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 العلوي والبحث العايل التعلين وزارة

 اىلــــــــــــــــــــدي اهعتــــــــــج 

 وى والعلوم السياسيتــــــالقان كليت

 وىــــــــــــــــانــــــــــالق نــــقس

 

 العدة إجازة
( إىل عطية رشيد سامي حسامالطالب )حبث تقدم به 

كليت القانىن والعلىم السياسيت / قسن القانىن وهى جزء 
 يف القانىن لىريىساهن هتطلباث نيل شهادة البك

 

 إشراف
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ِتِهنَّ َوَأْحُصوا  }يَا أَيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ
َة َواتػَُّقوا اللََّو رَبَُّكْم ال ُتْخرُِجوُىنَّ ِمن بُػُيوِتِهنَّ َوال َيْخُرْجَن  اْلِعدَّ

يَػتَػَعدَّ  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمن ِإال َأف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَػيػَِّنةٍ 
 ُحُدوَد اللَِّو فَػَقْد َظَلَم نَػْفَسُو{

 

 (1)اآلية سورة الطالؽ: 
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شرف
ُ
 إقرار امل

والمقـدم مـن اللبلـ  (  إجازة العدةة  )أشهد َأنَّ إعداد هذه البحث الموسوم بــ  

القـبوون (، قـد رـرت تحـش إشـراي  يـ  ربماـى دلـبل    لـى عطية  رشيد سامي حسام)

 .القبوون، وه  رزء من متل ببش ولل دررى الب بلورلوس ي   والا وم السلبسلى

 

 

 

 

 

 

                          المشرف                                                         

 جناح ابراهيم سبع م.م                                                       
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 اإلهداء
  اىل يعهًنا ًىادٌنا ًشفٍعنا حمًد)صم اهلل عهٍو ًسهى(ًآنو ًصذبو أمجعني.

 رمحيى اهلل ًاسكنيى فسٍخ جناحو. (شيداء انعزاق احلبٍب)اىل يٍ جعهٌا أجساييى سٌراً حيًً حزبت ًطين احلبٍب 

اىل  يٍ بسط ٌدٌو ًجعم عنائو ًحعبو  شعاراً حلٍاة  يٍ أجم انبماء ًانصرب ًحٌفري كم يا ٌستخيٍ  نرتزس ستعادحنا ...أبتً انعشٌتش      

 .أدعٌ ا اهلل نو بانصذت ًانعافٍت.

 .(أيً انرانٍت)ًجعم اجلنت حتج لديٍيا اىل يٍ كزيين اهلل يٍ اجهيا ,يٍ رأٌج  اننٌر ًأَا يف أدضاهنا طفالً  ًغًزحين باحلب ًاحلناٌاىل 

 اىل رًح أخً انرايل انيت مل حزاه عٍين أبداً )عالء( أسكنو اهلل فسٍخ جناحو.

 سري )أخٌحً ًأخٌاحً( أسأل اهلل هلى بدًاو انصذت ًانعافٍت.اىل يٍ ىى يف اندٍَا سندي ًعًٌَ ًأشزكخيى يف أيدي ًشددث هبى أ

 ايل طزٌك انعهى ينذ انصرز )أساحذحً األفاضم( أيدىى اهلل بانعًز انيٌٌم. أضاءًااىل انذٌٍ 

 سيالئً ًسيٍالحً طهبت انبكانٌرٌٌص اسأل اهلل  هلى بدًاو انصذت ًاحلب ًانعافٍت انذٌٍ ًاكبٌ يعً سنني انعًز)أصدلائً(.

  كم ٌخٍى ... كم ييهمت... كم أريهت... كم ابٍ شيٍداىل

 الباحث                                                                                              أىدي جيدي املخٌاض .
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 شكر وتقدير

 املنخجبني األبزار.احلًد هلل انميار ًانصالة ًانسالو عهى حمًد ًعهى آنو األطيار ًصذبو 

 أيا بعد..

فأَو ال ٌسعين إال أٌ احمدو جبشٌم شكزي ًعظٍى أيخناًَ نكم يٍ لدو يل انعٌٌ  يف إجناس ىذا انبذث ًال سًٍا 

األساحذة انفاضهني أساحذة لسى انماٌٌَ. انذٌٍ مجعٌا بني اهلًت يف انعهى ًردابت انصدر 

نٌا يل يٍ ًلخيى ًجيدىى يا كاٌ بً خري يعني يف ًأكزو األخالق فمد ينذًٌَ  يٍ دسٍ رعاٌخيى ًبذ

 كافت يزادم اندراست ًانبذث فجشاىى خري اجلشاء ًساد حٌفٍميى نهدٍَا ًاَخزة.

ملا لديٌا يل يٍ ارشاداث  كًا احمدو جبشٌم ايخناًَ ألساحذة لسى انماٌٌَ يف كهٍت انماٌٌَ ًانعهٌو انسٍاسٍت

 خاعب ًاٌٍ  املصاعب.سدٌدة ًحٌجٍياث يفٍدة أَارث بً ظهى امل

 ًال ٌفٌحين اٌ  اًجو شكزي نكافت انيهبت األعشاء سيالئً يف اندراست اخٌاًَ  يف اندٌٍ ًاندٍَا.

 لسى انماٌٌَ. –كًا احمدو بشكز خاص اىل يٌظفً املكخبت انماٌٍََت يف كهٍت انماٌٌَ ًانعهٌو انسٍاسٍت 

 مسٍ  جمٍب.نكم ىؤالء شكزي ًحمدٌزي ًجشاىى اهلل خري اجلشاء أَو 

 الباحث    
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 المقدمة

ياأيهػػا النبػػي اذا  )) فػػي ممكػػم هتابػػو الم يػػد:أف قضػػاء اأ أحػػر و ػػرطو أواػػر   قػػاؿ اأ تعػػال     
طلقػػػتم النسػػػاء فطلقػػػوىن لعػػػدتهن وأحصػػػوا العػػػدة واتقػػػوا اأ  ربكػػػم ال تخرجػػػوىن مػػػن بيتػػػوىن وال 

( (والمطلقػا  يتربصػن بأنفسػهن االاػة قػروء) ) :وقػاؿ زػو وجػ  ((يخرجن إال اف يأتين بفاحشة بينػة
والمقػػػرر فقهػػػال أف العػػػدة ال تسػػػقه باالسػػػقاط  نهػػػا ت ػػػل حقػػػال أ تعػػػال  وحقػػػال للػػػوو    فهػػػي حػػػر 

ايػة رزحػر الولػد و الشػرع والولػد   أمػا حػر الشػرع فػوف الػووجين ال يملكػاف اسػقاطهما أمػا هونهمػا 
هتػػاا اأ نسػػل الولػػد وىػػو حقػػو وقػػد هػػاف هتابػػة ىػػخا البمػػة ىػػو مػػا يخػػت  بالعػػدة ومػػا جػػاء فػػي  

هػاف للفقهػاء آراء حػوؿ  وايضػال مػاوايضػال مػا جػاء بػو المشػرع العراقػي هػخلك العظيم القرآف الكػريم  
  العدة

 أوالل: أىمية واىداؼ البمة:

من أىم ا حكاـ التي ي ل زل  ا نسػاف المسػلم أف يعرفهػا تلػك ا حكػاـ التػي تتعلػر با سػرة    
المسػػلمة   وىػػػي التػػػي يسػػميها بعػػػم الفقهػػػاء والمعاألػػرين بػػػػ )أحكػػػاـ ا حػػواؿ الشخصػػػية(  ومػػػن 
أىمهػػا العػػدة التػػي أألػػبن هليػػر مػػن النػػاس ي علهػػا   وناألػػة النسػػاء حيػػة ن ػػد المخالفػػا  الكليػػرة 

 االحكاـ   ال ك أف معرفة ىخه االحكاـ واجبة في القرآف والسنة  لهخه

 اانيال: منه ية البمة:2  

وقد رأيت أف انتصر في الشرح الكلير من المواد القانونية وهخلك القػرآف الكػريم ملتومػال بشػكلية  
حتػػػ  ال أ ػػػطر الػػػ  التوسػػػ, واالسػػػتطراد   همػػػا وانػػػي حرألػػػت زلػػػ  اف يكػػػوف ىػػػخا البمػػػة سػػػه  

 ن المعالم   قريل الفهم حت  يكوف فػي قػدرة المتلقػي والمطػال, لػو تمصػيلو وفػي اارا    وو العب
سػػعة ااحاطػػة بػػو  واأ أسػػأؿ اف ي علػػو زمػػالل نالصػػال لوجهػػو وأرجػػو بػػو ر ػػاه   واسػػتمد بػػو زفػػوه 

 ومغفرتو إنو نعم المول  ونعم النصير 
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 المبمة االوؿ 

 ))ماىية العدة((

فػػال بػػد مػػن تعريفهػػا   ومػػن اػػم بيػػاف سػػببها ودليلهػػا   وزليػػو قسػػمنا ىػػخا للػػتكلم زػػن ماىيػػة العػػدة    
المطلػل اللػاني سػنتناوؿ المبمة ال  مطلبػين سػنتناوؿ فػي المطلػل ا وؿ تعريػد العػدة   امػا فػي 

 سبل العدة ودليلها 

 المطلل ا وؿ                                            

 -تعريد العدة:                                          

 في االاة فروع وهاآلتي: سنعرؼ العدة في ىخا المطلل لغة   و رزال  وقانونال   وه  ذلك   

 :العدة لغةل : االوؿالفرع 

وهػخلك  (1) "زرفها البعم زل  انها " االحصاء و يقاؿ زدد  الشػيء زػدة أا احصػيتو أحصػاء   
زرفها البعم زل  اف العدة " لها معنياف ا وؿ بكسر العين   ويقصد بو االحصاء  واللػاني بضػمها 

بػػالقرآف الكػػريم وبمػػا اف العػػدة لغػػة االحصػػاء فقػػد ذهػػر (2)ويقصػػد بػػو االسػػتعداد لومػػر والتمػػوط بػػو
 ( 3)))ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوىن لعدتهن وأحصوا العدة((

يػػرا الفريػػر االوؿ مػػن  -فهنػػاؾ اػػالو أقػػواؿ حػػوؿ مػػا وردتػػو اآليػػة الكريمػػة زلػػ  االحصػػاء بالعػػدة :
الفقهػاء أف المخاطػػل باحصػػاء العػػدة ىػم االزوا  الػػخين وقػػ, مػػنهم الطػالؽ   فػػالوو  المطلػػر زليػػو 

عػػدىا    بيمصػػي زػػدة مطلقتػػو   حتػػ  إذا رجعهػػا فػػي الطػػالؽ الرجعػػي هانػػت رجعتػػو فػػي العػػدة ال اف 
 هماانها فيها بياف المطلر فاذا انتهت العدة فملت لغيره من ا زوا  من بعده  ويرا الفرير اللاني 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  الػػووا  والطػػالؽ وآاارىمػػا   المكتبػػة القانونيػػة  1 د  أحمػػد الكبيسػػي: الػػوجيو فػػي  ػػرح االحػػواؿ الشخصػػية وتعػػديالتها    -(1)

  185  ص1991بغداد    ارع المتنبي   

  143  ص2111المستشار  أحمد نصر ال ندا   رح قانوف االحواؿ الشخصية العراقي   دار الكتل القانونية  مصر    -(2)
  1  سورة الطالؽ : اآلية  -(3)
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من الفقهاء اف المخاطل باحصاء العدة ىن الووجا  المطلقا  أو الالتي فػارقهن ا زوا  فعلػيهن 
تعػػرؼ العػػدة التػػي تصػػبن فيهػػا الرجعيػػة والتػػي ال تصػػن  والمػػرأة التػػي فارقهػػا زوجهػػا تمصػػ  زػػدتها 

للالػػة تعبػػدال  سػػتيراء رحمهػػا   ولوسػػتعداد أو للخطػػاا أف أراد  الػػووا  بعػػد العػػدة  أمػػا الفريػػر ا
 وىو ا نير أف المخاطل باحصاء العدة ىم المسلمين جميعال  

 (1)فالخطاا باآلية الكريمة موجو للمسلمين   إذ وجو ال  النبي )أل  اأ زليو وسلم(   

اف الظمائر المخاطبة باآلية الكريمة هلها زائدة ال  ا زوا  ))طلقتم  أحصػوا(( وىػي زلػ  نظػاـ    
 ن من المعروؼ اف الووا  دان  با لماؼ م, الوو  واحد ووتيرة واحدة ولك

 :لاني:العدة  رزال الفرع ال

  (2)العدة: ىي الفترة الومنية التي تعقل الفرقة ويمـر المرأة التوو  فيها حت  تنقضي

زلػ   العػدة   وهػخلك زػرؼ (3)وىناؾ من زرفها : انتظار يلـو المػرأة او الرجػ  زنػد وجػود سػببو    
  (4)أنهػػا" زبػػارة زػػن مػػدة حػػددىا الشػػارع تمكلهػػا المػػرأة دوف زوا  بعػػد الفرقػػة بينهػػا وبػػين زوجهػػا"

  (5)اا انتظار مدة معلومة تلـو المرأة بعد زوا  النكاح" -وزرفها البعم اآلنر "ىي ترب 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  143-142المستشار  أحمد نصر ال ندا: المصدر السابر  ص -(1)
  185صر السابر   المصدد  أحمد الكبيسي:  -(2)
  135  ص 1946-1945  مطبعة الر يد بغداد    1 حسين زلي ا زظمي : ا حواؿ الشخصية    -(3)
لنشػػر ل  االألػػدار اللػاني  مكتبػػة دار اللقافػة  1طد  زلمػاف التكػرورا:  ػػرح قػانوف االحػػواؿ الشخصػية    -(4)

  235  ص2114االردف   –والتوزي,   زماف 
  911  صالمصدر السابر :أحمد نصر ال نداالمستشار    -(5)
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  (1)أونل, أو فسخ وهخلك العدة ىي ترب  من فارقت زوجها بوفاة   أو حياة بطالؽ   

هخلك اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدال أ زو وجػ  أو تف عػال زلػ  زو  او تأهػدال مػن بػراءة     
  (2)رحم ولعة من آاار الطالؽ والوفاة

والعػػدة فػػي الفقػػو االسػػالمي لهػػا معػػن هليػػرة فقػػد تناولهػػا الفقهػػاء مػػن زوايػػا مختلفػػة   فعرفهػػا هػػ     
تعريػد العػدة زنػد المنيفػة فقػد زرفهػا بعػم  -منهم زل  حسل أألولو  وذلك زل  النمو التػالي:

مػو    االحناؼ بأنها ترب  يلـو المرأة زند زواؿ مالك المتعة المتأهػدة بالػدنوؿ او الخلػوة او ال
وزرؼ فرير مػن االحنػاؼ العػدة بانهػا : اجػ   ػرا االنقضػاء مػابق  مػن آاػار النكػاح او الفػراش   
فالعدة طبقال لػخلك زبػارة زػن أجػ  حػدود الشػارع ينتهػي بانتهػاء مػابقي بػين الرجػ  وامرأتػو مػن آاػار 

ة بعػػد زواؿ الػووا    وزنػػد االحنػاؼ هػػخلك تعريػد االػػة للعػدة بأنهػػا تػرب  مػػدة معلومػة تلػػـو المػرأ
النكاح وىخا التريد ن  ألراحة زل  اف المرأة ىػي التػي تلػـو أجػ  العػدة أمػا العػدة زنػد الشػافعية 
حية زرفها فقائهم زل  أف العدة : اسم المدة معدودة تترب  فيهػا المػرأة لمعرفػة بػراءة رحمهػا أو 

ا وازتبػروا القصػد منهػا أمػا للتعبد أو لتف عها زل  زوجها فأرادوا الشافعية زندما زرفوا العدة بأجلهػ
بػراءة الػرحم أو التعبػػد أو التف ػ, زلػ  زو  مفػػارؽ وبػراءة الػرحم تمصػػ  بػالوالدة تػارة وباال ػػهر أو 
االقػػراء تػػارة أنػػرا   أمػػا العػػدة زنػػد المالكيػػة : فيقولػػوف اف العػػدة مػػدة يمتنػػ, فيهػػا الػػوو  بسػػبل 

ية بهػخا المنػ, منػ, الرجػ  والمػرأة وأف ىػخا طالؽ المرأة أو مو  الوو  أو أفاد النكاح وأراد المالك
  (3)المن, يراد بو العدة 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المكتػل االسػالمي  7  ط1السػبي     ػرح الػدلي      إبن  وياف: ابراىيم بن مممد بن سػالم   منػاؿ -(1)
  249  ص 1989

 هتاا الفقو الميسر في  وء الكتاا والسنة   : د  زبد العويو مبروؾ االحمدا -(2)

  دار الكتػػػل القانونيػػػة   مصػػػر   2المستشػػػار   أحمػػػد نصػػػر ال نػػػدا : موسػػػوزة االحػػػواؿ الشخصػػػية    -(3)
  918-911  ص2116المملة الكبرا  
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 العدة قانونال  اللالة:الفرع 

العػػدة قانونػػال ىػػي : المػػدة التػػي يمتنػػ, زلػػ  المػػرأة ناللهػػا التػػوو   ػػرزال زنػػدما تمصػػ  الفرقػػة بينهػػا 
وبػػين زوجهػػا بسػػبل مػػو  الػػوو  سػػواء تػػم الػػدنوؿ بهػػا اـ ال او بسػػبل الطػػالؽ أو الفسػػخ اف تػػم 

  (1)الدنوؿ بها  العدة فورال بعد اطالؽ أو التفريغ أو المو 

ال يوجد نالؼ حوؿ التعريد التي ذهر    وإنما الخالؼ موجود حوؿ ماذهره الممػامي فػوزا    
هػػاظم أنػػو هيػػد للمػػرأة أف تلتػػـو العػػدة واف لػػم يػػتم الػػدنوؿ بهػػا حػػاالل فػػال بػػد مػػن الػػدنوؿ بهػػا بعػػد 

  (2)ذلك تلتـو العدة لن األ  العدة ىي براءة الرحم

 

 المطلل اللاني

 سبل العدة ودليلها

 الفرع ا وؿ : سبل العدة

زل  سػبل  1959( لسنة 188 من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي رقم ) 47نصت المادة    
 -العدة وحدتها في المالتين االتيتين:

إذا وقعػت الفرقػػة بينهػػا وبػػين زوجهػػا بعػػد الػػدنوؿ سػواء هانػػت مػػن طػػالؽ رجعػػي او بػػائن بينونػػة  -1
 أو فسخ او انيار البلوغ  ألغرا او هبرا او تفرير أو متارهة

 إذا توفي زوجها ولو قب  الدنوؿ بها اف ه  مدنوؿ بها بعقد ألمين أو فاسر أو وطء بشبو  -2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بيقاتهػا العمليػة معػوزة بقػرارا  ة وتطيالمر د ال  اقامة الدزاوا الشػرزالممامي   جمعة سعدوف الربيعي :  -(1)
  167  ص 2116لتمييو  المكتبة القانونية   بغداد  ارع المتنبي   اممكمة 

حػػواؿ الشخصػػية تطبيقػػا  القضػػاء العراقػػي فػػي ألػػدير الممػػامي : دزػػاوا ا  :الممػػامي   فػػوزا هػػاظم  -(2)
  211  ص2111  االاين زاـ  مكتبة ألباح   بغداد 
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إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بأا نوع من أنواع الدنوؿ وجل زليها أف تعتد من ذلك الرجػ  
بعد فراغو وهخلك أف سبل العػدة ىػو حصػوؿ الفرقػة بػين الػووجين بعػد الػدنوؿ بػأا سػبل أا إذا 

 وجد السبل وجل المسبل لخلك ت ل العدة زل  المرأة في الماال  اآلتية:

إذا وقعػػت الفرقػػة بػػين المػػرأة وزوجهػػا بعػػد الػػدنوؿ بهػػا حقيقػػة سػػواء هانػػت الفرقػػة زػػن طػػالؽ  أوالل:
 رجعي أو زن طالؽ بائن بينونة ألغرا او بينونة هبرا  

اانيال: فسخ الووا  بعد الدنوؿ المقيقي إذا هاف زقد الووا  فاسدال سواء ترؾ الووجػاف بعضػهما او 
 فرؽ القا ي بينهما 

 قا ي بين الووجين بعد الدنوؿ بوجوا العدة االلال: تفرؽ ال

 رابعال: الفرقة بخيار البلوغ إذا هاف الوو  قد دن  بالووجة 

 نامسال: وفاة الوو  توجل العدة زل  الووجة سواء دن  الوو  بها او لم يدن  

  (1)سادسال: الوطء بشبو بوجوا العدة  ف العدة في سببها الوطء

 لعدة وىي : هخلك ىناؾ أسباا أنرا ل    

اوالل: إذا حص  تفرير القا ي بأبػاء الػوو  االسػالـ  اانيػال: إذا حصػ  تفريػر القا ػي باللعػاف  االلػال: 
 (2)إذا حص  تفرير القا ي بسبل نقصاف المهر  رابعال: إذا حص  تفرير القا ي بخيار البلوغ 

ال ))يػا أيهػا اللػخين آمنػوا إذا أما إذا وق, الطالؽ قب  الدنوؿ فال زدة زل  الووجة منػو لقولػو تع   
  (3)نكمتم المؤمنا  ام طلقتموىن من قب  أف تمسوىن فما لكم زليهن من زدة تعتدونها ((

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  142المستشار  أحمد نصر ال ندا: المصدر السابر  ص -(1)
  137-136حسين زلي ا زظمي: المصدر السابر  ص -(2)
  49   اآلية :سورة االحواا  -(3)
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فػػاف هانػػت الفرقػػة بػػالمو  وجػػل زليهػػا العػػدة سػػواء أهانػػت مػػدنوؿ بهػػا أـ غيػػر مػػدنوؿ بهػػا وال 
وال تعومػػوا زقػػدة النكػػاح حتػػ  يبلػػغ الكتػػاا  ((ي ػػوز لهػػا أف تتػػوو  حتػػ  تنتهػػي العػػدة لقولػػو تعػػال  

  أا المكتوا من العدة (1)أجلو ((

ا نسػاا  رحم المرأة مػن الممػ  لػحال حصػ  انػتالطاف السبل من مشروزية العدة ىي استبراء    
وهػخلك أتاحػػة الفرألػػة للػػوو  المطلػػر ليراجػػ, نفسػػو إذا نػػدـ وأراد رجعيتهػػا الػػ  الػػدار الووجيػػة وهػػاف 
طالقو رجعيال  وانيرال أف العدة سببها ىي أليانة حر المم  إذا هانت المفارقة زنػد الممػ  وأزطػاء 

همػا تخػيال  ػيحال  ػنا الووجين فرألػة يراجعػاف فيهػا أنفسػيهما   فلعلهمػا تفارقػا فػي اػورة غضػل ولعل
انػو ألػػميمال اػم تػػبن لمػػن يتخيلػو انػػو لػػيء مػن الصػػمة  ػيء فيأنػػخىما النػػدـ ويتمػرؾ قلبهمػػا أسػػفال 

  حيػػة أوجبػػت الشػػريعة العػػدة زلػػ   اولوزػػة زلػػ  مػػا جلبػػاه  نفسػػيهما ولػػحال تسػػد أمامهمػػا ا بػػوا
 ا سب  المعخرة معلومة حت  إذا أنقضت ولم يتراجعا انقطعت أمامه دةالمرأة بأف تنتظر م

 النبوية: في القرآف الكريم والسنة الفرع اللاني: دلي  العدة

 -اوالل: دلي  العدة في القرآف الكريم:

يػػا أيهػػا النبػػي إذا طلقػػتهم النسػػاء فطلقػػوىن  )تعػػال   اأ قػػاؿ  العػػدة فػػي القػػرآف الكػػريم فيػػدل جػػاء
لعػدتهن وأحصػوا العػػدة واتقػوا اأ ربكػم ال تخرجػػوىن مػن بيػوتهن وال يخػػرجن إال أف يػأتين بفاحشػػة 
مبينػة وتلػػك حػػدود اأ ومػػن يتعػػدا حػػدود اأ فقػػد ظلػم نفسػػو ال تػػدرا لعػػ  اأ يمػػدو بعػػد ذلػػك 

تم مػن وجػدهم وال تضػروىن لتضػيقوا زلػيهن واف  وتعال  ))أسكنوىن من حية سػكنوقولو   (2)(أمرا
هن اولي حم  فأنفقوا زليهن حت  يضعن حملهن فأف أر عن لكم فآتوىن أجورىن وأتمػروا بيػنكم 

  (3)بمعروؼ وإف تعاسرتم فستر , لو أنرا((

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  235  اآلية :سورة البقرة  -(1)
  1 ية اآل :سورة الطالؽ  -(2)
  6  يةاآل :سورة الطالؽ   -(3)
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وأيضال جاء في القرآف الكريم زن دلي  العدة حية قاؿ تعػال  ))ال جنػاح زلػيكم اف طلقػتم النسػاء 
لهػػػن فريضػػػة ومتعػػػوىن زلػػػ  الموسػػػ, قػػػدره وزلػػػ  المقتػػػر قػػػدره متازػػػال  تفر ػػػوامػػػا لػػػم تمسػػػوىن أو 

 وقػػاؿ تعػػال  ))والمطلقػػا  يتربصػػن بأنفسػػهن االاػػة قػػروء وال (1)بػػالمعروؼ حقػػال زلػػ  الممسػػنين((
يم  لهن أف يكتمن ما نلر اأ في أرحامهن اف هن يؤمن باأ واليـو اآلنػر وبعػولتهن أحػر بػردىن 

ذلػػػك اف أراد أألػػػالحال ولهػػػن ملػػػ  الػػػخا زلػػػيهن بػػػالمعروؼ وللرجػػػاؿ زلػػػيهن درجػػػة واأ زويػػػو فػػػي 
 ال أـ طهرال فال يعلم ذلك إال من جهة المرأة   سواء هاف المقروء حيض(2)حكيم((

من المميم من نسػاءهم أف ارتبػتم فعػدتهن االاػة أ ػهر والالئػي لػم  يحسنوقاؿ تعال :))والالئي    
  (3)يمضن واوال  ا حماؿ أجلهن اف يضعن حملهن ومن يتر اأ ي ع  من أمره يسرا((

فػاذا بلغػن  اتربصػن بأنفسػهن أربعػة أ ػهر وزشػر وقاؿ تعال ))واللخين يتوفوف منكم ويػخروف أزواجػا ي
  (4)ما فعلن في أنفسهن بالمعروؼ واأ بما تعملوف نبير((اجلهن فال جناح زليكم في

مػن قبػ  اػم طلقتمػوىن وقاؿ تعػال  فػي ممكػم هتابػو: ))يػا أيهػا اللػخين آمنػوا إذا نكمػتم المؤمنػا  
  (5)رحوىن سراحال جميال((وىن وسلكم زليهن من زدة تعتدونها فمتع أف تمسوىن فما

وقػػد أنػػػخ المشػػػرع العراقػػػي بػػرأا الشػػػافعي وال عفػػػرا فيمػػػا يتعلػػر بعػػػدة المػػػرأة المتوفيػػػة زنهػػػا     
زوجهػػا إذا هانػػت حػػامالل فأنهػػا تعتػػد بأبعػػد ا جلػػين بو ػػ, الممػػ  او المػػدة المػػخهورة  امػػا جمهػػور 

فػػأف زػػدتها تنتهػػي بو ػػ, الممػػ   الفقهػػاء فقػػد ذىبػػوا إال اف المتػػوفي زنهػػا زوجهػػا إذا هانػػت حػػامالل 
 أستدالالل بعمـو قولو تعال : ))وأوال  ا حماؿ اجلهن أف يضعن حملهن(( وىو ن  زاـ في ه  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  236   يةاآل :سورة البقرة  -(1)

  28   يةاآل :سورة البقرة  -(2)

   4  يةاآل :سورة الطالؽ -(3)

  34   يةاآل :سورة البقرة  -(4)

   49  يةاآلسورة االحواا   -(5)
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أمرأة حام  وبناءال زل  ىخا الرأا فأف من و عت حملها بعػد وفػاة زوجهػا بػدقائر تكػوف يػخلك قػد 
 أنهت زدتها ولها المر اف تتوين للخطاا 

 

 -العدة في السنة النبوية: اانيال: دلي 

حدانا يمي  بن فوزة حدانا مالك زن ىشاـ بن زروة زن أبيػو زػن المسػور بػن مخرمػة ر ػي اأ    
نفسػػت بعػػد وفػػاة زوجهػػا بليػػاؿ   ف ػػاء  الػػ  النبػػي  –زنػػو : )أف سػػبيعة ا سػػلمية  ر ػػي اأ زنهػػا 

زػػن زينػػل بنػػت أا  ) وجػػاء (1)ألػػ  اأ زليػػو وسػػلم   مػػا سػػتأذنتو اف تػػنكن   فػػأذف لهػػا فنكمػػت 
بصػػفرة  –( قالػت ؾ لمػا جػاء نعػي أبػي سػفياف مػن الشػاـ دزػت اـ حبيبػة ر ػي اأ زنهػا 2سػلم  )

فػػي اليػػـو اللالػػة   فمسػػمت زار ػػيها وذرازيهػػا   وقالػػت : انػػي هنػػت زػػن ىػػخه الغنيػػة لػػوال أنػػػي 
اآلنػر اف تمػد زلػػ   سػمعت النبػي )ألػ  اأ زليػو وسػلم( يقػوؿ : )اليمػ   مػرأة تػؤمن بػاأ واليػـو
  وهػخلك زػن زبػػداأ (3)ميػت فػوؽ اػالو أيػاـ   إال زلػ  زو  فأنهػا تمػد زليػو أربعػة أ ػهر وزشػرا(

بن زمر ر ي اأ زنهما أنو طلػر أمرأتػو وىػي حػائم زلػ  زهػد رسػوؿ اأ )ص(   فسػأؿ زمػر بػن 
وسػػلم( : "مػػرة الخطػػاا الرسػػوؿ )ألػػ  اأ زليػػو وسػػلم( زػػن ذلػػك فقػػاؿ رسػػوؿ اأ )ألػػ  اأ زليػػو 

 فليراجعها   ام ليمسكها حت  تطهر   ام تميم   ام تطهر  ام إف  اء أمسك بعدة وإف  اء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  دار 3 البخارا: هتاا الطالؽ   باا وأوال  االحماؿ أجلهن أف يضػعن حملهػن  مممد بن اسمازي   -(1)
  5112  مسألة 1993أبن هلير  

زينل بنت أبي سلم  بن زبد ا سر بن ىالؿ المخوومية ربيبة النبي وأنػت زمػر   والػدتها أـ المػؤمنين أـ  -(2)
 سلمة وولدتها بالمبشة  

  بن هو اذ الفشيرا النيسابورا: ألػمين مسػلم هتػاا الطػالؽ   بػاا مسلم بن الم ا  بن مسلم بن ورد -(3)
  1486المسألة الم لد ا وؿ   دار النواد     انقضاء زدة المتوفي زنها زوجها   وغيرىا بو , المم  
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ر ػػي اأ  –  وزػػن زائشػة (1)طلػر قبػ  أف يمػػء   فتلػك العػدة التػػي أمػر اأ اف تطلػػر لهػا النسػاء"
  (2)اف رسوؿ اأ )أل  اأ زليو وسلم( قاؿ: )طالؽ ا مة تطليقتاف   وزدتها حيضاف( –زنها 

قػػاؿ رسػػوؿ اأ )ألػػ  اأ زليػػو وسػػلم(: )مػػن هػػاف يػػؤمن بػػاأ واليػػـو اآلنػػر فػػال يسػػقي مػػاء زرع    
  أا أف العػػػدة حػػػر للولػػػد   فالولػػػد مػػػن حقػػػو اف ينتسػػػل  بيػػػو   وهػػػخلك مػػػن اآلا أف (3)غيػػػره (

  (4)ده اليوينسل ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1471مسلم الم ا  بن مسلم : المصدر السابر  مسألة  -(1)

الترمػخا   هتػاا الطػػالؽ والعػاف زػن رسػوؿ اأ ألػ  اأ زليػػو  سػنن :مممػد بػن زيسػ  بػن سػػورة الترمػخا -(2)
  1182مسألة   لبناف –  دار الكتل العلمية   بيرو  3 وسلم  

  دار الفكػر 1  ن أبػي داود   هتػاا النكػاح  لعظػيم آبػادا زػوف العبػود :  ػرح سػنمممد  مء المر ا -(3)
  1258  مسألة 19995للطبازة والنشر والتوزي,   

  911لمستشار   أحمد نصر ال ندا: المصدر السابر  صا -(4)
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 المبمة اللاني

 أنواع العدة ومدتها

للتكلم زن انواع العدة ومدتها قسمنا ىخا المبمة ال  مطلبين سنتناوؿ في المطلل ا وؿ    
 -أنواع العدة   واما في الطلل اللاني فسنتناوؿ مدة العدة   وهاآلتي:

 

 المطلل ا وؿ

  أنواع العدة

سنبين انواع العدة في ىخا المطلل وىي العدة با قراء أو العدة با  هر وبو , المم  والعدة    
 -بالطالؽ وهخلك زدة الوفاء والمفقود زنها زوجها هاآلتي:

 الفرع ا وؿ: العدة با قراء :

مػػن النسػػاء   وهانػػت الفرقػػة بينهػػا فػػي حالػػة مػػا إذا هانػػت المػػرأة ممػػن يمضػػن وتكػػوف ىػػخه العػػدة    
أو الخلػػوة  سػػواء هانػػت الفرقػػة طالقػػال أو فسػػخال    وبػػين زوجهػػا بغيػػر وفػػاة وبعػػد الػػدنوؿ المقيقػػي

فارقهػػػا زوجهػػػا وىػػػي حػػػائم لػػػم  لػػػو ىػػػووي ػػػل زليهػػػا أف تعتػػػد اػػػالو حيضػػػا  هوامػػػ   ذلػػػك انػػػو 
ذا بػدأ  حيضػة بعػد ىػخا تمتسل ىخه الميضة   ب  البد أف تنتظر حت  تطهر وينتهػي طهرىػا   فػا

الطهػػػر   بػػػدأ زػػػد الميضػػػا    وىػػػخا ىػػػو مبػػػدأ الميضػػػا  ودليػػػ  ذلػػػك قولػػػو تعػػػال  ))والمطلقػػػا  
 ( 1)يتربصن بأنفسهن االاة قروء وال يم  لهن أف يكتمن ما نلر اأ في أرحامهن((

  (2)وا قراء جم, قرء   ولفظ القرء يطلر في اللغة زل  الميم   وزل  الظهر    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  228سورة البقرة : اآلية    -(1) 

  1  ص1  الم لد 2114العربية و مكتبة الشروؽ العلمية    مع م اللغة :المع م الوسيه  -(2)
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المػػػيم همػػػا ىػػػو فػػػي مػػػخىل المنيفػػػة والمنابلػػػة ومػػػخىل الشػػػافعية والمالكيػػػة والمػػػراد بػػػو ىنػػػا    
 وقاؿ المػافظ أبػن ح ػر قػاؿ: معمػر وىػو ابػن زبػد بػن الملنػ    (1)وال عفرية   والغرض ىو الطهر

أف القػرء يكػوف بمعنػػ  الطهػر   وبمعنػػ  المػيم  وىػػو هػخلك   وىػو مػػاجـو بػو ابػػن البطػاؿ وقػػاؿ : 
العلمػػاء زلػػ  المػػراء بػػا قراء فيهػػا وترجػػ, قػػوؿ مػػن قػػاؿ اف ا قػػراء ىػػو  لمػػا أحتملػػت االيػػة وانتلػػد

ا طهار بمدية ابن زمر اذا أمػره رسػوؿ اأ )ألػ  اأ زليػو وسػلم( اف يطلػر فػي الطهػر وقػاؿ فػي 
أحاديلػػػػو )قتلػػػػك العػػػػدة التػػػػي أمػػػػر اأ أف تطلػػػػر لهػػػػا النسػػػػاء( فػػػػرد ذلػػػػك زلػػػػ  اف المػػػػراد بػػػػا قراد 

والشػػافعي اف المػػراد بػػا قراء فػػي آيػػة الطهػػر  ف اآليػػة تقػػوؿ: ))فطلقػػوىن    قػػاؿ مالػػك(2)ا طهػػار
طهػػػار  و الطػػػالؽ فػػػي المػػػيم ممػػػـر و روا أف السػػػيدة زائشػػػة قالػػػت االقػػػراء ىػػػم اا(3)لعػػػدتهن((

  فالعػػدد االاػػة  ف المعػػدود مػػخهر  و الميضػػة (4)يضػػاؼ الػػ  ذلػػك أف اآليػػة تقػػوؿ ))االاػػة قػػروء(( 
حنػػػاؼ و الويديػػػة و روايػػػة زنػػػد ال عفريػػػة أف القػػػروء ىػػػو المػػػيم فاآليػػػة ليسػػػت هػػػخلك   و قػػػاؿ ا 

نصػػػت ))و الالئػػػي يحسػػػن مػػػن الممػػػيم مػػػن نسػػػائكم اف ارتبػػػتم فعػػػدتهن االاػػػة ا ػػػهر و الالتػػػي لػػػم 
و الالتػػي يحسػػن مػػن المػػيم   ولػػيء  –فػػالميم أألػػالل و اال ػػهر بػػدؿ زػػن القػػروء   (5)يمضػػن(( 

  (6)يحء من الطهر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د  إبػػراىيم زبػػد الهػػادا أحمػػد الن ػػار: حقػػوؽ المػػرأة فػػي الشػػريعة االسػػالمية   مكتبػػة دار اللقافػػة للنشػػر  -(1)
  171  ص1415 – 1995والتوزي,   زماف   

  11 ػػرح ألػػمين البخػػارا   دار الػػدياف للتػػراو     احمػػد بػػن زلػػي بػػن م ػػر العسػػقالني : فػػتن البػػارا -(2)
  412  ص1985

   1  سورة الطالؽ : اآلية -(3) 

  248  سورة البقرة : اآلية -(4)

  4  يةاآلسورة الطالؽ :  - (5)

  2111 مصػػػرالعراقػػي   دار الكتػػل القانونيػػة ـ  أحمػػد نصػػر ال نػػدا :  ػػرح قػػانوف أحػػػواؿ الشخصػػية  -(6)
  147 ص
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زل  انو  1959( لسنة 188( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي رقم )48) نصت المادة
أوالل )زدة الطالؽ و الفسخ للمدنوؿ بها االاة قروء(و ىنا الن  مأنوذ من قولو تعال  )) و 

  و يتضن منو أف المرأة تعتد بالقروء اذا استكملت (1)المطلقا  يتربصن بأنفسهن االاة قروء ((
 أربعة اوألاؼ و ىي : 

 اف تكوف ممن يمضن فعالل    –أوالل 

اف تكوف الفرقة قد حدات بينها و بن زوجها بعد الخلوة الصميمة أو الدنوؿ في الووا   -اانيال 
    الصمين أو الفاسد

 بسبل الوفاة   اف تكوف الفرقة بسبل طالؽ او فسخ و ليء  –االلال 

اف ال تكوف حامالل و قت الفرقة   فمت  استكملت المرأة ىخه االوألاؼ وجل زليها اف  –رابعال 
   (2)تعتد بلالاة قروء

 العدة با  هر : –الفرع اللاني 

اانتاف من النساء ىما   أوالل: اذا هانت المرأة ليست من ذوا  الميم هما اذا   با  هرتعتد 
و ىو  اليأسهانت ألغيرة أو بلغت بالسن و غايتو نمسة زشر سنة و لم تمم او بلغت سن 

 نمء و نمسوف سنة   و حصلت الفرقة بالطالؽ او الفسخ و لم تكن حامالل فعدتها تقضي
 ) و الالئي يسن من الميم من نسائكم اف ارتبتم فعدتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن) بلالاة أ هر   لقولو تعال :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   248   يةاآلسورة البقرة :   -(1)

  االألدار اللاني  مكتبة دار اللقافة للنشر و  1د  زلماف التكروا :  رح قانوف االحواؿ الشخصية   ط -(2)
   238  ص 2114التوزي,   زماف   ا ردف  
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  أا مػػػللهن وذلػػػك مػػػن تػػػاريخ الفرقػػػة أف وجبػػػت غػػػرة (1)االاػػػة أ ػػػهر و الالئػػػي لػػػم يمضػػػن    ((  
يومػال  وزنػد ا ئمػة ال عفريػة ال زػدة زلػ  التػي ال تمػيم لصػغر او  الشهر ولػو نقصػت زػن تسػعين 

 هبر سواء هانت الفرقة بطالؽ أو فسخ 

  ذلػػك إذ لػػم تكػػن حػػامالل سػػواء هانػػت مػػن ذوا  المػػيم وليسػػت  اانيػػال: التػػي تػػوفي زنهػػا زوجهػػا
يتوفػوف مػنكم منهن فعدتها تنقضي بأربعة أ هر وزشرة أياـ من تاريخ الوفػاة لقولػو تعػال : ))والػخين 

  وىػخا الػن  يػبن أف المتػوفي زنهػا زوجهػا (2)ويخروف أزواجال يتربصن بأنفسهن أربعة أ هر وزشػر((
  أف تكػوف بلغػت سػن اليػأس (3)ذوا  الممػ  زػدتها أربعػة أ ػهر وزشػرة أيػاـولم تكن حامػ  ومػن 

  ولػػم يػػن  (4)سػػنة 55ولػم يبػػين القػػانوف سػػن ا يػػاس فيعمػ  بػػرأا المنفيػػة والمفتػػي بػػو زنػدىم أنػػو 
القػػانوف زلػػ  الصػػغيرة  نػػو منػػ, الػػووا  قبػػ  سػػن الخامسػػة زشػػر   بينمػػا قدرتػػو المالكيػػة بسػػبعين  

  (5)الخمسين سنة اوزا وأقصاه زند الشافعية أانتاف وستوف سنة   وىو زن المنابلة ال يت 

ربعػػين وقػػد وقػػد تبػػين للبمػػوو العلميػػة زػػدـ وجػػود سػػن معينػػة   والغلػػل تبػػدا زنػػد الخامسػػة وا    
  وتػن  المػادة  (6)بعػد السػتين ولكػن ذلػك امػر نػادر  تستمر العادة زند بعػم النسػاء منتظمػة الػ 

للفقػرة اللانيػة زلػ  اف ) إذا  1959لسػنة  188( من قانوف االحواؿ الشخصػية العراقػي رقػم 48)
 بلغت المرأة ولم تمم أألالل فعدتو الطالؽ أو التفرير في حفضها االاة أ هر هاملة(   أما هيفية
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تمديػػد أ ػػهر العػػدة اذا هانػػت المػػرأة ممػػن تعتػػد با  ػػهر   ووقػػ, طالقهػػا فػػي أوؿ أ ػػهر أزتػػد  
:   ا وؿ ن إذا وقػػ, الطػػالؽ فػػي أانػػاء الشػػهر ففػػي حسػػاا زػػدتها قػػوالفبا  ػػهر الهالليػػة   ولكػػ

يقوؿ ابو حنيفة اف ىخه المرأة تعتبر زدتها هلها با ياـ   فتنقم زدتها بتسعين يومال تبدأ من تػاريخ 
إيقاع الطالؽ أو الفرقة بغير الطالؽ   أما اانيػال: يقػوؿ أبػو يوسػد ومممػد اف ىػخه المػراد زليهػا أف 

 أوؿ أ هر طالقها يومال من الشهر االنير وتعقل من الشهرين المتوسطين با ىلة تكم  

 الفرع اللالة: العدة بو , المم :

االلػال زلػػ  اف  1959لسػنة  188مػن قػانوف االحػواؿ الشخصػػية العراقػي رقػم  48تػن  المػادة    
تعتػد بأبعػد ا جلػين مػن ))زدة المتوفي زنها زوجها أربعة أ هر وزشرة أيػاـ للمائػ    أمػا المامػ  ف

وأوال  ا حمػػاؿ اجلهػػن أف و ػػ, الممػػ  المػػدة المػػخهورة وىػػخا الػػن  مػػأنوذ مػػن قولػػو تعػػال  : )
  حيػػة يتضػػن مػػن ىػػخا الػػن  اف زػػدة المػػرأة المامػػ  تنتهػػي بو ػػ, الممػػ  ولػػو  (1)يضػػعن حملهػػن(

الػػوو  اـ   هػػاف ذلػػك بعػػد وقػػت قصػػير مػػن وفػػاة زوجهػػا سػػواء هانػػت الفرقػػة بينهػػا ولبػػين زوجهػػا مػػو 
  والسػعي (2)الطالؽ أـ الفسخ سواء أهاف الػووا  الػخا أفترقػا منػو ألػميمال أـ فاسػدال   هاف سببها

بأنفصاؿ حملها ظاىر الخلقة او ظاىر بعم الخلقة   فأف اسقطت حملها ينظػر أمػراف   أوالل: فػأف  
أنفصػ  زنهػا غيػر متبػين هاف الولد متبين الخلقة هلها أو بعضها فهو هالو ,   اانيال: أف هاف الخا 

الخلقػػة هلقمػػة أو مضػػغة لػػم يظهػػر تخلقهػػا فػػأف زػػدتها ال تنقضػػي وال تعتػػد أنهػػا و ػػعت حملهػػا بػػ  
  إذا هانت الووجة حامػ  فأنهػا تنقضػي زػدتها بو ػ, (3)تعتد ما ينطبر زليها من المالتين السابقتين

هػ  نلقػو او بعضػو سػواء    حملها ولو هاف الو , بعد الفرقة بلمظة بشرط أف ينفص  المم  ظاىرال 
هانت الفرقة من طالؽ أو فسخ او وفاة   وزند ا ئمة ال عفرية المام  المتوفي زنهػا زوجهػا تعتػد 

  , حملها وأف و عت قب  مضي زدة الوفاء بأحد ا جلين فأف انقضت زدة الوفاة فعدتها بو 
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فقػػد أنػػخ  ا ئمػػة بالمػػخىل ال عفػػرا فػػي زػػدة فعػػدتها زػػدة وفػػاء أا أربعػػة أ ػػهر وزشػػرة أيػػاـ   
 –حامػػ  -  والمػػرأة التػػي يفارقهػػا زوجهػػا قػػد تكػػوف حػػائالل أا غيػػر (1)المامػػ  المتػػوفي زنهػػا زوجهػػا

ىػخه النطفػة ال تعتبػر حمػالل قبػ  أربعػة أ ػهر فػاذا  –والمم  اسم النطفة متغيرة  -وقد تكوف حامالل 
وفػي ىػخا  –ألار  في ذلك يكوف حمالل   وىو يمر بأطوار سبعة ا وؿ : ماء الػ  أسػبوع   اللػاني 

العلقػة : وىػي ىػخا الطػور ترسػم فيػو االمتػدادا  الػ  سػتة زشػر  -الطور يتموؿ ال  نطفػة   اللالػة
وف يرسػم  ػك  القلػل فػي المضػغة اػم الػدماغ فػي سػب, يومال   والرب, يكػوف مضػغة   والخػامء يكػ

وزشرين يومال ام يتموؿ زضمال مخططة مفصػلة فػي أانػين واالاػين يومػال  والسػادس يت تػخا الغػخاء 
ويكتسي اللمم الػ  نمسػة وسػبعين يومػال  والسػاب, يتمػوؿ نلقػال آنػر تظهػر فيػو الغويػة  بػ  الناميػة 

الؼ بين الفقهاء حوؿ إذا الوو  المفارؽ زل  قيد الميػاة إال   االنت(2)الطبيعية ام تنفن فيو الروح 
قػػاؿ رأا أئمػػة اف الفقهػػاء أنتلفػػوا فػػي زػػدة ىػػخه المػػرأة إذا هانػػت معتػػدة الوفػػاء وىػػي حامػػ  حيػػة 

لمم  تنقضي زدة المرأة المتوفي زنها زوجهػا   ولػو و ػعتو بعػد اللمظػة مػن أى  السنة أف و , ا
  فاآليػة مطلقػة (3): ) أوال  ا حمػاؿ أجلهػن اف يضػعن أحمػالهن (وأسػند بقولػو تعػال  وفاة زوجها 

تشػػم  زػػدة المتػػوفي زنهػػا زوجهػػا وىػػي حامػػ  وقػػالوا أف سػػبيعة االسػػلمية نفسػػت بعػػد وفػػاة زوجهػػا 
فسػػألت مممػػد رسػػوؿ اأ )ألػػ  اأ زليػػو وسػػلم( فأفتاىػػا بأنهػػا تمػػ  لػػوزوا  حػػين و ػػعت حملهػػا 

زل  ىخا ا ساس فاف زدة المتوفي زنها زوجهػا أف تضػ, حملهػا وأمرىا بالتوين اف أبدا لها ذلك  و 
ولو و عتو بعد لمظة من وفاتو   ومن تم  لها زو  حتػ  ولوهػاف ذلػك قبػ  دفػن الػوو  المتػوفي   
وىناؾ رأا قاؿ اف زدة المتوفي زنها زوجها وىي حام  أربعة أ ػهر وزشػرة أيػاـ فػاذا ىػي و ػعت 

بو ػػ, حملهػػا بػػ  ال بػػد مػػن انتظػػار بقيػػت زػػدتها الػػ  تمػػاـ  قبػػ  ىػػخه المػػدة فػػأف زػػدتها ال تقتضػػي
ن قػػانوف ( مػ48ا ربعػة أ ػهر وزشػرة أيػػاـ وىػخا الػرأا مػػا انػخ القػانوف بػو زنػػد مػا نػ  فػػي المػادة)

االلال وىو ))أما المام  فتعتػد بأبعػد ا جلػين  1959( لسنة 188رقم )االحواؿ الشخصية العراؽ 
 ة أياـ(( من و , المم  أو بأربعة أ هر وزشر 
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 -:الراب,: العدة بالطالؽالفرع 

أوالل :  1959( لسػػػنة 188( مػػػن قػػػانوف االحػػػواؿ الشخصػػػية العراقػػػي رقػػػم )48تػػػن  المػػػادة )   
زلػػ  اف ))زػػدة الطػػالؽ او الفسػػخ او المػػدنوؿ بهػػا االاػػة قػػروء(( وىػػخا الػػن  مػػأنوذ مػػن القػػرآف 

مػن الػن  اف زػدة    يتضػن(1)الكريم حية قاؿ تعال  : )والمطلقا  يتربصن بأنفسهن االاػة قػروء(
الطلقة وزدة المرأة الخا فسخ نكاحها   بعد الدنوؿ  تكوف العػدة اػالو قػروء  أا اػالو حػيم 
والمػػرأة التػػي بلغػػت لػػم تمػػم أألػػالل  وإذا طلقػػت او حكػػم التفػػرؽ بينهػػا وبػػين زوجهػػا تكػػوف العػػدة 

ة ولػم تػداف المػيم حقها االاة أ هر هاملة   العدة با  هر تقـو زلة  رطين ا وؿ: اف تبلػغ المػرأ
واف المطلقػة اذا مػا  زوجهػا دن  بها قب  الطالؽ أو الفراؽ   : أف يكوف الوو  قداللانيأألالل   و 

وىي في العدة تعتد زدة وفاة من جديد وال تمسل العدة التي قضتها في العػدة السػابقة   يالحػظ 
هما تشػم  المطلقػة بائنػال   أف المطلقة التي يمو  زوجها في نالؿ أج  العدة تشم  المطلقة رجعيال 

أمػػا إذا مػػا  بعػػد انقضػػاء   (2)بينونػػة ألػػغرا او بينونػػة هبػػرا   لػػو ورد لفػػظ الطلقػػة زامػػال غيػػر مقيػػد 
زػػدتها فػػال تنتقػػ  الػػ  زػػدة الوفػػاء بائنػػال فػػي زػػدتها فأنهػػا تػػتم زػػدة طالقهػػا  ف الطػػالؽ البػػائن يقطػػ, 

طلقهػا طالقػال بائنػال فػي مػرض موتػو ومػا   الووجين من حية ألدوره فػال تعتػد زػدة وفػاة  ولكنػو إذا
في زدتها وجل زليها اف تعتد بأبعد ا جلين من زدة الوفاه وزدة الطالؽ وذلػك إذا ازتػر  مبانػة  

وإذا أزتبػػر  ورااػػة هانػػػت زوجيتهػػا قائمػػة وزليهػػا زػػػدة وجيتهػػا زائلػػة وزليهػػا زػػػدة الطػػالؽ هانػػت ز 
ين زػدة الطػالؽ وزػدة الوفػاء زلػ  أف تػدن  أقلهػا فػي قراراتها تعتد العػدتالوفاه فمرازاة ا زتبارين 

إذا   (3)طولها  وتبدأ العدة من حين الفرقة فػي الػووا  الصػمين سػواء هانػت الفرقػة فسػخ أو طػالؽ
طلػػر الرجػػ  أمرأتػػو طالقػػال رجعيػػال اػػم مػػا  زنهػػا وىػػي فػػي زػػدتها مػػن ىػػخا الطػػالؽ أا نػػالؿ زػػدة 

 تد زدة الوفاه هما لو هانت زوجية   ف المطلقة الطالؽ الرجعي حية يدن  يتعين زليها أف تع
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رجعيػػال زوجيتهػػا قائمػػة حكمػػال طػػواؿ مػػدة زػػدتها فػػال فػػرؽ ذلػػك بػػين أف يكػػوف طالقهمػػا فػػي مػػرض 
  أو فػػي حالػػة الصػػمة اػػم يمػػو  المطلػػر قبػػ  انقضػػاء العػػدة الرجعيػػة وسػػبل ذلػػك اف زػػدة مػػو أو 

الطػػالؽ الرجعػػي تبقػػ  فيهػػا آاػػار النكػػاح قائمػػة بػػين المطلػػر ومطلقػػة طػػواؿ مػػدة زػػدتها فهػػي تسػػم  
حكمػػال( ومادامػػت فػػي زػػدة الطػػالؽ الرجعػػي وفيػػو يقػػوؿ سػػبمانو وتعػػال  : ) وبعػػولتهن أحػػر )زوجػػة 

  إذا بانػػت المطلقػػة بػػأا وجػػو مػػن الوجػػوه قبػػ  وفػػاة مطلقهػػا وانتهػػت آاػػار (1)بػػردىن فػػي ذلػػك  (
النكػاح الػػ  زػػدة الوفػػاة ولػخلك ال تنتقػػ  الػػ  زػػدة الوفػػاه وسػبل ذلػػك اف النكػػاح انتهػػ  بالبينونػػة   

هػػي بالوفػػاة   والسػػبل الػػخا يوجػػل زػػدة الوفػػاه والووجيػػة قائمػػة   فػػاذا وقعػػت الوفػػاة بعػػد ولػػم ينت
انتهػػاء آاػػار النكػػاح بالبينونػػة   فأنػػو ال زػػدة زلػػ  المػػرأة بعػػد ذلػػك بسػػبل وفػػاة الػػوو  بعػػد أنقضػػاء 

وىػو  العدة التي تصير بها المػراة بائنػة زلػ  مطلقهػا وقػد يمػدو اف يطلػر الرجػ  أمرأتػو طالقػال بائنػال 
في موتو   وذلك بػدوف ر ػاىا   اػم يمػو  قبػ  أف تنقضػي زػدتها منػو ىػخه المػرأة إذا مػا  زوجهػا  

  وإف زػػدة المطلقػػة (2)هػػاف زليهػػا اف تعتػػد زػػدتين ا ولػػ  زػػدة الطػػالؽ البػػائن واللانيػػة زػػدة الوفػػاء 
قبػ  اف  وىن اػم طلقتمػ غير المدنوؿ بها لقولو تعػال : ) ياأيهػا اللػخين آمنػوا إذا نكمػتم المؤمنػا 

  ولقػػد انػػخ (3)تمسػػوىن فمػػا لكػػم زلػػيهن مػػن زػػدة تعتػػدونها فمتعػػوىن وسػػرحوىن سػػراحال جمػػيال(
الشػػرع العراقػػي بػػرأا ال عفريػػة والشػػافعية فيمػػا يتعلػػر بعػػدة المػػرأة المتػػوفي زنهػػا زوجهػػا إذا هانػػت 

  (4)حامالل فأنها تعتد بأحد ا جلين بو , المم  أو المدة المخهورة
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  228   سورة البقرة : اآلية -(1)

  1184-1183المستشار   احمد نصر ال ندا : مصدر سابر   ص -(2)

  49   يةاآلسورة ا حواا :  -(3)

  المكتبة القانونية   بغداد   1االحواؿ الشخصية وتعديالتو    د  أحمد الكبيسي : الوجيو في  رح  -(4)
  187  ص 1991 ارع المتنبي   
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 -:الفرع الخامء: زدة الوفاه والمفقود زنها زوجها

رابعػػال زلػػ  اف  1959لسػػنة 188مػػن قػػانوف االحػػواؿ الشخصػػية العرقػػي رقػػم  48تػػن  المػػادة    
دة الوفاه وال تمتسل المدة  جلو ( وهػخلك نصػت )إذا ما  زو  المطلقة وىي في العدة فتعتد ز

من القانوف نفسو االلال )زدة المتوفي زنها زوجها أربعػة أ ػهر وزشػرة أيػاـ للمائػ    أمػا  48المادة 
ن مػػن و ػػ, الممػػ  والمػػدة المػػخهورة ( وىػػخا الػػن  القػػانوف مػػأنوذ مػػن اآليػػة المامػػ  بأبعػػد ا جلػػي

  (1)نكم ويدروف أزواجال يتربصن بأنفسهن أربعة أ هر وزشرة(القرآنية الكريمة : )والخين يتوفوف م

زلػػػ  الطػػػالؽ  –اح ألػػػمين )يػػػخروف أزواجػػػال(   الووجػػػة ىنػػػا ىػػػخه العػػػدة ناألػػػة بالووجػػػة فػػػي نكػػػ   
فيدن  منها الووجة ال  الدنوؿ بها غير المدنوؿ بها   وزدة المتػوفي زنهػا زوجهػا قػدرىا الشػرع 
 –المكيم ))أربعة أ هر وزشرة أيػاـ(( ىػخا لتقػدير لعػدة المتػوفي زنهػا زوجهػا بػين الفقهػاء حكمتػو 

راا ام من نطفػة اػم مػن أنا نلقناهم من تف الناس اف هنتم في ريل من البعة  قاؿ تعال  : )يا أيها
زلقػػػة اػػػم مػػػن مضػػػغة مخلقػػػة وغيػػػر مخلقػػػة لنبػػػين لكػػػم ونقػػػر مػػػا فػػػي االرحػػػاـ مػػػا نشػػػاء الػػػ  اجػػػ  

  ىػػخه اآليػػة تبػػين دور نلػػر االنسػػاف فػػي ارحػػاـ االمهػػا  فيبػػدأ نطفػػة اػػم زلقػػة اػػم مضػػغة (2)مسػػم (
روح   يقوؿ ابػن القػيم اف ىخه االدوار اللالاة في بطن االـ أربعة أ هر اما العشرة أياـ ففيها ينفخ ال

  أف (3)زػػدة المتػػوفي زنهػػػا زوجهػػا هانػػػت اربعػػة ا ػػػهر وزشػػرة ايػػػاـ زلػػ  وفػػػر المكمػػة والمصػػػلمة
االألػ  فػػي زػدة المتػػوفي زنهػا زوجهػػا تبػدأ مػػن وفػر وفػػاة الػوو  ويتمقػػر ىػخا سػػواء زلمػت الووجػػة 

دة زػدة المتػوفي زنهػا بالوفاه أو لم تعلم    ف العدة م رد معن  للمػدة فػاذا مضػت العػدة الممػدو 
زوجا فقد أنقضت زدتها ويتمقر ىخا دوف زلمها  وىنػاؾ رأا بػأف زػدة المتػوفي زنهػا زوجهػا تبػدأ 
مػن حػين زلػم الووجػة بوفػػاة زوجهػا فػاذا مػا  الػػوو  وىػي فػي سػفرة اػم جػػاء الخبػر الػ  زوجتػو بعػػد 

 يمكنها اقامة المداد اال  مضي مدة العدة يلومها اف تبدأ العدة لن زليها المداد في زدة الوفاه ال
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    234  سورة البقرة : اآلية -(1)

  5   سورة المج : اآلية -(2)

  151-149المصدر السابر  ص :المستشار  أحمد نصر ال ندا  -(3)
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طريػػر العبػػادة فػػال بػػد مػػن زلػػم الووجػػة بالسػػبل بعػػد العلػػم بمػػو  الػػوو  همػػا اف ىػػخه العػػدة ت ػػل 
لتكػػوف مؤديػػة للعبػػادة وقػػد زػػارض أألػػماا الػػرأا بػػأف  العبػػادة فػػي العػػدة تبػػ, ال مقصػػودة   لػػخلك 

مػػرأة المتػػوفي زنهػػا فهػػي ت ػػل زلػػ  الكتابيػػة تمػػت المسػػلم وىػػي ال تخاطػػل بالعبػػادا    واف ال
زوجها وىي حائ  أا غير حام  سواء هانت ألغيرة اـ هبيرة مػدنوؿ بهػا اـ غيػر مػدنوؿ بهػا أيسػو 
من المميم او من ذوا  المميم   أـ هانت من النساء التي لم يمضن تعتد زػدة الوفػاه  بأربعػة 

المفقػػود زنهػػا زوجهػػا  أمػػا زػػدة (1)أيػػاـ وىػػي تشػػم  هػػ  النسػػوة زليهػػا التػػواـ العػػدة زشػػرةأ ػػهر و 
فػػالمفقود بم ػػرد فقػػده ال يعتبػػر ميتػػال تعتػػد زوجتػػو   وأنمػػا تكػػوف زػػدتها بعػػد حكػػم القا ػػي بوفاتػػو   
فموتو في ىخه المالة يكوف موتال حكميال  تعتد بعػدة زوجتػو زػدة الوفػاة مػن تػاريخ المكػم مػن وفاتػو 

اف المػرأة إذا اتاىػا نبػر وفػاة وتقسم ترهتو زلػ  الوراػة الموجػودين وقػت المكػم  االحنػاؼ زنػدىم 
زوجها   بعد ما مضت مدة العدة فقد أنقضت زدتها سػبل ذلػك اف المعتبػر زنػدىم   وقػت مػو  
الوو  ال وقت زلم الووجة بالوفاه   وأ افوا اف المرأة اذا ا كت فػي وقػت وفػاة زوجهػا   أزتػد  

باالحتيػاط أف يأنػخ بػاليقين  من الوقت الخا تلر فيو بمو  الوو    سبل ذلك اف العدة يأنػخ بهػا
وفي الوقت المشكوؾ فيو ال يقين زندىا ولهخا ال تعتػد المػرأة المتػوفي إال فػي الوقػت المتػيقن فيػو 

 وقػد روا مالػك زػن يميػ  بػن سػعيد زػن سػعيد بػن المسػيل اف زمػر بػن الخطػاا )ر ػي (2)وفاتو
عتػد اربعػة ا تنتظػر أربعػة سػنين اػم تاأ زنو ( قاؿ : ))أيما أمرأة فقد زوجها فلم تػدرا أيػن ىػوأ فأنهػ

ا ػػهر وزشػػرال  اػػم دنػػ  وقػػاؿ مالػػك واف تتػػووجن بعػػد انقضػػاء زػػدتها   فػػدن  بهػػا زوجهػػا أو لػػم 
ىا   وأف أدرههػػا زوجهػػا قبػػ  اف االوؿ اليهػػا  وقػػاؿ ذلػػك ا مػػر زنػػد يػػدن  بهػػا   فػػال سػػبي  لووجهػػا

   (3)تتوو  مهرال حر بها
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  1181 -1179المستشار  احمد نصير ال ندا: مصدر سابر  ص -(1)

 مصدر نفسو الار  احمد نصير ال ندا: المستش -(2)

  1189 -1188المستشار  احمد نصير ال ندا: مصدر سابر  ص -(3)



(28) 
 

 المطلل اللاني

 مدة العدة

زلػػ   1961( لسػػنة 24( مػػن قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة رقػػم )43( مػػن المػػادة )7تػػن  الفقػػرة )   
  زلػ  العلػم مػن (1)( يومػال براتػل تػاـ131انها تستمر المطلقة المتوفي زنها زوجها إجػازة مػدتها )

اف زدة المتوفي زنها زوجها ىي اربعػة ا ػهر وزشػرة وىػخا مػا اهػده اأ سػبمانو وتعػال  حيػة جػاء 
  (2)ي هتابو :) واللخين يتوفوف مػنكم ويػدروف ازواجػال مػنكم يتربصػن بانفسػهن اربعػة أ ػهر وزشػرال(ف

( لسػػػػنة 188( مػػػػن قػػػػانوف االحػػػػواؿ الشخصػػػػية العراقػػػػي رقػػػػم )48وهػػػػخلك نصػػػػت زليػػػػو المػػػػادة )
رابعال زل  اف إذا ما  زو  المطلقة وىي في العدة فتعتػد زػدة الوفػاه وال تمتسػل المػدا  1959
  وىػػخه العػػدة ناألػػة بالووجػػة المتػػوفي زنهػػا زوجهػػا بػػووا  ودنػػوؿ ألػػمين   امػػا إجػػازة  الما ػػية

( يومال براتػل تػاـ زلػ  اف تتمتػ, بمػا ال يقػ  زػن 72العم  واالوالد في قلي  الو , وبعده وامرىا )
  تػػن  المػػادة (3)( يومػػال قبػػ  الو ػػ, ي ػػوز تكػػرار ىػػخه االجػػازة هلمػػا تكػػرر الممػػ  والػػوالدة 21)

االلػػال زلػػ  اف )تعتػػد بأبعػػد  1959لسػػنة  188قػػانوف االحػػواؿ الشخصػػية العراقػػي رقػػم  مػػن 148
ا جلػػػين مػػػن و ػػػ, الممػػػ  والمػػػدة المػػػخهورة   وىػػػخا الػػػن  مػػػأنوذ مػػػن قولػػػو تعػػػال  : ))وأوال  

  (4)ا حماؿ أجلهن أف يقضين حملهن((

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المنشورة في جريدة  2117( لسنة 12( بموجل القانوف رقم )43( من المادة )7أ يفت الفقرة ) -(1)
  18/4/2117في  ( 139 )الوقائ,   العدد

  234   سورة البقرة : اآلية -(2)

  والمنشور في جريدة 1981( لسنة 132لرقم )للمويد من التفاألي  أنظر لتعليما  الخدمة المدنية  -(3)
بخصوص منن اجازة  1981لسنة  (197 )  المعدؿ بقرار1981/ 12/1في  ( 2811 )الوقائ,   العدد
 للمم  والوالدة 

  4   يةاآلسورة الطالؽ:  -(4)
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يتضن حسل الن  اف زدة المرأة المام  تنتهي بو , المم  واف القػانوف ازطاىػا ىػخه المػدة    
( يومػػال لكػػي تعيػػد ممارسػػة حياتهػػا الوظيفيػػة بشػػك  جيػػد همػػا هػػاف واف ازطاىػػا المريػػة اف 72وىػػي )

( يومػػال قبػ  الو ػػ, وذلػك  ف بعػػم المػاال  تكػػوف فػي نطػػر 21تأنػخ او تمصػ  زلػػ  االجػازة )
المولود للعيش وازطاءىا ىخه المدة   أما إجازة ا مومة حية تمنن لوـ الموظفة إجػازة  زل  حياة

( أ ػهر براتػل تػاـ 6أمومية لرزاية طفلها الخا لم يت اوز زمره السنة الواحدة تنقسم ال  قسمين )
  (1)وبنصد راتل المدة الباقية   اما أـ التوأـ فأنها تتمت, براتل تاـ لمدة سنة
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المنشور ب ريدة الوقائ,  1981( لسنة 134لخدمة إجازة ا مومة رقم )أنظر تعليما  الخدمة المدنية  -(1)
 28/9/1978في  581بقرار م لء قيادة اللورة المنم  رقم  المعدؿ 1981/ 12/1( في 2811العدد )

  7/12/1987في  3179المنشور في جريدة الوقائ, العدد  1987لسنة  882المعدؿ بقرار 
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 :  اخلامتة                                   

ل دددد ش السددددر    ا  تدددد ا  ,سدددر ء دددداة السددددروخ ادسدددد   خ       ددددا        

 , الفددا العدداخ و      ددا  , جتددةا ا ل ن ددل  الثدد ا     , العددة ا 

 , سدددد  لت ا  ا ددددر ا   , حفظ ددددا  ادددد ح ا لثدددد  ز ددددا    ثددددا     

   راواهتا ل  اقع ألهنا  ل  حي الرح م الرمحل.

 -وقد نرجت في ىخا البمة بعدة نتائج وتوأليا  وهما يلي:    

 -:   النتائجأوالل: 

العدة تعني أنمباسها زن الووا  في اياـ العدة وىػي ا يػاـ التػي يقػاؿ لهػا زػدة سػواء هانػت مػن  (1)

 طالؽ   ومن نل,   أو من مو  

أف زػػدة الوفػػاة ت ػػل بػػالمو  سػػواء دنػػ  أو لػػم يػػدن  أتفاقػػا   همػػا دؿ زليػػو زمػػـو القػػرآف  (2)

 القرآف الكريم والسنة النبوية 

 ف ممن يمم   وإما اف تكوف ممن ال تميم لصفر أو اليأس أف زدة المطلقة أما أف تكو  (3)

أف المكمػػػة مػػػن العػػػدة العػػػم مػػػن بػػػراءة الػػػرحم لكػػػي تمػػػ  لػػػوو  آنػػػر  وهػػػخلك زػػػدـ انػػػتالط  (4)

 ا نساا 

 



(13) 
 

 -: الت ا اتاانيال : 

في حين اف معػرفتهم لتلػك ـ الشرزية ومنها  يبن  زليها   جه  المن المسلمين بهخه االحكا -(1)

 االحكاـ الواجل العيني زليهم 

وتسػاى  بعػم مػن يسػأؿ  غيػر أىػ    وانتالفهم في بعم انػواع العػدة   هلرة  سؤاؿ الناس  -(2)

 ة العلم من بعم االحكاـ المتعلقة بالعد

 سه   يمكن الرجوع إليو في ىخا الشأف  االسهاـ في وجودد بمة مؤلد ميسر  -(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(12) 
 

 قائمة املصادر                          

 

 ال رآ  الثرامأوالل: 

 -:الثتباانيال: 

د. إبراهٌم عبد الهادي أحمد النجار: حقوق المرأة فً الشرٌعة االسالمٌة ,   .3

 .1995مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع , عمان , 

, 1د. أحمد الكبٌسً : الوجٌز فً شرح االحوال الشخصٌة وتعدٌالته , ج .2

 .1991 المكتبة القانونٌة , بغداد , شارع المتنبً , 

احمد بن علً بن مجر العسقالنً : فتح الباري شرح صحٌح البخاري , دار  .1

 .1985, 11الدٌان للتراث , ج

صٌة العراقً , المستشار . أحمد نصر الجندي, شرح قانون االحوال الشخ .4

 .2111دار الكتب القانونٌة, مصر , 

, دار 2المستشار . أحمد نصر الجندي : موسوعة االحوال الشخصٌة, ج .5

 .2116الكتب القانونٌة , مصر , المحلة الكبرى, 

, 1إبن ضوٌان: ابراهٌم بن محمد بن سالم , منال السبٌل , شرح الدلٌل , ج .6

 .1989, المكتب االسالمً, 7ط

, 2114لوسٌط : معجم اللغة العربٌة و مكتبة الشروق العلمٌة , المعجم ا .7

 .1المجلد 

المحامً . جمعة سعدون الربٌعً : المرشد الى اقامة الدعاوي الشرعٌة  .8

وتطبٌقاتها العملٌة معززة بقرارات محكمة التمٌٌز, المكتبة القانونٌة , بغداد 

 .2116شارع المتنبً , 

, مطبعة الرشٌد بغداد ,  1شخصٌة , جحسٌن علً األعظمً : األحوال ال .9

1945-1946 . 
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زٌنب بنت أبً سلمى بن عبد األسر بن هالل المخزومٌة ربٌبة النبً  - 11

 عمر , والدتها أم المؤمنٌن أم سلمة وولدتها بالحبشة  وأخت 

 . عبد العزٌز مبروك االحمدي : كتاب الفقه المٌسر فً ضوء الكتاب والسنة.د -11      

, االصدار  1د. عثمان التكروري: شرح قانون االحوال الشخصٌة , ط -12 

 .2114االردن,  –الثانً, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع , عمان 

المحامً . فوزي كاظم : صدٌق المحامً : دعاوي األحوال الشخصٌة  -13

 .2111تطبٌقات القضاء العراقً فً ثالثٌن عام, مكتبة صباح , بغداد , 

محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً : مغنى المحتاج الى معرفة  -14

 .3, ج1معانً ألفاظ المنهاج , دار الكتب العلمٌة , ط

محمد بن اسماعٌل البخاري: كتاب الطالق , باب وأوالت االحمال أجلهن  -15

 ..1993, دار أبن كثٌر, 3أن ٌضعن حملهن ,ج

سنن الترمذي , كتاب الطالق والعان محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي:  -36

 لبنان. –, دار الكتب العلمٌة , بٌروت 3عن رسول هللا صل هللا علٌه وسلم ,ج

محمد شمس الحق العظٌم آبادي عون العبود : شرح سنن أبً داود , كتاب  -17

 .19995, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , 1النكاح ,ج 

ن ورد بن كوشاذ الفشٌري النٌسابوري: صحٌح مسلم بن الحجاج بن مسلم ب -38

مسلم كتاب الطالق , باب  انقضاء عدة المتوفً عنها زوجها , وغٌرها بوضع 

 الحمل , المجلد األول , دار النواد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14) 
 

 -: ال  اننيااللال: 

  1959( لسنة 188  قانوف ا حواؿ الشخصية العراقي رقم )1

  1961( لسنة 24العراقية رقم )  قانوف الخدمة المدنية 2

 -:اجمل ت  الة  ااترابعال: 

  2117  لسنة  139  جريدة الوقائ, العراقية   العدد 1

  1981  لسنة 2811  جريدة الوقائ, العراقية   العدد 2

 

 


