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التمييس بني السوج والسوجة يف دعوى التفريل للجهون
- دراشة فكوية قانونية**نـور صهوبـر

* نداء زقسوم.دة

م0202/6/02 :تاريخ قبول البحث
ث أ

م0202/0/02 :تاريخ وصول البحث

يملخص

فهوثؾم الرهر ثل لونشثؾنأ وته ثلوق الهووث أ وفثا عولثق اللسثر عث الرذثر ا

عثؾا الرهر ثل لونشثؾن عث السحثا ؼ

عث قرثر قثل طوثل الرهر ثل لونشثؾن

عث

تشاول هذا البحث

واآلثا الوا ؾ لة السررتبة عوى الرهر ل لونشؾنأ وفؽ لق الحل ع
فشاقذة لورأي الذي جحق السذرع ا

.لة

الذرعلة ا

سا عرض البح

.عوى الزوجة ون الزوجأ وفدا فؾاءفة هذا الررجلح لوسروحة فؽ جوةأ ولوؾاعد اللدالة فؽ جوة أخرا

ث أخثذ يثالرأي الهووث الثذي أعظثى

وقد خوص البح إلى رائج عدة كان فثؽ أهسوثاأ أن السذثرع ا

الزوجة ون الزوج قثل طوثل الرهر ثل لونشثؾنأ وهثؾ الثرأي الثراجح عث الهوثق السثالق أ وقثد كثان وجثق الرثرجلح
 غلر أن هذا البح عسر عوى فشاقذثة هثذا الرذثر وأو ثى.ع ذلػ هؾ السروحة فؽ وجوة غر السذرع

.يالسداواة بلؽ الرجر والسرأة ع قل الرهر ل لونشؾن
. تهر لأ الرهر ل لونشؾن:كلسات مفتاحية

The Discrimination between husband and wife in the lawsuit of
dissolution on the marriage contract on the cause of madness
-legal jurisprudence studyAbstract
This study addresses the concept of dissolution on the marriage contract on the
cause of madness, and the legitimacy of jurisprudential regarding this matter, and the
work of the Jordanian legislation, and the legal consequences that impacts the
dissolution of the marriage contract on the cause of madness, and who has the right to
call on the dissolution on the cause of madness in the Jordanian Sari'e courts of law.
This study also shows the debate of the likelihood of the Jordanian legislator on
having the right to request the dissolution on the cause of madness how it favors the wife
not the husband and on one side how convenient this likelihood is, on the other hand on
the principals of justice.
This study came to a number of conclusions, the most significant ones are: the Jordanian
legislator took the jurisprudential opinion that granted the wife the right to request the
dissolution of the marriage contract on the cause of madness and not for the husband,
which is the preponderant view in Al Malki jurisprudential, and this likelihood is for the
.لة

* أسراذ فداعدأ النافلة ا
.** ياقثة
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التمييس بني السوج والسوجة يف دعوى التفريل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
benefit of the greater good in the eyes of the legislator. However, this study also worked
towards discussing this legislation and recommended equal treatment in dissolution on
the cause of madness between the man and the woman.
Key words: dissolution, dissolution of the marriage contract on the cause of madness.

املكديمة.
الحسد هلل الذي جلر لإل دان فؽ هدق زوجاً للدكؽ إللقأ وجلر بلشوسا السؾ ة والرقسةأ أفا يلدأ

أ للند يهن هذا الوا ؾن يدثرشد عث تذثر فثؾا د عثا ة إلثى الثراجح

عإن الشاعر إلى قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

فؽ آ اء الهوواء ع أ ثثر فثؽ فثذهلغ يػلثة الؾ ثؾل إلثى تحولثل السرثالح السذثروعة عث ار السنرسث  .واللايثة اللولثا هث

السحاعغة عوى ا سرة يكر فكؾ اتوا .وف تظؾ السنرس وتللر عروعثق تثرؼ اللسثر يذثكر ائثؼ عوثى تظثؾ ر وتلثدتر فثؾا

قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

غ فؽ أجر الؾ ؾل إلى اللدالة وتحولل السروحة.

وللثثر تشغثثلؼ الل قثثات الزوجلثثة عوثثداً وعدثثخاً يسثثا يحوثثل السرثثوحة ليعث ار وا سثثر يلثثد أهثثؼ فثثا يحرؾ ثثق هثثذا الوثثا ؾنغ
ترتنثثى ث قواأ وفثثؽ هثثذد
وفثثؽ ذلثثػ عثثاوا الرهر ثثل الر ث تروثثدم بوثثا ا زواج فثثؽ أجثثر إ وثثاء الل قثثة الزوجلثثة الر ث
الثثدعاوا عثثؾا الرهر ثثل لونشثثؾن الرث أعظثثى السذثثرع ا ث الحثثل يإقافروثثا لوزوجثثة ون الثثزوج اسثثرشا اً لؾاقثثد فثثؽ اآل اء
الهوولة الر اخرا ها لسدؾغات عدةغ واعربا ات يػلة تحولل السروحة واللدالة.
وسلرلرض هذا البح

لرهرلر ذلػ وفشاقذرق.

وهللا السؾعل.

يمشهلة الدراشة.
تلثثرض هثثذد الد اسثثة فؾتثثؾع الرهر ثثل لونشثثؾنأ وهثثؾ أقثثد أ ثؾاع الللثثؾج الر ث أجثثاز السذثثرع ا

ث لوزوجثثة طوثثل

الرهر ل فؽ الزوج يدببوا يذروط فخرؾ ةأ وفؽ ا سئوة الر تودف هذد الد اسة لإلجاية عشوا فا يهت أ
ٔ -فا الدبل الذي فلز يسؾجبق السذرع ا

بلؽ الزوج والزوجة ع

عؾا الرهر ل لونشؾن؟

ٕ -فا فدا تحول اللدالة ع الشص الرذر ل الذي يسلز بلؽ الزوج والزوجة ع

عؾا الرهر ل لونشؾن؟

أهمية الدراشة.
ترو ة جس شرات السؾتؾعأ وتؾتلح قلثلاتق وتلر ف النشؾنغ قل

السؾتؾع كا ت إفا عافة يحل

إن فلغؼ الد اسات الر تشاولت جزءاً فثؽ

بلشت أقكام الرهر ل لوللؾج عسؾفاً ون تخرلص هذا الدبلأ وهذا يذسر أ ؾاع الرهر ل

اعثثة الر ث أجازهثثا السذثثرعأ ثثالرهر ل لولوثثؼأ والرهر ثثل لولشثثةأ والرهر ثثل لونثثذامأ وغلرهثثا فثثؽ أ ثؾاع الرهر ثثلأ أو أ وثثا تشاولثثت

النا ل الهوو لورهر ل لونشؾن ولؼ ترلرض لونا ل الوا ؾ

ع السدهلةأ كسثا أ ثق فثؽ خث ل البحث

لثؼ تثرؼ الؾقثؾف عوثى

اسة تشاولت الره لر الهوو لورهر ل لونشؾن فوا اً يوا ؾن ا قؾال الذخرلة ا
ع قا ؾن ا قؾال الذخرلةأ وفدا فؾاعوة هذا الرأي لوسروحة ولوؾاعد اللدالة يذكر عام.
الذي جحق السذرع ا
أ ف يح

فدؾغات الرأي الهوو
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أهداف الدراشة.

ٔ -بلان الدبل الذي فلز يسؾجبق السذرع ا

بلؽ الزوج والزوجة ع

عؾا الرهر ل لونشؾن.

ٕ -فشاقذة فدا تحول اللدالة ع الشص الرذر ل الذي يسلز بلؽ الزوج والزوجة ع

عؾا الرهر ل لونشؾن.

الدراشات الصابكة.

فؽ الد اسات ذات الروة يالسؾتؾع أذكر فا يهت أ ف فراعاة ترتلل الد اسات فؽ ا قدم إلى ا قدثأ

أوالً :اللسثثريأ أشثثرف يحلثثىأ ٕ٘ٓٓم)أ نظريةةة تفتفريةةق تفيزةةا ا زةةين تفةةزو ين :ل تي ةةة نة ةةيلية مياينةةةأ أطروقثثة كرثثؾ اد
غلر فشذؾ ة)أ النافلة ا

لةأ عسان.

تشاولثثت اسثثة الباقث بلثثان الره ثثلر الهووث لشغر ثثة الرهر ثثل الوزثثائ أ وقثثد قثثا ن الباقث بثثلؽ الوثثا ؾن ا

ث والسلر ث

ؼلسا ترلول يهقكام الرهرلأ وخوص الباق إلى أن الرهرقة بلؽ الزوجلؽ تقؾن إفا يرؾ ة الشلاية الحكسلة عثؽ الثزوجأ وفثا توحثل
هذد الشلاية فؽ أقكامأ وإفا أن تقؾن فشد جة تحت الؾ ية اللافة لووزاء وعس ً يسبدأ ع الزر عؽ السرزر .
وترهل هذد الد اسة ف

اسة الدكرؾ اللسري يهن كورا الد اسثرلؽ تشاولثت فؾتثؾع الهرقثة بثلؽ الثزوجلؽأ إ أن هثذد

الد اسة تخروف يه وا سررشاول تهرلر الرهر ل لونشؾن بؾ هق أقد ا سباج السنلزة لوزوجة طول الرهر ثل فثؽ زوجوثاأ ولثؼ

ترلثرض الثثدكرؾ اللسثثري لرهرثثلر هثثذا الشثثؾع فثثؽ أ ثؾاع الرهر ثثل عث أطروقرثثقأ قلث

كا ثثت اسثثرق فشرثثبة عوثثى الره ثثلر

الهوو لورهر ل بلؽ الزوجلؽ بؾجق عامأ ون الخؾض ع تها لر أ ؾاع الدعاوا الر يسكؽ أن توام ع السحا ؼ الذرعلة

واآلثا السررتبة عوى كر واقدة فشواأ وعولق عإن هذا البحث
عولق اللسر ع الرذر ا

.

سثللرض عثؾا الرهر ثل لونشثؾن ته ثل ً وتظبلوثاًأ قدثل فثا

ثانياًأ الوزاةأ فرظهى أقسدأ )ٕٓٔٚأ أحكام تفتفريق زين تفزو ين فلعيهب فا تفيانهن تأليلنا ومدتشدتنه تففيهيةةأ
فنوة اسات ،مٗٗٙأ عٗأ عسانأ ا
يح

بدأ الباق

ن.

اسرق ببلان فهوؾم الللؾج وأقدافواأ ثؼ جاء عوى بلان قكؼ الرهر ثلأ ولسثؽ تثبثت قثل الرهر ثلأ ت هثا

الللؾج الر ينؾز بؾجؾ ها طول الرهر لأ وشروط الرهر ل بلؽ الزوجلؽ لوللؾج.
وكثثان فثثؽ الشرثثائج الرث و ثثر إللوثثا الباقث

الرتا يالللل

راقة أو

فذثثروعلة طوثثل الرهر ثثل لوللثثلأ وأ ثثق قثثل ثابثثت لق ث الثثزوجلؽأ وأن

لة يسش الذخص طول الرهر ل يدبل هذا الللل قواً.

وتخروف هذد الد اسة عؽ سايوروا يهن الدكرؾ الوزاة أشا إلى فذثروعلة الرهر ثل لونشثؾن إشثا ة يدثلظة خث ل يحثثق

ون تهرلرأ و ون بلان الره لر الهوو لوسا ة الوا ؾ لة الر أخذت بوذا الرأيأ كسا أ ق لؼ تبح فدا تحول السرثوحة عث
تظبلل الشص الوا ؾ

الذي أخذ يق السذرع ا

ع قا ؾن ا قؾال الذخرلةأ وهذا فا يحرص عوى بلا ق هذا البح .

يمهو البحح.

تورز ث طبللثثة السؾتثثؾع اخرلثثا السشونثثلؽأ الؾ ثثه والرحولو ث أ لس ءفروسثثا طبللثثة هثثذد الد اسثثةأ قل ث سثثلرؼ اسثثروراء

السثثا ة اللوسلثثةأ وجسلوثثا فثثؽ فغا وثثاأ وترتلبوثثاأ وعرتثثوا عرتثاً عوسلثاً سثثولساًأ اسثثرشا اً لوسثثشوج الؾ ثثه عث البحث أ ثثثؼ تحولثثر
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشاليمية يم ( )11ع (1442 )2ه2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٗٔ
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السثثا ة تحوثثل ً عوسل ثاًأ و وثثدهاأ وفشاقذثثرواأ تسولثثداً لوؾ ثثؾل إلثثى الشرثثائج الر ث هثثدف إللوثثا هثثذا البح ث أ اعرسثثا اً عوثثى السثثشوج
الرحولو أ وعولق عإ ق سلرؼ الحرص عوى ته لر النزئلات الر تشظثؾي عوثى قداث قثة وق ِ
ثرج عو قثد ته ثل ً عوولثاًأ تهسلدثاً لبلثان
الحقؼ الهوو والوا ؾ
ُ
و رقؾن هذا البح

واآلثا الوا ؾ لة السررتبة عوى هذد النزئلات.
فؽ فبحثلؽ وخاتسة عوى الشحؾ اآلت أ

تفسبحث تألول :فهوؾم الرهر ل لونشؾن والهرق بلشق و لؽ السرظوحات ذات الروة.
تفسبحةةث تفنةةانا :بلثثان الره ثثلر الهوو ث والوثثا ؾ

لورهر ثثل لونشثثؾنأ وفشاقذثثة ذلثثػ ثثثؼ ذكثثر اآلثثثا السررتبثثة عوثثى الحكثثؼ يثثالرهر ل

لونشؾن ع الهوق والوا ؾن.
املبحح األول:

يمفووم التفريل للجهون.
ترقؾن فرظوح الرهر ل لونشؾن فؽ كوسرلؽأ سثللسد هثذا البحث
وا

إلثى تلر ثف ك قّثر فشوسثا عث الولثة وا

ثظ ح الهووث

ظ ح الوا ؾ أ و ؾ ً إلى اخرلا تلر ف الرهر ل لونشؾن بؾ هق فرظوحاً فركباً.

املطلب األول :التفريل يف اللغة ويف االصطالح الشرعي والكانوني.
أوالً :تفتفريق فغة.
أ ر الرَّْه ِرْ ل) لل ًة فثهخؾذ فثؽ النثذ أ َع َثر َق)أ والهثاء والثراء والوثاف أ ثر ثحلح تثدل عوثى تز قثر بثلؽ شثلئلؽ ٔ)أ
الهر ُق هؾ الودؼأ وجسلق أَ ْعراقأ وهؾ كذلػأ ِ
ٕ) ِ
الهْو ُل فؽ الذ ء ٖ).
وفؽ فلا لق أيزاًأ الهرر أ و ْ
َ
ثانياً :تفتفريق فا تال طالح تفذرعا.
وع ا

٘)

ٗ)

ظ ح الذرع تظول الهرقة عوى قر عود الثزواج أ أو إ ازلثة اللرثسة بثلؽ الثزوجلؽ أ وز ثد عولثق أن الرهر ثل

إن وق فؽ غلر الزوج

ياعربا فؾِق الهرقة ائباً عؽ الزوج ؼللربر الرهرل عدخاً للود الزواج ع هذد الحالة .)ٙ

ثافناً :تفتفريق فا تال طالح تفيانهنا.

لؼ تر ع قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

تشرلص عوى تلرف الرهرلأ إ أ ق يهوؼ فؽ فزثسؾ ق يذثكر عثامغ قلث

يسكؽ تلرف الرهرل يه قأ قر الوات أو فؽ يوؾم فكا ق عودة الشقاح بلؽ الزوجلؽأ أو تور ر ا ح ل اللود يلد ثبؾتق .)ٚ
املطلب الجاني :اجلهون يف اللغة ويف االصطالح الشرعي والكانوني.
أوالً :تفجشهن فغة.

النثَثش ُؽ يثثالهرح هثثؾ الوبثثرغ
النُشث ْثؾن عث الولثثة فثثؽ النثثذ أ َجثَثش ْؽ و ظوثثل عوثثى الدثثررأ و َ
أ ثثر ُ
النُشؾ ُن وهؾ وران اللور .)ٛ
ُ

ثثق يدثثرر السلثثتأ وفشثثق

 ٔٗٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشاليمية يم ( )11ع ( 1442 )2ه2021/م

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss2/7

????? ??? ??????? een husband and wife in the lawsuit of dissolution on the marriage contract on the cause of madness -legal jurisprudence study-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نداء زقسوم ونور صهوبر

ثانياً :تفجشهن فا تال طالح تفذرعا.

يظول النشؾن عوى اخر ل اللور يحل

يسش جر ان ا قؾال وا علال عوى وج اللور إ

و سلز الهوواء السدوسؾن بلؽ النشؾن السظبل والنشؾن غلر السظبل ٓٔ)أ قل
قالة واقدة

ا اً .)ٜ

إن النشؾن السظبل هؾ فا كان عوثى

يهلل فشوا السنشؾنأ والنشؾن غلر السظبل هؾ فا كان ؼلق السنشؾن يهلل و نؽ عوى عررات ٔٔ).

ثافناً :نعريف تفجشهن قانهناً.

يلرف شراح الوا ؾن النشؾن يه قأ اخر ل ع الوؾة السسلزة بلؽ ا فؾ الحدشة والوبلحةأ كسا يلثرف يه ثق فثرض يلرثري

اإل دان تؤ ي إلى زوال اللور ٕٔ).
ع الوا ؾن السد

وقد ا روج السذرع ا

الرودلؼ الهوو لونشؾن وأقدافقأ وذلػ برودؼ النشؾن إلى قدثسلؽأ جشثؾن

فظبلأ وجشؾن غلر فظبلأ تدل عوى ذلػ فشظؾق الشص ع السا ة  )ٕٔٛفثؽ الوثا ؾن السثد

ا

ث والرث

رثت عوثى

أنأ السنشثثؾن جشؾ ثاً فظبوثاً هثثؾ عث قكثثؼ الرثثللر غلثثر السسلثثزأ أفثثا السنشثثؾن جشؾ ثاً غلثثر فظبثثل عوثثؾ عث قكثثؼ اللاقثثر إن ترثثرف
قال إعاقرقأ وهذا الحكؼ فهخؾذ فؽ الهوق اإلس ف ٖٔ).

املطلب الجالح :تعريف التفريل للجهون بوصفى يمصطلحاً يمرنب ًا.
لؼ تر ع قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

ث تلر ثف لورهر ثل لونشثؾن بؾ ثهق فرثظوحاً فركبثاًأ إ أ ثق يهوثؼ فثؽ فزثسؾن

فؾا د الوا ؾ لة الؾا ة ع قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

أن الرهرل لونشؾن هؾأ الحكؼ لوزوجة يهدخ عود الثزواج فثؽ زوجوثا

الثثذي طث أر عولثثق جشثثؾن فظبثثل يلثثد عوثثد الثثزواج بشثثاء عوثثى طوبوثثا ٗٔ)أ وهثثذا الرلر ثثف فبش ث عوثثى السثؾا الوا ؾ لثثة السرلووثثة
يالرهر ل لونشؾنأ الؾا ة ع قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

.

و سكؽ شرح هذا الرلر ف يسا يهت أ
تفحكم :وهؾ هشا يسلشى قزاء السحكسةأ قل

إن الرهر ل لونشؾن

فلزو ة :قلد الرلر ف بذكر الزوجة ن السذرع ا
بفدخ عيد تفزوتج :قل

يو إ يحكؼ فؽ الوات .

يورر الحل يظول الرهر ل عوى الزوجة ون الزوج.

إن الحكؼ يالرهر ل لونشؾن يكؾن عدخاً و تشوص فؽ عد طووثات الثزوجأ عث قثال شثه الثزوج

فؽ جشؾ ق السظبل وعود عوى الزوجة ذاتوا يلود جدتد.
من زو ها :ن الحكؼ يالهدخ

تشبش إ عوى عود زواج

حلح.

تفذي ط أر عليه شهن مطبق :ن فؽ فدروزفات الحكؼ يالرهر ل لونشؾن أن يكؾن النشؾن فظبواً.
بعد عيد تفزوتج :قل إن تا الزوجة عشثد اللوثد ينشثؾن الثزوج
وعولق عإن النشؾن

ثراقة أو تثسشاً يدثوف قووثا عث طوثل الرهر ثل لوللثل هدثقأ

بد أن يكؾن قد ط أر عوى الزوج يلد عود الزواج للرح طول الزوجة الرهرل فؽ زوجوا لونشؾن.

زشاء على طلبهةا :قلثد يهوثؼ فثؽ شثرط الثدعؾا عسؾفثاًغ قلث

يذثررط عث الحكثؼ الوزثائ عث قوثؾق العبثا أن يوثؾم عوثى

الدعؾا والظولأ و يحكؼ الوات يالرهر ل إن تراجلت الزوجة عؽ طوبوا خ ل الدعؾا.
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املطلب الرابع :الفرم بني التفريل للجهون والطالم يف االصطالح الكانوني.

يخروثف الرهر ثل عث فهوؾفثثق عثؽ غلثرد فثثؽ السرثظوحات الوا ؾ لثة الرث تهلثثد ا حث ل عوثد الثثزواجأ يثهن الرهر ثل بثثلؽ

الزوجلؽ

يو إ يحكؼ قزائ غ و درؾي ع ذلػ أن يكؾن طالثل الرهر ثل هثؾ الثزوج أو الزوجثةأ أو كث الثزوجلؽ فلثاًأ

سا ع السخاللة الرتائلة ٘ٔ).

سا يخروف الرهر ل لونشؾن عؽ الظ ق الذي تؾقلق الزوج يإ ا تق السشهر ةأ والذي يلرف يه قأ ع قلد الشقاح قا ً

أو فآ ً بوهظ فخرؾص )ٔٙأ ؼلسا يهت أ

ٔ -لوزوج أن تشذئ الظ ق يإ ا تثق السشهثر ةأ ون ا عروثا إلثى فؾاعوثة الزوجثة أو إلثى قكثؼ قزثائ أ عث قثلؽ أن الرهر ثل
لونشؾن ترؾقف عوى قزاء الوات .)ٔٚ

ٕ-

يحكؼ الوات يالرهر ل لونشؾن إ يلد ثبؾت فؾجبقأ بلشسا

يهرور الظ ق إلى سبل للو

حلحاً .)ٔٛ

ٖ -لوزوجثة السدعلثة طالبثة الرهر ثثل لونشثؾن أن تلثدل عثثؽ طوبوثا خث ل أي فرقوثثة فثؽ ف ارقثر الثثدعؾاأ و تنبثر عوثى الدثثلر
ك )ٜٔأ بلشسا يكه لؾقؾع الظ ق أن يرد فؽ أهوق فزاعاً إلى فحوق.
ك تُِر َ
ع ا عائواأ قل إن السدع فؽ إذا تََر َ
املبحح الجاني:

بيان التأصيل الفكوي والكانوني للتفريل للجهون.

املطلب األول :التأصيل الفكوي للتفريل للجهون.

الرهر ل لونشؾن تشد ج تحت ياج الرهر ل لوللؾج عشد فثؽ أعرثى يثق فثؽ الهووثاء ٕٓ)أ وقثد ثص عووثاء السالقلثة عوثى

ج ثؾاز طوثثل الرهر ثثل لنشثثؾن أي فثثؽ الثثزوجلؽ ٕٔ)أ إ أن ال ثراجح ع ث السثثذهل عشثثدهؼ أن الخلثثا لوزوجثثة ون الثثزوج ع ث

طوثثل الرهر ثثل لونشثثؾن ٕٕ)أ ولثثؼ ينثثز الحشؽلثثة ي فثثؽ الثثزوجلؽ طوثثل الرهر ثثل يللثثل اآلخثثرأ وهثثذا قثثؾل أبثثؾ قشلهثثة وأبثثؾ

تؾسفأ وعظاء والشخل وعسر بؽ عبد اللز ز ٖٕ).

واسرشد عوواء السالقلة ع ذلػ عوى ا لة الذرعلة اآلتلةأ

ٔ -فا وي عؽ كلل بؽ ز د أ "أن سؾل هللا  تزوج افرأة فؽ بشث غهثا أ عوسثا خثر عولوثا عؾتث ثؾ ثق وعوثد عوثى
اله ثراأ أيرثثر يكذثثخوا بلات ثاً -أي بر ثاً -عا حثثاز عثثؽ اله ثراأ ثثثؼ قثثالأ خثثذي عولثثػ ثلايثثػأ ولثثؼ يهخثثذ فسثثا آتاهثثا

شلئاً" ٕٗ)أ وقد بشى ابؽ السدلل واإلفام فالػ أتوسا عوى هذا ا ثر ع أن لوزوجأ أو الزوجةأ الخلا ع اإليوثاء عوثى
ابرداء ٕ٘).
الشقاح أو إ وائقأ اعربا اً يالزر الؾاق يدبل اللللأ إن لؼ يكؽ يلوؼ يق
ً

ٕ -وفا وي عؽ عسر بؽ الخظثاج  أ ثق قثالأ "أيسثا جثر تثزوج افثرأة و ثق جشثؾن أو تثر عإ وثا تخلثرأ عثإن شثاءت
قرت وإن شاءت عا قت" )ٕٙأ وهذا ا ثر تدل يسشظؾقق كذلػ عوى ثبؾت الخلا لوزوجة ع طول الرهر ل فؽ الثزوج

السراج يالنشؾن أو اإليواء عوى ايظة الزوجلةأ قل
يهوؼ فؽ

إن اللوة ع جؾاز طول الرهر ل هشا هؾ وقؾع الزر كسثا

لة اإلشا ة ع ا ثر.

ٖ -وأفا سشد السذروعلة فؽ السلوؾلأ عين هذد الللؾج تؾ ث هرة ع الشهسأ وتسش السورؾ فؽ الشقاح .)ٕٚ
ٗ-

سا أن النشؾن يخذى فلق فؽ

اقبق النشايةأ عناز طول الرهر ل جوق .)ٕٛ
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ثحلح عث السدثهلةأ يزثاف إللثق أن

وللر سشد الحشؽلة ع عدم جؾاز الرهر ل لوللل هثؾ عثدم وجثؾ ثص شثرع

اللوة ع الرهر ل لوللثل وتخرثلص الحكثؼ يللثؾج ون غلرهثا هثؾ عثدم إفكثان السوثام فلوثا ون تثر أ وعولثق عوثد أجثاز
الحشؽلة الرهر ل لوزر فظوواًأ ون توللد يكؾن هذا الزر سببق الللل أو غلرد .)ٕٜ

املطلب الجاني :التأصيل الكانوني للتفريل للجهون.
يالراجح فؽ أي السالقلة عث أن لوزوجثة الحثل عث طوثل الرهر ثل لنشثؾن الثزوج الظثا م والثذي لثؼ

أخذ السذرع ا

رثت السثا ة ٖ٘ٔ) فثؽ قثا ؾن ا قثؾال الذخرثلة ا

ث عوثى أ ثقأ

ترض يق الزوجة راق ًة أو تسشاً عشد اللودأ قل
َ
"إذا جؽ الثزوج يلثد عوثد الثزواج وطوبثت الزوجثة فثؽ الواتث الرهر ثلأ عثإن كثان هشثاك تور ثر طبث يثهن هثذا النشثؾن

تثزول

ّعرق الوات بلشوسا ع الحالأ وإذا كان فؽ السسكؽ زوالق تؤجر الرهر ل لسدة سشةأ عإذا لؼ تزل النشة ع هذد السدة وأ ثرت
الزوجة عوى طوبوا يحكؼ الوات يالرهر ل".
والثثشص الوثثا ؾ

قلثثد يسشظؾقثثق الحثثل لوزوجثثة يظوثثل الرهر ثثل لونشثثؾن ون الثثزوجأ و ل يإشثثا تق إلثثى أن الواتث هثثؾ الثثذي

تؾق الهرقة بلؽ الزوجلؽ عشد ثبؾت فؾجبق ٖٓ).

سا أن السذرع ص عوى أن الوات يلرسد الخبرة الظبلة ع إثبات النشؾن فؽ جوةأ وفؽ جوة أخرا عإن السحكسثة

تدرشد إلى الخبرة الظبلة لوحكؼ يالرهر ل فباشرةأ أو يلد أن يسور الزوج لسدة سشةأ إذا كان النشؾن قاي ً لوزوالأ وذلثػ قدثل
فا تربلؽ يالخبرة الظبلة ٖٔ).
والسذثرع ا

ثص هثثذد السثا ة عوثثى الثراجح فثؽ السثثذهل السثالق أ وذلثثػ عث الثثشص عوثى أ ثثر فذثثروعلة

ث اسثرشد عث

الرهرل لونشؾنأ وع إعظاء الحثل عث طوثل الرهر ثل لوزوجثة ون الثزوجأ وقرثى عث اإلفوثال لسثدة سثشة قبثر الحكثؼ يثالرهر ل إن
ان ترجى فؽ النشؾن شهاء ٕٖ).
وا

ر ع ترجلح السذرع ا

لوذا الرأي الهوو هؾ الدلاسةغ عوى اعربثا أن الثزوج يسكشثق عث الزثر عثؽ

هدق إن ا رهت فوا د الزواج الر أسس عولواأ إفا يالظ ق أو يالرلد ٖٖ)أ و تسوػ الزوجة ع الزر عؽ هدثوا إ

يظول الرهر ل وإثبات فؾجبقأ وكهن السذرع عشثد
النشؾن وتر الرهر لأ قل

سبل الهدخ فؽ قبووا.-

ثلاغة الثشص الوثا ؾ

لثؼ تثر أن ينرسث عوثى الزوجثة تثر انأ تثر

إن الرهر ل لونشؾن يو يق الظ ق عدخاًأ وؼلق تهود الزوجة كاعة قوؾقوا الزوجلة -إن كثان

و سشاقذثة الثشص الوثا ؾ أ عإ شثثا إن غر ثا إلثى عوثد الثثزواج عوثى اعربثا د أقثد فرثثا

دائر اللوؾ تشثد ج تحثت فرثا

ا لرثزامأ إذ إن عوثد الثزواج عوثثد

ا لرثزامأ و الرثال عثإن عوثد الثزواج إن عثري عثؽ فورثؾ د الثذي أبثرم اللوثد جوثقأ والثذي
ثر

ابرداءأ كان لوظثرف السرزثر أن يظوثل عدثخ هثذا اللوثد وإعثا ة ا فثر إلثى فثا كثان عولثق قبوثقأ أي أن ا
شرع لق اللود
ً
أن يكثؾن ي فثثؽ الثزوجلؽ الحثثل عث طوثثل عدثخ اللوثثد أن جثؽ الظثثرف اآلخثرأ وهثثذا ا ثر تشدثثنؼ والؿلثا عوثثى الللثثؾج
اعثة الرث أجلثثز طوثثل الرهر ثل يدثثببوا ٖٗ)أ وعوثثد الثثزواج فذثثررك بثلؽ الثثزوجلؽ عث ا لوثثا أ وا

ثر أن كثثر عوثثد تثثؼ ا لوثثا د

يلاقدتؽأ يهرور إلى إ ا تلوسا عشد الرغبثة عث إ وائثقأ كسثا أن عوثد الثزواج فذثررك بثلؽ الثزوجلؽ عث ا قكثام والسوا ثدأ عقثان
ا ثثر أن يكثثؾن إ وثثاؤد بلشوسثثا عوثثى الذثثركةأ إ أن هثثذا اإلشثثكال ا تهث يثثالشص قل ث
طَّل ْي ُتم ِّ
ِ
طَّل ْي ُت ُم
اء[البورةأ ]ٕٖٙأ وِإ َذت َ
الورآ لة كوؾلق تلالىأ َال ُ َش َ
تفش َد َ
اح َعَلْي ُك ْم إ ْن َ ُ

أتثثلف الظث ق لورجثثال ع ث اآليثثات
ِّ
اء[الظ قأ ٔ] ٖ٘).
تفش َد َ
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وقثثد جثثح السذثثرع ا

لونشؾنأ إ أن تاها يالللل

ث عث السثثا ة ٖ٘ٔ) فثثؽ قثثا ؾن ا قثؾال الذخرثثلة أن الزوجثثة تشهثثر يحثثل طوثثل الرهر ثثل
راقة أو تسشاً عشد اللود يدول فشوا الحل ع السظالبة يالرهر ل ع هذد الحالة.

املطلب الجالح :املهاقشة والرتجيح.
أشا البح

ع السظول الدابل إلى أن السذرع ا

أخذ يسثا عولثق اللسثر عث الهوثق السثالق أ ؼلسثا ترلوثل يثالرهر ل

لونشؾنأ وذلػ فؽ ياج السروحةأ وعولق و الشغر ع هذا ا خرلا لوسروحة فؽ جوثةأ ولوؾاعثد اللدالثة فثؽ جوثة أخثراأ وفثدا

وجاهثة هثذا الرثرجلح الوثا ؾ أ نثد أن النشثؾن السلربثر قا ؾ ثاًأ والثذي ينثؾز فث وجثؾ د طوثل الرهر ثل هثؾ النشثؾن السظبثلأ وؼلثثق

يكؾن اللسر اللوو لإل دان أقر فؽ سب سشؾاتأ قل إن تررعاتق تهخثذ قكثؼ الرثب غلثر السسلثز )ٖٙأ واللوثؾ بؾجثق عثام إن
اعررا ا

ثر الثذي بؾشثر اللوثد جوثق خوثرأ كثان ي فثؽ طرؼلثق الحثل عث طوثل عدثخقأ وقثد أشثا ا سثراذ الز قثا إلثى فثدا

الرودم ع الرذر اإلس ف ؼلسثا ترلوثل يالشغر ثة الرلاقديثةأ وأشثا كثذلػ إلثى عثد فثؽ الخلثا ات الرث تثر عوثى اللوثؾ ال زفثةأ

وفشوا فا تثبثت يحكثؼ الذثرع ون شثرطأ علثاً لزثر توحثل يهقثد اللاقثدتؽ ون أن ترتثى يثقأ كخلثا الللثل )ٖٚأ وهثذا ا

تشثثد ج تحرثثق سثثائر اللوثثؾ أ و وجثثق لورهر ثثل هشثثا بثثلؽ الثثزوج والزوجثثة عث خلثثا الرهر ثثل لوللثثل .والنشثثؾن السظبثثل عث أقثثد طرعث

ثر

يلد خو أو علباً وقدلغ وإ سا هؾ قالة فهددة لوظرف ذاتقأ و درؾي ع ذلػ الزوج والزوجة.
اللود
ّ
وللثر السذثثرع ا ث الثثذي جلثثر لوثثزوج الحثل عث طوثثل الرهر ثثل للثثد فثثؽ الللثؾج الرث قثثد ترثثلل الزوجثثةأ علثاً
)ٖٛ

وفا تشد ج تحروثا فثؽ الوؾاعثد السرلووثة يالزثر

لوزر عؽ هدقأ عس ً يالواعدة الهوولة اللافةأ " تر و ت ار "
فثرأ "الزر تزال" )ٖٜأ ثؼ فشلق فؽ قل طول الرهر ل لنشؾن الزوجة قد وق ع الرشاقضغ وذلثػ ياعربثا الزثر تثا ةأ
وعدم اعربا د تا ة أخرا.

و نثثاج عوثثى فثثؽ قثثال يثثهن اخررثثاص الزوجثثة ون الثثزوج عث قثثل طوثثل الرهر ثثل لونشثثؾن إ سثثا ُ ِّجثثح كث

ينرسث عوثثى

الزوجة تر انغ تر جشؾ وا وتر ط قوثاأ إن تدثاوا الزوجثة والزوجثة عث قثل طوثل الرهر ثل لونشثؾنأ وثؾلأ إن فثؽ قثال

بوثثذا عوثثد جس ث عوثثى الزوجثثة أ ثثثر فثثؽ تثثر ؽأ قل ث إن قرثثؾ الثثشص الرذثثرل عثثؽ إعظثثاء الخلثثا لوثثزوج يثثالرهرل لونشثثؾن
سلؤ ي قربا

الزوجة الر أ ابوا النشؾن عوى ذفة زوجوا الذي قد

هؾ تسان عاية الزوجة

ترغل برعاترواأ عثإن كثان الوثدف فثؽ تثرجلح السذثرع

حلاً و هدلاًأ عإن الثزوج لثؽ يوثؾم بوثذا الثدو فثا ام لثؼ يخرثر الؿلثام يثق طؾاعلثة وقبثاًأ ووجثؾ الزوجثة

ثت لوثا يرثوةغ
عوى ذفرق ون غبة فشثق برعاتروثا سثلسشلوا فثؽ أن ترووثى الرعايثة الرث تحراجوثا فشثق شخرثلاً وفثؽ غلثرد فسثؽ يس ّ

وذلػ قرباسوا عوى ذفرقأ لسنر أن الزوج لؼ يدرظ أن ترخوص فؽ زواج الرؾ ي بوا.

و ذا هشا إلى جزئلثة قثد تثر عث هثذا الدثلاق ترزثسؽ أن فثؽ فدثؾغات فشث الثزوج فثؽ قثل طوثل الرهر ثل لنشثؾن
ٓٗ

الزوجة إفكا لة اسرسراعق بوا ف وجؾ النشؾن السظبل .و ناج عوى هذا يسا و ع الورآن القر ؼ فؽ عوة الزواج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةي َزْيةَش ُك ْم َم َةهَّل ًح َوَي ْح َسة ًة ِإ َّن ِفةا َذفِة َ َيَيةات
آي ِانه أ ْ
َن َخَل َ
قؾلق تلثالىأ َ و ِم ْن َ
ق َف ُك ْم م ْن أَْن ُفد ُةك ْم أ َْزَوت ً ةا ف َت ْد ُةكُشهت إَفْي َهةا َو َ َع َ
فَِي ْهم َي َت َف َّكُرو َن[الرومأ ٕٔ].
لرهلهؾهثا وتسلُوثؾا إللوثا وتظسئشثؾا بوثا ٔٗ) وهثذا
قل إن فلشى ّفَت ْد ُةكُشهْت ِإَفْي َهةا أيأ ُ

ع

يكثؾن إ بثلؽ عثاقولؽ يسثثر أقثدهسا

فثثؾئ ً ل،خثثرأ وفح ث ً طسئشا ثثق وأ دثثقأ والدثثكؽ والدثثكؾن بثثلؽ ا زواج كسثثا هثثؾ فلشثثؾي وق ث أ يكثثؾن جدثثدياً غر ز ثاًغ عوثثؾ
ال اتظراج الندؼ" ٕٗ) الذي تشذه عؽ تحرك اللر زة ؼلقأ و يكؾن الدكؽ بلؽ ا زواج إ
ياإلتاعة إلى فا ذكر يلش "زو َ
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تشهػ فاهؾ فا ٌّي ؼلق عسا هؾ فلشؾي.

بذلػ كوق فنرسلاًغ عوؾ عشد ا سؾ اء
وفؽ غر إلى أن الزوجة ع الل قة الزوجلة إ سا تسثر الظرف ا تلفغ عهعظاها قل الرهر ل لونشؾن ون الرجثرأ
تهود اللائوة الر تهوي إللوا ؼلسا لؾ أعظ الرجر هذا الحل -عولق أن تورهت إلى أن الزوج السراج يثالنشؾن السظبثل

هؾ أيزاً تعلف إ دا لاًأ و حاجة إلى الرعاية فؽ زوجرق وأبشائقأ وعولق عإن فورد عدم اجرساع الزر ؽ -تر السثرض

وتر عودان اللائوة -عوى الزوجة السراية يالنشؾنأ تشظبثل عوثى الثزوج يالشدثبة ذاتوثاأ وعولثق كثذلػ عثإن ا جثدا يالسذثرع
اعربا ذلػ ع ك الزوجلؽ أو سوبق فؽ كولوسا.

سا يناج عوى فثؽ قثال يثهن لوثزوج أن يلثد أو يظوثلأ ولثذا ثبثت الخلثا يثالنشؾن لوزوجثة و ثق

بلؽ الزوجلؽ ع أ ر الحل ع طول الرهر ل لونشؾن يكؾن بذلػ قد ألحل تر اً يالزوج الثذي قثد
تنر ة الرلدتدأ سلسا أن الثواعة السنرسعلة الدائدة ع عرر ا تدور أخذ الزوج بوذا الخلا .

ٖٗ)

أ يثهن فثؽ عثرق

ترغثل يثهن يخثؾض

سثثا أن هثثذا الرذثثر قثثد تثثدع الثثزوج ياتنثثاد ط ث ق زوجرثثق الر ث ط ث أر عولوثثا النشثثؾن السظبثثل ط ق ثاً تلدثثؽلاًأ ف ث أ ثثق

فرزثثر فثثؽ اإليوثثاء عوثثى الل قثثة الزوجلثثة فلوثثا ون غبثثة فشثثقأ و ثثذلػ قثثد يكثثؾن الثثزوج وقث تحثثت عوثثؼ تذثثر ل أ سثثلسا أن
الزوج الذي ترتقل الظ ق الرلده ترحسر الحوؾق الساللة كاعة لوزوجة ياإلتاعة إلى الرلؾ ض الذي تررتل عولق علق لوا.

وفؽ الشاقلة الرر ؾ ةأ عإن ا تباك والرخبف ع قر فذكوة الذخص السراج يالنشؾنأ والرذر لات الرث تووث واجثل

عاية السرثاج عوثى أطثراف أتثلف فثؽ أن توثؾم بوثذا الثدو تثؤ ي إلثى إقثداث خوثر ؾلسث عث فحثلف الذثخص السثر ضأ

وسلؤ ي هثذا الخوثر إلثى وجثؾ تر لثة فذثؾهة بشثاء الذثخص السرثاج – إذا كثان لثق أبشثاء-أ وخوثر عث سثساتوؼ الذخرثلةأ

وعث ؾلسثثة البثثر لؾالثثدتوؼأ بثثر وعث الرلافثثر فث كثثر تثثعلف يهروثثر إلثثى السدثثاعدةأ أتثثف إللثثق أن عايثثة الذثثخص السرثثاج
يالنشؾنأ أو أي شخص يهرور إلى الرعايةأ هؾ واجل الدولة أ ث ًأ فثا ام الهثر فؾاطشثاً فثؽ عاياهثاأ وا

توؾم فؤسدات الدولة بوذا الدو أ

أن تشغؼ تذر لات علوا اتقاء عوى ا ع ار للوؾفؾا بؾعائف فؤسداتوا.

وعوى الرغؼ فؽ كر فا ذكرأ عإن السداواة عث الثشص الوثا ؾ

ثر عث ذلثػ أن

بثلؽ الثزوج والزوجثة عث قثل طوثل الرهر ثل لونشثؾنأ

توثثزم فشثثق يالزثثرو ة قثثل طوثثل عدثثخ اللوثثد لنشثثؾن أي فثثؽ الثثزوجلؽأ و يسش ث ذلثثػ أن ترشثثازل

ثثاقل الحثثل عثثؽ قوثثق

طؾاعلةأ غبة فشق ع تحولل الرعاية لزوجق السراج يالنشؾن .كسا يسكؽ لوزوج الذي قرر عوثى الرهر ثل لنشثؾن زوجثق

ةي َزْي َةش ُك ْمأ خرؾ ثاً إذا
أن يسا و حول الرعاية لزوجق يلد قر الرايظة الزوجلة عسث ً يوؾلثق تلثالىأ َ وَال َنْش َد ُةهت تْفَف ْز َ
ان ع كشف الثزواج أبشثاء عث بثد فثؽ تثر لروؼ عوثى البثر وعوثى أن واجثل الرعايثة لثيج أو ا م السر زثة ترتهث عثشوؼ

برؾاجدهؼ وسكشاهؼ ف الظرف اآلخر.

املطلب الرابع :اآلثار املرتتبة على احلهم بالتفريل للجهون يف الفكى والكانون.

إن الرهر ثل لونشثؾن يلثد فثؽ جسوثة الللثثؾج الرث ينثؾز عشثد وجؾ هثا طوثثل الرهر ثلأ والسذثرع ا

ث أجثاز لوزوجثثة

ون الثثزوج طوثثل الرهر ثثل إن جثثؽ الثثزوج يلثثد اللوثثدأ وكثثان هثثذا النشثثؾن غلثثر قابثثر لوثثزوال ٗٗ)أ عثثإن كثثان قثثاي ً لوثثزوال عثثإن
الزوج يسور سشة يلد طول زوجرق الرهر لأ عإن لؼ تب أر وأ رت الزوجة عوى طوبوا الرهر ل عإ ق يهرق بلشوسا ٘ٗ).
أوالً :تيثاي تفسترنبة على تفحكم بافتفريق فلجشهن من حيث نهع تفتفريق.
يل ث ث ثد الرهر ل لونشؾن عدخاً للود الزواج )ٗٙأ وهؾ فا عولق اللسر ع الرذر ا

)ٗٚأ و ررتل عوى اعربا الهرق ث ث ثة
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لونشؾن عدخاًأ أن الرهرل يدبل النشؾن ترؾقف عوى قزاء الوات عشد ثبؾت فؾجثل الرهر ثلأ كسثا أن الرهر ثل عث هثذد الحالثة
تشوص فؽ طووات الزوج إذا قرر و رم فؽ جشؾ ق وعود عوى الزوجة عوداً جدتداً .)ٗٛ

ثانياً :تيثاي تفسترنبة على تفحكم بافتفريق من حيث تفر عة وتفعدح.
يسوػ الزوج إ جاع زوجرق الر يا ت فشق يهدخ عود زواجوا إ يلود وفور جدتدتؽأ شرط أن تقؾن الرجلة برتاها.
وعوى الزوجة اللدة الذرعلة إن وق الهدثخ يلثد الثدخؾل أو الخوثؾة الذثرعلة الرثحلحةأ ولثلس عولوثا اللثدة إن وقث

الهدخ قبر الدخؾل أو الخوؾة الذرعلة الرحلحة.

ثافناً :تيثاي تفسترنبة على تفحكم بافتفريق من حيث تفسهر وتفشفية.
تثبثثت لوزوجثثة يسؾجثثل الحكثثؼ يثثالرهرل لونشثثؾن قوؾقوثثا الزوجلثثة كاعثثةأ والر ث تذثثسر السوثثر السلنثثر إن لثثؼ يكثثؽ فوبؾت ثاًأ
وكافر السور السؤجر السشرؾص عولوسا ع قدلسة عود الزواج.
سا أن لوزوجة الحل ع

هوة اللدة الذرعلةأ قرى ا رواء عررة اللدة.

املطلب اخلايمض :إجراءات دعوى التفريل للجهون يف احملانم الشرعية األردنية.
إن اقرسثثا ت أي عثثؾا ترع ث ع ث السحثثا ؼ الذثثرعلة ا

لثثة يذثثكر عثثام ه ث أ قزثثؾ الظ ثرعلؽ السرثثداعللؽ ع ث فؾعثثد

النودة السللؽأ أو قزؾ السدعى عولق ون السدع أ أو قزؾ السدع

ون السدعى عولقأ أو غلاج الظرعلؽ السرداعللؽ.

وتباشثثر السحكسثثة إجراءاتوثثا ع ث فؾعثثد النودثثة بشثثاء عوثثى قزثثؾ أو غلثثاج ا طثراف ع ث السؾعثثد السلثثلؽأ إ أن عثثؾا

الرهرل لونشؾن لوثا خرؾ ثلة عث اإلجثراء فثؽ ثاقلرلؽأ أن السذثرع ا

ث أتثاح الحثل عث إقافثة عثؾا الرهر ثل لوزوجثة ون

الزوج )ٜٗأ وأن الزوج علوا -أي السدعى عولق -للس أه ً لرحة الخرؾفةأ وعولق عإن قزؾ و

السدعى عولثق وغلايثق

ٓ٘)
عؽ الدعؾا للس لق تهثلر فؽ قل اإلق ار أو اإل قا غ قل إن إق ار الؾ
يالشلاية عؽ الثزوج يلربثر قا ؾ ثاً أ عسث ً
يالواعثثدة الوا ؾ لثثة الرث تثثشص عوثثى أن اإلقث ار قنثثة قا ثرة عوثثى السوثثر ٔ٘)أ وعولثثق كثثان عوثثى الزوجثثة عثثلء إثبثثات الثثدعؾا

يلض الشغر عؽ غلاج السدعى عولق أو قزؾ دغ إذ إن اللائثل عسؾفثاً تشثزل فشزلثة السشقثر قا ؾ ثاًأ وقزثؾ الؾ ث وإقث ار د
يالشلاية عؽ السؾ ى عولق غلر فلربر فؽ الشاقلة الوا ؾ لة ٕ٘).
وا

ك" ٖ٘)أ أي أن غلثثاج السثثدع ع ث الثثدعاوا الر ث
ك تُث ِثر َ
ثثر أن السثثدع أ "فثثؽ إذا تَث َثر َ

فلذ ة فذروعة ينلر الدعؾا واجبة اإلسواطغ

ق

ترلوثثل بوثثا قثثل هللا ون

ينبر عوى السظالبة ع الدعؾا -أي السثدع  -إن اخرثا تثرك الدثلر

علواأ وعولق عإن غلاج الزوجة -السدعلة -عؽ فؾعد النودة السللؽ ون إبداء فلذ ة أو إ سال فؽ تشؾج عشوثا عث قزثؾ

الدعؾا تررتل عولق إسواطوا ٗ٘)أ سؾاء قزر فؽ يسثر السدعى عولق وطوثل إسثواط الثدعؾاأ أو غثاج الظرعثان السرثدعلانأ

فسثثا ترركشثثا ف ث أقثثد اقرسثثاللؽأ قزثثؾ الظرعثثان السرثثداعلانأ أو قزثثؾ السدعلثثة وغلثثاج السثثدعى عولثثقأ وقل ث
السثثدعى عولثثق وقزثثؾ و ثثلق

و الرثثال عثثإن ا ثثثر الوثثا ؾ

يلربثثر علوسثثا اإلق ث ار أ و شثثزل السثثدعى عولثثق فشزلثثة السشقثثر ع ث الحثثالرلؽ قهغ ثاً لحوثثق

٘٘)

أ

ل قرسثثاللؽ هثثؾ هدثثقأ و كثثؾن عوثثى السدعلثثة يالرثثال عثثلء اإلثبثثاتأ و كثثؾن ذلثثػ برور ثثر الخبلثثر

الظب فذهؾعاً يذوا تق أفام السحكسثة
ثثان النشثثؾن ترجثثى شثثهاؤد أم

إن غلثثاج

)٘ٙ

أ و بثد أن يذثرسر تور ثر الخبثرة الظبلثة وشثوا ة الظبلثل أفثام السحكسثة عوثى فثا إذا

)٘ٚأ تسولثثداً لوهرثثر ع ث الثثدعؾا يالؾجثثق الذثثرع يلثثد اإلثبثثات إن ثبرثثتأ وؼلسثثا تو ث أ سثثؾذج

ئحة عؾا تهر ل لونشؾنأ تذرسر عوى عشا ر الدعؾا ا ساسلة.
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فدى محكسة

.........................................................................................................................

السدعلةأ ..........................................أ الرقؼ الؾطش

)..........................................أ عشؾا وا لوربولغأ

تفذرعية تفسهقرح

..........................................

الس ثثدعى عول ثثقأ ........................................أ و ثثلق الس ثثدعؾأ ..........................................أ الث ثرقؼ ال ثثؾطش أ )..........................................أ عشؾا ثثق لوربول ثثغأ
......................................................................................

تفسهضهع :طول الرهر ل لونشؾن.
تفهقا ع:
أوالً :إن السدعى عولق السذكؾ هؾ زوج الداخر /أو غلر الداخر ب يرحلح اللود الذرع يسؾجل قدلسة عوثد الثزواج
قؼ  ).........................................الرا ة عؽ فحكسة  .........................................برا خ ........./......../
ترجثى شثهاؤد /أو ترجثى شثهاؤد إثثر قثا ث سثلا ة تلثرض لثق

ثانياً :جؽ السدعى عولثق السثذكؾ يلثد الثزواج جشؾ ثاً فظبوثاً
أو تثثذكر سثثبل النشثثؾن)أ أعوثثدد الوثثد ة عوثثى اإل اك والرسللثثزأ وقثثد عثثلؽ والثثدد السثثدعؾ .................................
السثثدعى عولثثق السثثذكؾ
و لاً عولق إل ا ة شؤو ق يسؾجل قنة الؾ اية قؼ  )................................الرا ة عؽ فحكسة

............................

برا خ ........ /....... /.......

راقة أو تسشاًأ وقد تزثر ت فثؽ يوثائ عوثى ذفثة السثدعى عولثق السثذكؾ أ عوسثاً يه ثق

ض بوذا الللل
ثافناً :إ ش لؼ أ َ
لؼ يدبل أن سنر بلش و لؽ السدعى عولق السذكؾ أي ط ق.
يتبعاً :فحكسرقؼ السؾقرة

اقبة اخرراص بشغر هذد الدعؾا.

تفطلب:

أوالً :تدنلر هذد الدعؾا وتلللؽ فؾعد لشغرها وتبولغ السدعى عولق فؾعدها و دخة عؽ ئحة الدعؾا و عؾتق لوسحا سثة
قدل ا ؾل.

ثانياً :غل الثبؾج الحكؼ يهدخ عود الزواج بلش و لؽ السدعى عولق السذكؾ لونشؾن وإجراء السورزى الوا ؾ .
واقبوؾا عائل ا قررام
تفسدعية
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اخلامتة.
تؾ ر البح

ع

واترق إلى تفشتا ج اآلتلةأ

أوالً :إن الرهر ل لونشؾن فلشاد الحكؼ لوزوجة يهدخ عود الزواج فؽ زوجوا الذي ط أر عولثق جشثؾن فظبثل يلثد عوثد الثزواج
بشاء عوى طوبوا.

ثاني ةاً :إن عووثثاء السالقلثثة عسؾف ثاً قثثد أجثثازوا الرهر ثثل لونشثثؾن لق ث الثثزوجلؽأ غلثثر أن ال ثراجح عشثثدهؼ أن الخلثثا ع ث ذلثثػ
ع قا ؾن ا قؾال الذخرلة.
لوزوجة ون الزوج .وهذا فا أخذ يق السذرع ا
ث يثثالرأي الهووث الثثذي يلظث قثثل الرهر ثل لونشثثؾن لوزوجثثة ون الثثزوجغ عوثثى اعربثثا أن الثثزوج

ثافن ةاً :أخثثذ السذثثرع ا
يسكشق ع الزثر عثؽ هدثق إن ا رهثت فوا ثد الثزواج الرث أسثس عولوثا يثهن يظوثل أو يلثد أ بلشسثا
الزر عؽ هدوا إ يظول الرهر ل وإثبات فؾجبق.

تفته يات.

تؾ ر البح

تسوثػ الزوجثة عث

إلى أن إعظاء قل طول الرهر ل لونشؾن لوزوجة ون الزوج ؼلق غسف لحل الزوج وعوؼ تذر ل لقغ

وقد تؼ إت ار فنسؾعة فؽ السدؾغات الر تنلر البح

تؾ ث يإللثاء الرسللثز بثلؽ الثزوج والزوجثة عث قثل طوثل الرهر ثل

لونشؾنأ وعولق إعا ة الشغر ع الشص الرذثر ل الثؾا عث قثا ؾن ا قثؾال الذخرثلة ا
اللدالة والسروحة.

ث وتلدتوثق يسثا ترؾاعثل وقؾاعثد

اهلوايمش.
ٔ) ابثثؽ عثثا

أ أقسثثدأ ت ٘ ٖٜهث ثٔٓٓٗ/م)أ معجةةم ميةةاييس تفلغةةةأ تحولثثلأ عبثثد الد ث م هثثا ونأ ا الهقثثر اللر ث أ بلثثروتأ

ٜٜٔٚمأ طٔ)أ جٗأ صٗ.ٜٗ

ٕ) الهلروزآيا يأ دمحم بؽ يلوؾجأ  ٛٔٚهٔٗٔٗ/م)أ تفيامهس تفسحيطأ فؤسدة الرسالةأ بلروتأ ٜٜٔٛمأ ط)ٙأ ص.ٜٔٙ

ٖ) ابثثؽ فشغثثؾ أ جسثثال الثثدتؽ أبثثؾ الهزثثرأ ت ٔٔٚه ثٖٔٔٔ/م)أ فدةةان تفعةةربأ ا السلثثا فأ الوثثاهرةأ .ت)أ طٔ)أ فثثجٖٛأ
ص.ٖٖٜٛ

ٗ) ابؽ عابدتؽأ دمحم أفثلؽأ ت ٕٕ٘ٔه ثٖٔٛٙ/م)أ يل تفسحتةاي علةى تفةدي تفسختةاي حةرح نشةهير تألبرةايأ تحولثلأ عوث فلثؾض
وآخرونأ ا القرل اللوسلةأ بلروتأ ٖٕٓٓمأ ط خا ة)أ جٗأ ص.٘ٗٛ

٘) السشثثؾع أ عوث بثثؽ خوثثفأ ت ٜٖٜهٖٕٔ٘/م)أ كفايةةة تفطافةةب تفر ةةانا علةةى ي ةةافة تزةةن أزةةا زيةةد تفييروتنةةا ،تحولثثلأ أقسثثد
قسدي)أ فظبلة السد أ فررأ ٜٜٔٛمأ طٔ)أ جٖأ ص.ٔٚٚ

 )ٙالقاسثا أ عث ء الثثدتؽ بثؽ فدثثلؾ أ ت  ٘ٛٚه ثٜٔٔٔ/م)أ زةةدت ع تفرةةشا ع فةةا نرنيةةب تفذة تر عأ ا القرثثل اللوسلثثةأ بلثثروتأ
ٖٕٓٓمأ طٕ)أ جٗأ صٖٗٔ .والسث ثثاو يأ عو ث ث بث ثثؽ دمحمأ ت ٓ٘ٗهٔٓ٘ٛ/م)أ تفحةةةةاوي تفكبيةةةةر ،تحولث ثثلأ عث ثثا ل عبث ثثد

السؾجؾ وآخرونأ ا القرل اللوسلةأ بلروتأ ٜٜٗٔمأ طٔ)أ جٓٔأ ص .ٜوالرقلبثا أ فرثظهى بثؽ سثلدأ ت ٖٕٗٔه ث/

ٕٔٛٚم)أ مطافب أوفا تفشهى حرح غاية تفسشتهى ،فشذؾ ات السكرل اإلس ف أ فذلأ ٕٜٔٙمأ طٔ)أ ج٘أ صٕٖٓ.
 )ٚتشغرأ اللسريأ أشرف يحلثىأ نظرية تفتفريق تفيزا ا زين تفزو ين :ل تي ة نة ةيلية مياينةة ،أطروقثة كرثؾ اد غلثر فشذثؾ ةأ
النافلة ا

لةأ عسانأ ٕ٘ٓٓمأ صٖٔ.

ٗ٘ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشاليمية يم ( )11ع ( 1442 )2ه2021/م

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss2/7

????? ??? ??????? een husband and wife in the lawsuit of dissolution on the marriage contract on the cause of madness -legal jurisprudence study-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نداء زقسوم ونور صهوبر
 )ٛابؽ فشغؾ أ فدان تفعربأ فج /ٚصٖٓ .ٚوالنؾهريأ إسساعلر بؽ قسا أ ٖٖٜه ثٕٔٓٓ/م)أ تفرحاح :ناج تفلغةة و ةحاح
تفعر يةأ تحوللأ أقسد عبد اللهؾ أ ا اللوؼ لوس تلؽأ بلروتأ ٜٜٔٚمأ طٕ)أ جٔأ صٖ.ٕٜٓ

 )ٜالنرجثثا أ عو ث بثثؽ دمحمأ ت  ٛٔٙهث ثٖٔٗٔ/م)أ تفتعريفةةاتأ تحولثثلأ دمحم
طٔ)أ صٓ.ٚ

ثثدتل السشذثثاويأ ا الهزثثلوةأ الوثثاهرةأ ٕٓٓ-أ

ٓٔ) ابثثؽ عابثثدتؽأ يل تفسحتةةاي .ٕٓٓ/ٜ ،والو ارع ث أ أقسثثد بثثؽ إ ثثسأ ت ٗٙٛهث ثٕٔٛ٘/م)أ تفةةذخيرحأ تحولثثلأ دمحم قن ث أ ا
اللرج اإلس ف أ بلروتأ ٜٜٗٔمأ طٔ)أ جٛأ صٕٗٗ .والبوؾت أ فشرثؾ بثؽ تثؾ سأ ت ٔ٘ٓٔه ثٔٙٗٔ/م)أ كذةا
تفيشاع عن متن تإلقشاعأ ا عالؼ القرلأ الر اضأ ٖٕٓٓمأ ط خا ة)أ جٕأ صٔ .ٙوابؽ قدافة السودس أ عبد هللا ابؽ

أقسدأ ت ٕٓٙهثٕٕٖٔ/م)أ تفسغشا حرح مخترةر تفخرقةاأ تحولثلأ عبثد هللا الرركث وآخثرونأ ا عثالؼ القرثلأ الر ثاضأ

ٜٜٔٚمأ طٖ)أ جٙأ ص٘.ٜ٘
ٔٔ) السراج الدايوة.

ٕٔ) الدرقانأ عد ان إبراـلؼ و ؾ ي خاطرأ حةرح تفيةانهن تفسةدنا امرةالي تفحيةهخ تفذخرةية أ ا الثواعثةأ عسثانأ ٕٓٓٛمأ
طٔ)أ جٔأ ص.ٔٔٙ

ٖٔ) ابثثؽ عابثثدتؽأ يل تفسحتةةاي .ٕٓٓ/ٜ ،والو ارعث أ تفةةذخيرحأ  .ٕٗٗ/ٛوالبوثثؾت أ كذةةا

تفيشةةاع عةةن مةةتن تإلقشةةاعأ ٕ .ٙٔ/وابثثؽ

قدافةأ تفسغشا حرح مخترر تفخرقاأ .ٜ٘٘/ٙ

ٗٔ) اسرشا اً لد لة اإلشا ة ع السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة.
٘ٔ) اللسريأ نظرية تفتفريق تفيزا ا ،ص.ٔٚ

 )ٔٙالللش ث أ دمحم فحسثثؾ أ ت ٘٘ٛهث ثٔٗ٘ٔ/م)أ تفبشايةةة فةةا حةةرح تفهدتيةةةأ ا الهقثثرأ بلثثروتأ ٜٜٓٔمأ طٕ)أ ج٘أ صٖ.
والسشثؾع أ كفايةة تفطافةةبأ ٖ .ٔٙٙ /والوولثؾ أ أقسثد بثثؽ دمحم ت ٜٔٓٙه ثٔٙ٘ٛ/م)أ وأقسثد عسلثرة البرلدث أ ت ٜ٘ٚه ث/

ٓ٘٘ٔم)أ حاحية تفيليه ا وعسيةرح امطبهعتةان مةع شةز تفةرتغبين حةرح مشهةاج تفطةافبين أ فظبلثة البثاب الحوبث أ فرثرأ
ٜٔ٘ٙمأ طٖ)أ جٖأ صٖٕٖ .والبو ثثؾت أ ت ٔ٘ٓٔه ث ثٔٙٗٔ/م) ،تفةةةةروم تفسر ةةةةع حةةةةرح زتل تفسدةةةةتيشع ،ا السؤ ثثدأ
الر اضأ ٜٜٔٙمأ طٔ)أ ص.ٜ٘٘

 )ٔٚسشداً لشص السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا
 )ٔٛسشداً لشص السا ة ٖ /ٛأ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

.
.

 )ٜٔالشده أ عبد هللا بثؽ أقسثدأ ت ٓٚٙه ثٖٔ٘ٛ/م)أ تفشهةر تففةا ق حةرح شةز تفةدقا قأ ا القرثل اللوسلثةأ بلثروتأ ٕٕٓٓمأ
طٔ)أ جٚأ ص .ٖٕٙابؽ عرقؾنأ إبراـلؼ بؽ شسس الدتؽ دمحمأ ت ٜٜٚهثٖٜٔٙ/م)أ نبررح تفحكةام فةا أ ةهل تألقزةية

ومشةةا ج تألحكةةامأ تحولثثلأ جسثثال فرعذثثو أ ا القرثثل اللوسلثثةأ بلثثروتأ ٖٕٓٓمأ ط خا ثثة)أ جٔأ ص .ٔٓٙوالراعل ث أ

عبد القر ؼ بؽ دمحمأ ت ٖٕٙهثٕٕٔٙ/م)أ تفعزيز حرح تفةه يز تفسعةرو

بافذةرح تفكبيةرأ تحولثلأ عوث فلثؾض وآخثرون)أ

ا القرل اللوسلةأ بلروتأ ٜٜٔٚمأ طٔ)أ جٖٔأ صٖ٘ٔ .البلثدا يأ عوث بثؽ دمحمأ ت ٜٓٓه ثٜٔٗٗ/م)أ فةت تفسلة

تفعزيزأ تحوللأ عبد السوػ بؽ ـلشأ ا خزرأ بلروتأ ٕٕٓٓمأ طٔ)أ ج٘أ صٖ.٘ٛ

ٕٓ) الدسثثؾق أ دمحم عرعثثةأ ت ٖٕٓٔهث ثٔٛٔٗ/م)أ حاحةةية تفد ةةهقا علةةى تفذةةرح تفكبيةةرأ ا إقلثثاء القرثثل اللر لثثةأ بلثثروتأ
__ٜٔأ طٔ)أ جٕأ ص .ٖ٘ٙواللس ار ث أ يحلثثى بثثؽ سثثالؼأ ت ٘٘ٛهث ثٕٔٔٙ/م)أ تفبيةةان فةةا فيةةه تإلمةةام تفذةةافعاأ ا
السشواجأ بلروتأ ٕٓٓٓمأ طٔ)أ جٜأ صٕٗٔ .والبوؾت أ تفروم تفسر عأ صٖٓ٘.
ٕٔ) القذشاويأ أبؾ يكر بؽ قدؽأ ت ٖٜٔٚهثٜٔٚٙ/م) ،أ هي تفسدتي حرح إيحال تفداف أ ا الهقرأ بلروتأ .ت)أ طٕ)أ
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التمييس بني السوج والسوجة يف دعوى التفريل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جٕأ ص٘.ٜ
ٕٕ) تفسر ع نفده.

ٖٕ) ابؽ عابدتؽأ يل تفسحتايأ ٘.ٔٚ٘/
ٕٗ) واد اإلفام أقسد ع فدشدد برقؼ ٕٖٓ)ٔٙأ ابؽ قشبرأ أقسد بؽ دمحمأ مدشد تإلمام أحسد زن حشبيأ تحوللأ شللل ا
وعا ل فرشد وآخرونأ فؤسدثة الرسثالةأ بلثروتأ ٕٔٓٓمأ طٔ)أ جٕ٘أ ص .ٕٔٚوتثلهق ا لبثا

ؤوط

عث إ واء اللولثر بثرقؼ

ٕٔ)ٜٔأ ا لبثثا أ دمحم ا ثثر الثثدتؽأ ت ٜٜٜٔم)أ إيوتء تفغليةةي فةةا نخةةريج أحاليةث مشةةاي تفدةةبيي ،السكرثثل اإلس ث ف أ

بلروتأ ٜٜٔٚمأ طٔ)أ جٙأ ص.ٖٕٙ
ٕ٘) ا

بح أ فالػ بؽ أ سأ ت ٜٔٚهث)أ تفسدونة تفكبرى فإلمام ماف  ،ا القرل اللوسلةأ بلروتأ ٜٜٗٔمأ طٔ)أ جٕأ ص٘ٗٔ.

 )ٕٙتلهق ا لبا

ع إ واء اللولر برقؼ ٖٔ)ٜٔأ ا لبا أ إيوتء تفغلييأ .ٖٕٚ/ٙ

 )ٕٚالسناج أ دمحم سكحالأ تفسهذب من تففيه تفسافكا وألفته ،ا الووؼأ فذلأ  .أ طٔ)أ جٕأ ص.ٜٗ
 )ٕٛتفسر ع نفده.

 )ٕٜابؽ عابدتؽأ يل تفسحتايأ ٗ.ٕٜٗ/

ٖٓ) سشداً لشص السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة.
ٖٔ) تفسردي نفده.

ٕٖ) القذشاويأ أ هي تفسدتيكأ ٕ.ٜٗ/

ٖٖ) ابؽ طاهرأ الحبلل ت ٕٕ٘ٔ/ٜٔ٘ٛم)أ تففيه تفسافكا وألفته ،فؤسدة السلا فأ بلروتأ ٕ٘ٓٓمأ طٖ)أ جٕأ ص.ٖٜٓ
ٖٗ) القاسا أ زدت ع تفرشا عأ ٗ.ٕٗٚ/
ٖ٘) القاسا أ زدت ع تفرشا عأ ٗ.ٕٔٓ/

 )ٖٙاسرشا اً لشص السا ة  )ٕ/ٕٔٛفؽ الوا ؾن السد

ا

.

 )ٖٚالز قاأ فرظهى أقسدأ تفسدخي إفى نظرية تالفتزتمأ ا الووؼأ فذلأ ٜٜٜٔمأ طٔ)أ صٔ.ٚ
 )ٖٛالسا ة  )ٜٔفؽ فنوة ا قكام اللدللةأ وفشوا أخذت السا ة ٕ )ٙفؽ الوا ؾن السد

ا

 )ٖٜالسا ة ٕٓ) فؽ فنوة ا قكام اللدللةأ وقد أخذت فشوا السا ة ٕ )ٙفؽ الوا ؾن السد

.

ا

.

ٓٗ) تشغرأ الذلراويأ دمحم فرؾل أ ت ٔٗٔٛهثٜٜٔٚ/م)أ نفدير تفذعرتوي – تفخهتطر ،فظاي أخبا اللؾمأ .)ٖٔٔٙٓ/ ٔٛ
ٔٗ) أبؾ الدلؾ أ دمحم بثؽ دمحم بثؽ فرثظهى ت ٕٜٛهٔ٘ٚٗ/م)أ نفدةير أزةا تفدةعهل ر إيحةال تفعيةي تفدةليم إفةى مزتيةا تفكتةاب
تفكريمأ ا إقلاء الرراث اللر أ بلروتأ جٚأ ص.٘ٙ

ٕٗ) ابؽ عاشؾ أ دمحم الظاهرأ ت ٖٖٜٔهثٜٖٔٚ/م)أ تفتحرير وتفتشهيرأ الدا الرؾ دلة لوشذرأ تؾ سأ ٜٗٔٛمأ جٕٔأ صٕ.ٚ
ٖٗ) وذكر الحبلل بؽ طاهر فا رثقأ "لوزوجثة عث ذلثػ الخلثا أ ولثؾ قثدثت قبثر الثدخؾلأ ن
بلثثدهاأ يخ ث ف الثثزوج لثثلس لثثق

ثبر لوثا عولوثاأ وللدثت اللرثسة

إن قثثدثت يالزوجثثة يلثثد اللوثثدأ وه ث فرثثلبة زلثثت يثثقأ عإفثثا أن ترتثثى وإفثثا أن يظوثثلأ إذ

اللرسة بلددأ وكؾن اللرسة بلدد وللدت بلدها ه أسا

ٗٗ) اسرشا اً لشص السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة.

الهرق بلشوا و لشق" .الحبللأ تففيه تفسافكا وألفته.)ٖٜٓ/ٖ ،

٘ٗ) السا ة هدوا.

 )ٗٙالدسؾق أ حاحية تفد هقا .ٖ٘ٙ/ٕ ،واللس ار أ تفبيانأ  .ٕٔٗ /ٜوالبوؾت أ تفروم تفسر عأ صٖٓ٘.
 )ٗٚاسرشا اً لسشظؾق السا ة  )ٖٔٛفؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا

.
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 )ٗٛسشداً لسهوؾم السخالهة ع السا ة ٕ )ٛفؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة ا
 )ٜٗسشداً لسشظؾق السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة.
ٓ٘) قلد أ ليي تفحكامأ ٗ.)ٛٛ/

.

ٔ٘) السثثا ة  )ٚٛفثثؽ فنوثثة ا قكثثام اللدللثثةأ وفشوثثا أخثثذت السثثا ة  )ٜٚفثثؽ الوثثا ؾن السثثد
البلشات ا

.

ا

ث أ والسثثا ة ٔ٘) فثثؽ قثثا ؾن

ٕ٘) قلد أ ليي تفحكام ،اٗ.)ٜٕ/

ٖ٘) القاسا أ زدت ع تفرشا عأ .)ٗٔٙ/ٛ

ٗ٘) سشداً لشص السا ة ٓ٘) فؽ قا ؾن أ ؾل السحا سات الذرعلة.
٘٘) قلد أ ليي تفحكام.)ٜٛ/ٗ ،

 )٘ٙسشداً لشص السا ة ٓ )ٜفؽ قا ؾن أ ؾل السحا سات الذرعلة.
 )٘ٚسشداً لشص السا ة ٖ٘ٔ) فؽ قا ؾن ا قؾال الذخرلة.
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