ، و   ٗ٘ٗ، حٗ، جشوورح الزُّ

   ٚٔ٘، حٕ، جالشرح الكبيرلدداديا، و   ٜ٘ٔ، حٗ، جشرح مختصر خميل لمخرشيلدخاعل، و   ٚٔ٘ح
، ٘، جح غايووة المنتيووىمطالووب َولووي النيووى فووي شوور   لدابيوذذألال، ٗٚٗ، ٘، جكشوواف القنوواع عوون مووتن اققنوواعلدوهذذوتل،  (ٕٛ)

   ٘ٔٔ، حٚ، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعلوة  ألة ، و   ٖ٘ٙح
تبيوين  (، ٕٖٗٔهذذ/ ٖٗٚ)ت ف حألة وة ف ل وذة حبجذة لد ي عذل و   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٖٛ)

  ٖ٘، حٖ(، جٔ)،، هٖٖٔٔ، لدزألهاة، لدح،وعإ لد واى ل حيايإ، الحقا   شرح كنز الدقا  
رقوواني عمووى مختصوور خميوول (، ٚٛٙٔهذذذ/ٜٜٓٔ)ت فوذذد لدوذذأل ل وذذة يوةذذ  وذذة  بحذذد لد ا ذذألال  (ٗٛ) ، بذذو،س وصذذببس وخذذاج شوورح الزُّ

)ت فا ذذذإ حبحذذذد وذذذة  بحذذذد وذذذة و   ٗ٘ٗ، حٗ(، جٔ)، ، ٕٕٓٓفيألتذذذس: فوذذذد لدةذذذق  حبحذذذد  حذذذية، ويذذذاوت، دلا لد تذذذا لدع حيذذذإ، 
)ت  حبحذذد وذذة فوذذد لهلل لدخاعذذلو   ٚٔ٘، حٕ، دلا لدل ذذا، جعمووى الشوورح الكبيوورحاشووية الدسوووقي  (، ٗٔٛٔهذذذ/ٖٕٓٔ
، الشورح الكبيورلدذداديا، و   ٜ٘ٔ، حٗ، ويذاوت، دلا لدل ذا د ،وألفذإ، جشرح مختصر خميل لمخرشي (، ٜٛٙٔه/ ٔٓٔٔ

    ٚٔ٘، حٕج
السوديد تحريور المعنوى »ر والتنووير التحريو (، ٖٜٚٔهذذ/ٖٜٖٔ)ت حبحد لد،ألها وة حبحد وذة حبحذد لد،ذألها وذة فألعذوا لدتواةذل  (٘ٛ)

   ٜٕ٘، حٗٔ، ج ٜٗٛٔ، تواس، لددلا لدتواةيإ د اعا، «وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
، ويذاوت، فتح البواري شورح صوحيح البخواري (، ٛٗٗٔهذ/ ٕ٘ٛ)ت   بحد وة ف ل وة بجا  وو لدلب  لدعةزقال لدعأل عل (ٙٛ)

   ٖ٘ٔ، حٕٔهذ، جٜٖٚٔدلا لدحعا إ، 
ه ا ف حأل  ل صو  لدبديث وههل لد لظ ود ة وعد لداظذا  ذل  تذا لدبذديث دذ    ذ  ف ذل هذه  لداوليذإ وذالس لد لذظ لدذهي ه ذا   (ٚٛ)

"ىة لهلل تجألو  فة  حتل لدخ،أ ولداةيألة وحأل لةذت اهول ف يذس"  : ف حأل  ل صو  ى   ة لدهي وجدتس اوليتألة: ل ودل:  ودس 
   أل  لوة بوألة: ٖٕٗٓ، بديث ا  : ٜ٘ٙ، حٔ تألا لد،قا، وألا ،قا لدح ا  ولداألةل، ج، سنن ابن ماجولوة حألجس، 
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سوونن لدويهزذذل، و   ٕٕٓ، حٙٔ، جٜٕٔٚ، وذذألا  بذذ  ل حذذإ، بذذديث ا ذذ : صووحيح ابوون حبووان: لوذذة بوذذألة، ياظذذاصذذبي   
وذة لىةذاألد  وعذا  ، جذودٔٚٛٗٔ، بذديث ا ذ : ٖٙ٘، حٚ،  تألا لدخ ا، وألا حأل جذأل   ذل ،ذقا لدح ذا ، جالبييقي الكبرى

: ياظذا: "ىة لهلل وبا فة  حتذل لدخ،ذأ ولداةذيألة وحذأل لةذت اهول ف يذس"    لد ألايإ:  ودس ٖٙ٘، حٚو ا وهو حة لد زألت ج
  ٜ٘ٙ، حٔ، جٕ٘ٗٓ تألا لد،قا، وألا ،قا لدح ا  ولداألةل، بديث ا  : سنن ابن ماجة، لوة حألجإ، 

    ٕٓٙ-ٜٕ٘، حٕ، دلا لدبديث، جسبل السالم (، ٛٙٚٔهذ/ٕٛٔٔ)ت  حبحد وة ىةحألفي  وة صقح وة حبحد لدصاعألال (ٛٛ)
   ٓٙ(، حٔ)، ، ٜٙٛٔ،  التعل، لدصد  وو عا ، قواعد الفقوحبحد فحي  ليبةألة لدحجددي لدوا تل،  (ٜٛ)
ا ، ويذاوت، دلالبنايوة شورح اليدايوة (، ٔ٘ٗٔهذذ/٘٘ٛ)ت  حبحود وة  بحد وة حوةل وة  بحد وة بةية ودا لدذدية لدعياذل (ٜٓ)

   ٚٙٙ، ح٘ ، جٕٓٓٓ/هذٕٓٗٔ ،(ٔلد تا لدع حيإ، )،
  ٖ٘، حٖ، جتبيين الحقا   شرح كنز الدقا  لد ي عل، و   ٕٓ، حٗ، جبدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا علد ألةألال،  (ٜٔ)
 /ٓٔ/ٚٔ (، تذذألايخٔٙٓ٘، لدجايذذدة لداةذذحيإ، لدعذذدد)2131( لسوونة 11قووانون األحوووال الوشخصوووية األردنووي، قووانون مؤقووت رقووم ) (ٕٜ)

 ( ٖٙ ، لدوألا لد ألدث: ف ألا فزد لد ولج، لدلص  لد ألال: لدالزإ لد وجيإ، حألدة )ٕٓٔٓ
قوانون َصوول المحاكموات الشورعية رقوم   دقةذت لدة ُياظذا: ،اا لد،عة لدعألديإ: ل فتالح ف ل لدب   لد،يألول، ول ةذتااأل  (ٖٜ)

وحذأل وعذدهأل(   ٙٓٔ، لدلص  لدةألوا فعذا)لدحألدة ٕٙٔٓ/ٗ/ٚٔ(، تألايخ ٕٜٖ٘، لدجايدة لداةحيإ، لدعدد)2131( لسنة 33)
  ٜٖٔ-ٖٕٔح ، ٜٜٙٔ، اةألدإ حألجةتيا، لدجألحعإ ل ادايإ، األحكام القضا ية وطر  الطعن فييابةة حبحد وهدلة، 

قوم قانون َصوول المحاكموات الشورعية ر ،اا لد،عة غيا لدعألديإ: لفتالح لد،يا، و، ا ىفألدة لدحبأل حإ  دقةت لدة ُياظذا:  (ٜٗ)
 وحذذأل وعذذدهأل(  وهذذدلة، ٘ٔٔ)لدحذذألدة  ، لدلصذذ  لد ذذألحة فعذذإٙٔٓ/ٗ/ٚٔ(، تذذألايخ ٕٜٖ٘، لدجايذذدة لداةذذحيإ، لدعذذدد)2131( لسوونة 33)

   ٗٙٔ-ٓٗٔ، حاألحكام القضا ية وطر  الطعن فييا
  ٖٖٔ، حاألردن َصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضا ي فيلدزبألة، و   ٘ٙٚ، ح َصول المحاكمات المدنية وو لدو أل،  (ٜ٘)
طور  الطعون : يألةذية لدذدا  دل، ياظذالد،عة: ىجأل ة فاح ل حا ف ل لدزبأل  حة جديد  وذ   ة يصذو  بجذإ وحذأل واد  يذس   (ٜٙ)

   ٔٔ ، حٜٓٛٔ، دحعا، دلا ل اولا د ،وألفإ، في األحكام في قانون َصول المحاكمات الجزا ية السوري
  ٖٙٗح(، ٔ)،  ،ٜٛٛٔ، فحذألة، دلا لد احذ ، يوة والتنظويم القضوا ي فوي األردنَصول المحاكمات المدنحل   فولد لدزبألة،  (ٜٚ)

   ٕٖ، حطر  الطعن في األحكام في قانون َصول المحاكمات الجزا ية السوريلددا  دل، و 
  ٕ٘ٚ، حَصول المحاكمات المدنية وو لدو أل،  (ٜٛ)
   ٖٖٔ، حكمات المدنية والتنظيم القضا ي في األردنَصول المحالدزبألة، و   ٘ٙٚ، حَصول المحاكمات المدنية وو لدو أل،  (ٜٜ)
   ٖٖٔ، حَصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضا ي في األردنلدزبألة، و   ٘ٙٚ، حَصول المحاكمات المدنية وو لدو أل،  (ٓٓٔ)
  ٕ٘: حياظا (ٔٓٔ)
   ٕٙ: حياظا (ٕٓٔ)
ة عممية قجراءات التقاضي في الدعاوى الشرعية المجالس الشرعية والمبادئ القضا ية )دراس  ي  حبحد لدعود لهلل،  (ٖٓٔ)

  ٖٖٗ، ح ٜٕٓٓ ،(ٔفحألة، دلا لد زأل إ، )،مؤيدة بأىم َوحدث القرارات الست نافية(، 
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 :(3) ملخل رقه
 .منوذج دعوى طلب ىفكةأ

 
 

 .كرمالشرعي األ                                               فضيمة قاضي
                                               و ي هأل لدحبألحل                                               ة ألة                                                المدعية:

                                               ة ألة                                                المدعى عميو:
 .، ا الزإ  وجإالموضوع: 

 
 الوقا ع: 

لدصألدا فة                             تألايخ                            لدحدفل ف يس  وج لدحدفيإ ولددلخ  وهأل وصبي  لدعزد لدعافل ا   .3
 .                           حب حإ

غايأل  ودديس حأل ي يد فة بألجتس  ةوس وحة ،وزإ ل دزد تاك لدحدفل ف يس لدحدفيإ وق الزس  و حالا وهو حوةا و  ٕ
 الألا ف ل  وجتس وق حواا  و ةوا عافل و ألاوال وبألجإ حة يعي  وهو ححتاا فة لي

 حب حت   لدحو اة صألبوإ ل ختصألح واظا هه  لددفوى   ٖ
 

 الطمب: 
وفد لدج ةإ وغا لدحبأل حإ و ووت حة  ابإ لددفوى وتبديد ح ةدتحس حة حب حت   لدحو اة تو ي  لدحدفل ف يس صوا        

لداةو  ح ألدهأل وتبحية لدحدفل ف يس  لدب   د حدفيإ ف ل لدحدفل ف يس والزس عهايس ودةألاا دول حهأل لدعافيإ بةا بألدهأل و 
 تعألا لدحبألحألة  ولدحصألاي  و 

  حزدحأًل  ألاا ل بتال 
 وكيل المدعية

                            لدحبألحل
                             لدتألايخ
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 :(2)ملخل رقه 
 .منوذج دعوى قطع ىفكةأ

 
 

 .كرمالشرعي األ                                               فضيمة قاضي
                                               و ي س لدحبألحل                                               ة ألة                                                المدعي:

                                               ة ألة                                                :االمدعى عميي
 .الزإ  وجإ  ،االموضوع: 

 
 الوقا ع: 

                           تألايخ                               لدحدفل ف يهأل لدحه واة  وجإ لدحدفل ولددلخ  وهأل وصبي  لدعزد لدعافل ا   ٔ
                             لدصألدا فة حب حإ

دياألا  ادال حة                               ة لدحدفل ف يهأل  د ل تةوت ف ل لدحدفل ب حأًل حة حب حت   لدحو اة حو   و دا   ٕ
ب حأًل  ،عيأًل يدياهأل،                              حةجواإ و د ب   ف يهأل  ل حب حإ    عها الزإ دهأل، و ة لدحدفل ف يهأل

 ،  هل غيا حةتبزإ د الزإ                            وتألايخ                              ب   ا  
 حب حت   لدحو اة صألبوإ ل ختصألح واظا هه  لددفوى   ٖ
 

 الطمب: 
حة  ابإ لددفوى وتبديد حوفد لدج ةإ وغا لدحبأل حإ و ووت  ةلدحو اة تو ي  لدحدفل ف يس صوا دتحس حة حب حت           

ولدحصألاي  لدب   د حدفل ف ل لدحدفل ف يهأل وز،ا لدالزإ لدعهايإ حة تألايخ ا ا لددفوى وتبحية لدحدفل ف يهأل لداةو  
 تعألا لدحبألحألة  و 

  حزدحأًل  ألاا ل بتال 
 و ي  لدحدفل

                            لدحبألحل
                             لدتألايخ

 


