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 إنه فى يوم             الموافق    /     / 

 

فظة امح  -.......................... / والمقيم    ....................على طلب السيد / **بناء 

 ةريالسكندبا -محامي احوال شخصية –بالل جابر /  ة ، ومحلها المختار مكتب االستاذاإلسكندري

. 

 

 -يث إقامة :ت إلى حنتقلإأنا  ...................  محضر محكمة .................................. قد 

 

 /فى والمقيمة   ..................... ة/*السيد*

 درية .سكناال– ........................................................................

 

 

 مخاطبا مع /

 

 باألتى اوأعلنته
 

  بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  هاالطالب زوجة المعلن اليحيث ان............. 

اعها ته حتي االن ولكنها خارجة عن طاعته  وقد حاول وديا اقنوهي ال تزال في عصم

 بالعودة الي الحياه الزوجيه ولكنها رفضت.

 

  اء لي ادعوالتزام الزوجة بالطاعة هو الحفاظ عليها من الفتنه والفساد ، واعانة لها

د وق ،لبيت وظيفتها في االسرة والتي تتالءم  مع طبيعتها االنثوية والقيام علي شئون ا

سنة م والورد  التزام بالطاعه في محكم تنزيل الحكيم الخبير العليم في القران الكري

لي ععضهم بالنبوية الشريفة ، فقوله تعالي " الرجال قوامون علي النساء بما فضل هللا 

عنكم ان اطفبعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا 

 ن سبيال ان هللا كان عليا كبيرا " صدق هللا العظيم . فال تبغوا عليه

 

 

 الموضوع
 

 اعةانذار ط

 

 

 

 بناء علي 

الطالب  طلب

وتحت 

 مسؤوليته

 

 

 

 

وكيل -

 الطالب

 

 المحامي
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ن زوجة مله  **  وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " مااستفاء المؤمن بعد تقوي هللا خيرا 

اب ان غصالحة ان امرها اطاعته وان طاعته وان  نظرا اليها سرته وان اقسم عليها ابرته و

 سول هللا .عنها حفظته في نفسها ومالها " صدق ر

 

ه ث ان** حيث ان الزوج ينفق عليها ولم يمتنع عن االنفاق رغم تركها منزل الزوجية ، حي

 جنيه (  .............) ..................بمبلغ  ......................ارسل لها حوالة بريدية برقم

 
ا سعي بحثن العنكل ** مع العلم ان الطالب ) الزوج (  امين علي  المنذر اليها علي نفسها ومالها حيث لم ي

 /والشقة المتخذة منزال للزوجية هي الشقة الكائنة عن الرزق لها 

 .ةاالسكندري -  .......................................................................

 

يث فهم صالحين تأمن العيش بجوارهم ، ومن ح عي من حيث وصفه ومن حيث الجيرانمسكن شر ** وهو  

 ،ة جيدة بحال تجهيزالشقة فهي كاملة المرافق الشرعية من مياه وكهرباء واالدوات االزمة للمعيشة الالئقة

     "بعل سن التكما ان الشقة خالية من سكن الغير .  وقال االمام علي كرم هللا وجه " جهاد المراة ح

 

 زوجية كن الوالطالب يتمسك بالكيان االسري ولذلك يدعو المنذراليها للدخول في طاعته والعودة الي مس  

تعال كما انها اعتادت على اف سالف الذكر فهي خرجت عن طاعته دون ادني اسباب شرعية أو شرعية   

 .يه الشرع نفسها عنه وترفض ان تعطيه حقوقهالمشاكل الزوجيه بدون اى اسباب من المنذر كما انها منعت 

 

مرسوم مكرر ثانيا من ال 11ويحق للطالب طلب للمنذر اليها الدخول في طاعته بموجب نص المادة   **

لزوجة ا" اذا امتنعت التي تنص علي  1985لسنة  100رقم المضافة بالقانون 1929لسنة  25بقانون رقم 

 زوجة من تاريخ االمتناع .عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة ال

    

محضر  لي يدوتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعالن ع**

 لشخصها او من ينوب عنه  وعليه أن يبين في هذا االعالن المسكن .

   

 نعة دونرت ممتالبيان واال اعتبوالطالب ينذر المنذر اليها بموجب هذا االعالن للعودة لمسكن الزوج سالف 

 عن  طاعته وناشز .  وجه حق  

 

 بناء عليه
 

ونبهت  نذاراال صوره من هذا ا وسلمته اأنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه

عليها بضرورة العودة لمسكن الزوجية الكائن 

ن وعد غايته ثالثومفي  - ةكندرياالس -  ....................................................................

 .  يوما واال اعتبرت ناشزا

 
 مع حفظ كافة حقوق الطالب االخري ،،،،      


	انذار طاعة

